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WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN
I

KERKELIJK LEVEN / M. ie Velde

belijdenis en verzoening

DE WEG TERUG:
SCHU,LDBELIJDENIS
EN VERZOENING

,,

/n Boshuizen heeft de kerkerood een vernek
gekregen van Zaandsfra (30)om foelafhgtot de
ke* Tweejuar ~,@l@den
onttrok hij zich gun de kerk
in ~ o o ~ b e r &kort nadat h~vrouw en Iclndemn
h& verlafm. /nfussm b hlj geschejden en met de
jonge vrouw g&wWI Dm wie hg destlfdszijn
huweluk heeft 'bpgehrnken.
Zandstra komt h Boshuizen met zijn 'nieuwe' vrouw
elke zondag In de kerk. Zg is van oorsprong
hervormd dooplid, maar ze w/lnu belfldenis &en in
de Gerebrmeerde Kerk.
Hoe moe?je als kerkeroud op het vetzoek van
Zmdstrca reugefen?Hoe is er voor hem een weg
terug? Vm@s week &eerde ik ai de principes die
de kehrde in art. 60 en 75 aanreikt. Vandaaoaien
_ . --.
we hoe het vefhaal verder gaaf.
.&.

.

C o m n i c d b tussen
kerkeraden
We h e b h in onze k a n niet
zwart op wit generaie afsprak

:-. .

r

over communicatie tussen kerkeraden die bei& bij dezelfde pastorale
situatie betrokken zijn. Maar dat betekent niet, dat elke kerkeraad
maar z'n eigen gang moet gaan.

jaar is gegaan? Hoe zou de kerkeraad daar reageren, als hij zich in
Hoogbergen weer bij de kerk wilde
voegen?
De communicatie kan het beste
mondeling gebeuren via een ontmoeting van delegaties van de kerkeraden. Maar de korte inhoud ervan moet wel schriftelijk worden
vastgelegd. En ik w u zeker afraden om het beslissende werk hier
via een telefoontje tussen wijkgredikanten of wijkouderlingente
doen. We moeten zorgvuldig handelen.
Wat voor doel hebben we met zulke communicatie? Dit, dat ais
Zandstra tot de kerk in Boshuizen
zou worden toegelaten, het ook de
instemming van de kerkeraad in
Hoogbergen kan hebben. De Tafel
van de Here is immers &n. Wie in
Boshuizen aanzit, is krachtens de
gemeenschap der heiligen in het
kerkverband ook in Hoogbergen

We leven immers in een kerkverband met elkaar. Via de attestatieregelingen van art. 60b en 63 KO. accepteren we elkaars pastoraal beleid en tucht.
Op grond van dat kerkverband-principe mag je zeggen: de kerkeraad
van Boshuizen moet in de beoordeling van de aanvraag van Zandstra
beginnen dáár waar hij zijn huwelijk brak en waar de kerkelijke
draad door hem zelf werd afgesneden, in Boogbergen.
Er moet dus informatie worden ingewonnen. Wat zijn in Hoogbergen de ervaringen met Zandstn geweest? En hm kijken ze daar aan
tegen de weg die hij de laatste twee
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Het moet niet kunnen, dat ze sh-aks
in Hoogbergen zeggen: 'die Zandstra
is in Boshuizen wel weer lid gewordg maar dat zou hier nooit gehurd
zijn!' Dan zouden kerkeden op een
verkeerde manier tegen elkaar worden uitgespeeld. Eh& zou schadelijk zijn vmr de naam van de kerk en
de Naam van de Here!
Dat betekent niet, dat Hoogbergen
een soort vetorecht b i e t O V ~ Ttoelating in Boshuizen. Uiteindelijk
Lis de verantwoordeliikheid -ide
kerkeraad van de alaak waar &dstra nu woont. Maar aan de andere
kant, in een dergelijke situatie is
Hoogber~enwel nauw bii de hek
geschiedenis betrokken. we doen
er goed aan 0m dat te verdisconkrei, bijvoorbeeld door in het verlengde van art. 60,63 en 75 KO.
enkele procedureafsprakente maken.
#W

Communicatie-afspraken
Ik denk aan simpele werkafspraken

zoals:
-

dat kerkeraden met elkaar in
overleg dienen te treden als ze
beide via een van de partners te

maken knjgen met dezelfde huwelijksbreuk en echlscheiding;
- dat iemand die zich eerder aan
een Gereformeerde Kerk onttrok
in een andere gemeente niet zal
worden toegelaten dan na overleg met en met kennisgeving aan
de kerkeraad van de eerstgenoemde kerk';
- dat wanneer er tussen twee kerkeraden verschil is over een dergelijke zaak, de kwestie ter kslissing zal worden voorgelegd aan
de classis van de kerk waarvan
het besluit wordt aangevochten.
Zulke afspraken zijn geen over-w
glementering in de kerk. Natuurlijk
zou het mooi zijn als het er zonder
kon. De dingen die ik noemde
moesten onze kerkeraden trouwens
eigenlijk ook doen z6nder dat het
formeel voorgeschreven is. Maar
gezien allerlei voorkomende gevallen van wrijving en meningsverschil kunnen we de communicatie
maar beter enigszins reguleren. Dat
bevordert de vrede, de eensgezindheid en de rechtsgelijkheid in de

kerk.

Tekenen van berouw
Bekering,berouw en schuldbelijdenis, dat is &weg waarlangs de
deur naar de gemeente en naar de
Here weer opengaat. Er zijn 'voldoende tekenen van berouw' nodig, zegt art. 75 KO.Hoe gaat dat
in de praktijk? Hoe toets je dat?,
Het is me in de voorbije jaren opge
vallen, dat er onder ons op dit punt
vaak een gebrek aan concreetheid
en diepgang is. Wij zijn niet zo
goed in hartelijke schuldbelijdenissen. We hebben moeite mdie concreet te maken. Het blijft gauw in
algemene bewoordingen en in wat
fonnele erkenningen hangen. De
weg terug naar de kerk en naar de
avondmaalstafel wordt dan een
sluipweg van oppervlakkige woorden in plaats van de koninklijk
weg van h o u w en vergeving.
Kan het anders? Stel, dat je als ouderlingen en als predikant met een
mm als Zandstra te maken hjgt.

Hoe spreek je hem dan aan? Welke
vragen stel je hem? Ik wil graag
eens een drietal concrete ijkpunten
noemen, dingen waaraan je kunt
toetsen of het iemand ernst is.

Schuldbesef

een poging om het met God op een
akkoordje te gooien.
Het is volgens mij funest, als we in
de kerk met zulke oppervlakkige
schuldbelijdenissen akkoord gaan!
Laat Psalm 51 of Psalm 32 de
'stemvork' zijn, waarmee we de
toonhoogte bepalen. Wat daar niet
mee overeenstemt is verkeerd. En
hoort in de kerk niet aanvaard te
worden. Dan moeten we Aeper afsteken.

Je praat met de man over de zonde
die hij heeft gedaan door zijn huwelijk te breken. Je legt hem de woorden niet in de mond, maar je Iaat
hem zelf zijn schuld en zijn berouw formuleren. Hij moet het zèlf Houding tegenover de
zeggen!
ex-vrouw
Als er berouw is, dan komt er geen
Nog op een ander belangrijk punt
vlot verhaal. Dan zal hij zichzelf
kun
je toetsen, of iemand als Zandniet schoon praten. Dan zal hij niet
stra
werkelijk
berouw heeft. Ik
beginnen over de gebreken van
denk
aan
de
verhouding
tot zijn exzijn eerste vrouw,de bruid van zijn
vrouw
en
zijn
Bruideren.
Zij
zijn de
jeugd. Maar dan zal hij het over
meest
getroffen
en
beschadigde
zijn eigen kwaad hebben. En dan
naasten. Hoe stelt hij zich tegenheeft hij het daar moeilijk mee.
over
hen op?
Als er echt berouw is, dan is er de
Tekenen
van berouw? Dat betekent
toonhoogte van Psalm 51. Dan ben
dan,
dat
hij
met z'n berouw niet alje door schuldbesef getroffen en
leen
naar
de
Here moet, maar ook
verslagen. Dan is er een verbrijzeld
naar
zijn
eerste
vrouw. In een situahart en een verbroken geest. Dan
tie
als
van
Zandstra
is de weg van
heeft Zandstra het niet snel en geterugkeer
i
n
het
eerste
huwelijk afmakkelijk even weer met God in orgesneden.
Maar
er
blijven
nog wel
de gemaakt. Maar dan kent hij pijn
andere
manieren
over
om
berouw
en verdnet, dan komen er soms trate tonen.
nen over de onherstelbare schade
De man zal z'n ex-vrouw moeten
die hij heeft aangericht. En d m
zeggen
edof schrijven, dat hij zich
spreekt hij op een gelovige manier
schaamt
over wat hij heeft gedaan.
over de vergeving die er toch is
Dat
hij
z
i
jn zonden beseft en er b
voor arme zondaren.
rouw
van
heeft en zou willen, dat
De kern van zo'n schuldklijdenis
hij
ze
niet
gedaan had. En hij zal
is, dat iemand zegt: 'Ik heb er spijt
haar
hartelijk
en diep gemeend om
van! Ik heb berouw.Ik wou dat ik
vergeving moeten vragen.
het nooit gedaan had.' En als je
Op soortgelijke manier geldt dit ten
dan een pastoraal oor hebt, kun je
aanzien
van zijn kinderen. Op een
vaak heel goed peilen, of er echt bepassende wijze (afhankelijk natuurrouw is of niet, of iemand zuiver
lijk ook van hun leeftijd) moet hij
en oprecht tegenover de Here zijn
hun (nu en later) laten merken, dat
zonden heeft beleden of niet.
hij berouw heeft. En z'n familie, de
Mijn ervaring is, dat nog wel eens
familie van z'n vrouw en de vriente gauw onder ons een schuldbelijden uit de eerste huwelijksperiode
denis wordt geaccepteerd. Iemand
moeten het ook weten.
zegt, dat het 'fout' is geweest, wat
En dan moet het niet alieen bij
hij deed. Maar als je vraagt: 'Je
woorden blijven. De innerlijke bewou dus maar, dat je het nooit gekering,het berouw,dat moet ook
daan had? Als het kon, dan zou je
praktisch gestalte knjgen. Als de
terug willen?', dan zegt hij daar
man bijvoorùeeld steeds wrijvingeen 'ja' op. Is dat geen veeg tegen veroorzaakt rond een alimentaken? Vaak zit er bij nader doorpratie of een bezoekregeling, of als hij
ten een compromis-denkenachter,

de kinderen opzet tegen hun moeder, dan is dat bepaald geen teken
van een goede gezindheid. Ook
daar moet je op letten.

