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

TOERUSTING IN
DE GEMEENTE

As
l iemand rnu vroogt: 'welke sterke punten z b ei
in het gerefomeefciie kerkelijk Ieven?', dun is aifiid
diin van de dingen die ik noem: ons foerusfingswerk,
Wi/doen in de Gerefmeerde Kerken ve& aan
toerusting. De preken, vr/@stof en caiechisrrws,zijn
famelgk 'larend'. Er AB caiechisuties,
gereformeerde schoien, jeugd- en
ouderenverenlgin~en~
bubelkringen en
sprekersurnden. En er wordf reldiefnog aardig
wat gelezen ander ons.

culturele identiteit 1
SYNODE-IMPRESSIE

Die nadruk op toerusting, op het insmeren en wrmen van merisen
b r de ontvouwing en uitleg van
de leer van de Here, is typisch gerefonneerd.Net is een teel
bijbels e h e n t in het kerk zijn.
Denkmaaraandeop~htvande
Here aan P& apasteien in Maat.
28 : l9 'maakt d dk volken tot
mijn disapelen (. .) m ieat hen
ondedwudea ai wat itr u geboden
heb'. Die 'didriche*,d.w.z. d m kht, lering, anderwijzing.is hom m k &n van de cecenbxie taakge-

.

:

@nverder...

bieden in eik concept van gemeenteopbouw.
Van toenrstitng wordt m i k ons tamelijk veel werk gemaakt. Ook in
groepsverband. Veeljongere en oudere k m k h h zijn regeMg in
een zaai bij de k&ofin een huiskamer te vinden om samen met mderen bijbelstudie te hbf m
een thema uît de geloofsleer of de
christelijk eîhkk te bespken.
Over enkele Wgaat het &maal weer van start.
Om dat werk uit te voeren en te on-

dersteunen hebben we plaatselijke
verenigingen of bijbelkringen, regionale afdelingen en kringverbanden, en landelijke bonden. Er worden bladen uitgegeven: Rechte Sporen, Stimulans, Wegwijs. h er verschijnen schetsen die als leidraad
bij de studie kunnen dienen.
Er worden aan dit alles in één seizoen in onze kerken op plaatselijk
en op landelijk niveau vele manen vrouw-uren besteed. Dat is iets
om heeI dankbaar voor te zijn. Er
is veel inzet en. gdsvnicht, er zijn
veel verrijkende besprekingen en
verwarmende contacten. Een waardevolle bijdrage aan geloofsgroei
en gemeenschap wordt via allerlei
vormen van toerusting geleverd!
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Maar intussen is al die toemstingsactiviteit in groepsverband geen
probleem-vrij en onaantastbaar bezit. Als je in de gemeenten daarover praat zijn er echt knelpunten
die we niet mogen negeren. In enkele artikelen wil ik nader ingaan
op aspecten die zorg geven en die
verbetering behoeven.

Participatie
Een eerste punt is de participatie:
wie nemen er aau hingwerk en vereniging~~&
deel? Als je daar
naar lujkt, dan zijn er verschillende
waarnemingen te doen.
1. Veel mensen in de gemeente
doen aan geen enkeIe vorm van toerusting in groepsverband me.In
percentages uitgedrukt is de mate
van meedoen ongeveer dsvolgt: de
'kleine' jeugd 90%, de 'grote'
jeugd (tot 20 j?) &O%, jongeren
van 20-28 jaar 10%,mannen 2 0 8 ,
vrouwen 60%.Bejaarden boven de
75 jaar zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.'
Deze percentages laten zien, dat er
grote aantallen kerkleden zijn die
aan bijbelstudie in groepsverband
niet meedoen. V w r jongeren wordt
het min of meer vanzelfsprekend
en verplicht gevonden. Hoewel ze
in die jaren toch ook al wekelijks
catechisatie hjgen. Maar voor wie
eenmaal de 20 gepasseerd is, is regelmatige bijbelstudie en -bespreking kennelijk lang zo vanzelfsprekend niet meer.
2. De redenen mniet naar een
vereniging of bijbelkring te gaan
zijn verschillend. Sommige mensen zijn er gewoon niet voor te porren. Ze vinden de zondagse kerkdienst en de dagelijkse Schriftle
zing thuis voldoende. Anderen zouden wel willen, maar hebben juist
op de bijbelstudie-avond een cursus. Of ze moeten 's avmds werken en kunnen vanwege hun beroep niet medoen. Weer anderen
hebben weinig aansluiting bij de
werkwijze van een vereniging en
voelen zich er niet thuis.
Met andere woorden, de motieven
om niet mee te doen zijn divers.

We moeten dus oppassen, dat we
niet simpelweg iedereen in gebreke
stellen die niet meedoet. Liever
moeten we naar wegen zoeken om
ieder gemeentelid op eigen tijd en
wijze in een stuk toerusting te betrekken.
3. Als mensen wel meedoen, dan
is meedoen en meedoen nog twee.
Je kunt wel lid van een club zijn,
maar k6m je ook? Voorzover ik
weet is er een aanzienlijke absentie
op onze gewone studieveenigingen. Veel volwassenen die lid zijn,
bezoeken bijvoorbeeld in feite
maar I 60% van de vergaderingen.
Als er 18 avonden vmr een seizoen staan gepland (&n vergadering per twee weken), valt er altijd
een aantal af wegens ziekte, een
verjaardag, een spreekavond op
school, of andere wettige verkinde-

