JAARGANG 71

- NUMMER 39 - 6 JULI 1996

mat

LEVEN

KERKELIJK LEVEN / C.J. de Ruijier

DE GEMEENTE EN HAAR
AMBTSDRAGERS
W
a
t voor gezog heeft een ambtsdrager eigenlok
in de kerk? Dat is een vraag die anijd al vaak
gesteld is. Alle eeuwen door is er in de kerk
nagedacht over de plaats die ambtsdragers in de
gemeente hebben. En de waag naar hef gezag
van het ambt hoort daar duidelijk bij, He7 is daarom
niet vreemd, dat de laatste
die vraag opnieuw
aan de orde gesteld wordt,Toevallig kreeg ik in
koHe tijd van verschillende kanten een aantal
vragen op dit punt voorgelegd. En het opvullende
was daf daarbijsteeds de verhouding tot de
gemeente een belangflke rol speelde, Sfaateen
ambtsdrager 'hoger' dan een ander gemeentelid?
Heeft hlj meer gezag dan wie niet in hef ambt
staaf? Duf zijn een paar elementen die zich duurbJ
opdringen. In een puur artikelen wil ik enkele van
die vragen aan de orde stellen.
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Woord en ambt
Het doet er nogal toe wat voor uitgangspunt je kiest bij vragen als deze. Maar al te gemakkelijk verzandt het gesprek, d d t het gedrag of de positie van een arnbtsdrager voorwerp van discussie
wordt. Maar daar kan nooit het geheim van het ambt liggen. Een echte ambtsdrager zoekt zijn laacht in
het Woord dat hij brengen mag.
Met dat Wmrd gaat hij op pad en
is hij bezig in & gemeente. Vandaar dat ik daar mijn uitgangspunt
kies.
Het Woord van God sticht de gemeente. En wie denkt dan niet allereerst aan de preekstoel? In een ge-
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reformeerde kerk staat de kansel in

het midden. Kerk van het Woord.
Dat willen we zijn.
Haast automatisch breng je het
Woord m in verband met het ambt.
Daar op de preekstoel staat een
ambtsdrager. Hij heet ook dienaar
van het Woord. We geloven ook,
dat God hem en de ambtsdragers
gebruikt om Zijn kerk bij het
Woord te bewaren.
Zo gaan we er haast automatisch
vanuit, dat Woord, ambt en gemeente d e s met elkaar te maken
hebben. Het is eigenlijk al eeuwenlang het uitgangspunt van de gereformeerde kerken geweest.
Maar hm liggen de verhoudingen
binnen die driehoek? Zijn we vmr
het Woord op & dominee aangewezen? Is het Wwrd aan de arnbtsdragefis) toevertrouwd of juist aan de
gemeente? Is de preekstoel de enige plaats waar we het Woord van
God horen bedienen?
Veel vragen cirkelen rond &t ene
centraie punt. Komt het Woord alleen via de arnbtsdrager(s)naar de
gemeente toe of niet? Er zijn in ons
kerkelijk spraakgebruik wel aanduidingen die daarop schijnen te wijzen. Je kunt b.v. wel eens horen dat
je aan de preek weer v m r een hele
week genoeg moet hebben. Maar
dan lijk het erop, alsof het Woord
inderdaad alleen maar via de kansel naar orrs toe komt. Het is de
moeite waard, eens kort na te gaan
op welke manier het Woord van
God in ons leven klinkt.

Wie spreekt het Woord?
Iedere christen krijgt al heel vroeg
in zijn leven het Woord van God te
horen. Zodra je een beetje leert praten en begrijpen hoor je van je m o e
der en vader dat je Ben kind van
God mag zijn. Zij vertellen je wie
Bij is. Ze lezen je voor uit de (kinder)bijbel. Eigenlijk zijn zij de eersten die het Woord spreken in je leven. Al gauw komt daar de bijdrage van de juffrouw op school bij.
Via het gezinsgesprek en later het
schoolgebeuren, klinkt het Woord
dus al heel vroeg in ons leven.

Dat betekent, dat we vaak al behmlijk vertrouwd zijn met het
Woord van God, tegen de tijd dat
we bewust kunnen omgaan m& het
Woord dat van de kansel klinkt.
Als je naar de kerk gaat en je luistert naar de preek, dan siuit dat aan
op heel die weg waarlangs je ook
van anderen geleerd hebt naar God
te luisteren.
Maar ook dan is dat niet de enige
plaats waar het Woord klinkt. Je
bent immers zelf goed in staat de
Bijbel te lezen. En als het goed is,
raak je er al vroeg aan gewend
daar elke dag werk van te maken.
En je leest er ook nog weleens wat
omheen. Je spreekt er met elkaar
over. Je kent samen bezig met bijbelstudie, Je spreekt elkaar aan
met de Bijbel op diverse soorten
verenigingen. Kortom: in de gemeente hoor je het Woord niet
maar van &énkant. Het komt eigenlijk van alle kanten op je af. Je
mag ook eigenlijk niet anders verwachten. Het Woord is immen
aan de gemeente toevertrouwd
(1 Pet. 1 : 23-25).

Het Woord h de gemeente
We hoeven dus in de preek gelukkig niet voor zeven dagen geeste
lijk voedsel mee te krijgen. Het is
veel rijker. In alle geledingen van
de gemeente mogen we het Woord
van God (horen) spreken (1 Pet.
4 : 11). Of dat ook altijd in w a k e
lijkheid gebeurt, dat is vers twee.
We leven soms ook wel beneden
onze stand. Maar het moet in ieder
geval wel duidelijk zijn dat het bij
ome christelijke stand hoort, dat
wij in de gemeente onder elkaar de
woorden van God spreken. Als Paulus & gemeente in die richting stimuleert en vermaant, laat hij zien
dat juist m de rijkdom van het
Woord pas goed te voorschijn
komt. 'Het Woord van Christus w e
ne rijkelijk in u zodat gij elkander
leert en terechtwijst.. .' (Col. 3 : 16)
Geen ambtsdrager heeft dus het
monopolie op het Woord. AISJohannes aan de gemeente schrijft dat
het gehoorde Woord in haar moet

blijven, legt hij juist sterk de nadnik op de gemeente: Allen hebben een zalving van de Heilige
(1 Joh. 2 : 20,27).

Woord en Geest
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Eigenlijk is dat een groot wonder,
dat zondige mensen het Woord van
God spreken tegenover elkaar. Natuurlijk heeft dat d e s te maken
met de Bijkl. We hebben het evangelie zwart op wit gekregen in de
Bijkl. Daardm kunnen we het
evangelie ook verder aan anderen
doorgeven. Maar toch is daar niet
alles mee gezegd. Want er zijn genoeg mensen, die wel een Bijbel
thuis hebben, maar die het Woord
niet spreken. Het is dus mogelijk
dat je de B i j k l kent en tegelijk
vreemd blijft aan het evangelie. Er
zit kennelijk een geheim vast aan
het Woord.
in die tekst uit Johannes wordt duidelijk wat dat geheim is. De zalving van de Heilige, dat is het geheim van een gemeente die in het
Woord blijft. Het is God de Heilige
Geest die de gemeente het Wmrd
geeft (Hebr. 6 : 4,5).
De gemeente heeft dus niet van
zichzelf de beschikking over het
Woord. Het is God die haar met
het Woord aanspreekt. Het is God
die zorgt voor een oor dat luistert.
Dus als mensen het Wmrd spreken, blijft het geheim daarvan altijd het spreken van God.Hij komt
naar ons toe met Zijn Woord.
Samengevat zou je kunnen zeggen:
Het Woord woont in de gemeente,
doordat de Geest in & gemeente
woont.
Dat is dan ook het centrale punt
waar het om draait als we nadenken over de gemeente en haar
ambtsdragers. We horen hoe ambtsdragers het Woord spreken in de
gemeente. Maar dat Wwrd is dus
niet hun speciale eigendom. Het is
aan de gemeente toevertrouwd. Het
is het Woord van God dat gemeente en ambtsdragers aan eikaar verbindt. Het geheim d w a n is de inwoning van de Geest in de gemeente.

De samenkomst van de
gemeente
Het is de moeite waard, om vanuit
dit uitgangspunt diui nog eens de
vraag te stellen: Wie spreekt het
Woord? En dm begin je toch ergens anders. Wie uitgaat van de inwoning van de Geest, begint niet
bij zijn eigen huis, maar bij het
huis van de Geest, de gemeente.
God zwkt geen losse mensen met
Zijn Woord. Hij sticht d m Zijn
W d de gemeenschap van Zijn
volk. Christus vergadert Zijn kerk
door Zijn Geest en W d .
Dat Mekent, dat we beginnen bij
de samenkomst van de gemeente.
Dat is de centrale plaats waar her
Woord klinkt. Het klinkt ais er de
Schnft wordt (voor)gelezen. Als er
wordt gepreekt. Het klinkt als we
de liederen uit de Bijbel met elkaar
zingen. Als we gezamenlijk ons geloof belijden.
Nadenkend vanuit de inwoning van
de Geest, wordt de samenkomst
van de gemeente de primaire plaats
van het Woord. Daar leggen we
ons erop toe te horen naar wat de
Geest tot de gemeente zegt (Opb.
2 : 7). Daar blijkt hoezeer we vervuld zijn met de Geest, doordat we
het Woord tegenover eelkaar tot
klinken brengen @f. 5 : 18, 19).

Ambt en gemeente
Wie begint bij de samenkomst, ziet
daar niet alleen de gemeente aan
wie het Woord is tmvertrouwd. Tegelijk krijgt hij daar ook de ambtsdrager(~)in beeld. In die samenkomst zien we namelijk de (herder
en) leraar o w d e n . Je zou kunnen
zeggen: dat is de manier waarop
God het organiseert dat in de gemeente op een geregelde manier
tiet Woord gesproken wordt. Zonder alie gegevens uit het NT hier
nu op een rijtje te zetten, kunnen
we constateren dat de gemeenten
in het NT de figuur v m de leraar
kenden (1 Cor. 12 : 28, Ef. 4 : 1 l),
ook wel getekend als oudste, belast
met prediking en ondemcht
(1 Tim. 5 : 17). Door &e ambts-

dragers aan te stellen zorg& God
ervoor, dat er in ieder geval steeds
mensen waren die er hun (dagelijks) werk van maakten om het
W& te spreken in de gemeente.
Binnen de samenkomst staat dat
ambt zo precies in de context waarin het past. Vanwege de inwoning
van de Geest kan het ambt nooit de
mondigheid van de gemeente verdringen. Het Woord woont immers
in de gemeente en niet in het ambt.
Maar het geheim daarvan blijft de
werking van de Geest. Het Woord
is haar niet eens en voor altijd t=vertrouwd, alsof mensen het
Woord in onvervreemdbaar bezit
kunnen hebben. Het geheim van
het Woord blijft altijd de werking
van de Geest. In dat licht mag de
ambtsdrager nu juist dienst doen.
Als instrument van de Geest
(Händ. 20 : 28) mag hij naar de gemeente toegaan met het Woord dat
haar is toevertrouwd. 20 kan duidelijk worden dat in dat Wcard God
naar haar toekomt. Hoe rijk de gemeente is met het haar toevemouwde Woord, komt pas goed aan het
licht waar zij er werk van maakt gehoor te geven aan God die spreekt.
In dat kader mag het ambt zijn
dienst vervullen.
Zo dient het ambt de mondigheid
van de gemeente (Ef. 4 : 12-14).
De gemeente kent voorgangers die
het Woord van God tot haar spreken (Hebr. 13 : 7). Maar het is de
bedoeling dat de gemeente zelf aan
het leraarschap toekomt (Hebr.
5 : 12).

Beginnen bij het begin
Tot nu toe heb ik twee keer de
vraag gesteld Wie spreekt het
W&? En beide keren ben ik ergens anders begonnen met het antwoord.
Eerst zocht Ik het begin bij mijn ouders, de eersten die me over God
vertelden. Dat lijkt op het eerste gezicht het absolute begin. Toch is
het maar de vraag of dat waar is.
De tweede keer begon ik bij de samenkomst van de gemeente. Ik geloof toch, dat daar het echte begin

Egt. Want zo begin ik bij het geheim van het Woord, de inwoning
van de Geest. Als ik begin bij de samenkomst, dan zie ik de gemeente
(als het huis van de Geest) en het
ambt (ais instniment van de Geest)
in één perspectief.
Als ik begin in mijn eigen leven te
zoeken waar ik het W&
begon te
horen, ben ik eigenlijk te individualistisch bezig met het werk van de
Geest. Als ik bij mezelf begin en
bij de Bijbel die ik in huis heb, zal
ik veel eerder denken dat ik de gemeente niet nodig heb. En ook zal
ik gemakkelijk de ambtsdrager
over het hoofd zien die God gebruiken wil.
Eigenlijk bleek dat hierboven al,
bij dat eerste antwoord. Ik begon
bij m'n ouders. Maar ik sloeg een
belangrijk punt over. Want een
christelijke opvaeding begnt niet
bij je ouders. Die kgint bij de belofte van God. Uiteindelijk was ik
al een keer in de samenkomst van
de gemeente geweest, lang voordat
mijn vader en moeder me ooit over
God hadden verteld. Toen ik pas
geboren was, &KI
ik gedoopt. God
kwam speciaal naar me t= met
Zijn belofie en liet me inlijven in
Zijn kerk.Wat m'n ouders sindsdien gedaan hebben, was voord
vertelIen wat God daarmee bedoelde. Wat zij in m'n leven te vertellen hebben gehad, had ook weer alles met dat begin te maken.
Luther zei het een keer zelfs m
sterk: Door mijn mmder spreekt
'mmder kerk' tot mij.Daar begon
het voor hem, waar de kerk het
Woord dat haar is toevertrouwd
doorgseft en in deze wereld laat horen.
Vanuit dat echte begin wordt helder hoe Woord, ambt en gemeente
zich tot elkaar verhouden. God
zoekt de gemeente met het Woord.
Aan haar vertrouwt Hij het toe. Hij
bewaart haar bij dat W d .En
daarbij is het ambt een middel.

Begin en vervolg
Een begin vraagt om een vervolg.
Dat geldt zeker voor de samen-

komst van de gemeente. Het zou
wel erg vreemd zijn als die samenkomst geen 'follow-up' kreeg. Als
de eredienst op zichzelf blijft staan,
wordt het een vreemd element in
het Ieven.
Daarom kan het niet anders of rond
dat begin gaat het Woord op veel
manieren klinken. In de huizen
wordt het Woord van de ene generatie naar de andere doorgegeven.
Zo zijn ook de ouders een belangrijk middel om het Woord in de gemeente tot klinken te brengen. Sterker nog, elke ambtsdrager weet dat
je zelf vaak machteloos staat, als
ouders verstek laten gaan.
Maar ook verder gebeurt er veel. In
een gemeente die niet beneden
haar stand leeft,v e m e n we elkaar en huwen elkaar op (1 Thess.
5 : 11). We wijzen elkaar terecht
(Col. 3 : 16). Als leden van Chnstus' Lichaam mogen we zelf in ai
die opzichten veel betekenen @f.
4 : 161, omdat we zelf in staat zijn
het zwaard van de Geest ter hand te
nemen, dat is het Woord van God
(Ef. 6 : l}. Zo komt aan het licht
dat het Woord rijkelijk in de gemeente woont. En dan kan dat natuurlijk nooit alleen maar een intem gebeuren blijven. Vanuit het
midden van de gemeente gaat het
Woord verder klinken (1 Thess.
l : 8).
Je zou kunnen zeggen: De samenkomst van de gemeente is het
brandpunt van het Woord. En om
dat brandpunt been baadt heel de
omgeving in het licht van het
Wood.
Maar het opvallendeis wel dit, dat
je dat begin altijd nodig blijft hebben. Je komt nooit op een punt dat
je die samenkomst van de gerneente kunt missen. Wie dat wil, maakt
het Woord los van gemeente en
ambt. Maar voor je het weet, maak
je zo de nabijheid van het Woord
los van de nabijheid van de Geest.
En ongetwijfeld doof je dan de
Geest uit. Daarom moeten we de
samenkomst van de gemeente niet
v d m e n (Hebr. 10 : 25). Want
daar waar de gemeente samenkomt
en het ambt zijn specifieke werkter-

rein heeft, ligt het brandpunt van
het werk van de Geest. Hij is Geest
van het W d .