Schuldbesef in de
conversatie
Er is een derde lijn, nl. de lijn naar
de huidige omgeving. Hoe spreekt
de gescheiden man tegen de arnbtsdragers en tegenover zijn nieuwe
kennissen over zijn ex-vrouw?
Zegt hij negatieve dingen over haar
en probeert hij zichzelf schoon te
praten? Wordt de lijn van berouw
en verootmoediging ook in de verdere conversatie doorgetrokken?
En h= praat hij in zijn omgeving
over echtbreuk en daarop volgende
scheiding? Praat hij dat goed? Bagatelliseert hij het kwaad? Kritiseert hij de kerkeraad van Hoogbergen? Of merk je ook aan zijn spreken op al deze punten, dat het berouw echt is? Het maakt groot verschil, of de man al redenerend het
breken van een huweiijk goed
praat of dat hij direct of indirect andere mensen waarschuwt tegen
zulk kwaad.
Je zult dus mmten kijken naar de
hele houding die zo iemand in de
gemeente en daarbuiten aanneemt.
Stralen daar geloof en bekering in
door? Of is het maar een oppervlakkig en gemakkeLijk praten?

Soortgelijke opmerkingen zijn er
voor een geval als dat van Zandstra
te maken met betrekhg tot het
kwaad van de onttrekking. Ook dat
is een ernstige zonde! Er moet ook
op dit punt berouw en schuldbelijdenis komen. En die mmten geuit
worden, bijvoorbeeld tegenover de
kerkeraad en de gemeente waar hij
zich destijds onttrok.
Een kerkeraad moet dan volgens
art. 75 K.O. de tekenen van berouw
toetsen. Dat brengt met zich mee,
dat de kerkeraad een bepaalde
proeftijd mag stellen. Mensen die
zich melden om weer lid te worden
van de kerk hmf je niet zo maar

voetstoots te aanvaarden.
Als hun berouw oprecht lijkt, kan
toch een periode van beproeving
heel heilzaam zijn. In die tijd leer
je de man beter kennen. Hij krijgt
de tijd om uitwerking geven aan
zijn berouw tegenover zijn exvrouw en andere betrokkenen. Hij
kan zijn boetvaardigheid tonen. En
de kerkeraad kan kijken, hoe hij
zich in de nieuwe gemeente opstelt
en hoe zijn levenswandel is.
Op die manier komt beter aan het
licht, wat iemands gezindheid is.
Neemt hij bijvoorbeeld een houding aan van 'ze moeten me dadelijk toelaten!', dan is dat een indicatie dat het bij hem nog niet goed zit.
Er is veel mogeiijk in het peilen
van het berouw van je medemens.
Maar je zult soms ook op grenzen
stuiten. Het traject van de toetsing
van een schuldbelijdenis is nooit
perfect te beschermen tegen gebrek
aan diepgang en echtheid. Uiteindelijk kent aileen de Here het hart.
Daarmee is mk de grens aangegeven van wat een kerkeraad kan twt-

sen.

Herstel
Ik schreef, dat mensen soms met
een oppervlakkige schuldbelijdenis
komen. En dat die door een kerkeraad wel eens te snel wordt aanvaard. Maar het kan ook anders.
D m Gods genade kan het komen
tot hartelijk berouw en tot een oprecht gelovige keus om terug te keren tot de Here.
Dan komt het moment, dat de verzoening mag plaatsvinden. Dat
woord 'verzoening' is een prachtig
woord. We bedmlen er mee: herstel van verhoudingen in de weg
van vergeving en vernieuwing.
Dan gaat het om herstel van de verhoudingen naar drie kanten: met de
Here,met de meest ktrokken naasten, en met de gemeente.
Venuening. Het wordt weer vrede.
Met God en met elkaar. Littekens
blijven er. Maar je kunt elkaar
weer recht in de ogen kijken.En je
loopt weer samen op de weg van
het leven.

van een zondaar. Danken voor
Gods genade. En hem weer hartelijk in je midden aanvaarden en o p
nemen. En tegelijk weten: zulke
zonde hoort er niet bij in het leven
van Gods kinderen2
Soms zegt men wel: 'De gemeente
merkt het toch vanzelf als iemand
aan het avondmaal komt, dat dles
weer in orde is?' Dus hoeft er niets
afgekondigd te worden.
Ik vind dat een vreemde redene
ring.Het maakt een angstvallige en
krampachtige indruk. Als je de zonde, ook al is die publiek, niet genoemd wilt hebben in de kerk, ben
je dan niet eigenlijk bezig die te bedekken en te verheimelijken? En
zou dat de manier zijn waarop de
Here wil dat we met de zonde omgaan? Dat leren we wel andeys uit
de voorbeelden van David en Pecnis en vele anderen van wie ons in
de Bijbel de zonden worden verteld!

In een geval als dat van Zandstra
voltrekken we die verzoening dan
vervolgens niet maar achter gesloten deuren. Het moet een publieke
verzoening zijn. Ik herinner even
aan de woorden van art. 75 K.O.:
'De kerkeraadzal beoordelen of
van deze schuldbelijdenis mededeling aan de gemeente gedaan moet
worden'.
Wat is daarbij het criterium? Hoe
moet een kerkeraad kpalen, w m neer wel en wanneer niet een afkondiging plaatsvindt? Dat hangt
er van af, om wat voor een zonde
het gaat. Bij een geheime zon&,
die maar aan weinigen bekend is,
blijven de schuldbelijdenis en de
verzoening ook tot een kleine kring
beperkt.
Maar als het een publieke zonde is,
dan ligt die als een 'aanstoot',
d.w.z. als een struikelblok in het
midden van de gemeente. Aanstoot
betekent: als die zonde niet wordt
Ernstig en hartelijk
aangepakt en bij de naam wordt geNatuurlijk, dan moet het meedelen
noemd en publiek wordt weggevan de schuldbelijdenis wel op een
daan, dan wordt de naam van de
goede manier gebeuren. Ernstig,
Bere oneer aangedaan. Alsof die
omdat de zonde zo erg is. Indrinzonde er wezen mag in de gemeente van Christus.
gend, zodat de gemeente zich niet
En dan blijft die zonde bovendien
boven de zondaar verheven kan
voelen. Dankbaar, vanwege de beals een infectie-plek in de gemeente liggen. Dm kunnen ook andere
kering die G d gewerkt heeft. Hargemeenteleden erdoor tot zonde kotelijk, omdat je als broeders en zusters nu samen met hem die zich bemen.Ze zien iemand zondigen
keerd heeft, vmr Gods aangezicht
a.h.w. zonder dat er merkbaar
een
nieuwe start mag maken.
'nee!' tegen gezegd wordt. Ze kunin
de
kerkdienst zal de voorganger
nen gaan denken, dat zoiets er dus
aan
deze
dingen op een goede rnawel bij dóór kan in de gemeente
nier
stem
en gestalte moeten ge
van Christus. Er wordt geen duideven.
Een
sobere
afkondging, een
lijke streep getrokken tussen de
indringend
en
hartelijk
gebed, een
christenen en die bepaalde zonde.
Van
z6'n
voltrekbewogen
lied.
Het is daarom heel belangrijk, dat
king
van
de
verzoening
kan
een bijwe na een publieke zonde openlijk
zondere
zegen
uitgaan.
Het
kan
aan de gemeente bekendmaken, dat
mee een krucht zijn in het weren
de zondaar zich bekeerd heeft. Het
van de m d e uit de gemeente. Het
verbreken van een huwelijk en een
werkt zuiverend.
onttrekking aan de kerk zijn pubiieaanpak wordt bijv. terecht geZo'n
ke feiten. Dan moet je daar ook
volgd
in het geval van een 'geopenlijk verzoening over doen.
dwongen
huwelijk'. Maar zo'n aanDe afkondiging aan de gemeente is
pak
is
in
onze
dagen minstens w
immers niet 'iemand een trap na genoodmkelijk
als
het gaat over het
ven'. Maar het is verzoening. Het
van
het
k
a
p o k k e n van
kwaad
is samen blij zijn met de bekering

een huwelijk of het eigenwillig verlaten van de kerk.
Een enkele keer komt het voor, dat
mensen zelf vragen om publiek
schuldbelijdenis te mogen doen. Ik
hoorde eens van een echtpaar, dat
op eigen v m k vóór in de kerk
het 'jawoord' heeft gegeven op een
kort formulier van schuldbelijdenis
na het doen van ernstige zonden.
Zou er niet blijdschap in de hemel
zijn geweest over zo'n hartelijke
bekering en openhartige schuldbelijdenis?