ringen.
Je bent dan wel lid, maar per jaar
resulteert dat maar in vrij weinig
uren bijbelstudie. De 18x 2 uren
maal 40% leveren tenslotte 22 uur
bijbelstudie per jaar op. Niet direct
veel.
4. Voor een 'kerngroep' onder ons
heeft het toerustingswerk een 'stapel-effect'. Ze doen bijv. mee aan
sen gewone vereniging lx per 14
dagen, bezoeken een bijbelstudie
in de wijk l x per maand, volgen
een Mercursu8 voor jeugdwerk 6x
per jaar en gaan daarnaast ook nog
vier keer per jaar naar een sprekersavond.
5. Er is een 'gat' in de toerusting
bij de mensen van 20-28 jaar. Jarenlang zijn jongeren heel frequent
met Bijùel en geloofsleer bezig.
Maar m d het 20e jaar is dat afgelopen. Ze zetten er voorlopig een
punt achter. De jeugdvereniging
(samen met 16-jarigen!) bevalt ze
niet meer. En een alternatief voor
twintigers is er va& niet.
Dat heeft tot gevolg, dat bij heel
wat jongeren in beslissende jaren
van hun leven (studeren, verkering,
trouwen, een baan begumen) geen
regelmatige ontmoeting rondom
Gods W& is buiten de zondagse
kerkdiensten. En allicht vindt er
dan een erosie, een uitsiijting

plaats vau wat ze in àe j a m daarvó6r hebben meegeimgen!
6. En dan tenslotte nog een belangrijke factor. De participatiein de
3 &mutingis onder ons een tamelijk
- VFijWjvende mak. Er zijn veel ker-ken in de wereld, waar de bijbebtudie gewoon h m bij het totaalpakket dat & gemeente aanbiedt,net
als de kerkdkmten.
Bij m zijn dat echter twee circuits
naast e h . De kerk zorgt ria de
kerkenraad en de dominee wel
voor catechese voor & jongeren.
Mam âe rest is 'prtidier initiatief'. Een gereformenie ketkenraad voelt zich niet vemtwomdelijk voor goed Mjklstudiewerk
voor heel de gemeente.
Als je dus lid bent af wordt van de
gemeente ben je &t vanzelf c d
op een stuk mmMing aangesloten.
Je moet W o w nog een aparte
tweede keus maken, een tweede lidmaatschap aangaan. Daarmee is er
een drempel gelegd tussen W d
zijnen^^ i0 tmustingswek. Dat geeft een ktruk van vrijblijvendheid Het bewerkt ook, dat
er niet een ooordinemde instantie
is, die bewaakt dat er voor iedereen
op zijnbaar niveau een aidequate
vorm van toerusting is.
;

-

maar is Qat voldoende motivatie?
En ah we een avond bij elkaar k*
men, hoe doelgericht zijn we dan
bezig? V& is er niet zo veel besef
van wat we m& die avond baogen.
Wat verwachten we ten aauzien
van het hoofdstuk of anderwerp dat
we -&lm?
Meestal beginnen
we mam gewoon en zien we wel
waar we uikmen. En dan kan het
m e e v a n of kgenvallen. Mam
doelgericht is het niet. Terwijl htembare en cw~cretedoelen het rendement altijd verhogen.
2. E r i s m x k r b i ' j v . d e ~ v a n
eenvereni&soms geen'kmhnmigkid over wat men er bereiken
wil. Waar komt men vm? Bij de
bijkishdk wil de een v d mken naar de betekenis van moeilijh pasmges. I
kander wil graag
over het pmmdijh$el& en de
Meving praten. Een d d wil het
hebben over praktische =passing.
Die vmchillen m o p er zijn. Mensenkumenekaardaarhmmiaanvutlen. Maar v
~ ver- ~
wachtingspatronen over wat & bijbelstudie m e t 'oplewrm' kunnen
mkwxijvlngenoriivJredev~
h.
Want ormderhuidswerk je &n
een beetje tegen ebar in. Een beter odescheiden van diverse duelm kan
dat v e r s c W d
aspectentathuriIgcht~~

Een tweede punt zijn de hlsteilingen: w d t er in & tmusting daelgericht gewerkt? Weten we wat we
willen met & bijeenkomsten die
we houden en de omkmdie
we kiezen?Ook hier p f ik enkele
wmmemil~n.
1. Er wordt in de plaatselijke verenigingen en bijkWgen dikwijls
onvoldoende gewtrla met gekre
ddsteliingm. Men werkt aan een
stuk bijbhtudie en 'dat is natuurlijk nooit verkeerd'. Maar wiI je de
mmsener bij h o h e n wil jede
geestelijkegroei ixvodmm, dan is
het we1nodig om kter en ma+
ter te weten wat je wilt.
We kiezen er bijv. vcwir om ûe Kleine M e t e n eenjw h g te behandelen?Mawwaamm?Erisea
gede achetseabundel over. Q&,

dat we samen in de bespreking verderkomw.
Mee door hei ontbreken van door
alle beirokkenen aanvaarde en riagestre.efde doelen is er onvoldaende evaluatie. Spontane evaluerende kritiek wordt dmr menigeen
ais vervelende sfeer-breuk aangevoed.

3. ü r z i t m e e s t a l i n h e t ~ s
werk voor v o I w niet
~ een be
@b opbouw over meerjaren.
Vanjaar tot jaar kiezen we de bijbelboeken en omkmexpen &t m
maken we mmeter
l% is zelden
een visie hmke het &-pakket,
een groter kader w ' '
keuzes gemaakt en primip~itengeskld
w d m . hmstm van &hseizaengaatmaar hed gddblijkuit
~ a n d e ~ W g t ~

âeze tijd aan toerustings-elementen

het mst nodig heeft. Ook: hierin
dus weinig W c h t h e i d .