Denken vanuit de gemeente
als lichaam van Christus
In het bovenstaande heb ik geprobeerd een paar bijbelse lijnen aan
te geven, die bepalend zijn voor de
verhouding van ambt en gemeente.
Die lijnen leren ons niet in de eerste plaats vanuit het gegeven van
het ambt te denken, maar juist vanuit de gemeente. De ambten zijn er
om de gemeente. Zij is lichaam van
Ciiristus. Volgende week hoop ik
op dat spoor nader in te gaan op de
plaats van de ambten in de gemeente.
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H.R. van de Kamp

VADERSTAD

edi
Zij had twaalf poorten, ...en Imamen
op ok poorten geschreven, welke
zijn die van de delaalfstammen der
kinderen Israëis.

men lmven de poorten van Gads
stad.

Sionsstad

Tegelijk maken die namen duidelijk: wie hierdoor binnentreedt,
treedt binnen in Gods Israël. Het
ene volk van G d wo& geformeerd uit alle volken. Wij worden
als gelovigen van heidense kmaf
geënt op de bestaan& stam 1-1.
Toen God in Genesis 12 zijn werk
tijdelijk versmalde tot &n geslacht,
dat van Abram, zei Hij erbij: in u
Klein en blij
zullen alie geslachten van de aardBij het binnengaan d m de pwrt lebodem gezegend worden. De naam
zen we boven de poort de inscripAbraham, vader van een massa volties
van de twaalf namen van de
ken, gaat nu in vervulling. In Chrisaartsvaders.
We worden klein dat
tus, het zaad van Abraham, warden
we
in
het
oude
gebouw van Gods
d e geslachten van de aarde geIsraël
mogen
waden
ingevoegd.
zegend. Alle gelovigen uit de volWe
kijken
de
ogen
uit
in die interken vormen samen Gods ene volk
Israël.
nationale memenmassa. We wwden heel Mij als we ontdekken dat
Psalm 87 komt hier in ome @achwc aiiemaal dezelfde naam dragen:
ten: we mogen de naam van SionsSions kinderen, burgers van Nieuw
kinderen dragen. We kijken te nidJeruzalem. den van die bonte mensernaSm onze ogen uit: zoveel k l e m van zoJeruzalem, mijn vaderhuis,
veel verschillende rassen. Tegelijk
mln moederstad, wanneer
zien we verwonderà dat we allezal ik U zien? Wij zin op reis
maal dezelfde naam dragen: Sions
naar u en naar Heer!
kinderen. We horen allemaal tot
het ene volk van Gd,tot Israisl.
(Liedboek voor de Kerhn, Gezang
265 : 21)
Vaderstad

Openbaring 21 : 12

Johannes heeft de stad van de t=komst rnogen zien. Het is eeri stad
waar God bij mensen woont (VS3).
Het is een stad waar veel woningen
bschikbaar zijn voor een mensenmassa die toestrcwmit van de vier
hoeken v m de aarde (vers 13). De
poorten hebben een uitnodigende
openheid naar alle kanten. Er
wordt nog een bijzonderheid verteld. Door nog beter naar & p r ten te kijken komen we nog meer
aan de weet over de burgers van deze bijmudere stad

Boven de poarten staan m
e
n gegraveerd: de namen van de twaalf
stammen der kinderen Ismëls. Ruben, Simeon, Levi enz. Als wij
door & pmt & stad van God rnet
& mens mogen b e i d e n , lezen we
boven de poorten de namm van de
twaalf aartsvaders van Israël.
Dat maakt ons klein: we begumen
niet aan iets nieuws, m m we worden ingevoegd in een al langer bestaand gehel. God is al eeuwen bezig zijn Israël te vormen. Hij was
er al mee bezig in de tijd van de
aartsvaders. Hij leg& toen d het
fundament. Uit het volk van die
aartsvacEers is voor wat het lichaam
ktreft de Redder Jenis g e w .
Het heil is uit de jden. Dat blijft
eeuwig zichtbaar door de twaalf na-

reid.Wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij meken de toe
kornsîige. In die stad die de pacriarchen al verwachtten, mogen wij
door geloof in Christus binnengaan.
Het aantal poorten, twaalf, duidt
ook aan dat dit de stad is die bestemd is voor het volk van G d
Twaalf is het getal van G d s volk.
De stoet verlosten uit alle volken
vormt het complete volk van God,
de twaalf stammen van W nieuwe Israël.

,

De moederstad van de voiken is tegelijk de stad van de gelovige vaders Abraham, Izaäk en Jacob. U
moet eens opletten hae vaak in de
brief aan de H e M n gesproken
wordt over de stad van God rnet
fundamenten, juist als het uver de
aartavaden gaat. Abraham verwachtte de stad met fundamenten,
warvan G d de ontwerpeF en architect is. Goti had h m een stad be-
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G. Zomer

MIJN GOD

ven getuigen van G d die zich in
de eerste plaats aan o m heeft p
We vedangm naar geestelijke
groei. En n= een beu= wandel
met Gd.Een vrije en vrolijke omgang met de HERE.in een puur bestaan. Gezond en zonderd.
We stimuleren daartoe h.We
dringen erop %aumaan G d te
vragen ons ieven te heiligen. En kten we het ook gewmn gelwen.
W de Geest vernieuwt oas leven.
Elke dag. Laten we het
en aanprijzen. Laten we elkaar verhalen van wat God aan ons doet,
Dat zoekt elkaar.Om het elkaar
ook echtte vertellen. Ik hoor van
de Gadservarhgvande ander. En
ik vertel die ander van & dagelijkse omgang met 'mijn God'.

~~

Mijn God. Dat is het opvallende
thema voor de boekenweek van
volgend jaar. Het sluit aan bij de
groeiende trerid van de reiigikteit.
Je mag weer in G d geioven. Daarvoor hoef je je niet te schamen. Het
is zelfs heel h s s a n t . G e l d je
in God? Vertel me daar eens iets
van. Wie is God voor jou? Eh hoor
hij wie mijn God is? Laten we onze
ervaringen uitwisselen.

Niet verwarren

p b d ? En daarvoor is het ook
goed, dat we elkaar verhalen van
onze ervaringen met ûod op de
plek waar Hij zich m ms openbareu wil.

Pas op het tibico

m.

het werd snel van kwaad tot ergm.
Het volk was niet meer tegen te
houden. Mozes
bij
zijn terugkomstdat het volk 'îeugeiiom' was (Exodus 32 : 25). Aaron had het de vrije teugel gekten.
Tot spot van hun tegenstanders
staat er dan nog bij. Dus, het was
nog gevaarlijk ook
Paulus verwijs er naar in zijn eerste
brief aan de Korintiërs. Pas op v m
die afgOaendiem! Want ze vielen in het kwaad van de hoerenj.

Mijn ervaringen zijn immers subjectief. En dat leidt maar zo tot
beeldvorming. Ik maak en beeld
van Gcd. Dat mag niet G d heeft
het v e e n om een beeld van
Pervers
Hem te maken.
En het is ook zozeer gevaarlijk.
Beelderadienst leidt tot een pervers
Het h u verkeerd uitqakken. Zulk
bestaan Een kus smerig leven.
een geloof leidt tot ket tegenovergeDat werd o n o m w aan
~ koning
Jembeam gezegd, Die koning die
stelde van wat werd b m g d en verwacht.
zozeer groeiend peligkus leek te
zijn. Hij maakte niet een, maar
twee h l d e n . En hij mmieede de
Een voorbeeld
priesters niet uit een. maar uit d e
Neem nu het volk M l in de woesstammen van het volk IsWl. Ook
tijn. Het maakte een gouden kalf,
gaf hij het volk het g=& voork l d door zelf 'het altaar te &djDat was een beeld van God naar de
eigenervaring.Godhadhimgen'. Maar als in 1 Koningen 12
mem met sterke h d m m e e n
dat allemaal staat bRschreven, dan
uitgestrekte arm verlost. En de HEzegtde Bijbel er dim3bij &t dit
RE had hen nog veel meer blijken
voor het volk een oanaaktot zonde werd. En daar werd Jerobeam in
van zijn kracht belsofd. Enook dat
I Koningen l4 streng ap aange'zat' in dat k l d . Het beeld van
sproken. Hem w& het oordeel
een s t i M . Een verbeeidiq dus
aangezegd. De HERE gaat zijn navan onze sterke God die meer be
gedacht uitroeien, zegt de profeet
looft dan Hij tot dusver heeft laten
Ahia.Ja, G d zai het huis van J m Wen.
ham mgvegen, zooils men drek

Het een mag niet met andere verward worden. Wie zegt dat hij Gud Een gelovig beefd
ervaart gelooft daarmee nog niet in
de Mdie zich heeít geopenbad.
Eigenlijk was het een heel 'geloZuik een geloof is nog immer i m p vig' beeld. En er zat overtuiging in.
pulau. Dat kun je ook in wze 'reliDat bleek ook bij & inwijding van
gieuze' tijd nog niet echt kwijt.
dat beeld Men bracht vele offers
Maar laten we elkaar in dat geloof
en mm v i d e feest. Men zette zich
vasthouden. En zou het daarom
m te cten en te drinken. Ook ging
men dansen. En -n s h g men
niet goed zijn om met de huidige
door.Het volk viel in zode. En
vraag naar ervaring met G d te biij-

wegveegt. h k zegt de HERE!
Dat geeft te denkm. Drek is vies.
Dat stinkt. Daar K j p je je neus
voor dicht, of je wendt walgend je
hoofd af. Waarom gebruik G d
mlkeen woord 'tKLinlddsemordinair scheldwoord..
Nee,dit is de =diteit. Wie ecn
beeld van God maakt en vereed,

.

diebmgtnchzelfen~in

I

de vekiiàing en de macht van echt
smerige zonden.

Nog een voorbeeld
'
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Damver spreeld Paulus in Romeinen als hij de gevolgen noemt van
hei afwijzen van de G d die zich
geopenbaard heeft. Dwaas zijn ze,
zegt hij. Ze h e h n de majesteit
van de wvergankdijkeGod vervangen door hetgeen gelijkt op het
beeld van een vergankelijk mens,
van vogels, van viervoetige en van
kruipendedieren. Daammheeft
God hen in hun hartstochten overgegeven aari onreinheid,zodat bij
hen het lichaam onkerd wordt. Dat
komt er nu van,als je de God van
de openbming vervangt dwr die
van de ervaring. Wie een k l d van
God maakt,probeert God zichtbaar
en tastbaar te maken, en uiteindelijk houd je dat dm ook a l i m
over: het stoffelijke,de materie. En
dat wordt voorwerp van je geloof.
Dat wat je ziet en wat je zelf hebt
gemaakt. En dat is tenslotte enkel
maar slecht. Uiteindelijkkomen
prahcten tevmnchijn van ja eigen zondige harisWht. En hei
=kt enkel naar bevrediging van
de primaire lustgevmlens:eten,
drinken en xks. Laten wc er vandaag wat van maken, mensen,want
morgen is het afgelopen.

HetheldvanWe zien velerlei zedenverwilde
ring vandaagdedag, En dat stimuleert natuurlijk het verkmgen naar
een puur bestaan. De Miging van
het leven. Maar dat bestrijden we
het meest effectief door te beginnen met de heiliging van God, die
Zich aan ons geopenbaard heek
En wie verlangt naar een nieuw leven, het echte leven met Gd:Zmk
het niet zozeer in & groep die ontstaat door uitwisseling van de geloofservaring,Zoek het in de kring
die is ontstaan door de openbaring
van God.De kerk,Christus' p
meente. Daar staan geen beelden.
Vaak staan daar wel symbolen van
dmp, avondmaal en predilting. Te-

kenen die onze aandacht vragen
voor de Here Jezus. Hij, die in Johannes 14 gezegd heeft: Wie Mij
gezien heeft, die heeft & Vader gezien. Christus is het beeld van God!

bundel staat onder redactie van
A.G. Knevel. Verschillendeauteurs belichten vanuit allerlei gezichtspunten de christelijkeopvoeding en geloof6overdrachL
Kok Voorhaeve, f 24,90 (163 blz.).

Een heili teven
Vraag naar Zijn ervaring, geloof
Zijn openbaring. En Hij heeft het
ons onder ede kloofd: Voorwaar,
voorwm, Ik zeg u, wie in Mij p
looft, de werken die Ik doe, zal Hij
ook doen,en nog grotere dan deze.
Wel, dat is me een hediging van

hetleven!Enigmaakdatmeeals
ik,als eens Thomas, in de gehfskring van de apostelen onder i
k
openbaring van QiFistus kom tot
de ervaren belij*:
Mijn Here en
mijn God. En de Heer mimij zeggen: gelukkig ben je!

W.L. de Grooft

Het eerste boek Smu@l; Deel l:
Hoofdrtuk 1-15, besproken door
M.R. van den Berg (Ned. Geref.
pred. te Utrecht). De onddkl van
het boek luidt @komst en fiasco
van een messiaans koningschap.
B u i j a & SchipPemeijn,f 21,90
(1 39 bh.},
2 Korinthe WI-XII,&el 2. De autew, ds. C. den Boer (Ned. Hm.),
geeft ven voor vers een uitleg van
2 Korinthe en maakt praktische wpassingen voor het leven van a k dag. Het boek is -hikt
voor g e
bruik in bijhlgespks- en studie

Kok V-ve,

f 3490(23 1 blz.).

Uit de serie Theologische Verkenningen. deel 16: Bijbel en kbui. De

Opwttr'ngen in de Gereformeerde
Kerken over het Jordenùom, 18961970,door G.J. van KLinken. Met
deze d i s d e verkreeg de aueur
de tiel van doctor in de g o d g e l d heid aan de nieulogische Universiteit van de (syn.) Geref. Kmkm in
Nederland te Kampen.
Uitgevexij Kok Kampen(689 bh.).

De Gememchp der Heiligen,
over kerk en gezag bíj X'resbyteriaanse en Separatistische Engek
Puriteinen 1570-1593. k i m v e n
door dr. S . Paas.
Bdencentmm. f 62,5û (430 blz.).
Het 'techischepardj's', om de
gebrokenheid vm heel de schepping,door dr. ir. E.Schuurman (bijzonder hoogleraar in de reformatoriwhe wijsbegeerte en lid van de
Eerste Kamer voor de RPF).
Koar Voorhoeve, f 1 7 9 (70 bh).

N e ~ l i n g Wsch
u
programmeren
in bijbels perspectief, over beiinvlrieding van &menselijke p s t .
Het b f t n u m m e r 21 uit de m i e
AmersfoortseGbidies. De auteur is
drs. R H Makken(directeur van
de Stichting Bijbel & Onderwijs,
dwentnan&EH).
U i v e r i j JJ. Groen en Zoon,
f 19-95 (109 blz.).
Jaarboek 1996 vun de Christelijke
Gerefomeerde Kerken in Nederland, onder k t i e van ds. H.van
der Schaf, drs. J-CL Starreveld
en ds. TU.Th. V e b
Uitgeverij D.J. van BrtmmdBuijten & Scbippdijn, f 15,50(320
blz.).
Infbmutiebekje 1996 voor k Nederlands Gerefomerde Kerken,
onder redactie van drs. H. A l p .
Buijten & Schippeheijn, f 16,M
(263 blz.).