Nog eenmaal Zandstra
Concreet toegepast op de situatie
van Zandsba betekent dit het volgende. De kerkeraad van Boshuizen zai van hem moeten vragen: berouw en schuldbelijdenis tegenover
de Here, tegenover zijn ex-vrouw
en andere naast betrokkenen, en tegenover de kerkeraad van Hmgbergen. Er mogen ook de andere dingen van hem worden gevraagd die
ik hierboven omschreven heb.
En dan kan hij vervolgens als lid
van de gemeente worden toegelaten met ongeveer de volgende afkondiging:
NN.(+ adres) heeft de wens te kennen gegeven te worden toegelaten
tot de gemeenschap van de kerk en
het gebruik van de sacramenten.
De kerkeraad deelt u. nu gesprek
en onderzoek,thans met zijn instemming het volgende mee. In 19..
heefr N.N.zijn vrouw en kinderen
verlaten en zich onttrokken aan de
Gerefoneerde Kerk te Hoogbergen. Hij is daarna getrouwd met
NN.,die dooplid wusJis van de
Hervormde Gemeente. Deze broeder heeft nu van deze zondige daden oprecht berouw en zoekf met
belijdenis van schuid in het bloed
van Christus de verzoening me6
God, met de betrokken naasten en
met & gemeente.Wanneer er geen
gegronde bezwaren vanuit de gemente worakn ingediend, zal Rij
met ingang van .. ... .... [htum] ah
lid van onze gemeente worden toegelaten.3

Op de zondag na het versbijken
van de genoemde datum kan in de
kerkdiensten het definitief weer lid
worden van de gemeente worden
meegedeeld. Met dankzegging en
voorbede wordt dan de opneming
bezegeld.

deen wanneer iemandeerder volgens art.
77 KO.werd afgesneden, niet voor mensen

die zelf zich onmokken (= excommuniceerden), Toch zou het onjuist zijn om in die
vallen te volstaan mt"de rn&ling
'toe-&Men tot de gemeenschap der kerk' of 'heeft
zich onder opzicht en tucht van de kerkeraad
gesteld'

*

Kracht tegen het kwaad
Ik ben er van overtuigd, dat we op
deze of dergelijke wijze beslist
m& kracht kunnen ontplooien te
gen het kwaad van de echtbreuk.
De kerk moet, beter dan nu het geval is, haar reactie op echtbreuk en
echtscheiding laten horen. Véél
kan er achter gesloten deuren blijven. Maar de centrale momenten
moeten we in onze kerkdiensten
brengen en zo midden in de gemeente neerleggen.
En laat het dan een biddende gemeente zijn. Die de huiver kent
over de afbrekende kracht van de
zonde. Die de zonde niet buiten
beeld houdt.Maar die haar hardop
benoemt als zonde. En er het blmd
van Jezus Christus en de kracht
van Gods Geest over inroept.
Aiieen d h , als je met dat alles samen vmr Gods aangezicht treedt,
mag je verwachten, dat het kwaad
werkelijk uit het midden van de gemeente kan worden weggedaan!

Dat geldt uiteraard nog dm te sterker, wanneer iemand destijds onder publiek censuur
stond of als kerklid werd afgesneden. Wel is
het nadig om bij her overleg rekening te houden met het aantal jaren dat sinds & onttrekking is verlopen. En ook met de mate waarin
de bewuste andere kerkeraad de betrokkene
en zijn ex-vrouw nog kent. Wanneer een onttrekking minder dan zeven jaar g e M n
plaats vond zou voor de toelating in een andwe gemeente niet deen overleg met, maar
ook bewilhgng van de eerste kerk& verplicht kunnen worden gesteld.
ZIn de oude kerkorde werd dat in art. 75 zo
gefmu1eerd:'Van al zulke zonden(...) zal
de verzoeniq (wanneer men genoegzame tekenen van brvaardigheid ziet) in zulke
vorm en manier geschiedenals tot stichting
(. ..) door & kerkeraad bekwaam[geschikt]
zal geoo&ld worden.' Heiaas is het gmde
en centrale woord 'vermening' bij de herziening van de kerkorde in 1978 weggevallen.
Het 'formulier voor de wedempneming in
& gemeente van Christus' mlz. 536vv.van
ons GereformeerdKerkboek) gebruiken we

PERSBERICHT
Op 74 en 75 juniis er
een congres over theologie en filosofie,50
jaar na de breuk tussen de 'vrijgemaakfen ' en de Vereniging
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KERKTAAL-WERELDTAAL

B.C. Buitendijk

itatief
Here is gekomen! ' Zo gelezen gaat

l Kor. 16 : 22

het om een feestelijke ui-p,
een
plechtige verkiaring. Je kunt evengoed vertalen met: 'onze Here,
kom!' Dan is het een kort gebed
om de wederkomst van de Here Je-

De kerk heeft haar eigen taal.Ze
kent woorden, die buiten de kerk
niet of nauwelijks bekend zijn. Op
catechisatie leer je de betekenis
van temen als 'goedertierenheid',
'gerechtigheid' en ook van een
woord als 'zonde'. Ze hebben een
ouderwetse klank.In de kerk zijn
we wel wat gewend. De taal van de
Nieuwe Vertaling van 1951 was bij
verschijnen al tamelijk oudbakken.
We doen het er nog maar mee.
Maar als je nu eens zonder moeite
de bijbel en de belijdenis kon lezen. Waarom moeilijk dmn d s het
ook gemakkelijk kan?

zus.

Bekend woord
Voor de Korintiërs was het dus een
woord in een vreemde taal. Maar
Paulus heeft het voor hen niet hoeven te vertalen. Het was blijkbaar
een bekende uitdrukhg in de kerken. De oorsprong k m e n we vinden in de eerste gemeente in Jeruzalem. Het woord werd gebezigd
door christenen uit de Joden. Hun
m & d was het Aramees. Sommige woorden kwamen ook buiten
Palestina homloop. Nog steeds
zeggen wij: 'Amen'. We kennen
ook vandaag de ui-:
'Hosanna! '. We zingen zonder problemen
'halleluja'. 't Liefst in het Engels.
Het zijn staande uitddkhgen geworden. Ze hebkn een bijzondere
gevoelswaarde. Net m'n woord is
'Maranata!'.

Vreemd woord
Maranata! Plotseling staat er dat
vreemde w d .De eerste brief
aan de KorintitSrs is helemaal in het
Nederlands vertaald. Hier stuiten
we op een woord, dat we in onze
taal niet kennen: Maranata! Wie
zegt dat nog? Hoogstens in een samenstelling als Maranata-kerk en
Maranata-beweging. Maar meestal
zal de betekenis van die namen onduidelijk zijn. Waarom is het Maranata! niet gewoon vervangen door
een omschrijving? Zoals het wordt
gedaan in Het Boek.Dat is tenminste meteen duidelijk. Je weet wat er
wordt bedoeld.
Dat is tot op zekere hoogte waar.
Alleen is zo niet te zien, dat het
ook voor Paulus' eerste lezers een
uitzonderlijk woord is. De hele
brief is in het Gneks geschreven.
Totdat Paulus ineens dit Aramese
woord gebrukt. Eigenlijk is het
een kleine zin. n e op verschillende manieren kan worden weergegeven. De ene omschrijving is: 'onze

Wereldwoord

m

I

Er bestaan veel verschillende talen
en dialecten. De gevolgen van de
spraakverwanhgzijn goed m k baar. Aiie pogingen om tot 6én wereldtaal te komen,zijn mislukt.
Met sommige talen kom je een
heel eind in de wereld. Als je Engels, Frans en Spaans kent, kun je
gesprekken voeren met een groot
aantal wereldbewoners. Je kunt dan
ook beter contacten leggen met
christenen over heel de aarde. Je
komt ervan onder de indruk als je
ze hoort vertellen en zingen van
Gods grootheid en liefde. De Geest

laat het loflied zmgen in tai van talen. Hij brengt a l e gelovigen samen in hun gebed v m Gods troon:
'Abba, Vader'. Straks zal Hij geven, dat niemand hoeft te vragen:
'Wat zegt u?'. Er zijn geen misverstanden meer mogelijk. Van die
eenheid en eensgezindheid mogen
we nu al iets horen en beleven. De
christenen hebben enkele woorden
gemeenschappelijk. Waar ix ook
wonen en wat ook hun moedertaal
is. De Geest lm ons woorden, die
wereldwijd dezelfde zijn. De taal
van de kerk die weet van de nieuwe wereld. Laten die oude w=den ons maar vertrouwd worden.
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DE DOOP MET
DE HEILIGE GEEST 4 (slot)
De kracht van Christus' Geest

de heilige Geest', Daar heb ik krifische kun7.tekeningen bij geplaatsf. !n een laatsfeafsluitend art/kel nu aandacht voor de vraag, of wekunnen VQ