V e m M h & elementen uit het
voorafgaande hebkm gevolgen
voor een derde factor,de p r o g m mering in het îímdngswerk.
1. De keuze voor =n bepaalde vereniging of kring st& vaak los van
haar programna, van datgene w a
er b d e l d wordt.Je wordt lid
van ' S s l a G m h ' . Waîdxirtle kom& jaren besproh gaat worden, dat wacht je wel af. I
k keuze
gebeuit mmal uit sociale o v e m
gingen: 'wie tref ik daar m?'
en
niet op inhoudelijke grondmx'wat
gaan we dam khddm?wat kan
ik daar leren?'.
2. Er is binnen een -vaak
wat weinig variatie m de k b d e l de stof. Men behandelt bijvuorheld een bepaald tijbelhek aan
de hand van een SC-l
en
&
werkt
dat pmgrm dan 'schets voor
schets' d De dementen van afwisseling en vemssing atbrelrennogal. En het is vaak meer van h&zelfde.
3. De gekozen stof is veelal een
hrsnee-pakket. We spelen maar
weinig in op de r~~
situaties en khoefkn van de niensen.
De relevantie van het onderwerp
ligt nietpmgmmk~scbvast, fnaar
moet tijdens & vergrtdering zelf
nog blijken en straalt er te wemig
al van tevoren van uit. Mee bdoor is het maditicmekwerk vota
te weinig men= echt -sant.
Nahmiijk zijn er-veel diagen in de
bilige Schrift die voae om a W
d grij ijk zijn, mg€whtin
welke fase v m uions leven en in welke M
I
~ we verkam.
s
~ L
~
M m als dat het enige criterium is,
krijg je een b i j b e l s ~ ~ a
dat altijd de 'grootste gemenede4. Er zijn behmdijke lz1cune in &
m s t i n g in de pl&at%eE* gemeenten. Er is behoefte m n&zaak voor tmmsting over veel si~ maíiee
i nen h
m het leven. Ik

I
I

I

denk aan meer diepgaande en telkens terugkerende bijbelse vorming over bijv. huwelijk, gezin en
opvoeding. Ik denk ook aan Schriftstudie die helpen kan bij het vormen van een goede visie op het sociaal, politiek en economisch leven. Of die thematisch aandacht
geeft aan geloofsgroei, de verhouding van geloof en psychologie, en
het werk van de Heilige Geest.
Er blijven thema's onbesproken,
die voor iedere christen van belang
zijn, nu de samenleving complexer
en pluraler is geworden en christenen e n minderheid zijn in de samenleving. Zo is bijv. christelijke
cultuw-analyse een zwak punt. Of
ook de bezinning op de verhouding
van geloof en wetenschap. En wat
doen we aan vragen rondom her
Schriftgezag? En dat alles niet in
wetenschappelijke vertogen, maar
voor het 'gewone' gemeentelid op

m_.
5. Wanneer in de gemeente zulke
dingen blijven liggen, zie je langs
bijv. de weg van het GVI en ook
soms wel het GSEV initiatieven
ontstaan om er iets aan te doen.
Maar dat zijn dan inhaai- en c m pensatie-bewegingen. Het ontstaan
van een veelheid aan toerusting buiten de traditionele vormen is vaak
te interpreteren ais signaal, dat het
bestaande werk te weinig biedt.

Werkwijze en methodiek
Aan de wijze van werken en de met m i e k van de tuerusting wordt regelmatig, v
d vanuit de landelijke organisaties, aandacht besteed.
Toch vertoont de praktijk van het
werk enkele stmcturele knelpunten. Dikwijls komen mensen ontevreden thuis van een vergadering,
omdat het niet 'goed liep' of ze er
'niets aan gehad' hebben.
1. Om even met een paar praktische punten te beginnen, het toerustingswerk geeft nogal een zware
druk op de avonden. Vooral. voor
mensen met een gezin levert dat
problemen op.
Bovendien gaan we niet altijd zinnig met onze vergadertijd om. Re-

gelmatig kom ik daar voorbeelden
van tegen. Een jeugdvereniging begint 's zondagsavonds om half
acht. Men opent, leest een gedeelte
uit de Schrift, zingt en bidt. D a m
worden notulen gelezen, de ingekomen post wordt behandeld en er komen huishoudelijkezaken ter sprake. Als er een inleiding is, wordt
die voorgelezen. Daarna gaat men
pauzeren, contributie innen en wat
-n.
Tegen half negen start dan
pas het echte werk, de bespreking.
Dan is er al een uur voorbij.
Bij een vrouwenverenigmg kom je
niet zelden hetzelfde tegen. Acht
uur beginnen, niet eerder dan kwart
voor negen aan bespreking toe. De
eerste energie wordt aan secundaire zaken besteed.
En nog een punt: als je &n keer
per twee weken vergadert, en bovendien af en toe een keer moet
verzuimen, gaat de samenhang in
het programma verloren. Het rendement daalt omdat het te veel 'losse
flodders' worden. Dikwijls ontbreekt het gevoel dat je samen regelmatig en intensief aan een
vruchtbaar project werkt.
2. De kwaliteit van het werk laat te
wensen over, vooral daar waar men
werkt met een 'vragen-cultuur'.
Dat is een eenzijdige methode en
ze wordt niet optimaal toegepast.
'Wie heeft er een vraag?' Na enig
wachten stelt A een waag over vs.
17 van het ksproken hoofdstuk.
Daarna B een vraag over vs. 3, C
twee vragen, een over vs. 29 en een
over vs. 8.
Op deze manier krijg je een weinig
samenhangende en doeigerichte b e
spreking. Je gaat kriskras door het
hoofdstuk. En er hangt veel af van
de willekeurige vragen van deze of
gene. Als het niet zuike nuttige of
als het verkeerd gestelde vragen
zijn, ben je er toch wel gauw tien
minuten mee kwijt. Ook zijn er
nogal veel 'snap-vragen' bij, die
geen vertaalslag krijgen naar de
geestelijke ktekenis die een bijbelgedeelte voor ons heeft.
3. Van de verschillende methoden
om kennis te vermeerderen maken
we vooral gebruik v m het middel