J. W. van der Ja@

EEN SCHEMA UIT
DE SCHOLASTIEK
(over de ware kerk en de zuivere leer 3)
-

-.

e gaan deze keer Antonius Wu~aeus
onder- "
vragen.
Het hoofdstuk over de kerk in de S)rnopsis
-RI
Is van @n hand en men-huth m geturgen duf de belodenis van de ware kerk heeft
plaats gemaakt voor de opvafting dat er meer
en minder zuivere kerken zijn die naast elkaar bestaan. W e willen Walaeus' gefuigenis horen aan
de hmd van de Synopsis en van wat hij duurnaast nog over de k&rk schreef.'

b

1. Een belangrijke getuige
Het getuigenis van Walaeus is niet
zonder gewicht.
De Synopsis is de eerste systematische verhandeling van de gereformeerde leer in ons land. Het was
een samenwerkingsproject van de
Leidse theologen om de eensternmigheid van de LRidse academie
na de remonstrantse twisten te demonstreren. Het boek oogstte veel
waardering. Het werd niet alleen
het dogmatisch h a n h k van Leiden, ook andere dogmatici maakten er gebruik van. Haar invloed
was dan ook niet gering.2Ook Bavinck is daar een voorbeeld van.
Volgens eigen zeggen heeft de
voorbereiding van de herdruk die
hij verzorgde hem mede in zijn gereformeerde overtuiging gevormd.3
Verder is Walaeus al eerder in het
debat over de pluriformiteit van de
kerk g e n ~ m d .Al
4 met al staat in
hem een belangrijke getuige voor
ons.
Onvemiijdeiijk draagt zijn werk de
sporen van zijn tijd. Zo mít ons

het brede scala van termen dat hij
gebruikt. Niet alleen komen we de
bekende onderscheiding tegen van
waar en vais en nahruriijk die van
zuiver en onzuiver. We lezen ook
over een ketterse kerk, een schismatieke kerk of een dwalende. Hij kan
spreken over een afvallige kerk. En
nog verfijnder weet hij te analyseren.'
We stuiten hier op een scholastiek
-doende6 poging om een veelkleurig kerkelijk leven theologisch
te ordenen. Het resultaat is een keurig schema dat vandaag onwillekeurig een geur van steriliteit oproept.
Het kan ons er niet om gaan dit
schema over te nemen.Maar willen we zien wat Walaeus beweegt,
dan milen we ons in zijn mbricering moeten verdiepen. Zo wordt
duidelijk hoe hij over zuiver/onzuiver spreekt en of wij daarmee onze
winst kunnen doen.

2. Gevarleerde vervalsing
We krijgen te horen dat de zuivere
kerk tegenover de onzuivere staat.'

Met onze vraagstelling ('meer en
minder zuiver?') in gedachten en
gegeven de vele onderscheidingen
die gemaakt worden, valt het op
dat hier iedere nadere rubricering
ontbreekt. Zonder ook maar één onderverdehg spreekt Walaeus over
de pura ecclesia. Ook valt te constateren dat hij deze aanduiding herhaaldelijk in combinatie met de vera ecclesia of als afwisseling daarvan, gebruikts
KiJken we nu naar de onzuivere
kerk, dan verschilt het beeld aanzienlijk. Walaeus kan deze kerk
ook valse kerk noemen? Hij verbindt dus onzuiver en vals met elkaar. Maar ùe term onzuiver wordt,
in tegenstelling tot pura, veel afwisselender gebrnikt, Deze kerk wordt
namelijk wel nader onderverdeeld.
En dat niet alleen. De onderverde-

Sig varieert ook.
Zo vernemen we dat de onzuivere
kerk ketters kan zijn, schismatiek
of dwalend.'' Daarnaast vinden we
een andere onderscheiding. Daarin
staat onzuiver náást de ahdige
kerk en deze twee staan samen tegenover de zuivere kerk." Dit verschil valt op omdat de voorbeelden
van de afvallige en de ketterse kerk
elkaar overlappen.'2 Kortom, de
term onzuiver wordt wisseletad gebruikt. Met onzuivere kerk doelt
Walaeus op kerken in onderschei-

&n variatie.
We zagen &t Walaeus de onzuivere kerk ook vals kan noemen. Stelt
hij haar dan gelijk met 'de valse
kerk' uit artikel 29 van de geloofstielijdenis? Wie zich dat afvraagt,
moet constateren dat de kenmerken
van de valse kerk uit artikel 29 bij
Walaeus niet voorkomen. En dat
terwijl hij wel op het niveau van de
belijdenis het onderscheiden van
de ware kerk een kiangnjke zaak

achL1' T& wordt de onzuivere of
valse kerk nergens met & kenmerken van & valse kerk getypeerd!
Dit W e n t niet dat Walaeus minder scherp over äe roamsekerk
&l€
d l de kenmerken doenI4.
maar wat hij vals en omuiver
noemt komt los te staan van de kenmerken uit axtikel29. Die worden
in feite vervangen door een rubnce
ring van verschillende vanaties van
vervalsing.

/

3.

mier en waar
Nu we dit bij de onzuivere kerk

,

kbben gezien wordt de vraag hoe
dit bij de zuivere zal zijn, n a m lijk interessant. Is daar een verge
lijkbare vervanging?
We vonden hier geen nadere onderverdebug. Vergeleken bij & m i vere kerk is & term n i i v m kerk

ag-L
De Synopsis spreekt eerst over zuiverheid om stem te geven aan de
antihperse overtuiging dat de
zichhare kerk niet uit louter heiligen l m t a a ~We
' ~ moeten bij deze
kerk dus niet aan een volmaakte
kerk denken!
Dat komt temg in deze omscinîjving van de zuivere kerk:

'We noemen de kerk zuiver die zowel & prediking van heb woord als
& beiij&nis vun het geloof zuiver
en ongeschon&n he&. Immers,
hoewel er geen kerk op oar& is die
zo zuiver en ongeschonden is dat
er in haar niets. met betrekking tot
het g e l o o f d tot de zeden, te wensen is, m n e n wij met de apostel
Paarlus dat zij toch om & overheers e d e leer zo genoemà moet wor&n' .l6
Daarbij wijst Walaeus op Fil.
3 : 1s.
Ook in deze d j v i n g is de zuivere kerk niet volmaakt. Zuiver en
volmaalrt weet Walaeus te &scheiden. Niettemin acht hij het onnodig mhier een nadere classificatie te geven z& hij bij de w n i i v e
m deed. T
h behandeling van zuiver
en onzuiver verloopt niet gelijk,

dan te &&n aun o.m. de remonstranten (a.w., 6144 en 74w.).
Nu bmd k t herhualdelijk voor dat
'prnutoor'
niet op e n oderlinge vergelijking sloot,mmr m w een

Walaeus biedt geen onderscheiding van zuiverheid in s o o ~ e o
nf
g r d e s ! Kennelijk is de niet-volm*
van deze kerk van een
andere orde dan de onzuiverheid
van haar tegenhanger.
De verkiaring voar dit vemhil ligt
in & 'overhemnde plaats van de
leer'. Dat slaat op de ongeschonden prediking van het Woord en b
lijdenis van het geloof. Kortom, &
onaangetaste gezagspositie van
G& Woord en de belijdenis ctie
daarmee wereensttmL" Daaraan
hangt de naam van zuivere kerk, al
is zij niet V
O
~
Aan Gods W& is deze kerk dan
ook te kennen. De zuivere kerk
heeft (anders dan de onzuivere)
w&lde kenmerken uit artilrel29.
Die worden herhaablijk e

norm venvijst.Calvijn heeft het tegen SaHoIctus over de gereformeerak ker ais & psuior abctrina (OS
1,463); in zijn s m e e b c j F aan
Kurel V noemt hij d? 'eerste en zuivere kerk', de 'prima et purior ec-

cksio'.De B o k m e beIïj&nïs
spreekt over de 'zuivmckerk' d e
uun & eerste apostolische hrk gelijk is ('pwior, et primitivae lapos~tuiicue ecclesiae
~
similior', Maler,
a.w.,472).Melanchton bedoelt met
&'purior phiiosophicr' (PM3,
12,
H#),
dejîlosofae van Aristoteles zoals dik oospro&lijk m.Kennelijk KM d$ vergrotende trap 'purior' gebruik3 worden als verwijzing
nuar & zuiverheid van het begin
(verg. Calvijn, Inst. I,] 1.13 over de
' s i ~ e r i odoctrina'.
r
tegemver het

wemd.19
Walaeus kent ook het liezwmr clat
men toen d (!) tegen deze kemnerken i n b h t : Zegt niet iedere sekte
dat zij de ware leer heeft? Wakau
verweat zich dan met de praktische betekenis van de helderheid
van de Schrift. Wat v a r zin m
het hebben als Cln-i- en de apostelen oris voor valse profeten waard u w e n indien Gods Wood de.
ware leer niet Iaelder bevat? Zijn
spreken over & ware en zuivere
kerk en & onderscheidende firnctie
van haar kenmerken wordt hierdoor gedraga!
Kottorn, de zuivere kerk is de ware
kerk en heeft de kenmerken van de
confessie. Zij is miver en waar,
niet omdat zij volmaakt is,maar
krachtens het gezag h î het heidere
Woord van God in haar midden
heefi.al
Een heressante h s t k is & vertaling van de titel Synopsis Purioris ïhe~logiae.Letterlijk betehnf
dit Overzicht vm de zuiverder îhealogie. D. van Dijk (LW.), verraait
het als de zuiverste theoìogie.Van
Ittenon heeft het over & 'gezuiverde t h d o g i e (a.w., 7,63).Zu suggereerlde titel een vergelijking wsen & Synopsis en & àwalingen
die k i n worden afgewezen.In
& actualiteitvan àe I7& eeuw is

i

verval).
De opstellers van de Synopsis spreken in kmui voorwoord over 'deware leer van Christus, in zijn Woord
geopenhard. Zijprijzen & Heren
Staten dat zij de orthodom? theologie hebben hersteld('in integmm
rcstituistis' (SmXv.).
, D m ' n ligt
een vemtijzing naar de norm van
Gods Woord.
Verder is het een wettige mogelijkhecd om & iktijnse vergroteh
trap niet a ì s vergrotend, rppaar stellend weer te geven. Bekend is 'senior' als mnduiding van 'de o&'
(A.G. De Man, Ars
+-C
Groningen 1%j3, 111,181).
Bij elkuur genomen lokt mij daarom & juiste vertaling vm & titel:
Overzicht van de zuivere b l o gie. Het g a de a e w s daarin
niet om de vergelijking met de dgewezen opvattingen ('zuiverder
dan'), maar om het m - g e t r o u w ,
schr@udijk Rarakser van hun eigen handhek."

Kijken we nu aan äe andere kant
van die grenslijn, dan wordt dit bvestigd d a een
~ aantmil ende-i-

dingen die Walaeus bij de onzuivere kerk aanbrengt. De afvallige
kerk werpt het fundament van het
heil duidelijk omver.23 De ketterse
kerk beschermt hardnekkig dwalingen m.b.t. het fundament van het
geloof.24 De onzuivere kerk heeft
het fundament tot op zekere hoogte
ongeschonden, maar beschermt
toch enkele dwalingen.25 De dwalende kerk beschermt wel dwalingen, maar zonder dat deze het fundament van het geloof raken26 en
de schismatieke kerk dwaalt niet
hardnekkig t.a.v. het geloof, maar
zondigt tegen de broederlijke liefde.27
Deze vormen van onzuiverheid rubriceert Walaeus aan de hand van
de houding tegenover de zuivere
prediking. Op de een of andere wijze wordt ruimte gegeven voor dwaling of (bij de schismatieke kerk)
ziet men, ondanks de zuivere leer,
in middelmatige zaken reden tot
scheiding. Het constante gegeven
is ook hier: de gezagspositie van
het Woord van God in prediking en
belijdenis.
Dit betekent intussen niet dat alle
onzuiverheid over één kam geschoren wordt. Walaeus heeft er oog
voor dat het fundament van het heil
bij de één wel maar bij de ander
niet omvergeworpen is. Dat aspect
gebruikt hij om de vormen van de
onzuiverheid te nuanceren. Daarbij
gaat het hem niet om een onderlinge gradatie van deze onzuivere
kerkvormen ten opzichte van elkaar, maar om de afstand ten opzichte van de ware kerk.28

5. Samenvattend
Zo krijgen we van Walaeus' opvatting het volgende beeld.
Hij spreekt over de zuivere kerk als
synoniem van de ware kerk, die de
kenmerken uit artikel 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis heeft.
Deze termen worden door elkaar
gebruikt.
Het gaat daarbij niet om vervanging van de ware door de zuivere
kerk, en evenmin om een aanvulling.29 Maar de zuiverheid waar het

kenmerk van spreekt ('zuivere prediking') wordt overgedragen op de
kerk die dit kenmerk vertoont. Het

I, Leiden 1643. Verwijzingen hiernaar geef
ik aan met 00. Overigens is de disputatie
over de kerk uit de Synopsis ook opgenomen
in deel H van de Opera Omnia.

illustreert de onbevangenheid waarmee over pura praedicatio en ecclesia vera gesproken wordt. Dat is
mogelijk doordat Gods Woord de
leer van de verlossing volkomen
helder bevat.

2 C. Sepp, Het Godgeleerd onderwijs in Nederland, gedurende de 16de en 17de eeuw
H, Leiden 1874, 23vv., tekent deze invloed
als 'De heerschappij van de Theologia Purior'.