Spanningsveld
De christen, en de christelifie kerk,
bevindt zich in een voortdurend
spanningsveld. Aan de ene kant is
er de zuigkracht van de zonde. Al
tijdens de eerste catechisatielessen
leer& ik over mijzelf te zeggen:
'Ikben naar mijn aard er op uit
God en mijn naaste te haten' (Zondag 2 H.C.). Later leerde ik: zelfs
na mijn wedergeboorte moet ik er
niet op rekenen, gelet up wat de allerheiligsten berekten, dat ik verder kom dan 'een kiein begin' van
gehoorzaamheid(Zondag 44 H.C.).
Mijn oude mens biijft me danig
dwars zitten. 'De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak'
(Mat. 26 : 41j?
Maar gelukkig!
In het leven van de christen, en van
de christelijke kerk, wordt de vernieuwende kracht van de heilige
Geest zichtbaar. Het vlees mag dan
nog zo zwak zijn, die Geest is zo
sterk als G d zelf. Het is de Geest
van Ga.Die Geest is Zelf Gd.
De Geest en het vlees vormen twee
uitersten,twee aartsvijanden die elkaar niet kunnen verdragen h dat
spanningsveld leef ik
Wat de catechismus zegt over het
'kleine begin'van gehoorzaamheid
dat de heilige Geest in me weet los

k maken mag niet leiden tot het onderschatten van de kracht van de
heilige Geest.
Is het weinig wat de Geest bereikt?
Maar de Geest deed me echt uit de
dood opstaan. Hij is de kvedmukende Geest. Wat een prestahe! Hij
doet me telkens opnieuw opstaan.
Wat een laacht! Als iemand na volledig verlamd geweest te zijn weer
in staat is een wandeling te maken al is het aanvankdijk nag maar een
korte tocht- dan is dat om te kginnen een geweldig resultaat.
E . het kleine begm belooft meer.
De Geest houdt de spanning erin,
Zodat je er geen vrede mee hebt,
dat de oude mens zich nog wil uitleven. Zodat je er serieus op uit
bent in alle opzichten Gods wil te
doen. En zodat je je zonder ophouden inspant en bidt om de genade
van & heilige Geest om steeds

meer naar het beeld van God vernieuwd te w d n (dat is ook Zondag 44!), Mijn kkeringsgeschiedenis ligt niet achter me als en voltooid verhaal, ik zit nog midden in
dat verhaal. Het gaat er om spannen.

Aan de spanning
ontsnappen?
Wat nu als een permanent gevaar
op de lier ligt is dit: dat je aan de

spanning en inspanning van je dagelijkse bekeringsgeschiedeniswilt
ontsnappen. Je berust er in, dat je
'nu eenmaal' tot alle kwaad g e
neigd bent, dat je 'nu eenmaal' een
zondaar bent, dat je 'nu eenmaal'
maar een klein begin kunt maken
met het volgen van Christus,dat
'nu eenmaal' het vlees zwak is.
Dat is de eerste ontsnappingsweg
die je kunt kxknken om ontkomen
aan de strijd,die het volgen van
Christus met zich meebrengt. Met
je oude m s kun je vrede hebben.
Een tweede or%tsnappingsro~.ate
ligt
hier dicht naast. Je gaat een dubbelleven leiden. In de gemeente voel
je je thuis, m te zien. Je kunt je je
leven niet voorstellen zonder God.
Maar je bent er heel h d i g in geworden de knop om te zetien. Zo
handig,dat het automatisch gaat.
Komt de oude mens aankloppen,
geen probleem. Dat dubbelleven is
de duivelse karkatuur van de strijd
tussen oude en nieuwe mens,tussen vlees en Geest.
Lloyd-Jones zag het om zich heen:
een gemakkelijk en gemakzuchtig
christendom waar de spanning uit
weg was.
Zijn pleidooi om alles te verwachten vrui de doop met de heilige
Geest is m.i. dan ook te zien als
een reactieverschijmelop de verwereldlijking van de kerk en tegen
het dubbelleven van kerkmemen.
En als een poging de spanning tussen vlees en Geest weer terug te
brengen. Een kerk die te hard en te
goedkoop mept 'Het vlees is
zwak!' vraagt er om. dat er vroeg
of laat een reactie komt. Een mtie van mensen, die terecht aanvoelen, dat op deze manier de orthodoxe waarheid ('naar mijn aard ben
ik er op uit God en de naaste te haten') misbruikt wwdt om een vrij-

zinnig leven de hand boven het
hoofd te houden.
Wat de Pinksterkweging en LloydJones naar voren brengen over de
noodzaak van een doop met de heilige Geest vraagt daarom om meer
dan een afwijzing. Reactiebewegingen vormen een waarschuwing. Ze
wijzen zwakke plekken aan. Een
geseculariseerd leven dwt mensen
wakker worden die beseffen, dat
'Het vlees is zwak' geen alibi
vormt voor een lauwe levenshouding, waaruit de spanning verdwenen is.

Waakt en bidt
'De geest is wel gewillig, maar het
vlees is zwak'. Christus zei dit tegen slaperige leerlingen, als een
woord van opwekkmg, niet als
woord van berusting. Dat blijkt uit
wat Clwisais er onmiddellijk aan
vooraf deed gaan: 'Waakt en bidt,
dat gij niet in verzoeking k m t ' !
In dit verband mag het aan het denken zetten, dat ook binnen de vrijgemaakt Gereformeerde Kerken er
toenemende belangstelling is v m
thema's als 'verlangen naar geestelijke groei', 'opwekking' en 'de
doop met de heilige Geest'. Ik vat
dit verschijnsel op als een waarschuwing. En als het aanwijzen
van een zwakke plek. En als een
nuttig vraagteken bij signalen van
verwereldlijking, oppervlakkigheid
en Geestloosheid die zichtbaar worden. Je kunt je vragen hebben bij
bpaal& onderdelen van de thwlogie van Lloyd-Jones. Zoals je vragen kunt stelien bij bepaalde onderdelen van de theologie van Watchman Nee. Maar daarmee ben je
nog niet klaar met de vraag, of we
wel genoeg luisteren naar Paulus'
waarschuwing de heilige Geest van
God niet te bedroeven, door wie
wij venegeld zijn tegen de dag der
verlossing @f. 4 : 30). En evenmin
met de vraag, of we wel voldoende
verwachten van de overwinnende
kracht van Christus' Geest.
Iets anders is of Lloyd-Jones in zijn
boek werkelijk de spanning tussen
'vlees' en 'Geest' weer terug-

brengt. Mijns inziens is dat niet het
geval. Zijn oplossing is in feite ook
een ontsnappingsroute! Het is de
derde ontsnappingweg. Het moeizame conflict tussen vlees en Geest
kun je bijleggen, door te berusten
in de zwakheid van het vlees. Je
kunt het mk bijleggen, door het
krachtige werk van Gods Geest
vmr je uit te schuiven en a.h.w.
'op k bergen' in een toekomstige
doop! De leer van de doop met de
Geest brengt niet echt het spanningsveld in het leven van de christen terug. Hoogstens kun je zeggen
dat het spanningsveld op deze rnanier wordt verlegd van de gelovige
naar de gemeente. Want de leer
van de Geestesdoop maakt een tegenstelling bínnen de kerk tussen
hen die 'verzegeld' zijn met de
Geest en degenen die dit niet zijn.

Tijd van overvloediger

genade
We kunnen m.i. niet zeggen, zoals
Lloyd-Jones doet, dat de Schrift
ons leert hopen op de overvloedige
genade van sen 'tweede zegen'.
Maar dat betekent niet, dat het leven in het geloof te vergelijken is
met een bedaard vm?kabbelend
beekje. Er zijn stroomversnellingen, lage waterstanden, watervallen. Een christen kent in de beleving van zijn geloof niet alleen
hoogtepunten en dieptepunten. Hij
kan bij een nieuw keerpunt terechtkomen.
Van Job wordt gezegd: 'Niemand
was zo vroom en oprecht als Job,
godvrezend en wijkend van het
kwaad (Job 1 : 1). Maar hij moet
nog veel leren. Hij mm1 God anders, dieper, beter leren kennen.
Totdat hij na een moeizaam leerproces eindelijk zegt: 'Slechts van
horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn m g U aanschouwd' (Job 42 : 5 ) .
Op de weg die God met zijn kinderen gaat zijn er soms momenten
aan te wijzen die een onvergetelijke verandering en verdieping betekenen. Denk aan Pems, die een vurig volgeling van Chnstus was en

Hem toch verloochende. Na de o p
standing van Christus werd Petnis
een ander mens.
Een 'tweede bekering' zou ik zo'n
verandering niet willen noemen.
De 'eerste bekering' heeft het karakter van een geboorte, een 'wedergeboorte'. Er is verschil tussen
een geboorte en de genezing van
een ernstig zieke!
In de gereformeerde belijdenisgeschriften en liturgische formulieren
klinkt op veel plaatsen verlangen
door naar geestelijke groei. De
woorden 'steeds meer' kom je vaak
tegen. Woorden die het spannend
maken! Meen moet je bij het
woord 'groei' niet aan een gladjes
lopend geleidelijk proces denken.
Groei in geloof is vaak groei met
horten en stoten, grmi tegen de verdrukking in, groei met vailen en o p
staan, groei door schade en schande heen. Dat kun je verwachten
wanneer je in een spanningsveld
leeft...
Lloyd-Jones maakt onderscheid tussen drie trappen van zekerheid,
waarvan de laatste, hoogste trap
wordt gevormd door de doop met
de Geest. Dat we met dit laatste
niet instemmen is nu voldoende gebleken. Maar het is goed gezien,
dat er forse groeiverschillen kunnen zijn binnen de christelijke gemeente. De Dordtse Leerregels hebben met mildheid oog voor die
veelkleurige werkelijkheid. Gelovige mensen worden ie&r op zijn
tijù verzekerd van hun uitverkiezing,zij het niet bij iedereen tven
sterk en in gelijke mate (D.L.
1,12). Over 'trappen' gesproken de vorige versie van de Leerregels
had hier: hoewel bij onderscheiden
trappen en met ongelijk m t e . Dat
klinkt nog iets sterker.
Dezelfde Leerregels hebben ook
hart voor mensen, die God oprecht
zoeken,maar die het vertrouwen
met hart en ziel nog niet zo sterk
bij zichzelf opmerken. Zij krijgen
het advies de Here te blijven zoeken, te blijven vragen naar de bekende weg en vurig te verlangen
naar & tijd van overvloediger gemde (D.L. I,16).