van de onderlinge discussie. Maar
hoe vruchtbaar is dat? Voorai daar
waar er gebrek aan kennis en voorstudie is, leidt zo'n methode tot
maar heel weinig resultaat. Je hoort
dat bijvoorbeeld regelmatig van
jeugdverenigingen. Af en toe komt
er eens een prachtig gesprek op
gang, waar een vormende waarde
van uit gaat. Maar vaak bevredigt
de discussie niet echt. Geen wonder, het is ook maar één van de
middelen waardoor kennis en vorming verkregen worden.En het
heeft maar beperkte waarde.
4. Er is in de methodiek weinig afstemming op diverse kennis- en interesse-niveaus. Er zijn in onze gemeenten broeders en zusters die bereid zijn de Here te dienen en de
Schriften te ondemken, maar die
van een heel ander slag zijn dan degenen die je op een vereniging of
bijbellcring pleegt aan te treffen. Ze
zullen zich daar nooit thuisvoelen.
En dus blijven ze weg. Maar waarom zou er niet mem differentiatie
kunnen zijn? Waarom kunnen we
in de kerk niet op diverse niveaus
toerusting aanbieden?

Coördinatie
Vmr goed tmrustingswerk is tenslotte ook de coördinatie klangrijk. Hoe staat het er onder ons op
dat punt voor?
1. Het eerste wat opvalt is de enorme versnipperingdie er is, als je
kijkt naar welke instanties allemaal
verantwoordelijk zijn voor een
stukje toerustingswerk in de gemeenten. Het initiatief voor een
plaatselijke bijeenkomst, groot- of
kleinschalig, kan uitgaan van: de
kerkenraad,de predikant, de jeugdcentrale, de oudervereniging, de
verenigmg van mannen, vrouwen
of jeugd, een commissie winterlezingen, een werkgroep vrouwenmorgens, de evangelisatiecommissie, een afdeling van het GMV, een
politieke jeugdstudieclub of het
GVI in overleg met de kerkenraad.
En daarnaast zijn er dan allerlei boven-plaatselijke activiteiten als
sprekersavonden, cursussen, confe-

renties en toerustende lectuur.
Daarin is een heel scala organisaties actief: het GW, het landelijk
verband voor evangelisatie, een landelijke bijbelstudie-bond of een
kring of afdeling ervan, het GSEV,
de gereformeerde studentenve~rigmgen, de werkgroep GM-cursus,
de comité's voor arnbtsdragersconferenties en de redacties van kerkelijke bladm2
De toerusting is een vrije markt, en
dat is prima, maar de versnippering
is hier wel erg groot!
2. Zuke versnippering komt een
onderlinge afstemming en cotirdinatie niet k n goede. Een beh-ekkelijk kleine groep mensen in de gemeente &t aan diverse activiteiten mee. Maar de stukken vorming
worden qua tijdsbeslag niet op elkaar afgestemd. Wil je een kadercursus evangelisatie doen, dan
komt dat naast en bovenop je lidmaatschap van een bijbelkring.
Er is ook geen
afstemming- qua
- programma. Iedere organisatie doet
haar eigen dingen. Natuurlijk
wordt er rekening gehouden met
wat er zoal langs andere lijnen gebeurt, maar positieve samenwerking aan één totaal-promma ont-

breekt.
3. Als je naar i
k plaatselijke gemeente kijkt,is er het verschijnsel
van de verticale verzuiling. De verenigingen zijn vaak categoriaal opgezet. Er is een 'zuil' voor kleine
jeugd, grote jeugd, mannen en
vrouwen, eventueel ook voor een
kadercursus of vrouwenmorgens.
û e organisatietjeszijn plaatselijk
allemaal autonome zuilen naast elkaar.
Een grmt deel van die clubs kent
wel een snik samenwerking en
coördinatie. Maar dat is dan vooral
een samenwerking in landelijk verband. De vrouwenvereniging
maakt deel uit van de vrouwenbond, de jeugdvereniging is aangesloten bij de jeugdbond, enzovoort.
Dat noem ik verticale verzuiling:
meer afstemming op lanùelijk beleid dan dat erplaatsel$z samenwerking en overkoepeling is. Het
beleid wordt meer bepaald door ie-