Tegenover deze zuivere kerk staat
de onzuivere. Deze wordt ook valse kerk genoemd, zonder dat de
kenmerken van de valse kerk uit artikel 29 worden gebruikt. Er worden verschillende vormen van onzuiverheid onderscheiden. De houding tegenover de zuivere prediking markeert de grens met de ware kerk. De plaats van het fundament van het heil brengt de nuancenng aan.
Kortom: Walaeus onderscheidt de
ware en zuivere kerk van de onzuivere. Daarbij worden alle vormen
van onzuiverheid als vervalsing
aangemerkt, maar niet over één
kam geschoren.3O Genuanceerd
wordt iedere vorm gerubriceerd. In
het licht van deze inventarisatie is
moeilijk vol te houden dat bij Walaeus het begrip van de ware kerk
vervangen is door de zuivere kerk
die in verschillende gradaties bestaat. Het is niet mogelijk om met
H. Bavinck en J. van Genderen
hem als getuige op te voeren voor
een ontwikkeling van het kerkbegrip op dit punt. En gezien de invloed van de Synopsis is het de
vraag of een dergelijke ontwikkeling er in de Nederlandse theologie
wel is geweest.
lOver Walaeus, zie Biografisch Lexicon
voor de geschiedenis van het Nederlandse
Protestantisme H, Kampen 1983,452-454.
Voorzover de verkorte literatuurverwijzingen niet duidelijk zijn, verwijs ik naar de noten bij de vorige afleveringen.
Voor de Synopsis gebruik ik de herdruk die
H. Bavinck verzorgde en die verscheen onder de titel Synopsis Purioris Theologiae,
Leiden 1881. Verder afgekort als SPT. Een
introductie in de Synopsis geeft G.P. van Itterzon, Het Gereformeerd Leerboek der
17de eeuw' Synopsis Purioris Theologiae',
's-Gravenhage 1931. De Nederlandse vertaling van D. van Dijk noemde ik de vorige
keer al. Verder gebruikte ik Walaeus' 'Enchiridion Religionis Reformatae ad Ministerii Candidatorum Examen' en zijn 'Loci
Communes sanctae Theologiae.' Beide zijn
opgenomen in Antonii Walaei Opera Omnia

3 R.H. Bremmer, Bavinck en zijn tijdgenoten, Kampen 1966, 40v.
4 Ik denk hier aan het debat tussen V. Hepp
en K. Schilder, K. Schilder, Verzameld
Werk, afd. de Kerk I, 337vv.
5 Bv. 00, 457: kerken die 'directe evertunt
fundamenturn' en die die 'indirecte' doen.
6 Van Itterzon, a.w., 69vv.: 'Behoudens enkele schoolsche gegevens mag de Synopsis
gereformeerd worden genoemd. De invloed
der Scholastiek heeft zich voornamelijk op
den vorm, minder op den inhoud der leerstellingen doen gelden', 73v. Verg. voor de 17eeeuwse scholastiek W.I. van Asselt!E. Dekker (red.), De scholastieke Voetius,
Zoetermeer 1991, 1-25.
7 SPT, Th. 37 luidt: 'Haec Ecclesia visibilis
respectu doctrinae et morum vel pura est vel
impura' .
8 SPT, Th. 46 lezen we b. v.: '... puram et
veram Ecclesiam ex doctrinae puritate et veritate dignosci est necessarium' .
9 T.a.p.: 'Nam si impura et falsa ecclesia ex
impuritate et falsitate doctrinae cognoscitUL.. '.
10SPT, Th. 37: De 'impura (ecclesia) rursum vel simpliciter errans, vel haeretica, vel
scismatica'. Idem 00,462:
'Ecclesiam autem haec visibilis, est vel pura, vel impura:
Impura rursum vel errans, vel scismatica,
vel haeretica'.
1100,42: 'Haec Ecclesia visibilis triplex
constituti potest; vel apostatica, vel impura,
vel pura' .
1200, 462. De ketterse kerk' qualis fuit Samosateniana, Arriana, Pelagiana etc.' V oorbeelden van de afvallige kerk: 'qualis est ecclesia Samosateniorum et Socinianorurn, et
aliqua ex parte Papistica', 00, 43.
1300,462:
'Sequitur jam maximi momenti
quaestio (curs. vdj.) nempe, de Ecclesiae notis, ex quibus a nobis potest cognosci. Nam
si necesse est, ut nos Ecclesiae conjugamus,
cum sit omnium nostrum mater, Gal. 4 : 26
et omnes coetus Christiani sibi Ecclesiae nomen vendicent; necessarium est ut certas et
evidentes habeamus notas, ex qui vera Ecclesiae a falsa discemi' .
14De papisten en pelagianen zijn ketterse of
afvallige kerk! Zie noot 13.
15SPT, Th. 35: 'Atque hinc fit ut visibilis
Ecclesia tam particularis quam universa, ita
nunquam sit pura, ut nullae hypocritae et impii ei sint immixti'. Daarbij worden we o.a.
verwezen naar de bekende beelden van het
visnet, het zaad in de akker e.d.
16SPT, Th. 43: 'Puram Ecclesiam vocamus,
quae et praedicationem verbi, et confessionem fidei habet puram atque integram. Etsi
enim nulla Ecclesia in terris sit, quae ita pura sit atque integra, ut nulli in ea vel fide vel
moribus possit requiri, tarnen a praedominante doctrinae parte hic denominandam esse censemus cum Apostolo, Phil. 3: 15...'
17Verg. 00, 43: 'Pura Ecclesia dicitur quae
et fundamenturn servat integrum, et caetera
fidei dogmata, prout Sacris Litteris expressa
sunt. Nam etsi nulla Ecclesia in hac vita sit
tam pura, quae non aliquid habeat quod cor-

rigi possit, sive in daArina,seu in disciplina,
sive in regimine Ecclesiae; tarnen a potiori
parte ita est appelanda'.
l 8 Heel duiklijk is dit ook ais de tegenwerping wordt gemaakt dat de dwaling geen
kenmerk van de valse kerk kan zijn omdat
ze ook in & ware kerkvoorkomt. W
h
ontkent dit laatste niet, maar hij maakt mderscheid lussen het gkheel van de keken
en e n k i e n die door de dwaling zijn besmet
en hij stelt dat niet ieder die dwaalt mk Mnekkig dwaalt. 00,463. De ware kwk is
niet volmaakt. Walaeus stemt hierin overeen
met Caivijn die
de ware kek als k
volmaakte zag, Institde,N,l.lZ- 19.
l9 SPT, Th.45: 'Unde etiam satis liquet, veet essentiales hujus Eoclesiae
sibiiis notas, esse puram praedicationem et
receptionem verbi, obsignaturn per legitimum usus Sacrmunentorurn,et vindicatam
per vusum clavium, sue disciplinae Ecclesiasticae,s e a d u m institutionem Christi*.00,462: 'Affenmus ergo, veras, proprias et neoessarias Ecclesiae verae et pnotas esse, vpraedicaiionemet r-timm verbi &i; item usum s a m a m m m
et diiiplinae a Christo mlesia institutae;
sub quibus necessho quoque oomprehendifur vem ministromm verbi vmatio'. Dit
stemt ook overeen met de omschrijvingdie
Walaeus ge& van de Achtbare k&: 'coe-

nis iue, pui per verbi Euangelici ped~cationem e mundo ad oommunionem Clnisti evocawr, et per eusdem fidei pmfessionem,
s~~
-tiom,
et disci-

pline Ecclesiasticae a Chnsto institutae
exerciiationem,in unurn corpus visibb coalescit', 00,
458.
wdaeus' antwoord luidt: '@ia dmtrina
ventas non est incerta, si fundamenturn salutis spectemus; cum perspicuc ct &W (CW.
vdj) in Sacra Scriptwa contkatur, ut in loco de S m Scripturaest demonstraturnet
Christus et Apostoli fnistra monerent fideles, ut sibi a &trina pseudoprophetammcaverwit, si de vera dmhim certi non possent...', 00,44. Verg. waiaeus' disputatie
over de duidelijkheid m de uitleg van de
S c w SPT, V,m.n. Th 23.
Hierin stemt Walaeus overeen met de inzet van de reformatie. Verg. de conclusie
van E.Kinder, a.w., 155, m.b.t. de twee kenmerken van de kerk uit de luthuse belijde-

nis 'Wort und Sakrament als ausschlieBliche
"notae ecclesiae" im spezifischen Sinne stehen fur die ausschli~licheObhmschaft
des Evangeliuma in der Kirche'.
Met dank aan C. Trirnp, die mij op een
aantal vindplaatsen van purior attendeerde.
u 00,43:'Apostatica dicitur, quae licet
Christum a&uc profiteatur;tarnen d u t i s
fundamentaevidenter wedt'.
SPT, Th.39: 'Ecclesiam haereticm vocamus, quae in artiCulus
en
fundamentalibus ita era, ut onem comdoRspuat, et in e~01-e
pertinaciterperse
veret'.
n T.a.p.: 'Impura Ecclesia est q w fundammhm salutis, stil. a r k t i p e r s o m et meritum ejus, quidem integnim obtinet: tarnen
aliquos e
m tuetur'. Als v w k l d hitrvan worden de luihwse kerken genoemd.
26 SPT, Th. 38: 'Fdesiam simpliciter mtern vccamus, quae errores quiâem aliquos
tuetur ac fover,
pui fundarneum fidei,
nempe ~ h n s tct
i &~icium ejus, 1 ~ w3,11,
;
non evertunt, ita tarnen ut parata sit quotidie
pfiCere, et
fiterit,
d mi praescriptonun Forrigere...'
SPT,Th. 41: 'ScismaticltEcclesia proprk
dicitur, quae in f m d a m d fidei cum orthodoxa h l e s i a consentiens, vel ropte^ e*rnos aliquos ritus adiafoms, vel propterlapsus aliguosparticulires in moribus,
communionem Christianama b m p i t et SC-

GW,
,, ,
-,,, q u w ~
et verbi puntaie
atos c0e.w &git'.

,i, : ,
M,ti,
ne
mditur, tantum
-dia vers et salif?ca &lesh

m'.

W. van 't Spi*r vat de opvapting van de
Synopsis te makkelijk samen als hij zegt:
,Het spreken overware en v&kerk m
de belijdeniszich daarover uitlaat, is in de
Synopsis aangevuld met de notie van mewdere of miridere zuiverheid', 'De kerk' in:
T. Brienen e.a, Thdogische aspecten van
de Nadere Reformatie,Zottemeer 1993,
21 1.
30 waktem*opvatting spoort hier met die
van artikel 29 van de belijdwis. Verg.over
de variatie in de vervalsing en het reW in
dit d e l mijn bijdrage in: De Vries, a.w.,
&w.

Ds. M.J.C. Blok

Gaat de dominee voorbij?

- een boekje voor dominees en andere
kerkgangers Een zeer actueel boek dat de gehele gemeente aangaat. Het raakt namelijk niet alleen een dominee en
zijn gezin als hij overspannen wordt of als er bijvoorbeeld sprake is van disfunctioneren.

136 ~ i m ' sInglemid,
,
f 16,50
&k verkrijgbaar bij de boekhandel.

OOSTERBAAN & LE COINTRE B.V.
Postbus 25,4460 AA Goes, Telefoon 0113-215591

R. ter Beek

NACHTFIETSEN

Ais ik's avonds terugfiets van Berkel naar Capelle, is de zon onder.
Buiten is de nacht dichtbij. De geuren zijn sterk. Flarden warme en
koele lucht aaien m'n voorhoofd.
Koele lucht vervoert vaak de geur
van water.
Op een donkere avond in mei mok
ik op de Hoeksekadedoor de ILICM
van een koeienstal. De volgende
morgen zag ik M n grote kudde grazen aan de zuidkant van de weg.
Nu de kalveren gebren zijn, krijgt
de wind de stallucht niet meer weg
uit de polder. Ze hangt er ook overdag.
's Nachts gaan de katten op jacM.
In de buurt Van de boerdenjen,
langs de rand van Alexanderpolder,
in het Schollebos. De stadshazen
van sportpark Schenkel komen
's nachts tevoorschijn om te Brazen, zeHstot tussen de flats.
op het ogenblik biwit de liguster.
In Berkel wandelden we de laatste
week elke dag door de woik van
een grote b s op de hoek van de
Rodenrijmeg en de Klapwijheweg. De ligustergeur is sterk en
zoet. Ze wijkt niet voor de nacM.

Langs de Capelseweg en in het
sportprk drijven grote plukken.
Ik ruik mijn stal. Zachtzoete botanische rozen op een ondergrond van
liuster.

DE TIEN GEBODEN (2)

J.P. Leftinga

Deuteronomium 5,&2 7
Ik ben de HERE uw God die u bevrijd heeft uit Egypte, het slavenhuis,
U zult naast Mij geen andere goden hebben.
U zult u geen godenbeeld maken - in welke vorm ook - van iets dat boven
aan de hemel of in de lucht, beneden op de aarde of
in het water onder de aarde is. U zult u voor die niet neerbuigen en ze niet
vereren, want Ik, de HERE uw God,ben een God die zich doet eld den: Ik
straf de zonden van vaders bij kinderen, klein- en achterkleinkinderen, wanneer men Mij ontrouw is;
maar Ik bewijs gunst tot in het verst denkbare geslacht, wanneer men Mi]
trouw is en mijn geboden in acht neemt.
U zult de naam van de HERE uw God niet misbruiken, want de HERE zal niet
ongestraft laten wie dat wel doet.
Onderhoud de sabbatdag door die te heiligen, zoals de HERE uw God u geboden heeft.
Zes dagen hebt u om te werken en al uw arbeid te verrichten,
maar de zevende dag is een aan de HERE uw God gewìjde sabbat. Dan
mag u geen enkele arbeid verrichten, u zelf niet, uw zoon niet, uw dochter
niet; uw slaaf niet, uw slavin niet, uw rund niet, uw ezel niet, uw overige die
ren nlet, zelfs de vreemdeling niet dle bij u woont. Dan kunnen uw slaaf en
uw slavin
uitrusten, evenals uzelf. Bedenk dat u slaaf bent geweest in Egypte en dat
de HERE uw God u met gebalde vuist en opgestoken arm daaruit bevrijd
heeft:daarom heeft Hij u geboden de sabbat te onderhouden.
Eer uw vader en uw moeder, zoals de H f RE uw God u geboden heeft. Dan
zult u lang leven en gelukkig zijn in het land dat de HERE uw God u gaal geven.
U zult niet wederrechtelijk doden.
U zult geen echtbreuk plegen.
U zult niet stelen.
U zult tegen uw naaste niet als valse getuige optreden.
U zult uw zlnnen niet zetten op de vrouw van uw naaste, u zult niet uit zijn op
het huis van uw naaste, noch op zijn akker,zijn slaaf of slavin, zijn rund of zijn
ezel, of iets dat hem toebehoort.

Vertailng: J,P, Lettinga.
De verantwoording van deze vertalin is door hem epublicwrdin: J. Dourna. De ìïen Geboden,
~andreiking
voor het christelijk leven, kmpen 1992?.145169: 11,181-1 93: 111, 147-16û.

GEZANGEN VERDRINGEN
PSALMEN

Zodra gesproken wordt over een grote of kleinere uitbreiding van een gezangbundel worden
door voor- en fegensi'anders argumenten uitgewlsseld. Wie een beetje thuis is h de geschiedenis
van het kerkled, weet dat mef betrekking tof de
gebruikte argumentafie níefs nieuws onder de
zon Is. Voordut de discussie over ur'tbreidiw van
de gezungbrrnúei pIadWn&, kun je de pro- en
contra-orgumntsn UI w& opsOmm~~I

i<.>
ker e n muziek

Gezangen (1 806) onvrede met de

besloot 'om in 't vervolg in plaats

'oudtestamentische liederen' een
dominante rol. Al bij de presentatie
van de Psalmberijming aan de Staten Generaal in 1773 uitte Ahasvenis van den Berg (namens de predikanten die de berijming gemaakt
hadden) de wens:
'. .dat eens spoedig de blyde dag
voor de Nederlandsche Kerk moge
aanbreken, dat zy, gelyk nu eerlang
door een beschaafd en verbeterd
Psalmgezang, alzoo ook,naar het
voorbeeld van megelyk alle hare
geloofsgenoten in andere landen,
dmr het gebruik van Evangelische
lofliederen haren God en Heiland
moge verheerlyken, en dat zy niet
altoos in & meer ingewikkelde taal
van den vroegeren tyd, maar duidelyk en onbewimpeld, overeenkomstig met den styl van het Evangelie
der vervulling, van haar geloof in
Jezus Christus, haren menschgeworden Zaligmaker, en van hare
hope op hem zingen moge! '3
De bewoordingen, zoals 'ingewikkelde taal van den vroegeren
tijd', bedekken hier nog voor een
groot deel kritiek op de psalmen
die later openlijk naar buiten zou
komen. Uc doel dan op & h t i e k
dat de psalmen uit de tijd, verouderd zouden zijn,en niet meer
passen op de lippen van christenen. Duidelijker wordt het hoorbaar gemaakt door Hieronymus
van Alphen in 1783: oudtestamentische dichters hebben 'voor hunne tijdgenooten in de eerste plaats
gearbeid en ook voor ons in meer
dan één opzicht; maar ik zou durven staande houden dat hunne
poëtische stukken hdien vorm
waarin zij zijn opgesteid, niet volkomen geschikt zijn voor het gezang in onze openbare gdsdienst
of godsdienstige bijeenkomsten,
dewijl de toespelingen op de
plechtige Joodsche godsdienst en
de voorspellende uitdrukkingen
niet voegen in den mond van hen,
die geene plechtigheden der Joden meer in hunne godsdienstige
bijeenkomsten waarnemen en de
tijden der vervulling b e l e ~ e n ' . ~
De Synode van Overijsel in 1798

van de Joodsche liederen in onze

.

kerken meer christelijke gezangen overeenkomstig den godsdienst van Jezus in te voeren'.