Geloofsblljdschap
Onuitsprekelijke vreugde door de
heilige Geest!
Dat te beleven is het mooiste wat
er hier op aarde te vinden is en valt
aileen hen te beurt op wie de Geest
vait.

komt het, dat van deze grote blijdschap vaak m weinig te merken is?
Dat komt, omdat het spanningsveld
er nog altijd is. Ik lig voortdurend
onder vuur van duivel, wereld en
eigen vlees. En daarnaast is er in
dit moeitevol leven nog zoveel dat
pijn doet, uiveel dat kapot is, mveel dat je de tranen in de ogen
doet springen. De blijdschap is
geen onbedreigd bezit. Daarom
roept Petrus ook meermalen op tot
blijdschap (1 Petnis 1 : 6 , 4: 13).
Vaak laat ik me van de vreugde die
Christus in voorraad heeft vervreemden. Dus ook op dit punt is
er sprake van een 'begin'. Maar,
leert Petnis me, het is toch echt het
begin van de Wuwige vreugde!

Aldus Lloyd-Jones. Het is leerzaam om met eigen ogen 1 Petnis
1 : 3-9 te lezen. Daar schrijft Petms
over deze 'onuitsprekelijke en verheerfijkte' vreugde. Is het waar, dat
Petrus een blijdschap Woelt die
min of meer los staat van het geloof in Christus?
De Willibrordvertaling lost alles
op, door te vertalen met: 'Hoe onuitsprekelijk, hoe hemels zal uw
vreugde zijn als gij het einddoel
van uw geloof, de redding van uw
J.I. Packer
ziel bereikt'. Dat is wel een dles
gladmijkende maar grammaticaal
Ik eindig met een vrijwel lettedijk
gezien weinig aannemelijke oplosweergave van wat J.I. Packer
sing.
schreef over het werk van de heiliDeze oplossing is ook niet nodig.
g Geest in God leren kennen (p.
In vers 8 worden de liefde tot Chns191, 192). Ik vond het oprnerkelijk
tus, het geloof in Christus en de
om bij deze andere Engelse 'opwekblijdrchap door Christus aan elkaar
khgsauteur' deze visie op het werk
verbonden. De onuitsprekelijke
van de heilige Geest tegen te koblijdschap van het geloof hangt
men.Packer schrijft het volgende.
niet in de lucht. Het is een blijdEr bestaat nogal wat verwarring en
schap die meekomt met het christedwaling onder christenen ais het
lijk geloof. Dit geloof richt zich op
gaat om de bediening van de Geest.
Iemand die we niet zien: lenis
Deze christenen hebben het gevoel,
Christus. En dit geloof kent een
dat ze iets wezenlijks missen en ze
blijdschap waarvwr geen woorden
zoeken dan ook naarstig, hoe ze de
zijn. De vrede die alle verstand te
leemte tussen het Nieuwtestamentiboven gaat, geeft een vreugde, die
sche beeld van het leven in de
o m zeggingskracht overtreft. OnCaest en hun eigen gevoel van dorze ogen zien niet en onze woorden
heid en leegheid in het dagelijks leschieten te kort.Toch geloven we
ven kunnen opvullen. Met een zeen toch is er onuiîspkelijke vreugk m wanhoop zoeken ze naar een
de. Dat is de kracht van Gods
eenmalige geestelijke doorbraak,
Geest!
die de 'barriere van geestelijke onIn vers 9 blijkt de blijdschap op
macht' in hun leven kan doorbrenieuw puur een d van geloof:
ken. Men geeft die ervaring allerlei
We mogen het einddoel van het gebenamingen: 'volledige overgave';
loof h i k e n ' . Wat Petnis schrijft
'vervuiling met de heilige Geest';
over 'muitqmkelijke mug&'
'doop in de geest'; 'volkomen heiliwordt dus aan beide kanten gedragen
ging' of het 'spreken in tongen' en
door het ophangingymt van het
in het meer katholieke spraakge
christelijk geloof. Geloof en blijdbmik spreekt men van zijn 'tweede
schap. Ze vormen bij P m s , en in
bekering' of het 'stilte-gebed'.
heel de bijbel, een eenheid.
Maar toch, al ervaren ze iets van
Iederie gelovige weet ondertussen
dat waar ze naar verlangd heb*
uit ervaring dat deze blijdschap m
ze ontdekken a i snel dat de 'barrièbreekbaar ais glas is. En vaak ook
re van geestelijke onmacht' er nog
m onzichtbaar ais glas is. Hce
steeds is. En ze gaan door met zoe-

ken. Menigeen is in deze dwangmatigheid verstrikt geraakt.
De oorzaak van deze moeilijkhe
den is te vinden in een verkeerde,
magische opvatting van het bovennatuuriijke. Dat doet mensen hunkeren naar een des-veranderende
aanraking d m r een soort onpersoonlijke elektrische kracht, die
hun volkomen zal bevrijden van de
lasten en zorgen van het leven met
zichzelf en met anderen. Zij menen, dat dit de essentie is van een
zuivere geestelijke ervaring. Zij
denken, dat het werk van de Heilige Geest hen een soort L.S.D.ervaring moet geven (Wat is het toch
een ramp, dat sommige evangelisten deze indruk nog steeds blijven
bevestigen. Zuilen wij dan nooit leren om verschillende zaken van elkaar te onderscheiden?). In werkelijkheid toont dit zoeken van een innerlijke ervaring in plaats van innerlijke gemeenschap een diep misverstaan aan van het werk van de
heilige Geest. Want de waarheid,
die wij hier moeten gaan ontdekken is, dat de Geest aan de gelovige gegeven is als de 'Geest van k t
zoonschap' en in zijn hele W e ning aan de gelovige handelt Hij
als de 'Geest van het zoonschap'.
Het is zijn taak en dm1om de gele
vige steeds duidelijler te laten zien
wat het wil zeggen om in een ouder-kind relatie te leven met God
in Christus en mzijn reactie naar
G d toe in deze relatie te verdiepen
(Rom. 8 : 15, Gal. 4 : 6).
Tot zover de wijze woorden van
J.I. Packer.
V m verdere studie
Tenslotte. Lloyd-Jona heeft over het werk
van de heilige Geest meer geschreven.Ik
noem twee andere boeken: Bepalle dinge^ en Toon mij nu Uw kerlîjkheìù (over
de noodzaak van opwekking).
Degenen die zich verder willen verdiepen in
het onderwerp 'de doop mer de heilige
Geest' aüendcerik op studiemateriaal, waar
ik met plezier gebruik van gemaakt heb.
Hei hímft: N.H. GoMjes, 'ikdoop mei de
Heilige Geest', R&, Xm, nr. 3, p. 139I58en A.N.Hendriks,'De doop met de Heilige Geest, een tw& zegen?', in Die alles
indknvoha&,DenHaag 1990, p. 2141.
Het boek vm L.Flwr, De &p naei de Heilige Gecsi, K a m p 1982, geeft veel meer
dan de titel suggereerien biedt een brede uiteenzetting over & Persoon en bet werk van
de heiligeGeest.

TUSSEN BELIJDEN EN
TOEPASSEN 2 (slot)

H. Kremer/H. Geertserna

Over onderwijsvernieuwing en identiteit in het
gereformeerd middelbaar beroepsonderwijs
Inleiding
Met eeii middelbare beroepsopleiding maak je een aantal jonge mensen klaar voor de maatschappij.
Ecn deel van de leerlingen gaat na
deze school verder op een HBO.
Maar anderen gaan na deze school
aan het werk. Omdat je ook mensen klaar moet maken voor het
werk in de dagelijkse praktijk, betekent het dat er veel gevraagd wordt
van de identiteit in de opleiding.
Zeker als gereformeerde beroepsopleiding. Op het Menso Alting College in Groningen wordt daar ook
ernstig over nagedacht. Hoe ze
daarmee bezig zijn in de afdeling
Gezondheidszorg was te lezen in
een eerste aflevering. Deze keer
gaat het over de afdeling Zorg en
Welzijn. Het feit dat men er nu
mee k z i g is heeft deels te maken
met allerlei onderwijskundige vernieuwingen. Anderzijds is de identiteit een onderwerp wat steeds de
volle aandacht zal moeten houden,
omdat ook de maatschappij zich
steeds ontwikkelt (JJDB).

De afdeling Zorg en Welzijn
Deze afdeling verzorgt de opleidingen Sociaal Pedagogisch Werker
en Activiteitenbegeleider. Sociaal
pedagogisch werkers (SPW-ers)
zijn werkzaam in peuterspeelzalen,
buitenschoolse kinderopvang, in de
zorg voor lichamelijk en geestelijk
gehandicapten en als klasse-assistent. Activiteitenbegeleiders (ABers) zijn werkzaam in dagactiviteitencentra, in de psychiatrie en in
verpleeghuizen. Het M.A.C. moet
qua opleidingseisen voldoen aan
dezelfde criteria als alle andere opleidingen. Waar zit nu het verschil?
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Waaruit blijkt het gereformeerde
karakter?