I

ders landelijke bond dan doar onHoe verder?
derling overleg en coördinatie in de
Vanuit vijf aspecten keken we eens
eigen gemeente.
wat scherper naar het hele toenis4. Omdat er plaatselijk geen instantie is die overkoepelend alle toerustings-gehuren in de gemeente: parting stimuleert en ondersteunt, worticipatie, doelstelling, programme
den lacunes door niemand opgering, methodiek en coördinatie.
vuld. Er is in de plaatselijke geIn het volgende artikel hoop ik een
meente geen instantie die nagaat of
aantal uitgangspunkn te fomuleren voor verbetering en vemieuieder op tijd datgene aan toerusting
wing. Daarin gaat het om twee lijknjgt wat hijfzij nodig heeft. Er is
nen. Allereerst zal alle t m t i n g s geen instantie die de verantwoordewerk in het kader moeten staan van
lijkheid draagt voor het organiseeen sterke geestelgke band aan de
ren van noodzakelijke tmmsting
Here en van de overgave aan Hem.
die langs de bestaande kanalen niet
En vervolgens zullen we ons werk
verschaft wordt.
5. Er is geen of nauwelijks inbreng
ook praktisch op een goede manier
in ons toemstingswerk in g r q s gestalte moeten geven.
verband van de ouderlingen en van
de predikant. De ambten functioneren alleen v- de t m h g in de I
' ~t schattingen zijn h d globaal. k zou eigenlijk eens nauwkeurigeronderzoeknaar
kerkdiensten en in de catechese.
moeten worden gedam
Daarnaast zorgen ze af en toe nog
VOOIrmer bperkte doelgroepenzijn er
dan bijv. mg de predikanten-vereniging,een
eens voor bijv. een catechese voor
Opleiding voor gereformeerde godsdienstle
belijdende leden of voor een spreraren,& Theologische Universiteit, het
kersavond.
GWG,& w e r k m p HOOP en dergelijke
zowel pmfessiÖnelëiils vrijwiIlige&o&niMaar vwr de rest staan ze als
saties..
'voortrekkers' in & gemeente nam e l i j k buiten het bijbelstudiewerk. Het wordt zelfs meestal niet
op pnjs gesteld ais een kerkenraad
zou willen meedenken over programma en werkwijze in die sectw. Ouderlingen moeten mensen
naar de vereniging of bijbeiknng
verwijzen, maar daar moet het
liefst bij blijven.
Veel ambtsdragers komen er ook
helemaal niet aan toe om bijv. mee
te functioneren in de gezamenlijke
bijbelstudie. Een ketje vreemd is
dat wel. Want volgens deSchrift
zijn predikant en ouderling nu juist
degenen die 'didaktikos' zijn
(1 Tim.3 : 2), d.w.z. bekwaam om
te onderwijm. Niet om belerend
overai het woord te voeren. Maar
wel met een inzicht in de Schriften
dat ook vruchtbaar zou h e n zijn
in groepsgesprek over & bijbelse
leer. Arnbîsdragen zouden daar
een goede inbreng kunnen hebben.
Terwijl ze juist hier grotendeeb
buiten spel staan door tijdgebrek,
maar ook door een nadrukkelijke
scheiding tussen ambt en particulier initiatief.

J.B. de Rijke

KRITIEK

itatief
...de geroepen heiligen.. .
1 Kor. 1,2

.

Een goed begin..

Gebrek aan rneelevendheid kun je
br. Scherpschutter moeilijk verwijten. Althans, hij weet heel veel
over de gemeente. Wat zich in de
gemeente afspeelt. Je proeft zijn betcokkenheid. Maar hij heeft ook de
'gave' om haarf~jnaan te wijzen
wat er waar niet deugt. Onzorgvuldigheden van de kerkenraad.Waar
broeders en zusters in tekort schieten. En eerlijk is eerlijk. Hij heeft
op veel punten nog gelijk ook.
Maar wanneer hij daarover schrijft
of spreekt dan merk je direct weerstand bij de ontvangers van zijn kritiek. Gezucht in de gemeentevergadering. Geïrriteerdheid bij de
geadresseerden van zijn h e f . Men
is bij voorbaat al niet van plan om
echt te luisteren. Maar hij heeft
toch gelijk?

Er is nog niks veranderd
U kent die gemeente van Korinte
wel. Dat is die gemeente waar de
kerkenraad het blijkbaar met de
iucht niet w nauw neemt. Want,
wat in de gemeente op seksueel gebied plaatsvindt en blijkbaar wordt
toegestaan is walgelijk. Onderlinge
lief& lijkt ook ver te zoeken. Dat
ze nog avondmaal durven vieren
zeg. En hoe ze met gaven omgaan
is nu ook niet bepaald opbouwend.
Niet om uit te houden in zo'n gemeente. Het is vrij duidelijk
constateerbaar. Paulus wijst dat allemaal haarf~jnaan. Toch is er een
verschil in de m i e r waarop br.
Paulus daarop reagert en br.
Scherpschutter.

De aanhef van een officiële bnef
vind ik meestal weinig interessant.
Iemmd die schrijft 'Aan & weleerwaarde heer' heeftdat waarschijnlijk uit sen titulatuurlijstjein een
agenda. Het klinkt gewichtig. Maar
wanneer iemand een officieel
schrijven begint met 'geachte heer'
is mij dat om het even. Het gaat
toch om de informatie die volgt.
Daarom gaf ik nooit zoveel aandacht aan die eerste pericoop van
een apostolische brief. Toch blijkt
in de aanhef van de brief een b
langnjk element te schuilen. Datgene waarvan de Fransen (vive la vacance) zouden zeggen: C'est le ton
qui fait la rnusique.

Samen geroepen
Er was nogal wat mis in Korinte.
Maar Paulus biegint zijn b e f niet
met wat hij constateert. Wellicht
dat de aanhef dm zoiets was geweest als: aan de schijnchristenen
te Korinte. Maar als je een brief
met een dergelijke aanhef hjgt...
Ja, dan blijkt die aanhef plotsehg
wel interessant te zijn. Die lees je
bewust. En dan voel je je al metem
tegen & haren ingestreken. Je wilt
het van te voren al niet eens zijn
met iemand die zo hoog van de toren blaast. Maar Paulus begint zijn
bnef met datgene wat het wezen
Y an de gemeente en haar leden bepaalt. Ieder persoonlijk en samen
zijn het gempen hagen. Dat
spreekt niet over wat de Korintiërs
&n. Dat zegt iets over wat God
met hen heeft gedaan. Maar ook
wat God met Paulus zelf heeft gedaan. De HERE heeft met zijn grote macht ingegrepen in het leven.