Hoewel twee Overijselse classes
een jaar later bezwaar maakten tegen de formulering5, was een belangrijke motivatie om te pleiten
voor gezangen uitgesproken: psaimen waren Joodse liederen en behoorden tot de oudtestamentische
godsdienst. We hadden dus te maken met een station dat de christen allang gepasseerd was. Volledigheidshalve zij hier vermeld dat
de waardering voor de psalmen
niet bij iedereen even laag was.
In dit verband kan de predikantdichter Jacobus Hinlopen genoemd worden.

'Verbeteringen'
Overigens hoeft onvrede met inhoud van de psalmen niet te betekenen dat de liederen niet meer gzongen worden. Het onbehagen
kan er cak u leiden dat men psalmen gaat selecteren en bijvoorbeeld 'wraakpsalmen' stelselmatig
negeert. Ook kan onvrede aanleiding zijn om aan de psalmberijming te gaan sleutelen.
Zo werd zo'n honderdvijftig jaar
gelden in de Nederlandse Hervormde Kerk voorgesteld 'verbeteringen' in de psalmberijmingaan te
brengen. h 1850 verscheen, anoniem, Proeve eeïter herziening &r
meest gebruikelijke formulieren
der Nederlandsch Hervormde
Kerk. De auteur, de Groninger godg e l d Petnis Hofstede de Groot,
stelt in hoofdstuk 5 voor een aantal
kleine veranderingen in de psalmberijming door te voeren. Hetzelfde deed de bekende hymnoloog
R. Bennink Jansmnius in 1858
door de uitgave van de bundel De
Psalmen naar G% behoefte &r
Chris~enen,voor kerkelijk en huisselijk gebruik ingerigt.6
Deze bundels waren rond 1870 aanleiding op synodaal niveau verdere
pogingen te ondernemen om de
psalmberijming te wr er beteren'.^

D m r h behoorde ook dat een aantal ongeschikt geachte psalrnen vervangen zouden worden door andere (overigens wel: oudtestamentische) liederen. Zo moest voor
Psalm 10 een ander lied gezocht
worden. Men vond deze psalm om
de oudtestamentischeinhoud, &
slechte berijming en de 'onzingbare ' melodie niet meer aanvaardbaar.
Veel psalmberijmingen konden
echter 'verbeterd' worden door
kleine retoucheringen. In diverse
psalmen moest minder accent geIegd worden op de negatieve kmten van dit leven en wat meer op
het positieve. Wanneer bijvoorbeeld in Psalm 73 vers 12 g e s p
ken werd over 'al mijn nooden,
angst en pijn', dan was dat wel erg
eenzijdig somber. Beter vond men:
"k Zal dan gedurig bij U zijn, h d
mijn blijdschup,angst en pijn'.
Bovendien werd & psalmberijming op een hoger niveau gebracht
door bijvoorbeeld 'aarde' voor 'hemel' in te ruilen, of door oudtestamentische noties om te buigen tot
nieuwtestamentische. Dus: het'gezegend aardrijk ewm' (Ps. 25 : B)
moest beslist 'gezegend Godsrijk
erven' worden. En de lofzang klimt
niet langer uit Sions zalen (Ps.
65 :l). Dat was het oude verbond.
Nu zouden we bijvoorbeeld beter
kunnen zingen: 'De lofzang klimt
tot U naar boven'.
Tenslotte werd een verbetering gevonden wanneer 'zij' werd vervangen door 'wij'. De derde strofe van
Psalm 138 begon met de regel
'Dan zingen zij, in God verblijd'.
Die 'zij' waren & 'aardniksvorsten' uit strofe 2. Bennink Janssmius zong liever: 'Men zingt alom in
God verblijd'. Volgens Hofstede
de Groot was er pas sprake van verbteririg wanneer je zong: 'Komt
zingen wij, in God verblijd.' Ondertussen hadden we de 'aardrijks vorsten' & mond g e s n d en waren
we via het aigemene 'men' toch
maar zelf gaan zingen. Kniesoor
die hier over ékn woordje valt...
De wijziging van Psalm 138 had
trouwens nog Mn ander voordeel:

men kon de derde strofe van de berijming nu afzonderlijk zingen. Dat
brengt mij op een aspect dat ik niet
ongenoemd wil laten, wanneer het
gaat om de vraag wanneer psalmen
naar de achtergrond verdwijnen.
Wat de psalmen namelijk eerder
naar de achtergrond deed verdwijnen, was het ontstaan van het gebruik dat predikanten psaimverzen
gingen selecteren bij hun preek.
Tot ver in de zeventiende eeuw
was het in veel kerkelijke gemeenten gebruikelijk dat de psalmen van
1 tot en met 150 in volgorde gezongen werden. Wanneer in de dienst
gezongen mmst worden, begon j e
waar je & vorige keer geëindigd
was.De plaatsen waar gestopt kon
worden, stonden in de kerkboeken
aangegeven met het woord 'pauze'. Zo zong je in de ene dienst tot
en met Psalm 5 vers 5, om de volgen& dienst met Psalm 5 vers 6 te
beginnen.' Hiermee is geen pleidooi gevoerd deze praktijk weer te
hentellen. Wel wil ermee gezegd
zijn dat je de psalmen zo in ieder
geval wel meer recht doet dan in de
huidige praktijk doorgaans het geval is.
Momenteel heeft elke voorganger
immers de vrijheid met behulp van
flarden psalmberijming zijn eigen
liederen te maken. Hoewel er de
laatste decennia zeker een tendens
ten g&
is waar te nemen, zingen
we nog altijd te veel coiiage-liederen en te weinig psaimen.
Zo ben ik eveneens op m k naar
& motivatie waarom (bijvoorbeeld) Psalm 121 vers 1,3 en 4
wordt opgegeven. Wat is er mis
met strofe 27 Niet zelden wordt
een gemeente gevraagd een losse
strofe te zingen die begint met
woorden als 'maar', 'dan' of
'want'. Onbetwist dieptepunt dat ik
eens mee moest maken,was toen
we na & zegengroet ('genade en
vrede zij U van God') Psalm 42 : 5
mochten inzetten: 'Maar (!) de
Heer zal uitkomst geven'. Kniesoor
die hier over één w&je valt.. .
Kortom, wanneer geroepen wordt
dat de psalmen uit het zicht dreigen
te verdwijnen, lijkt mij een discus-

sie over hoe 'psalrnbriefja' worden samengesteld eerder op zijn
plaats.

oudtestamentischelied een volwaardige plaats heeft?

P.van Gurp,'Psalmen en gezangen', hi.
Reforma&, Bejrg. no.7 (14 februari

Wanneer het al klopt dat gezangen
de psalmen verdringen, dan is dat
niet te wijten aan het aantal gezangen. De hoeveelheid gezangen lijkt
me op dit moment sowieso niet relevant. Immers, met 4 1 gezangen
kan die praktijk al bestaan.
Belangrijker is dat er andere motie
ven in het spel zijn wanneer er min&r psalmen gezongen gaan worden. Het blijkt vaak te maken hebben met een veranderde visie op
het Oude Testament. (F.en veranderde visie km overigens ook leiden tot een opwaardering van de

psalmen.)
Dit betekent uiteraard niet dat het
pleiten voor uitbreiding van de gezangbundel dm voortkomt uit een
onderwaardering voor & psalmen.
Onvrede met psalmen is wel de
meest verkeerde motivatie om voor
gezangen te pleiten. Dat de kweegreden niet per se een negatieve houding t.o.v. de psalmen hoeft
te zijn, is in de geschiedenis ook
meermalen bewezen. Om maar één
sprekend voorbeeld te noemen: iemand als H.Hasper heeft zich zeer
sterk gemaakt voor een omvangrijk
gezangboek.Daardoor verdwenen
& psalmen bij hem niet naar de
achtergrond. Integendeel, hij berijm& d e psalmen opnieuw, hetgeen resulteerde in het Psalter
1936. Aan & berijming heeft hij
zijn levenlang verder gewerkt.
Hier kijk je alleen vreemd tegenaan, w m e r je psalmen en gezangen in een soort concurrentie-strijd
met elkaar plaatst. Een strijd die
naar mijn overtuiging niet gecreeerd kan worden omdat het Oude
en Nieuwe Testament elkaar nu
eenmaal niet beconcurreren.Anders gezegd: zoals bijvoorbeeld in
het rapport van het studiedeputaatschap Eredienst uitgebreid te lezen
is, zijn er goede argumenten die het
vanzelfsprekend maken dat het
nieuwtestamentische lied naast het

1996), 95-96.
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THEOLOGIE EN FILOSOFIE:

Koert van Bekkum

AFSTAND EN
VERBROEDERING
werk goed doen, als hij in zijn stellingen uitgaat van stellingen die
niet kloppen met de Bijbel? Daarmee zou hij zijn eigen werk toch alleen maar afbreuk doen? En hoe
kan een theoloog (of dominee) zijn
boodschap kwijt als hij geen goed
beeld heeft van de werkelijkheid,
of geen voeling heeft met z'n eigen
tijd? Daar zou de gemeente schade
van lijden. Want een dominee die
'werkelijkheidsvreemd' is, omdat
hij niet goed door heeft hoe God
precies met mensen omgaat en niet
weet wat Gods boodschap is in onze samenleving, kan zijn gemeenteleden ook minder goed helpen om
met God te leven.
Op 14 en 15juni was het vervolgens zover: een avond en een dag
ontmoetten theologen en filosofen
elkaar in de TU in Kampen. Volgens het ND-bericht was verbroedering een feit, vooral omdat de vrijgemaakten nu definitief afscheid
hadden genomen van hun 'versmalde kerkvisie'. Hierover kun je natuurlijk van mening verschillen.
Maar tegelijk blijft een andere
vraag knellen: Is er ook sprake van
inhoudelijke toenadering? Ik ben
blij dat de redactie van De Reformatie mij, als een van de organiserende studenten, verzocht hierover
iets meer te vertellen. Waarom was
er eigenlijk zo'n congres nodig?
Wat heeft het ons wijzer gemaakt?
Bovendien, wat hebben niet-theologen en niet-filosofen eraan, als
theologen en filosofen samen ingewikkeld gaan zitten doen?
Filosoof en theoloog
Om maar met het laatste te beginnen. Wat doet een christelijke filosoof? Hij bestudeert de wereld
waarin hij leeft met z'n eigen mid-

delen: het filosofische gesprek.
Daarmee wil hij grip krijgen op de
dingen om hem heen: hij probeert
een goede kijk op de werkelijkheid
te ontwikkelen. Als christen-filosoof doet hij dat natuurlijk in het
besef dat God er is en dat God zich
in Christus aan de wereld heeft gegeven. Daarom zal een christenfilosoof moeite doen om aan te tonen dat ideeën die vandaag heersen, en die daar geen rekening mee
houden, niet kloppen. Ze geven immers geen goede beschrijving van
de werkelijkheid. En hij doet dat
natuurlijk op zijn eigen manier: argumenterend vanuit de werkelijkheid zelf. Een theoloog werkt anders, omdat hij veel directer vanuit
het evangelie denkt. Hij probeert
immers vanuit Gods openbaring
een zo goed mogelijk beeld te geven van Wie God is en wat Hij
voor ons wil betekenen. Veel directer ontleent hij ook aan de Bijbel
zijn argumenten. De verschillen
tussen een theoloog en een filosoof
zijn groot. Maar juist daarom kan
samenwerking erg vruchtbaar zijn.
Want hoe kan een filosoof zijn

Vereniging voor
Reformatorische
Wijsbegeerte
Nu kun je je afvragen: Oké, dat
klopt, maar nu concreet: wat hebben reformatorische wijsbegeerte
en gereformeerde theologie voor
de gemeente te betekenen? Die
vraag stelde de voorzitter van de
Vereniging voor Reformatorische
Wijsbegeerte, S. Griffioen, op het
vrijmakingscongres in 1994. Hij
stelde voor om met deze vraag in
het achterhoofd de balans op te maken van de verhouding tussen gereformeerde theologie en filosofie.
Een mooie gelegenheid daarvoor
zou er zijn in juni 1996, 50 jaar na
de breuk tussen de (toen nog) Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte en de 'vrijgemaakte' theologen, onder wie B. Holwerda. Die
was van mening dat de samenwerking best voort kon duren, maar alleen als men ook kerkelijk onder
één dak zou zitten. Deze breuk
bleef niet zonder gevolgen: het aantal gereformeerde predikanten dat

lid was van de Vereniging bleef
steeds erg klein en inhoudelijke kritiek op de filosofie van deze Vereniging (de wijsbegeerte der wetsidee van Vollenhoven en Dmyeweerd) werd ui aangescherpt, dat
er van een zinvol gesprek gem
sprake meer k m zijn. Maar ondertussen ging men binnen de Vereniging natuurlijk gewoon door met
christelijk filosoferen. Veel studenten uit gereformeerde kring maakten gebruik van de mogelijkheden
die de Vere~gingbood om als
christen-wetenschapperje hoofd
boven water te houden. En je kunt
dan de vraag steilen: vervreemden
predikanten zich niet van een
groep gemeenteleden als ze niets
afweten van de vragen waar zij
zich mee bezighouden?

Discussie tussen filosofie en
thdogle
Praktisch gezien genoeg redenen
om het gesprek te heropenen. Maar
ook meer inhoudelijk is er we1 wat
te noemen. Allexeerst heeft men
binnen de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeee natuurlijk
niet stil gezeten. I
kfilosofie gaat
verder en het is de vraag in hoeverre oude kritiek, door prof. dr.
J. Douma keurig op een rijtje gezet
in zijn boekje Kritische matekeningen bij de Wijsbegeerte der Wetsidee, nog van toepassing is. Een
tweede inhoudelijke reden is dat
het hele theologische en filosofische klimaat is veranderd. Onder
invloed van de theoIoog Kar1 Barth
is het lange tijd erg mode geweest,
om vanuit de theologie een beetje
meewarig aan te kijken tegen file
sofie: dat levert toch niet zoveel
op. Ook gereformeerden hebben
zich daaraan niet kunnen onttrekken. Tegelijk hielden filosofen zich
niet erg graag met vragen rondom
religie bezig. Maar dat tij is gekenterd. Vooral in Engeland en Amerika heeft er een ware explosie van
mgenaamde 'godsdienstwijsbegeerte' plaatsgevonden. Christen-filosofen zetten zich ervoor in orn
theologie en filosofie rnet elkaar in

verbinding te brengen. Niet om het
geloof te Iiewijzen, maar mte laten zien dat het geloof wel een kpaalde innerlijke vastheid bezit: het
klopt met elkaar, allerlei vragen,
z d s naar de verhouding tussen
God en het bestaan van het kwaad,
worden zo aangepakt. In Nederland wordt deze manier van filosoferen vooral beoefend door Hervormde theologen in Utrecht, die
samen de'Utrechtse school' worden genoemd. Het leuke van deze
theologen is, dat ze dichtbij stam velen zijn afkomstig uit de Gereformeerde Bond - en ook dat ze er op
deze manier in slagen heel invoelend te schrijven over oudere gereformeerde theologie, waarin ñiowfie belangrijker was dan vandaag.
Ze dwingen ons onszelf opnieuw
de vraag te stellen of we onze kijk
op die oudere gereformeerde thwlogie niet moeten kmzien. Wat bijvoorbeeld een theolmg als
K. Schilder met de filosoof Dooyeweerd verbond was hun afwijzing
van iedere vonn van 'scholastiek'.
Maar de Utrechtse bestudering van
de scholastieke theologie maakt
duidelijk dat een afwijzing van het
scholastieke systeem vaak betekent
dat de vragen die je daarmee denkt
te omzeilen, toch via de achterdeur
weer naar binnen komen. De Utrechtse filosofen kijken van buiten
naar de interne discussies tussen gereformeerde theologen en filosofen
en hebben een eigen, verfrissende
bijdrage.