De visie op de mens bepaalt
je handelen

4. De visie moet zowel tijdloos
zijn als passen in onze concrete
samenleving en beroepsuitoefening.

S. De visie moet 'geleefd' kunnen
SPW en AB zijn beroepen waarin
veel van je eigen mens-zijn gevraagd wordt. Je werkt met en ten
behoeve van mensen binnen instellingen die door mensen zijn opgericht. De manier waarop je tegen
mensen aanlujkt bepaalt dan ook je
omgang met de hulpvragers. Vind
je dat mensen verantwoordelijkheid kunnen dragen, zelf keuzes
kunnen maken? Wanneer je daarvan uitgaat zul je mensen ook daadwerkelijk zelf laten kiezen en zul je
verantwoordelijkheden slechts in
uiterste noodzaak overnemen. Vind
je daarentegen dat mensen vooral
op zichzelf gericht moeten zijn,
dan zul je je vooral richten op individuele wensen.
De manier waarop je tegen mensen
aankijkt bepaalt ook hce je tegen
de samenleving aankijkt en hoe je
je beroep een persoonlijke kleur
geeft. En hoe je het onderwijs
vorm en inhoud geeft.
Anders gezegd: Je hebt een gereformeerde visie nodig.

Criteria en werkwijze
Een visie moet aan een aantal criteria voldoen:
1. De visie moet bruikbaar zijn
voor de lessen.

2. De visie moet gedragen worden
door het team.

3. De visie moet ruimte laten voor
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specifieke accenten door de verschillende docenten.

worden.

Op basis van deze criteria beschrijven we de onderdelen van de visie.
Hoe kijken we binnen de afdeling
Zorg en Welzijn aan tegen de
mens, de samenleving, het beroep
en ons eigen onderwijs daarin.
Daarna maken we de visie concreet
door zogenaamde kernwoorden.
Kernwoorden zijn in dit verband
een aantal korte omschrijvingen
van begrippen die belangrijk zijn
voor het onderwijs en het uit te oefenen beroep. Via die kernwoorden
kun je dan min of meer aankruisen
waar en wanneer die zaken in de
lessen aan de orde komen. Of waar
je ze gebruikt in een werkvorm,
hoe en waar ze aan de orde komen
in de omgang tussen leerling en docent. Met de kernwoorden maak je
zo een soort matrix. Waar haal je
dan die kernwoorden vandaan?
Voor de inhoud van de visie, en de
daarvan afgeleide kernwoorden,
maakten we gebruik van studiemateriaal van eerdere 'identiteits-groepen' op het M.A.C., lescahiers van
de docent Geestelijke Stromingen,
boeken en artikelen van christelijke
hulpverleners en denkers, notities
van De Driehcek en de GHBO.
Als hoofdmodel kozen we voor het
'schema van Kooy'. In dat schema
komen de volgende thema's aan de
orde: de mens in relatie tot God, tot
de medemens, tot de schepping en
tot zichzelf, aangevuld met het
aspect 'tijd'. De 'tijd' van Gods
verlossend handelen voor de totale

schepping, maar ook concreet in ieder mensenleven.

Het gereformeerdekarakter
in de praktuk
Dat wij een gerefoneerde beroepsopleiding zijn, komt tot uiting in
bijbeliezing en gebed aan het begin
en het einde van iedere schooldag.
Daarmee laten we zien dat we afhankelijk zijn van de Here. Alles
van Hem verwachten. Dat we naar
zijn Woord ons hele leven willen
richten. Dat geldt voor zowel de docent als de leerling. Aan de inhoud
van de lessen is ook duidelijk merkbaar dat we ons richten op Gods

Wd.
Bijvoorkeld in de lessen Theorie
en Methoden Hulpverlening in het
tweede jaar, is het model van Ter
Horst het uitgangspunt v m r de
lessen. De kern van dat model, zoals dat in de lessen naar voren
komt,is: opvoeding en begeleiding
staat steeds in het teken van het komende koninkrijk. Ook al zijn je
cliënten niet christelijk, in je werk
probeer je m te handelen dat Gods
Woord niet wordt tegengestaan. In
de lessen Sociale Vaardigheden
wordt bijvoorbeeld gesproken over
conflicten, ruzies, luisteren naar
elkaar en hoe je dat als kind van
God invult. In de lessen Ethiek
worden beroepsvragen behandeld
aan de hand van de Bijbel en christelijke uitgangspunten. Die beroepsvragen zijn bijvoorbeeld: Hoe ga je
om met ongehuwd samenwonen?
Hoe kijk je aan tegen opvoeding
van kinderen op een peuterspeelzaal?
Als de leerlingen op hun stageplek
zijn organiseren we terugkomdagen. Volgend jaar zal de docent
Geestelijke en Maatschappelijke
Stromingen op die dagen actuele
vragen uit de stage van de leerlingen bespreken.
In de lessen Huishoudkunde leer je
bijvoorbeeld rekening ie houden
met de schepping in je wijze van
omgaan met schadelijke stoffen en
de afvalvemerking.

Verdere ontwikkeling blijfl
nodig
Door allerlei veranderingen in de
samenleving en binnen het beroep,
moet je de visie en de inhoud van
de lessen steeds bijstellen. Nieuwe
ontwikkelingen vragen ook dat je
steeds opnieuw met elkaar, als docenten, bespreekt hoe je daar als
kind van God mee omgaat.
De vormgeving van je identiteit is
niet iets wat op een bepaald moment een afgerond geheel is. Je
kunt nooit achterover leunen en
zeggen: Hè, nu zijn we er! ' Nieuwe
tijden, nieuwe situaties vragen
steeds een concrete actualisering
van het Woord van God in je leven, het beroep en opleiding. We
hopen daarom dat het gelied voor
het gereformeerdeonderwijs in al
zijn facetten altijd blijft doorgaan.
Een gebed om christelijke wijsheid
en inzicht in de wereld om ons
heen. Een gebed om de leiding van
de Geest voor d e n die bijbelse antwoorden moeten vinden voor het
onderwijs van vandaag.
H.Kremer is opleidings-ooBrdhtor van de
af&I'q Gezondheidszorg.
H. Geertserna is opleidings-cm5rdUiatorvan
de afdelimg Zorg en Welzijn.

R. ter Beek

Iedere 25 meter water hier heefi
een famitie Meerkoet. Weken terug
zag ik al een moeder scharrelen
met drie van die roestbruine kop
pies in haar kielzog. Op de eerste
dag van de synode had ik haar vanaf het fietspad zien zitten aan het
eind van een doodlopende sloot in
de muziekbuurt.
Ik kom er ook tegen die net begonnen zijn aan een nest. Op het halfgezonken geraamte van een kerstboom. Of op het kale water, tussen
stompjes oud riet. Bij mij is daar
een stukje pdzie aan blijven hak
gen. Het komt van een buitenlandse dichter, meen ik. Via het Nederlands Dagblad?Als een meerkoet
zijn nest bouwt, li@alles nog open.
Tegen de tijd dat de eieren uitkomen, is het riet gaan groeien. De
dichter zag: de natuur sluit de gordijnen van de kraamkamer. Ik had
er onmiddellijk k e l d bij. Sindsdien
roept elk nest de woorden terug.
Zoiets heb ik ook met Fluitekruid.
Jaren terug heb ik ergens gelezen
dat een dichter het 'Hollands kant'
nciernde. Het bloeit nu volop. Ik heb
er naar uitgekeken. Dat is de
schuld van de reclameposters
langs de weg. Voor onderbroeken.

NATUUR EN GELOOF IN
ROMANTISCHE SCHILDERKUNST:
RUNGE EN FRIEDRICH

waarde meegekregen die niet vaststaat. Feitelijk moet je de persoonlijke opvatting van de kunstenaar
kennen om precies te weten wat hij
wil zeggen. Daarnaast valt op de
grote belangstelling voor atrnosferi-

e

I
Levensstadia
Beide kunstenaars zijn in Nederland vriiwel onkkend. Hun werk
werd nog niet eerder hier tentoongesteld. Het Van Gogh Museum
heeft dus een primeur. Het is te hopen dat een Nederlands museum
eens een overzichtstentoonstelling
van Runge of Friedrich brengt,
want wat deze kunstenaars gemaakt hebben is zeer de moeite
waard. De dichtstbijzijnde grote
collecties van hun werk bvinden
zich overigens in de Kunsthalie in
Hamburg.
Philipp Otto Runge (1 777- 1 X 10) en
Caspar David Friedrich (17741840) zijn beiden afkomstig uit
Pommeren, het nu in Polen gelegen
voormalige Duitse gebied, dat in
de 18e eeuw tot Zweden behoorde.
Ze groeiden op in een piëtistisch luthers milieu, dat gezien de nadruk
op het religieuze gevoel, een goede
voedingsbodem vormde voor de
ideeën van de Romantiek.
Kenmerkend in hun werk is dan
ook de subjectieve inhoud: kleuren,
objecten, rangschikkingen, ze hebben allemaal een symbolische

Runge: de Grote Morgen (1809);

de Jong

1

gezichten, die een romantische verering van de grootsheid van de natuur verraden.

I

[
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vlak vooraan, een baby die door
een soort bloemenengelijes liiiks
en rechts hartelijk begroet wordt.
Boven Aurora zweven musicerende engelen. De lelie en de mmgenster in de top van het schilderij zijn
licht-symbolen. Wie alle onderdelen wil duiden, zal zich in de particuliere symbooltaal van Runge
moeten verdiepen. Hij gebruikt ook
hier elementen uit de christeliike
kunst, die hij een eigen inhoud
geeft. Zo wordt de witte lelie als
Symbool van de maagdelijkheid
van Maria, hier gebruikt als aanduiding van de zuiverheid van het
'goddelijke' licht. Aurora mag dan
ook tegelijk Venus en Maria zijn.
Op deze manier is een door zijn
strakke compositie, prachtige zachte kleurstelling en minitieuze detaillering uiterst intrigerend kunstwerk
ontstaan, dat zijn precieze beteke
nis maar moeilijk prijsgmft.

m
Friedrkh: Winter (78261:potlood en sepia-Inkt op papler, 7 9 2 x 27,5cm.
De Amsterdamse tentoonstelling
heet 'Het jaar en de dag'. Bijna alle
werken hebben iets te maken met
de uitbeelding van de 'tijden', de
delen van de dag, de jaargetijden,
de levensfasen van de mens. Van
Runge zien we voorstudies en etsen van de Morgen, & Dag, de
Avond en de Nacht, en een gereconstrueerde schilderijversievan de
Grote morgen. Het project is door
Runges overlijden daarbij gebleven. Hij had van de drie andere tijden ook grote, geschilderde versies
gepland. Op zijn sterfbed gaf hij
nog opdracht de onvoltmide Grote
Morgen maar weer in stukken te
snijden zodat de losse delen als afzonderlijke werken beschouwd
konden worden. Pas aan het eind
van de vorige eeuw volgde men deze wens op. De Kunsthaile in Hamburg maakte vervolgens in 1927 deze opdeling weer ongedaan.