Heeft zijn liefde en genade aan hen
samen bewezen. Hij heeft mensen
samen overgext vanuit de gemeenschap met het duister in de gemeenschap van het licht. Vanuit de
gemeenschap van de onderlinge
haat in de gemeenschap van Christus' liefde. En vanwege God die
riep is er veel moois in de gerneente van Korinte (1'4-10).Nu, samen
in de Here g e w e n , wil Paulus
met de Korintiërs in die liefde spreken. Met andere woorden: Paulus
zet heel positief in. Op christelijk
niveau.

...is het halve werk
Hopelijk zal br. Scherpschutter zijn
betrokkenheid niet verhezen. Maar
als hij zich nu geroeperi voelt om te
reageren laat hij het dan ook doen
als geroepene tot gempen heiligen. Samen in de Here. En als wij
nu al van tevoren bereid zijn hem
ook in zijn M e k als geroepen heilige te ontvangen. Samen geroepen. Dm komen we ook uiver om
die laatste woorden te lezen die
vanaf het begin al spreken. 'Mijn
liefde is met u allen in Christus Jezus' (16,U).Wanneer we samen
goed beginnen zouden we dan al
niet halverwege zijn om met elkaar
te groeien in liefde?

ENGELEN OM ONS HEEN
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de Here heengrijpt? Je wereld stort
in elkaar. Zo kwam hij in Bethel,
vluchtend op weg uit het beloofde
land.
Die wereld waar hij naa~p p , die
wereld stort in elkaar. Geen Jacob
die zijn bstje gekocht heeft, maar
Jacob zonder land. Hij slaapt op
een steen.
Alleen.
Is hij alieen op de wereld? Soms
denk je dat wel. Dan voel je je alleen en verlaten. Maar is dat vaak
niet omdat je je weg ook dleen
mld?

A

.

,

Contact met de hemel
En plotseling breekt de hemel

open.En opeens is Hij daar,de HeAls een engel tegenkomt,ja dat
is contact met de hernel. En, eerlijk
is eeriijk, dat contact is er vaak
niet. Deze wereld, dat is jouw wereld. En een engel, komt die niet
uit een andere wereld?
Die andere wereld, dat is de hemel.
En waar merk j e nou eigenlijk dat
de hemel deze aarde raakt? Is de
hemel niet heel ver? Zo voel. je dat
vaak wel aan.
En dan denk je wel eens: Ik wou
dat ik het eens meemaakte. Ik wou
dat ik eenseen engel tegenkwam.
Wat zou rne dat helpen.

Alleen op deze wereld?
Natuurlijk, als kind van God weet
je wel dat de hemel er is. Je weet
he? wel, maar hoe vaak sta je er bij
stil? Misschien op zondag,misschien door de week ook wel eens,
als je bidt. Maar die wereld is toch
ook weer gauw ver weg.
Er mmt tenslotte ook gewerkt wor-

I

den. Dus je stapt ia & auto of op
& fiets.
Een nieuwe dag achter & camputer, of voor de &s, of met de stofzuiger.
En &t is dan je wereld. Ding= die
je kunt zien,m a k e n , grijpen. Ja,
dat vooral, je grijpt er naar.
Maar wat drijft je nou eigenlijk?
Wat is & m& achter dat leven?
Leef je in het pmpedef van die
andere wereld?Of ga je op in deze
wereld? Soms.moet je er weer uitdrukkelijk voor &ephtst w&n
dat er meer is dm deze wereld.
Vraag dat maar eens aan Jacob.
Wat was de motor achter zijn leven? Kind Van God Jazeker, dat
was hij. Maarermoegtnatuwlijk
ook gewerkt worden m wat te bereiken. Vmchtbare<gwnd, hetden.
nageslacht. Pat k je wereld als je
in K a n a w m t , Dingen die je
kunt zien, h e n , @ j p , Ja, dat
voord, je grijpt w: mw.
hwatgeb~rterdandsjelangs

re. Bovenaan het tiordesvan het paleis. De W-van hem1 en aarde.
En de engeien r e m zich trap op
trap af. Opeens is het a:contact
met de k m d . Maar dari sta je mders in deze wereld.
Dan is er meer dm d die dmgen
van deze wereld Dingen die je
kunt Wen, aamken, gtijpn, Dan is
God er. En je ziet zijn engelen om
je heen. Luisterend miar het bevel
van Zijn mond.
Coniact met de hemel!
Hebben we dat vaak?
Ik herkenheel g& wat Jricob bij
&e gelegenheidzegt: 'Gdwas
aan deze plaats eg ik wist het niet'.
ík wist het niet. Iksstond er aiet bij
stil. i k dacht dat ik mezelf k m red&n. Ik dacht &dt k er zelf voor
raoest ZOI&en..
Maar m stond ikdw.Alleen
in deze wreU
Hoe vaark &je
wiet dat ja het
zelf moet doen? firn stap je in de
auto mfapde fiets. Ben nieuwe dag

achW de c m p u t a , of v m de
kias, of met ûe stofzuiger. 3n dat is

dan je wereld.
Maar kijk nou eens omhoog.
Hij is daar, de Here. Bovenaan het
bordes van het paleis. De God van
hemel en aarde. En de engelen reppen zich trap op, map af.
IK ben de Here. M ben met U.
De hemel is open. Midden in de
klas, in de huiskamer, achter je
computer.
Daar is de Here.
Ik wist het niet. Dat zeggen we Jacob na. Ik leefde alsof ik het zelf
moest doen. Zo stap ik in de auto
of op de fiets. En ja, dan denk ik
vaak dat ik er alleen voor sta.
Allmn?
Denk je, dat je er alleen voor staat?
Denk je, dat jij het alleen moet
doen?
Denk je, dat het allemaal uit jouw
kleine mensenhanden moet k*
men? Mensenhanden? Engelenhanden! Gods handen!
Wij leven onder een open hemel.