:hristelijke filosofie
Dat was heel goed te merken in de
eerste congreslezing, die van dr.
G. van den Brink, hecvormd predikant in Lelystad. Hij sprak over
drie vragen: Is er c ~ s t e l i j k filosoe
fie mogelijk? Zo ja, kan die filosw
fie wel in gesprek blijven met nietchristelijke filosofie? En als laatste: Hoe is dan de verhouding tot
de theologie? Al &ze vragen komen samen in het hart van de fdosofie van Dooyeweerd. Want de belangrijkste stelling die Dooyeweerd
in zijn ñiosofie probeert te bewij-

zen is, dat elk nadenken over dingen bepaald wordt door religieuze
vooronderstellingen. Wat je ook
zegt of doet, aitijd zit er een mort
geloofdrijfveer achter. Eerst probeerde hij dat door te laten zien dat
heel veel fdosofisch gedachtengoed vastloupt in innerlijke tegenstrijdigheden. Die tegenstrijdighe&n zijn volgens Dooyeweerd het
d e lampje dat aangeeft dat hier
sprake is van een verkeerd geloof
op & achtergrond. Maar erg overtuigend was dit 'Liewijs' vmr de tegenstanders niet. Want hoewel je
van een concrete filosofie kunt laten zien dat die door een geloof
wordt beïnvld, toch wil dat nog
niet zeggen dat er geen filosofie te
veninnen is, die niet bij voorbaat
al religieus bepaald is. Daarom bedacht Dooyeweerd daarna een ander 'bewijs'. Hij probeerde nu niet
via een analyse van een filosofie
aan te tonen dat het religieus bei
paald is, maar via een beschrijving
van het theoretische denken zelf.
Hij ging als het ware nog een stapje hoger staan, dmr net als de filosoof Kant de mogelijkheid van het
denken te gaan bespreken. En die
ligt volgens Dooyeweerd in het geloof. Maar, zo zei Van den Brink,
dit is wel heel erg abstract en als
'bewijs' lukt het ook niet. Het lijkt
er zelfs op dat Dooyeweerd, die het
erom te doen was aan te tonen dat
er geen enkel neutraal standpunt
mogelijk is vanwaaruit je de dingen kunt bekijken,mdat te bewijzen nu zelf een neutraal standpunt
probeert in te nemen. Toch is hiermee de winst van h y e w e e r d s filosofie niet weg volgens Van den
Brink.Want het heeft hem in ieder
geval de ogen ervoor geopend dat
het verschil tussen christelijke en
niet-christefijke filosofie m m is
dan alleen een verschil in het doen
van waarde-oordelen, terwijl je dan
rnet elkaar overeenstemt in de beschrijving van feiten. Je kunt immers altijd wel feiten-beschrtjvingen verzinnen die toch behoorlijk
reiigieus bpaald zijn. Bijvoorbeeld de uitspraak 'Gd is de
schepper van hemel en aarde'.

Loopgravenoorlog?

denzen in de eigen cultuur te laten
ontmaskeren en kvechten.

Ma? is de verhouding tussen christenen en niet-christenen binnen de
Gereformeerde theologie
filosofie dan te typeren als een
tijdbetrokken?
loopgravenoorlog, waarin men elkaar wederzijds beschuldigt zonMaar kent deBijhl wel tijdloze
der dat er sen werkelijk gesprek
waarheden en is de theologie daar
ontstaat? Van den Brink vond van
ook steeds vanuit gegaan? Daarniet. En de nieuwere Angelsaksiover ging de discussie de volgende
sche godsdienstfilosofiebewijst
dag. Een voorbeeld. Je komt uit de
het volgens hem mk. h Amerika
kerk en je hoort iemand zeggen:
worden boeiende debatten gevwrd
'De preek was wel waar, maar ik
over & opstanding uit de dood en
km er echt heel weinig mee'. Wat
de mogelijkheid van het kwaad.
is er dan precies gebeurd? Heeft de
D a m a s t kunnen christenen de tebeste broeder of zuster die je daar
genstelling met niet-christenen
hoort niet g ~ zitten
d luisteren,
vorm geven door hun eigen boodwas de dominee gewoon erg saai
schap te verpakken in de taal van
of is het toch iets anders? Heeft de
dominee misschien een verkeerde
de eigen tijd. Waarom muden
christelijke filosofen het post-rnoopvatting van wat 'waar' is en lukt
het hem h
deme levensgevoel niet aangrijpen
m niet om vruchtbaar
om in dat taalkleed over hun Heer
te preken? Volgens prof. dr. H.G.
en Heiland te verteilen? Dat is in
Geertserna, die de tweede hoofdede kerkgeschiedenis altijd gezing op het congres verzorgde,
beurd. Dooyeweerd was daar erg
moet deze laatste mogelijkheid in
negatief over, maar Dooyeweerds
ieder geval niet bij voorbaat worleerling J. Klapwijk heeft daar volden uitgesloten. E
jnam zijn startgens Van den Brink terecht kritiek
punt in de discussie m d het uitkoop gehad, ook al moet je je blijven
men van de Behopte gerdormeerrealiseren dat aansluiting bij b e
de dogmatiek van J. van Genderen
p d d gedachtengcd gevaren met
en W.H. Velema. Destijds reageerzich meebrengt. Ook dat heeft de
& de hemomde emeritus-predikant S. Meijm waarderend, maar
kerkgeschiedenis laten zien.
Theologie en filosofie moeten daarook erg kritisch. Hij vond het een
om niet teveel praten over de verh e k dat heel goed weergeeft hoe
houding tussen tieide, maar ze
er in de gereformeerdedogmatiek
over allerlei onderwerpen wordt namoeten gewoon aan het w& gaan.
Dooyeweerd had die verhouding
gedacht, maar waarin kgelijk naunogal geproblematiseerd door zijn
welijks handvatten worden geboonderscheiding tussen ieders conden om het vandaag m aangevochcrete geloof en het geloof wat dat
ten gelmf een steun in de mg te
concrete geloof mogelijk maakt,
bieden. h Kampen herkenden we
een onderscheiding die voortkomt
destijds Meijers kritiek. Niet dat
uit de stelling &t elk theoretisch
we het in ailes met hem eens wadenken religieus bepaald is. Gelukren, maar in de kwestie die hij aan
kig ziet men binnen de reformatoride orde stelde: hoe komt het toch
sche wijskgeerte nu in dat het niet
dat gereformeerde theologie soms
erg vruchtbaar is om over een abzo moeizaam tijdbetrokkenis?
ssact soort 'geloof te spreken, los
van het 'gewone' geloof. Van den
Derde persoon tweede
Brink zag er daarom meer heil in
Pe-n
om de theologie zich bezig te laten
houden met de 'tijdloze' waarheGeerîsema beantwoordde deze
den van de Bijbel (zoals die van de
vraag als volgt. Hij stel& &t theorechtvaardiging door het geloof) en
logie zich a l vroeg heeft aangeslode filosofie de niet-christelijke tenten bij een Gnekse kijk op naden-

-

ken en waarheid. Deze denkvorm
ziet waarheid als een abstract idee,
waaraan de dingen in de realiteit
dan moeten voldoen. Se haalt de
dingen uit hun concrete omgeving
en objectiveert ze. Geertsema
noemt dat denken in de vorm van
de derde persoon. Je praat over dingen als iets wat er niet direct bij betrokken is. Door aan te sluiten bij
deze kijk op denken, heeft de theologe zich volgens Geertsema de
mogelijkheid oninomen om flexibel te reageren op latere ontwikkelingen. Toen de Verlichting vrijheid en kritiek voorop stelde, mgeerde de theologie terwht afwijzend op de anti-christelijke motieven achter deze beweging, maar
vergat ze in te zien dat vrijheid en
kritiek op traditionele iidBeen in een
bepaald opzicht ook heel goed passen bij het christelijk geloof. Hetzelfde gebeurde in de vorige eeuw,
toen het historisch besef doordrong. Het historisme werd afgewezen, maar tot op de dag van vandaag w e t men binnen de gereformeerde wereld geen raad met het
historische karakter van de openbaring.Ondertussen heeft de cultuur
zich verder ontwikkeld en is het
'perspectief van de derde persoon'
steeds verder naar de achtergrond
gedrongen. Tegenwoordig legt
men er meer & nadruk op dat je alles eigenlijk alleen maar vanuit jezelf kunt bekijken. AUe standpunten zijn relatief en er bestaat geen
absolute waarheid. Overal moet 'ik
vind' bij. Hier ligt het relativisme
op de l m . Geertsema n m n t dat
een kijk op waarheid en denken die
vooral werkt vanuit het 'perspectief van de eerste persoon'.
Daartegenover stelt Geertsema een
ander model, namelijk dat van &
tweede persmm. Altijd als je over
dingen nadenkt moet je de concrete
zaken voor ogen houden. En dat
lukt volgens Geertsema alleen als
je denkt vanuit het 'perspectief van
de tweede persoon'. God heeft &
wereld geschapen en geeft de wereld op die manier een bevel om te
bestaan: er is sprake vrui verantwoordelijkheid tegenover een an-
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der: God. Heel het leven, ook het
menselijke denken, staat in dat kader. God heeft de mogelijkheid in
de schepping gelegd om over de
dingen na te denken. Wie denkt,
stelt daarom de dingen niet objectief met een bepaalde juistheid vast
en ook bepaalt Rij niet zelf wat
waar is of niet, maar hij geeft antwoord aan God, die wil dat zijn
schepping op de juiste manier
wordt gekend. Het Griekse model
van de derde persoon trekt theorie
en praxis uit elkaar en daar heeft de
gereformeerde theologie vandaag
veel last van, aldus Geertsema.

Kritisch in discussie
S. Meijers û-adop als co-referent
bij de lezing van Geertsema. Hij
was blij dat zijn kritiek op de gangbare gerefomeerde theologie werd
herkend. Maar toch kon hij het niet
helemaai met Geertsema eens zijn.
Zou het model van Geertserna toch
niet heel snel als een soort sleutel
voor je bijbelgebmik gaan hnctioneren? Een norm boven de Bijliel
zelf? Maar de hamvraag was natuurlijk: is er werkelijk sprake van
verkeerde Griekse invbeden binnen de gereformeerde theologie,
zelfs zo sterk dat kerkmensen daar
dageiijks last van hebben? Deze
kwestie werd in de discussie het
meest b& besproken. De filosofen J. Hoogland en C.E. Evink hadden sterk de neiging om Geertserna
hierin bij te vallen. Evink wees onder andere op de manier waarop op
het gebied van de chnstehJke levensstijl een klmf dreigt te ontstaan tussen theorie en prakhjk: de
dominee zwaait met de theorie,
maar de praktijk gaat onverminderd een niet-christelijke kant op.
Hoogland miste vertrouwen in de
christelijke waarheid. Daarvoor
wordt z.i. bijna nooit een echte cliscussie gevoerd. Maar bij nader inzien bleek de stelling dat gereformeerde theologie zijn eigen dogma's opvat als boventijdelijke
waarheden, toch moeilijk k bewijzen. En wie garandeert dat het model van Geertsema werkelijk be-

hoedt voor relativisme? Is 'het perspectief van de tweede persoon'
een goede tegenhanger van het
'fxnderingsdenken' van de Grieken
en de Verlichte filosofen? De situatie lijkt ingewikkelder te liggen dan
Geertsema schetste, hoewel drs.
A.L.Th. de Bruijne toegaf dat gereformeerde theologie in sommige
opzichten inderdaad nog worstelt
met de problemen van de moderne
tijd, terwijl de kerkleden zich b e
vinden in een na-moderne tijd.
Mäar het eens zijn met Geertsema's probleemstelling betekent nog niet ook meegaan in zijn oplossing. Prof. B. Kamphuis kon zich
niet aan het gevoel onttrekken dat
dat tegelijk een afscheid van zijn
gerefomeerd-zijn zou betekenen,
en gaf daarmee aan dat Geertserna
zich z.i.niet aan het d m hemzelf
bestreden relativisme kan onttrekken.

Het ges
50 jaar later: een vol congres met
goede leringen en een gea-eerd
en soms zelfs fel debat. De situatie
is nieuw,de discussies waren dat

soms ook, maar sommige oude staken toch steeds weer de kop op, zoals die over Dooyeweerds sterke
onderscheid tussen geloof en theologie. Maar wat levert het verder
op? In ieder geval herkenning in de
doelen die worden nagestreefd: eigentijds en radicaal bijbels theologiseren of filosoferen. Ook herkenning in de zorg over een samenleving waarin steeds meer op & helling komt te staan, en in de zoektocht naar manieren om dit tegen te
gaan. Maar de meningen waaieren
uiteen als er concreet een strategie
bepaald moet worden. De een kiest
voor een Angelsaksische analytische filosofie, de ander voor een
continentaal-hemeneutiahe filosofie. De een voor een kritiek op de
bestaande gereformeerde theologie
die z.i. teveel wordt gehinderd door
Gneks gedachtengoed. De ander
vindt die h t i e k ouderwets en achterhaald en zoekt aansluiting bij
een m goed mogelijk vertolken
van het aloude evangelie. Maar,
het gesprek kierover is begonnen.
Ik
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Drs. P. Groenenberg (red.)
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Dil boek, onder redactie van drs. P. Groenenberg, bevat een aantal onderwerpen op
het gebied van christelijk leven. Zo komen
bijvoorbeeld de vervagende normen, samenwonen, gezinsvorming, zelfdoding en
wat te doen met de zondag uitgebreid aan
de orde. Na elk hoofdstuk zijn een aantal
vragen opgenomen.
204 pagina's,gebonden,f 28,OO
Odc v e r k r m r bij de boakhandei.

Oosterbaan & Le Cointre B.V.
-

Postbus 25 4460 AA Goes - Telefoon 0113-215591

-

MIJN STAPELTJE IS
BIJNA OP
In de eerste synode-indrukken heb
f iets verteld over de werkverdeling. Ieder kreeg een stapel stukken
mee ter voorbehandeling. Mijn persoonlijke stapel was niet zo dik.
Het rapport van deputaten betrekkingen buitenland(BBK) en een
stuk of wat bneven hierover. Maar
intussen ging het wel om tientallen
relaties en die moesten ailemaal afzonderlijk aandacht krijgen. Gelukkig konden de andere commissieleden hulp bieden. Hun stapeltje was
al afgewerkt. Nu konden we onderling wat taken herverdelen. En zo
gingen we deze week het laatste
traject in voor de vakantie: de rekties met het buitenland.
Dinsdag en wwoensdag waren voor
ons spannende dagen. Per land was
een apart besluit voorbereid en
vmr het weekend nog opgestuurd
aan de deputaten. Met hen hadden
we een paar weken geleden al gesproken, maar de concept-besluiten
hegen ze dus pas vrij laat onder
ogen. En tot op het laatst toe konden wij hun reacties nog verwerken
in correcties op onze voorstellen,
De synodeleden waren gelukkig
rustig in het aandragen van wijzigingen. Met elkaar beseften we &t
het onderhouden van & relaties
met buitenlandse kerken een werk
van specialisten is. Van die specialisten vragen we dan wel dat ze
kunnen vertellen wat ze doen,
waarom en wanneer, waartoe en
waarin enz. enz. Soms w a n ze in
de voorbije jaren aan een bepaalde
kerk helemaal niet îoegekomen.
Daarover namen we dan tKt besluit
om maar d m te gaan 'met de bestaan& contacten' met als rden
(grond): 'er is de laatste jaren niets
van voortgaande contacten gekomen'. h andere gevallen hadden
zich verrassende ontwikkelingen

vmgedaan. Met een handvol kerken hebben we besloten om hechte
relaties aan te gaan: met die van Japan, van Taiwan, van India, van
Cardiff en van Brazilië. Met Kenia,
Nigeria, Rusland en I e l worden
de banden nauwer aangehaald
Maar ook doen zich zorgelijle situaties voor:op Timor is er een
scheuring. Ook op S n Lanka zijn
er sparmingen.In Australië hebben
oude zusterkerken problemen om
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Twee dagen van de elfde synodeweek
waren &wijd aan de betrekkingen met
buítenlondse kerken (BM. Sommiae
van die kerken hadden inrnidde~cvoor
ons e e n gezicht en een stem -kregen.