Runge: Grote Morgen
Dit schilderij kstaat uit een landschap met een lage horizon, waardoor de lucht veel aandacht krijgt.
De compositie is strikt syrnmetrisch opgezet, wat het geheel een
gewijde indruk geeft. Uit de naar
de horizon steeds lichter wordende
lucht waarin ieder ogenblik de zon
kan gaan oprijzen, zien we een jonge vrouw naar voren treden, Aumra of de Dageraad. Daaronder ligt,
-..
-..
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friedrich: de levensfasen
Enerzijds lijkt Friednch traditioneler. Hij kiest voor zijn cyclus van
de vier jaargetijden gewoon landschappen. Steeds zijn er een man
en vrouw in aanwezig, die overigens iedere keer ouder worden. Zo
zitten de levensfasen er ook in verwerkt. Maar in tegenstelling tot
; ,;::.y!
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Friednch verstopt de symboliek
meer in zijn landschapsschilderijen
en zeegezichten. Wie er naar zmkt
hijgt ook daar bloei en verval te
zien, jeugd en ouderdom, zomer en
winter. Heel nadrukkelijk komt de
symboliek naar voren in de vierdelige serie tekeningen uit 1826 en
het schilderij De levensfasen uit circa 1835.

I Friedrich:De levensfasen (co 1835).olieverf o p doek, 72.5 x 94 cm.

l4j:,:

wat tot aan de 18e eeuw vaak gebruikeiijk was, zien we bij Friedrich geen mensen op het land,
geen zaaien of oogsten, geen verwijzingen naar G d die ons leven
of het voortgaan der seizoenen
leidt. Met name in De winter is dat
opvallend. Hier hebben de oude
symbolen ruïne en dode bmm ('ge
denkt te sterven'} de macht in de
voo~stellingvolledig overgenomen.
Samen met de vele vervallen grafzerken en kruisen tegen het decor
van een oneindige oceaan waarboven een ondergaande zon en een
bijna gedoten wokendek geeft het
een dreigende sfeer van doodsverlangen, van neerdalen in het graf
en terugkeer naar de aarde, onderdeel van het grootse en goddelijk
heelal. Friedrich maakte bij deze serie van vier nog drie tekeningen die
niet in Amsterdam te zien zijn,
maar wel uihroerig in de catalogus
besproken worden: een scheppingsscène waarin we wellicht Gods
Geest over de wateren zien zweven, en voor aan het eind nog twee
voorstellingen 'na de bod'. Twee
geraamten in een angstaanjagende
grot,en twee gevleugelde zielen
die de oneindige kosmos aanbidden. Ook hier valt op hoe bijbelse
îhema's als 'schepping' en 'engel'
aan secularisatieonderhevig zijn.
Het zijn feitelijk christelijke etiketjes die op werelds-romantische thema's geplakt worden, zonder er
nog een wezenlijk bestanddeel van
uit te maken. Een werk als De Lvensfaasen uit 1834-35 is dan ook
veel sterker. Langs de kust zien we
op een landtong vijf figuren in verschillende leeftijden. Op zee varen
eveneens vijf grotere en kleinere
schepen, die het levensdoel syrnboliseren. De grootste aandacht trekt
de oneindige verte, de goddelijke
macht van de natuw die ons omstraalt.
De kunst van zowel Fnedrich als
Runge laat zien hoe deze kunstenaars bezig zijn geweest met hun
protestantse erfenis en hoe die door
het wetemchap@jke en artistiekromantische denmimaat van hun
tijd is uitgehold. Zij stonden aan

het begin vrui een fundamentele
verandering in beeldend denken,
waarvan de gevolgen tot op vandaag overal merkbaar zijn. Ook nu
nog is het voor christelijke kunstenaars een probleem, hun eigen wereld beeldend te verbinden met die
van het geloof in de hemel en in
God. Friedrich en Runge zijn daar
mijns inziens niet in geslaagd, omdat het moderne denken van hun
tijd te veel invloed heeft gehad op
hun artisticiteit. Dat neemt niet
weg dat hun werk tot de top van de
romantischeschilderkunstbehoort.

N.a.v. tentoonstelling Het jaar en de dag,
Runge, Friedrich. Te zien in het Van Gogh
Miiseum te Amsterdam t
h23 jwni 1996.

Het museum is dagelijks gwpnd van 10 tût
5. Toegmgsprija:f 12,5015,- De catalogus
van deze tentoowisteliiig kost f 49,95.
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WELKOM AAN
DRS. WlHl ROSE

aan c
Met als hoofdvak: Nieuwe Testament.
Maar de d e n van en rond het Oude Testament trokken hem nog sterker.
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Toen begon zijn wetenschappelijke
rondreis in de wereld van de Semitica.
Eerst vier jaren (1988-1992) studeren aan de Rijlciuniv~rsiteitte Leiden in Semitische talm en c u h m,d a m enkele jaren in Engeland aan & O x f d Universis.
h Oxford hoopt hij m k h e n k o r t
te promoveeenop een Oudtestamentisch onderwerp.
We willellen-dekerken en de Universiteit felicitmn met deze vakman
op deze post!
In Kampen hebben we hem al rneegemaakt, want hij heeft in het afgecmusjaar reeds colleges gegeven. En dat zijn er vele!
Zijn voornaamste taak is natuurlijk
het onderwijs in bijbels Hebreeuws. Maar daarnaast ook het
onderwijs in bijbels kamees. als
ook in M s c h . Vaeg m i j
een vak als Cultuurgesch&nis
van het oude Nabije Omten, en u
zult kgrijpen dat h.Rose een
veelomvattende ieeropdracht heeft

Het is een opvallend ding &t er in
de kerken van na de Vapakhg
zo'n grote belangstelhg valt waar
te nemen voor de Semiticai, het vakgebied waarin drs. Rose doceert.

Moest prof. B. Holwerda eerst alle
vakken van het Oude Testment, inclusief het onderwijs in de Heh u w s e md, aeIf behartigen (behoudens later enige assistemie van
de heer Delhaas), in 1952 kwam
1(later: professor) drs. J.P.
Lettinga de vakken van de Semitica behartigen.
Toen deze met emeritaat ging volgde drs. G. Kwakkel, die zich aok
gespecialiseerd had in de gemitische talen, hem op. Na enkele jaren
mwst de post weer opgevuld wmden, doordat drs. K w a k 1 benoemd werd tot Oudtestamenticus.
Maar ' g a nood': mevr. dra BlokSyísma sprong met haar vakkennis
en enthousiasme in.
Naast b
o
v namen
~ zouden
uit de hing der kaken nog meer namen te noeimen zijn van mannen en
vrouwen die zich wtenschappelijk
bekwaamd hebben in de Sernitica.

aanvaard.

Ik wiì maar zeggen:het is onder
ons een geliefd studietemin.
Diverse generale synoden h e b h
er in de hop der jaren de vruchten
van geplukt.

Zo ook in de persoon van drs. Rose.
Hij is e
m discipel van 'Kampen'.
Om m te zeggen: eigen kwek. Uit
de tuin van praf. Lettinga. h 1988
legde hij het doctoraal examen
theologie af m o m Universiteit.

Van harte wensen we hem de
kracht van de HERE, de wijsheid
en energie toe die hij d g heeft
bij het vwuilen van deze
da-acht. Die opdracht ziet hij als de
leiding van de Here in zijn leven en
als een roeping die vanuit de kerk
tot hem Wam.
Z6 kan mrì benoemde in K a m p
aan hek werk gaan.