Een engel, dat is Gods arm
om je heen
Wij leven onder een open hemel.
Maar merkt u daar wel eens iets
van? Er is Wh geen engel die het
werk van je overneemt? Je moet
nog altijd zeifstofzuigen, je huiswerk maken,lesgeven en ga zo
maar door.
Inderdaad. Net mals Jacob zelf verder moest nam Haran. Jaren plc-ieteren voor zijn bruid, eigen kudden,
zijn gezin. Een engel neemt ook
niets van ja over.
Een engel heeft zijn eigen taak en
plaats.
Wij zijn mensen met onze eigen
taak. Maas een engel is een knecht
die het contact legt tussen God in
de hemel en mensen op aarde. Ze
reppen zich trap op, trap af.
Mäar juist zo vormen zij het contact tussen hemel en aarde.
Contact met de hemel, daar gaat
het om. Boven aan het M e s staat
de Here.En de engelen dalen de
trap af. Hier op aarde voeren zij
zijn Lievelen uit. Geleiden Jacob op
reis. Bewaren hem bij Laban. Zorgen voor het verwerven van zijn

kudde. Brengen kinderen in zijn gezin.Brengen hem terug in het beloofde land.
God zegt: Ik ben met je. En zijn engelen maken het waar.
Een engel, dat is de hand van God
in je leven. Zoals een vader liefdevol zijn m e n slaat om zijn kind,
omringt ons met zijn engelen God
onze Vader.
Een engel, dat is Gods m om je
heen. Wat hebben wij &t nodig. In
de auto, op de fiets, bij het stofzuigen, achter de computer. Als je
jong bent. als je oud wordt. In de
wieg, als je sterft.
Wat sta ik er weinig bij stil. God is
aan deze plaats.
Let er daarom op. In de auto, op de
fiets, thuis, op school of op je werk.
Een engel, dat is Gods arm am je
heen.

Hier zijn de treden te zien
van Gods f r m
Wij leven onder een open hemel.
Maar we beseffen het vaak niet.
Wij leven met engelen om ons
heen.Maar vaak negeren we hen.
Het blijft toch vaak een andere wereld. En hoe vaak gaat de hemel eigenlijk open?
Bij Jacob was het toch m k maar
een enkele droom. Toen hij wakker
werd, was de ladder weer weg.
Even staat de hemel op een kier.
Maar dan is het wem weg.
Zo blijft het toch een andere wereld.
Dat is trouwens niet altijd zo geweest. Er was een tijd, dat God zo
maar het leven van de mensen binnenliep. In de avondkoelte kwam
hij de tuin binnen.
En Hij wandelde met Adam. En de
mens wandelde met God. Eén wereld. God bij de mensen.
Maar dat is voorbij. Op die manier
voorbij. We hebben de deur in het
slot gegooid. Want we wilden God
er buiten laten. Buiten onze wereld.
WiJhebben er twee werelden van
gemaakt.Daarom blijft het voor
ons vaak een andere wereld. De wereld van de engelen. De wereld van
God. En gaan we op in deze we-

reld. Dit is je wereld. Dingen die je
kunt Wen, aanraken, grijpen. En als
God het niet verhoedt, zou je je opsluiten in die wereld.
Maar dat is het wonder, God legt
zich er niet bij neer. Hij laat je niet
alleen. Hij wil erbij zijn. Sinds die
deur in het slot ging, werkt Hij
daar aan.
Dit is & wereld waar ik in woon.
Maar hier zijn de tr&n te zien van
Gods troon. Engelen orn ons heen
maken waar &t God erbij is.
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G. Hagens jr.

DE PLAATS DIE JUDAS
OPEN LIET

studie

Het Oude Testament in Handelingen 1 : 15-20
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&er) bespraken W e hoe M ~ # ~ de
Ü sgang V a f l zal$
oudtestmentischeprofetieën. h Mundelh-

cht dezelfde gebeurfenissen I

Het einde van Judas komt ter sprake vanwege de schrijnende leemte
die daardoor is ontstaan in de b n g
van de leerlingen. In Handelingen
1 : 12 en volgende is te lezen hot
de discipelen in de startblokken
staan om de opdracht van Jezus
(1 : 8) te gaan uitvoeren. Samen
zijn ze de basis van het nieuwe
volk van G d . Door hun prediking
zal het tot aanzijn worden g e m -

Pa.
Dit volk moet echter worden gebouwd op twaalf pijlers, niet op
elf. Zoals twaalf zonen van Jakob
aan het begin stonden van Gods
volk van het oude verbond, zo
zullen twaalf apostelen de basis
moeten zijn van Gods volk in het
nieuwe verbond (Openb. 21 : 914).