B~voorbeeldde Free Church of

Scofland (N.WO leden, IW

predikanfen), wwmiee we sinds 1994
een mskrkrkrelaflehebben. Hier
spreekt moderafor ds. Mac Donald
Oink.9 de synode toe.Hij was met Afi
wouw voor hef eerst in Nederkind en
prees de ~mtvrijh&t.H4 noemde de
kielne krocht van dn kerken, en sprak
tegeltk groot van de macht van Jezus

ChíiHus.Jjn woorden werden
ve~taanbuargemakt door ds.De
Jager, vwmïter van depufaten BBK
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presbyteriaans-gereformeerden te
aanvaarden. Op de Filippijnen is er
bijzondere hulp n d i g om de zusterkerken met elkaar te laten sarnenleven.

Peter H. van der Laan

In sommige gevallen kwamen er
op het laatste moment nog rappor-

ten binnen over recente ontwikkelingen waar we als synode nog
juist op konden inhaken. In andere
gevallen hoorden we wel recent
nieuws maar als vergadering konden we er niet meer op reageren.
Dan gaven we deputaten maar een
ruime opdracht mee als vrijbrief
om naar bevind van zaken te handelen.
De afzanderlijk besluiten over de
verschillende landen hadden we als
commissie voorbereid met een algemeen besluit over het beleid. De hele bespreking van BBK sloten we
af met het financiële plaatje en wat
bestuurlijke maatregelen. Met name tot voorlichting binnenland is
afzonderlijk besloten. Het leek ons
goed dat er bij de kerken een grotere ktrokktnheid groeit bij het onderhoud van buitenlandse relaties.
En v d hebhn we deputaten buitenland gevraagd om ons nu eens
te vertellen wat we zoal van onze
relaties kunnen leren. Daar zijn we
erg benieuwd naar.

Afsluitend ritueel
Ik kreeg er pijn van in m'n hand.
Bijna een uur deed ik over het zetten van 110 handiekeningen.
'Och', reageerde ds. Van den Berg,
'ik voel het op het laatst niet meer'.
Hij moest als tweede secretaris alle
uitnodigingen (laten) versturen en
de besluiten verzenden naar betrokkenen. De mensen van de typekamer verzorgden dat allemaal keurig. Maar mpersoonlijke handte
kening was vaak onmisbaar.
Onze BBK-besluiten mmsten ook
persoonlijk getekend worden.En
wel door de rapporteur en & commissie-voorzitter.h de commissie

worden de besluiten wel voorbereid, maar onder de behandeling
treden nog allerlei veranderingen
op. Dus als dan het besluit is genomen, is nog een laatste officiële
tekstuitgave nodig. In tweevoud.
55 besluiten over het onderhouden
van buitenlandse relaties. Op één
na (die over de presbyterianen in
Australië) zijn ze met algemene
stemmen en hamerslag genomen.
Maar daarna moesten de op het
laatst aangebrachte wijzigingen
nog worden verwerkt, de onvermijdelijke typefouten gecorrigeerd, de
opmaak gehomogeniseerd enz. enz.
'Och, teken maar één keer voor de
hele stapel', bood de tweede secretaris grootmoedig aan. Maar de eerste secretaris vond afzonderlijke ondertekening toch beter. En zo zat ik
vrijdagmiddag vanaf kwart voor
twaalf te tekenen.

vergadering geconfronteerd met
een stapel acta. Met een historisch
overzicht van de besluitvorming
sinds 1975 heb ik de vergadering
geprobeerd duidelijk te maken dat
we bezig waren met een onzinnige
discussie (non-sens).
Niemand binnen en buiten de vergadering heeft me toen laten weten
dat hij/zij zich persoonlijk gekwetst voelde door die stelling. Het
was immers ook nog maar afwachten tot welk oordeel de synode zou
komen?

Gezellig was het, samen wat nakaarten in de commissie. En intussen voltrokken we het ritueel van
de handtekeningen. Toch wel zinvol. Een voldaan gevoel geeft dat.

Hoe vertel ik het thuis?
'Komt u dat thuis maar eens aan
mijn kerkenraad vertellen!', riep
één van de synodeleden vertwijfeld
uit tijdens een discussie over het
huwelijksformulier. Wat hij dan
graag verteld had willen hebben,
dat vertel ik hier niet. De hartenkreet is voor mij voldoende om
over te brengen dat er spanning
voelbaar was. Enerzijds het klimaat
ter synode, anderzijds dat binnen
de eigen kerkenraad. Op de synode
tijdens de discussie meer ruimte
voor kritiek op het bestaande formulier, maar in de eigen kerkenraad is daar niet of nauwelijks begrip voor. 'Hoe vertel ik het die
mannen in Berkel?' , dat heb ik gedacht toen we voor het eerst aan
een discussie toekwamen over de
zegen(groet). Volgens sommigen
had de GS Ommen-1993 nooit aan
die zaak mogen beginnen. Anderen
vonden dat die GS zich meer had
'moeten confronteren met' eerdere
synodale besluiten. Toen heb ik de
JAARGANG 71
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Foto en tekst: R. ter Beek
Voortgekomen uit de zending van de
Gereformeerde Kerken. nu
zusterkerken: de 74Geraja Geraja
Reformasi van Oost-Soemba. Savoe en
Timor.Een paar weken terug Isdrs. Th.
Oosterhuis bevestigd als predikant van
Zwoile-Centrum. Hijwordt uitgezonden
om vanaf 7oktober in Wai Maranggu
aan hun Middeibare Theologische
Schooi te gaan werken. Hierspreekt ds.
R. Mitingu de synode toe.
emeritus-predikant van Kataka en
voorzitter van badan kurator, het
curatorium van de MthS. Zelf ishij via 3
jaar lagere school en de
evangelisten opleiding (de voorganger
van de huidige MThS)evangelist en
later predikant geworden. Hijvertelde
over de samenwerkingsplannen van de
drie gereformeerde middelbare
theologische opleidingen in Indonesië.
Ds.J. Klamer. algemeen secretaris van
deputaten BBK.laat de synode
meeluisteren.

Maar nu heeft de synode gesproken. Zonder nadere confrontatie
met vroegere besluiten. En geen
synodelid die daar nog over begon.
De GS Ommen-1993 nam een
goed besluit. Meestal gaan ouderlingen voor in leesdiensten. Dat is
nu als liturgische regel vastgelegd,
met (zo min mogelijk) ruimte voor
uitzonderingen. En het Ommer be-

39"""~'3UiFil996'v~&Jf':
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sluit over het gebaar van oplegging
werd niet herhaald, niet omdat het
onjuist was, maar omdat het te gek
is dat je als gereformeerde synode
voorschriften zou geven over liturgische gebaren (afgezien van de sacramenten). Dus mag nu de ouderling zegenen, zonder dat we daar
als kerken principiële bezwaren in
zien. Voor de zegenende ouderling
hoeven we dus ook niet weg te blijven uit de kerk. We kunnen, nu de
storm geluwd is, misschien erkennen dat het een storm in een glas
water was. In het vorige nummer
gebruikte ik de typering: 'de problemen zitten eerder tussen de
oren'. Daar hebben sommige lezers
zich aan gestoten. Het zou een
kwetsende uitdrukking voor de bezwaarden zijn. Daarom wil ik dat
graag terugnemen. Vanuit de kemredactie kreeg ik vervangende uitdrukkingen aangereikt. Zoals:
'over de zaak zijn veel te zware
woorden gebruikt' , of 'problemen
gezien die er niet zijn'. Dat is mij
ook goed. Ik hoop in ieder geval
dat de herbezinning van de GS Berkel-1996 een ontnuchterend effect
heeft in de kerkelijke discussie
over de zegen(groet). Met die boodschap kan ieder synodelid thuiskomen.

Synode-indruk
Al met al ben ik best tevreden over
het voorlopig resultaat. In de eerste
weken kwamen we als vergadering
moeizaam op gang. De discussies
over ontvankelijkheid zijn wat mij
betreft zwarte bladzijden geworden. Na verloop van tijd werden
we toch besluitvaardig. Over vrouwenstemrecht en zegen(groet).
Aangepaste diensten zijn gestimuleerd. Kerkelijke studiefinanciering
voor gewone theologische studenten is afgeschaft. Art. 65 KO over
de orden van dienst en het huwelijksformulier zijn in revisie genomen. Studieopdrachten zijn meegegeven als huiswerk voor de kerken.
Met de studieopdracht is vooral bedoeld 'een proces op gang te brengen van gewenning en aanvaar?m

G.J. van Middelkoop
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waarden
Dr. J. Hoek schrijft in De Waarheidsvriend over wat Mangrijk mag zijn in
het christelijk leven.

Foto en twW: R ter Beek
De synode van Berkel en Rodenfl$ heeft een zusterkerkrelatie aangeknooptmet de
Ely P r e s b m Chweh (Rebrmedl in Cardiff,in 1968 vrfgemaak?van de
PresbyterianChwch d W
*
D e fam. Munneke te Amersfooti en de Ely Church
ontmoetten elkaar ongeveer achtfaar geleden tJdenseen vakantie in Engeland,
dank1 een absoluut christel(jkgehoor. Zo ontstond een band met de kerk te
Arnersfoorfat. D# voorjaar was een afvaardlglng In Nederland om hun confessie
te bespreken en de synode te ontmoef~n.
Hef was een feestvan herkenning,
bekionken met de zusterband. Van rechfs af ds.C.R.H, Hdst, dr. P.J, Naylor, br.
David de Vos @rnersfmrt-Oost),ds. D.J. Hooper en dr. P. Davles. Ds. Holst verfeide
de synode over hun geschiedenis, h- leer, hun evangelisatiewerk,hun school en
hun studieprogrammovoor de oudsriingen,

ding'. Dat schreef ik in het vorige
nummer. Iemand voelde zich genomen, en liet me dat telefonisch weten in wat minder parlementaire
woorden. Volgens hem werkt de
GS via die studieopdrachten met
een verborgen agenda. Ik kan me
daar wel iets bij voorstellen. Ik kan
die indruk moeilijk wegnemen.
Vanuit deputaten BBK lag er een
vraag op de s y n d om een studiedeputaatschap over problemen
rond de organisatie van zending en
buitenlandse hulpverlening. Dat
heb ik toen vanuit onze commissie
sterk afgeraden. 'Geen studie, wel
sturing' was onze benadering. Iemand wierp me tmn tegen dat het
ook wel eens wijs kan zijn om als
synode over gevoelige ondenverpen nog te laten studeren. Het zou
kunnen.Maar dan gaat het dus niet
zozeer om die studie. Over een
tekstwijziging van art. 65 K 0 valt
ook niet zoveel te studeren, evenmin over formuleringen in een
nieuw bevestigingsformdier. Waar

het om gaat is dat er een brede bezinning op gang is gekomen en dat
we nog niet heldm hebben wat we
willen. Om dat helder te imjgen
kan een studideputaauchap wellicht nuttige diensten bewijzen. En
ik zou het fijn vinden als ieder zijn
steentje aan de bezinning zou bijdragen. En ik denk ook dat dat de
bedoeling van de synode was.
Maar dat is mijn synode-indruk.
Die heeft in i&r geval indruk gemaakt. Voorlopig is dit ook de laatste.

Noot van de redactie.
De d w r ds. Van de Laan besproken bezwaren tegen twee punten in zijn impressies in
het nummer van 29 juni jl. kwamen niet alleen van individuele lezers, maar werden
ook door de redactie aan zijn adres geformuleerd.

Het is ons te doen om de fundamentele waarden die voor christenen
gelden in de verhouding tot God,
tot de maste en tot de hele schepping, zeg m a r 'de wereld'. Deze
verschillende relaties moeten vmuit het luisteren naar en buigen
voor het Woord van God als gezaghebbende openbaring bezien worden vanuit vierderlei gezichtspunt:
schepping, zondeval, verzoening en
voltooiing. Ik kom dan tot de intekening van l S fundamentele christelijke waurden (zie tabel hiernaast)
Ik hecht eraan nogmaals te beklemtonen dat er andere begrippen kunnen worden gekozen en dat de invulling die ik hier geef het karakter
heeft van een verkenning. Maar
toch meen ik door dit coördinatenstelsel de voornaamste christelijke
waarden in kaart te h e b b n gebracht. Ik ga nu over tot een summiere toelichting, waarbij ik ook
heel kort zal aangeven weIke constante normen mijns inziens uit deze waarden voortvloeien.

Noodzakelijke voedingsbodem
Voorop stel ik dat de genoemde
waarden 'ontwaarden', devalueren tot min of meer lege termen,
zodra ze niet meer betrokken zijn
op de waarheid, ja op de God der
waarheid en het Woord der waarheid.
(...) zo dat normen wegkwijnen
zonder verworteling in waarden en
dat waarden verschrompelen zonder de voedingsbodem van de waarheid.

Verhouding tot God
Leven in een verticale relatie is essentieel en fundamenteel voor het
mens-zijn. In de verhouding tot
God staan wij in de eerste plaats
als Zijn schepselen en weten wij
ons geroepen tot erkenning van en
toewijding aan Hem, aan Wie wij
het leven te danken hebben. Als onze Schepper is God ook onze Wetgever en Koning (Jesaja 33 : 22).
Deze erkenning betekent een liefdevol respect &t we kunnen benoemen als'vreze des HEEREN' en
dat ons G d doet liefhebben boven
ailes en iedereen.
Dit diepe levensbesef dat beslissend is voor heel de oriëntatie van
ons bestaan is door Calvijn meteen
aan het begin van zijn Geneefse catechismus trefzeker onder woorden
gebracht: 'Wat is de bestemming
van het menselijk leven? Dat wij
God, door Wie wij geschapen zijn,
kennen. I Op grond waarvan zegt
gij dit? God heeft ons geschapen
en in deze wereld gezet om in ons
verheerlijkt te worden. En het is z e
ker terecht, dat wij ons leven waar-

met Hem, de afzwering van de afgoden, & eerbiediging van Zijn
naam en dag. De erkenning van
God de Schepper stelt grenzen aan
het zelfbeschikkingsrecht van de
mens. Hij is geen heer over eigen
dood en leven. Daarom mag de
mens de grenzen van euthanasie, levensbeëindigend handelen en hulp
bij zelfdoding ten prmcipale niet
overschrijden.
Gelet op de werkelijkheid van de
zondeval sta ik schuldig tegenover
&ze heilige God tegen Wie ik in
opstand ben gekomen. Ik heb mij
voor Hem te verootmoedigen. Ik
moet ook leren sterven aan mijn revolutionaire, rebelse gezindheid en
mijn grenzen leren erkennen als
mensenkind. De even dwaze als
hoogmoedige opzet van de zonde
is het als God willen zijn. Het betekent een overschrijden van de door
de Schepper gestelde grenzen in
een zogenaamde autonomie, die in
werkelijkheid tot slavernij onder de
machten van de duisternis brengt.
Vanuit deze verootmoediging leer
ik temeer de menselijke zelfbe