Peter H. van der Laan

DE ROL VAN BESTUURDER
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Het werk op de synode Is boeiend, het houdt
ons al weken bezig. Over de verschifende raflen
die we er spelen ben ik ook nog niet uifgschreven. De twee hoafür~ltend& die van h f t f e r en
Bestuurder. Over ome m! ukr-e&kr,he&jk VQW
week iets vede~d.
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Evalueren
In de synode-besprekingen is ook
de juiste waardering niet altijd
gmd te horen. De meeste sprekers
kginnen met 'waardering voor het
rapport en dankbaarheid voor de
werkzaamheden', maar slechts zelden kleden ze dat aan. Uitgebreider
wordt gesproken over punten en
puntjes van kritiek en bijstelling
van de besluitteksten. Dat is eigen
aan het werk op een vergadering.
Maar als ik onszelf de volgende
dag terugzie in de spiegel van een
krantenverslag,
- denk ik dat er weleens verhoudingen scheef zijn getrokken.
Ik had dat bijvoorbeeld bij de zaak
van de radio- en televisiediensten.
Deputaten hebben geweldig hun
k s t gedaan om de belangen van
onze kerken te dienen. Door hun
betrokkenheid bij de oprichting
van de stichting 'Zendtijd voor kerken' is er zelfs iets meer zendtijd
voor ons beschikbaar gekomen. En
vooral de kwaliteit van de uitzendingen is aanmerkelijk verbeterd.
Maar in de synode-besprekingen
ging onevenredig veel aandacht uit
naar een onderdeeltje van het
werk: de relatie met de 'Werkgroep
Nazorg enz.'
Iets dergelijks vond ook plaats in
de bespreking over de relatie met
de 'Hoge Overheid'. Er bestaat een
soort contactorgaan van kerken
voor overleg met de 'hoge' oftewel
landelijk overheid. Jarenlang hebben onze kerken geweigerd daaraan deel te nemen. Sinds de GS
Ommen hebben onze deputaten
een waamemers-positie ingenomen. De deputaten stelden nu voor
om als kerken zitting te nemen in
dat overleg. Want in feite is deelname aan het C10 (Contactorgaan in
Overheidczaken) onmisbaar om
over nuttige en noodzakelijke informatie te kunnen beschikken en zo
nodig ook onze mening ter kennis
te brengen bij de bevoegde instanties. Dat kost ook wel het een en
ander. Kortom: een gewichtige beslissing. Maar ter synode is hierover nauwelijks gesprek gevoerd.
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Foto en tekst: R. ter Beek
Hef tekent zich af op hef voorhoofd van ds. A. de Jager (Berkurnl.Hij zou
het druk krijgen. Met de instructie voor deputaten voor de relatie kerk en
overheid, als rappoifeur van cornmlssie 5b.Mef de besluiten over de
samenspreking met de Christelijke GereformeerdeKerken als rapporteur
van commissie 5,Donderdagmiddag 23 mei begon hij z& foellch fing op
deze beduiten met 'ik sta hier onder de nodige spanning'. Hij verklaarde
dot uit de combinatie van vreugde en zorgen in de contacten met de
Chrisfe/ljkeGereformeerdeKerken.
.,. ..>., , :.:r >?-,,:-!.,

Daaruit kun je brede instemming
met het voorstel afleiden.
De meeste tijd hebben we echter
besteed aan de vraag of de deputaten ook als vertegenwoordigers
mogen optreden bij kerkelijke
plechtigheden als het koninklijk
huis daartoe uitnodigt. Er ontstond
een boeiend gesprek. De discussie
was een ilustratie hoe we als gereformeerde chnstenen, op basis van
hetzelfde geloof en in dezelfde situatie, toch tot een heel verschillende houding kunnen komen. Motivaties zijn niet per synodebesluit
te regelen. Toch moet er een gedragslijn gekozen worden. Dat zal
nog nader blijken. Maar intussen
mag toch het werk van deputaten
voor de relatie met de overheid

vooral gewaardeerd om wat ze buiten de officiële plechtigheden verrichten.

Dienst naar binnen en naar
buiten
Aan de hand van de deputaten-rapporten is ook goed duidelijk te maken waar een synode voor dient.
Klinkt wel eens het verwijt dat synoden zich vooral bezighouden
met binnenkerkelijke aangelegenheden, dan blijkt dat in werkelijkheid toch anders te zijn. Het viel
mij op bij het doorwerken v a n alle
rapporten hoeveel aandacht er gegeven wordt aan pastorale en diaconale zorg, en ook aan missionaire
taken.

Dan denk ik bijvoorbeeld aan het

!

verzorgen van de radio- en tekvisiediensten. De uitzendingen daar- I
van zijn niet ailereerst bedmld
I
voor de eigen kerkleden, die geen
!
diensten kunnen bezoeken. Misi
schien was dat ooit wel het geval.
,
Maar nu wordt met de uitzendingen het grote publiek gezocht.
Iets dergelijks is ook het geval met
de pastorale zorg voor militairen.
Niet zozeer de eigen mensen(mannen en vrouwen!) worden hiermee
gediend, maar in feite allen die
van onze pastorale dienstverlening
gebruik willen maken. De steunverlening aan evangelisatiewerk
heeft de aandacht. Via deputaten
voor Betrekkingen Buitenlandse
Kerken worden ook evangelisatieen zendingsprojecten in het buitenland gesteund. Het werk van de
missiologische opleiding en de
cursussen van het Institute for Refomed TheologicaI Training is
ixdoeld om medechristenen te
dienen bij hun kerkopbouw en
missionaire dienst.
We willen als kerken niet alleen
onszelf maar graag ook anderen
dienen met wat we van de Here
hebben gekregen. Ik ben met mijn
medebroeders blij dat ik daar in onze vergaderingen aan mag meewerken. Zo mogen we de gaven van
Pinksteren gebruiken.

P.L. Los

Van gelijke
beweging als wij
- over leren van-, omgaan met- en
behandelen van mensen zoals
wijzelf zgn In deze uitgave, het 24e deeltje van de
serie Pastoraal Perspectief, behandelt
de auteur diverse ondeiwerpen. De
auteur, bekend om zijn heldere en treffende toonzetting, behandelt onder andere: hypnotherapie, valkuilen in de
hulpverlening, intolerantie en rouwverwerking.
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Piet Los

Dood meisje en
andere verhalen
In deze uitgave beschrijft de auteur enkele situaties die u waarschijnlijk, ondanks de herkenbaarheid, zullen ontroeren en intrigeren tot de laatste
bladzijde.
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Ook verkrijgbaar 61')de boekhandel.
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OOSTERBAAN & LE COINTRE B.V.

Postbus 25,4460 AA Goes, Telefoon0 1 13-215591

Beroepen te EbchedsW.
H. Pathuis te U&; te RotterdamDelfshaven: J.B. Wh& te Hilversum; te Usselmuiden-Grafhorst:
T.C.Zwarts te Z u i d b d .
Bedankt voor Axel en vuor Waddinxveen: A.O. Reitsema te Bunschoten-West: voor Pretoria (wijk
West van Die Vrye G e r e f o m d
Kerl;): A. de Graaf te Blokzijl c.a.

en Marhesse.

-

Kampen De classis Kampen
k f t P. Boonstra te Kampen (e
(038) 333 12 SO), preparatoir g&xamineerd en kroepbaar gesteld.

Afscheid
Op zondag 26 mei jl. heeft ds. P J .
de Haan afscheid genomen van &
gemeente te Grijpskerk en Niezijl
(Gr.). Hij is naar Stadskanad (wijk
Zuid) v e W e n waar hij op 16 juni &s. inbede hoopt te &n.
Er vonden twee afscheidsdiensten
plaats t.w, io Niezijl om 9.30 uur ui
het eigen kerkgebouw van de gemeente,Kerkpad l en in Grijps-

kerk m14.00 uur, Grmingerstraatweg 27.

Verguderschema Generale
Synode
Bwkel en Rodenrijs- In de week
van 2û-24 mei jl. vonden plenaire
vergaderingen plaats op de valgende dagen: dinsdagmorgen 21 mei
(BBK-rapport ( g a h l t e Benin) en
ontvangst van delegatie uit Benin);
woerisdagavond22 mei(Aanvullende Steunverlening Evangelisatiewerk en Hoge Overheid);donderdagmiddag 23 rnei (contact met de
Christelijke Gedormeerde Kerken); vrijdagmorgen Z4 mei (Bijbelvertaling en de behandeiing van
een appèlschrift).

Verkoop 'De SchuFse'
Hoogween - Kerkgebouw 'De
Schutse' (een voorm. synagoge,
sinds 1948 eigendom van de gemeente te Hoogeveen) zal in de
loop van dit jaar verkocht worden.
Het gebouw (in gebruik bij wijk
West) is te Mein geworden voor de
gemeente aldaar en dus wordt het

gebouw overgedaan aan de Baptistengemeente Hoogeveen. Vanaf 1
juli a.s. worden (voorlopig) dubbele diensten georganiseerd in het
kerkgebouw aan de Bentinchh.
De Baptistengemeente hmfi 'De
Schutse' aangekocht wegens groei
van wijkgemeente'De Weide', die
tot dan toe erediensten hield in de
lokalen van de Chr. basissshm1 'De

Regenboog'.

Adreswijzigingen ad.
Bergschenboek * Scriba: AJ.
Nieuwlaat, Clernatisdreef 14,
2665 RG Bleiswijk, a (010)
521 21 81. Diaconie: P.Gorter,
Ds.Van Couwenhovenlaan 148.
2661 BI, (010) 521 25 84 (pg.
141).
Curaçao * Scriba: A. v.d. Linden,
Curasol P 35, Ned. Antillen (pag.

130).
Deifî * Predikant: M. van Veelen,
A h m van Scheltemaplein63,
2624 PH (pag. 23 + 134-135).
Fxrndijk * Scriba: R.de Graaf,
Eemdijk 65,3754 ND,e (033)
298 85 72 (pag. 110).
Hoogeveen * Scriba: H.F. de
Vries, Witbol 3a, 7908 RA, a
(0528) 23 04 92 (pag. 67).
Kampen * Scriba I (kerk. bureau
en k e r k e d ) : H.de Boer, Tormentil 59,8265 DL, = (038)
332 40 27 (pag. 83).

Musselkanaal-Valthermond*

Scriba: S. van der Vinne, Exloërkijl Zuid %, 9571 AE Tweede Exloërmond, a (0599) 67 12 72 (pag.

70).

Siqerswwde-FrieschepsIen*

Scriba: W. Jongsma, 't Paed 5,
9249 NM, U (0512) 30 19 29. DiQconie: W. Bijma, Lytse liane 15,
9249 NL, u (05 12) 30 35 44 (pag.

57).
Tüburg * Scriba: H.Wijrna, Cassiopeia 18,5175 VR Loon op
Zand, u (0416)36 24 40 (pag.
154).