God

numte

wereld

schepping

toewijding

respect

roeping

zondmal

verootmoediging

solidariteit

vreemaklingschp

verzoening

hnkbrheid

ontferming

zeding

voltooiïng

verwachting

geduid

gerechtigheid

persoon!
gemeenrel

organisatie

van Hij de Schepper en het begin
is, aan Zijn glorie ondergeschikt
maken'. Wij zijn niet van onszelf,
maar van Hem.Daarom leven wij
niet voor onszelf, maar voor Hem.
Daarin ligt ook de diepste vreugde,
de rijkste levensvervulling die een
mens kan beleven. Uit dit theocentrisch belijden, deze waarde van
'toewijding aan de Schepper', komen de normen op die in de eerste
vier geboden van de Decaloog zijn
neergelegd. In dit aan de Schepper
toegewijde leven is er de omgang

schikking principieel begrenzen.
Dat heeft, zoals gezegd, consequenties voor mijn omgang metwetenschap en techniek en voor c o n m k
beslissingen in de ethiek, niet in
het minst in de medische ethiek.
Het heeft evenzeer consequenties
voor de visie op gezag, op de noodzaak van militie, justitie en politie.
Wie zichzelf kent in zijn rebellie kgen God, zal hechten aan structuren en middelen die de ongebondenheid van de mensen intoomt en
de ordeningen handhaven en b

schermen.
Vanuit het evangelie van de verzoening, gelovig doorleefd als rechtvaardiging van de goddeloze,
wordt mijn leven gestempeld door
de drankbararheid. Deze dankbaarheid is een aparte gestalte en verbijzondering van de mëven genoemde 'toewijding'. Hier krijgt de g e
hoorzaamheid aan God een nieuwe
motivatie en impuls, terwijl de
reeds vanuit de schepping gegeven
motivatie wordt vernieuwd. Aan
God wil ik ter beschikking staan
als de God die mij niet alleen uit
het stof geschapm, maar ook uit
diepten van eliende verlost heeft.
We spreken hier van 'heiliging',
die spontaan voortkomt uit & ge
loofsverbondenheid met Christus.
Hoe dit nieuwe leven van de dankbaarheid zich ontplooit, is getekend
in de Bergrede en in de apostolische 'paraenese', dat wil zeggen de
concrete vermaningen en opwekkingen die wij voord in de slothoofdstukken van de nieuwtestamentische brieven aantreffen. Daar
wordt het onderwijs van de Tien
Geboden geradicaliseerd of liever
gezegd: in zijn radicaliteit onthuld.
Deze God geeft verwachting, want
Zijn belofte staat garant voor een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Vanuit deze gegmnde wkomstverwachting staat ons leven onder de
h ~ d van
e & hoop en dat maakt
alert en actief, waakzaam en werkzaam in het grote toekomstpe~~pectief van het Koninkrijk Gods.
Chrisklijk leven is leven 'coram
Dw', voor Gods aangezicht, in toewijding aan Hem, verootmoediging
voor Hem, dankbaarheid jegens
Hem en verwachting van Hem. Deze grondhouding roept om eigen
gestalten in het leven: gebed,
schriftlezing, kerkgang, stille tijd
enzovoorts. In de christelijke
school of het christelijk tehuis zal
d e aandacht en ruimte zijn voor
deze stilering van het leven met
God.

d o m s kok je als synodelid vreemd op van een krun fenberichtover wat er gedaan en geze$d is. Zelfheb je 't anders beleefd. Hierander een poging het
verschil zichtbaar te maken aan de hand van van he f bericht over he7 'compromis over liturgie ' in het Nederiunds Dagblad van 2 7 juni jl, Links de versie
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Synode In Berkel bereikt compromis over
liturgie
van onze redactie kerk
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Inzet van de discussie was de zin uit art. 65:'De kerken zullen gebruik maken van de orden van dienst die door de generale synode zijn goedgekeurd'. Hoe moet je die zin uitleggen? Als een strikte regel waar niet van afgeweken mag worden of als een algemene richtlijn voor normale situaties,
maar niet voor bijzondere of afwijkende sit~aties?
De synode sprak zich uit voor het laatste,met dien verstande,
dat de tekst ter toetsing wordt voorgeIegd aan & kerken. De
deputaten eredienst zullen dan, rekening houdendmet RW-

1

. "
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Cm dit in het vervolg te voo1komen besloot de syn& deze zin
amkm te fomiuleren: 4)e kerken mlìen
maken van &
orden van dienst die door de genede syn& zijP g&-urd'
en deze tekst ter mtskg voor te-1
m de k&.
Voor prof. Te Velde was kt de vraag of h@ verstandig was

Compromis
dat het een compmmis-tekst betro
genede synmie mag de kerkorde wijzigen, a5 prof. Te Veide met verwijzing naar art. 84 Ko. Hij fiep de afgevaardigden op hun verantwoordelijkheid te nemen en de knoop d m

zo consensus kamien bereiken', zei Oosternuis opmbartig.
Te Velde vond het eerder een blijk van angstvalligbiden
laakte het gebrek aan slagvaardigheid, 'Hakan deze synode
een prettig voorstel liJken, de volgende synode kim@ u- zo
wel veel werk.' Ook ouderling J. van Omos wamchwde
dat het voorstel om de nieuwe tekst ter t
daarvoor.
Te Velde riep de afgevaardigden op hun verantwmrdekjkbeid te riemen en knopen dom te hakken in plaat&van het beBuit aan de kerken ter mtshg voor te legged. 'DBb h ,
dat bent i.' Ook de synodeuitspW dat art. 65 K 0 niet mag
worden gehanteerd als een 'strikte mgel die functioneert als
m k e ~ I y f vond
,
geen gen
nis opinio. &ze
kun je
i e & r k & w d e - h l m a e - r- ;,tot kerkorde-wijdghgOVH te ggaan. Het getuigt onzes in.
'ziens van wijsheid ah we op deze manier eensgezind verder
gen. Waarom zou je het hier dan zo eqIìciet h l '
,kunnen'.
Dr. P . H K van Houwebgen, die zich evenals ti-E de eerdere bespreking eni w- vwrstander van m min moplijk
P.H.R. van HouweLngni,die graag meer ruimte gemaakl
,
zag in de f o r m u l h g van djt kerkorde-artilrel, deed een voorregelgevuigbetoonde, probeerde via een motie de tem
stel om de term 'gmdgekeurd'te wijzigen in 'vrijgegeven'.
'goedgekeurd' te wijzen in 'wijgegeven', Dat & minder b,
Dat is minder bevoogdenden onderarqt de iimgische

@m.
'

Intrede
Capelle aan den Wssel - Op zondag 30juni jl. deed ds. D.T. Vreugdenhil te Emmen intrede in de gemeente te Capelle a/d Ussel.
Ds. vreugde& werd in de morgendienst door ds. R.ter Beek te Capelle
a/d Ussel in het ambt Lievestigd en
deed in de avonddienst intrede.
De hvestigmgsdienst werd gehouden Ui de 'DeVoorhof en de. intrededrenst in de 'Nieuwe Westerkerk'.
Nieuw adres ds. Vreugdenhil: K o e
rillen 3, 2904 VL Capelle a/d IJSsel, (010) 451 12 51.

Kandidaten:
A. Krijgsheld, Ripperdadrift 1 06,
9981 LK Uithuizen, a (0595)
43 43 50.
Predikanten:
ThJ. Havinga, De Barrage 5,9285
SJ Buitenpost, P (051 1) 54 16 03.
J. de Wolf,Populierenhof 15,8091
DR Wezep, u (038) 376 39 48.

Studenten met
spreekconsent
C. van Dijk, tot 16 september
1996; mr (038) 333 O8 47.
M J.C. Blok, tot 16 september
1996; 4p (038) 332 82 02.

Heernse - Op zondag 30 juni jl.
deed ds. P J . Trirnp te Zoetermeer
intrede in de gemeente te Heernse.
Ds. Trirnp werd in de morgendienst d m prof. dr. C. Trimp te
Kampen (zijn vader) in het ambt
bevestigd en deed in de middagdienst intrede.
Beide diensten werden gehouden
in de Kandelaarkerk, Weidebuurt 9.
Nieuw adres ds. Trimp: Lijsterbeslaan 7,7771 DM Aardenberg, a
(0523) 26 29 00.

E.G. Kremer, tot 6 oktober 1996; e
(038) 332 27 40.
JJ.Th. Doedsns, tot 6 oktober
1996; e (038) 331 60 77.
R J . Meijer, tot 8 febniari 1997; w
(033)475 52 62.
J.P. Kruiger, tot 14 maart 1997; w
(0341) 55 16 73.
P.H.Vos, tot 28 mei 1997; e (038)
332 41 34.
Nieuwe opgaven en wijzigingen: W.L. de
Graaff, a(038) 333 12 01.

Generale Synode

Beroepen te Amersfoort-Noord
(3e pred.plaats): J. Boersma te Harderwijk; te Mussel: R. Ubema, kandidaat te Kampen.
Aangenomen naar De Lier: P.
Boonstxa, kandidaat te Kampen.
Bedankt voor Assen-Noord (Westerwijk): R. de Graaf te Rouwen;
voor Dronten (wijk Zuid): J. van
Tuil te Nieuwleusen; voor IJsselmuiden-Grafhorst: T.C.Zwarts te
Zuidbroek.
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Berkel en Rodenrijs - Door de
GS werd afgelopen week vergaderd
over de volgende onderwerpen:
dinsdugmiddag: tietrekkingen met
buitenlandse kerken (secties Angelsaksische landen en ICRC, Indonesië, Lux Mundi);
dinsdagavod: studiefinanciering
theologische studenten(art. 19

Kol;
woemdagmiddQgen -avond: betrekkingen met buitenlandse kerken ('s middags de secties Spaans+z7*
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UITZENDINGEN KERKDIENSTEN
Mum

R P

Tijd

Kerk

28-7-96
1 8-8-96

Radio

22-9-96

Radio

17.00 uur
17.00 uur
1 7 ,O0uur

Geref.Kerk
Geref.Kerk

Radio

Garef.Kerk

en Portugees-sprekende landen,
Ahka en Europa, 's avonds de secties Verre Oosten en algemene zaken en financiën);
donderdagmorgen: ontvangst ds.
Vigno;
donderdagavond: Archief- en DOcumentatiecentrum,benoemingen
en vaststellen van de Acta;
vrijdagmorgen: financiën van de
synd.
De vergaderingen beginnen om 9.00
uur (behalve donderdagmorgen
10.45 uur) enom 13.45 en 19.00 uur.

Naamswijziging kerk Pernis
Pernis - Vanaf 1 juli 1996 jl. is de
naam van de kerk te Pemis veranderd in Gereformeerde Kerk Pernis-Albrandswaard. Dit werd, in
opdracht van de kerkemaad, b r gegeven voor deze rubriek door
scriba J. den Arend(voorm.). Verder waren er nog de volgende veranderingen:
Scriba: E.H.J. Doorten, Murraystraat 84,3195 VL,u (010)
438 64 17. Boekh.lPenningm.:
K . den Arend, Overhandstraat 8,
3195 SG, w (010) 416 0478
(rekms. e.d. zijn onveranderd ge-

bleven).

Theologische Universiteit
Kampen - Aan de Theologische
Universiteit slaagden voor het doctoraal examen de heren M.J.C.
Blok,C. van Dijk, J.J.T. Doedens,

G.Meijer allen te Kampen en
C. van der Leest te Groningen.

KerkdiensfenNijverdal
Tijdens de vakantieperiode zullen
de erediensten worden gehouden in
het hervormd centrum, Constantijnstraat 7a te Nijverdal.
Data: 14,21,28 $i4,en 11 augustus. Aanvang: 1 1 .o0en 16.00 uur.

Schooldag 1996
Kampen - De marktmeester is,
dinsdag t/rn vrijdag van 9.00 tot
10.00 uur,te bereiken onder e (OB)
52 92 71 43 of (038) 339 28 15.

te Katwijk over het onderwerp
Ancient Rhetorical Theory d
P d . Dankbaar vermeldt hij
de benoeming door de Generale Synode van drs. LD. Haarsma, drs. P.W.van de Kamp en
drs. W.H. Rose tot docenten
aan de universiteit; zij hebben
inmiddels hun benoeming aanvaard. De cursus 199511996 is
afgesloten; het onderwijsprogramma kon wnder belangrijke onderbrekingen worden afgewerkt.Te vermelden valt
voorts nog de zwakke gezondheidstoestand van emeritushoogleraar dr. L. Doekes.
3. De notulen van de vergaderin-

gen van 14 maart, 28 mam, 11
april en 3 mei jl. worden vastgesteld.
4. Uit de ingekomen stukken valt
te vermelden dat drs. G.D. Harmanny, de conservator van de
bibliotheek, zijn benoeming tot
bibliothecatis heeft aanvaard.
Het voorgenomen ontslag van
prof. dr. J. Dourna kan thans
worden geëffectueerd onder
hartelijke dank voor zijn werk.
5. Prof. dr. J. Dourna hoopt op 23
september 1996 65 jaar te worden en kan dus aan het einde
van de komende cursus emeritaat ontvangen. Het advies van
de senaat inzake zijn opvol-

Adreswijzigingen e.d.
Assen-Noord * Kerk. bureau: T.B.
Versteeg, R u i t e e r 114,
9407 BC Assen (pag. 63).
Ermelo * Diaconie: Postbus 49,
3850 AA, A. Koopmans, zr (0341)
56 26 58 (pag. 95).
't Harde * Predikant: G.Zomer, u
(0525) 65 37 37/(0525) 65 24 79
(privd) (pag. 25 + 98).
Rotterdam-Zuid * Scriba: E.J.M.
Bosker, Kerkwervesuigel.5lc,
3086 HK Rotterdam, a (010)
480 78 04 (pag. 145).
Zaandam * Scriba: P.C.Goodijk,
Doktersland 37,1541 NJ K w g aan
deZaan, u (075) 617 30 B0 (pag.
121).

Kort verslag
van de vergadering van het Curaforium van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken
in Nederland d.d. 6juni I996 ie
Kampen

l . De vergadering wordt geleid
door de president, ds. C.J.
Smelik. De rector, prof. dr.
J. van Bruggen en enige leden
van de senaat, wonen het eerste gedeelte van de vergadering bij.
2. Na de christelijke opening m e
moreert de president de promotie van dr. R. Dean Anderson
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ging als hoogleraar in de Ethiek en de Encpclopdie is ter
tafel en wordl besproken. Het
cwratorium aanvaardt het advies en zal het als s;i@ voordracht aap & Gmemle Synode
v~Idg-r

6. k vergadering steltvmr de
Generale Synode w k em vdordracht op van bro&rs metjuridische, onderwijskundigeof
financiële specialisatie om in
het curatorium te worden be-

noemd.
7. De commissie van toezicht
meldt dat q ofmondvan de rapportage van degebezoeken
en examina in het afgelopen
cursusjaar dankbaar mag worden geconstateerd dat het onderwijs v o I M aan de vereisten, vermeld in het Statuut van
de universiteit inzake de confessionele trouw van de docenten en heKwetenschappeiijkgehalte van kt anderwijs.
de komende S&*,
D. C te huden op 25 geptember i s , zal kt thema 'Geeste
lijk groei' aan de orde w d m
gesteld.
9. De datum van de volgende vergadering wordt bepaald op 2
septemhr a.s., de dag waarop
's avonds de opening van de
lessen plaatsvindt.
10. De vergadering wordt op christelijke wijze gesloten.

"T

A. Kamer, assessor

P.L. Los
Van gehjke

beweging
ais wij
wer I W C ~va11 ,
omg,wn mei .
en Seliandelen v a l
merisea zoals
wi,zeii zi;ii

Van gelijke
beweging als wij
- over leren van-, otqgaan met- ert
behandelen van mensen zaals
w@@/fzijl7 In deze uitgave, het 24e deelfje van de
serie Pastoraal Perspectlefl biehandelt
de auteur divese! ondeiwerpsin. De
auteur, bekend om zijn heldere en treffende toonzetting, behandelt onder andere: hypnotherapie, valkuilen in ck
hulpverlening, intolerantie en muwerwerking.

"r2pagIna3, ingenaaid, f f 6#50

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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