Judas: vijand van de
Gezalfde
Petrus neemt het initiatief de
twaalfde plaats op te vullen. Het is
daarbij volstrekt niet uitgesloten
dat hij aansluit bij onderwijs van Jezus zelf. Tussen Pasen en Hemelvaart heeft de Heiland met de discipekn doorgesproken over al wat
het koninkrijk Gods betreft (1 : 3).
Het ligt voor de hand dat ook dit
punt hierbij aan de orde is geweest.
Petms wil volgens Handelingen
1 : 15-20 aangeven dat het èn legitiem èn geboden is, dat de open
plaats van Judas weer wordt opgevuld. Hij maakt duidelijk dat Judas
niet op een 'natuurlijke' wijze is
weggevallen, omdat hij zijn tijd
had 'uitgediend' (zoals later het geval was bij Jakobus, 12 : 2). Nee,

Judas is juist 'voortijdig' door de
Here God zelf uit zi.jii ambt weggevloekt. Juist deze werkelijkheid vraagt om
de vacature. De beschrijving van Judas'
dood en de aangehaaide schriftplaatsen dienen om de realiteit te laten zien van Gods vlmk over Judas.
Pems wijst in verband met het einde van Judas op vlmkwoorden van
David in Psalm 69 en Psalm 109.
Hoe ligt nu precies het verband tussen de woorden van David en Judas?
Voor het antwoord op deze vraag
moeten we eerst kort iets zeggen
over de aard van de vloekpsalmen.
In de Psalmen 69 en 109 is David
aan het woord, niet als privé-persoon maar als gezalfde van de HeJuist op zijn weg als Gods gezalfde zetten zijn vijanden hem de
voet dwars. God heeft grote plannen met hem, maar vijanden p r o b
ren die te blokkeren. Davids gebeden om Gods vloek staan in dat kader. Het zijn geen uitingen van persoonlijke wraakzucht, maar &ingende verzoeken of de Here God
door de vijanden te vernietigen wil
blijven vasthouden aan zijn weg,
aan zijn plan.
Als het gaat om het blokkeren van
Gods weg met zijn gezalfde, dan is
de verrader Judas vijand bij uitstek.'Meer nog dan de vijanden
van David heeft Judas geprobeerd
de verlossing van God in de weg te
staan. Vandaar dat Davids woorden
zeker ook op Judas van -passing
zijn.

=.

Vloek: Gods goede recht
Dat Gods vloek zoals door David
afgebeden Judas terecht heeft getroffen geeft Petms aan in de verzen 16 en 17. Petrus schetst daar

-

een tegenstelling:Judas die enerzijds de gids is geweest van hen die
Jezus hebben gearresteerd en die
anderzijds tot de kring van Jezus'
leerlingen werd gerekend. Deze tegenstelling tekent de emst van Judas' daden.2
Petnis concludeert op heel andere
gronden tot de 'vloekwaardigheid'
van Judas dan Judas zelf in MatteUS 27 : 4. Deze beschuldigde zichzelf op grond van Deuteronomium
27 : 25 van het vergieten van onschuldig bloed. Pems steekt dieper
af. Judas vergoot niet maar onschuldig bloed, hij blokkeerde Gods verlossingsweg, Gods weg met zijn ge
zalfde. Judas, ais een van de twaalf
juist g e r q n tot dienstbaarheid
aan de weg van God met zijn Messias, is welbewust een obstakel geworden op die weg. Vandaar Gods
vloek.
Gezien de ernst van Judas' misdaad is Gods vloek over hem nu
onontkoombaar. Petrus zegt dat het
schriftwoord in vervulling moest
gaan. Dit woordje 'moest' is wel
verkeerd begpepen, alsof de vloek
over Judas al van te voren vaststond en Judas voor de vlmk was
'voorbestemd'. Maar dat is niet de
bedoeling. Petnis spreekt van de
onvermijdelijkheid van Gods vloek
vanwege de zwaarte van Judas'
misdaad. Op zo'n zonde m e t de
straf wel volgen. En dat zeker gezien vanuit de overwinning die Jezus Christus inmiddels behaald
heeft. Verzet tegen een triomferende koning kan niet zonder gevolg
blijven.
Petnis wil aantonen dat Judas
a.h.w. voortijdig door God uit zijn
ambt is 'weggevloekt'. Hier past
ook bij &t Pems zo u i t v h g Judas' einde tekent. De afloop van Judas' leven toont in het licht van de
woorden van David de werkelijkheid van Crods vloek.

Onbewoonbuur verklaarde
grond
Het lijkt alsof Petnis' weergave
van de feiten rond de dood van Judas in Handelingen l afwijkt van

de door Matteus geschetsie gang
van zaken. Matteus meldt dat Judas
zich heeft opgehangen (Matt.
27 : 5). Petrus zegt dat Judas is
voorovergestort. Toch is hier geen
sprake van twee verschillende tradities over het einde van Judas. Beide mededelingen liggen in elkaars
verlengde. Matteus vertelt hoe Judas aan zijn eind kwam: door verhanging. Petnis vertelt wat er daarna met (het lichaam van) Judas gek u r d is: hij is naar beneden gekomen en als gevolg daarvan totaal
opengebarsten. Het gruwelijke einde van de verrader van Gods gezalfde.
Achter die uitvoerige beschrijving
zit dus geen leedvermaak van Pe
trus. Hij wil aantonen hoe Judas'
einde de realiteit van Gods vloek
laat zien. Die realiteit komt naar voren in de gruwelijke details, maar
cak ia de reactie van de bewoners
van Jeruzalem daarop. Petnis
vraagt daar aandacht voor in 1 : 19.
Twn het nieuws over het afschuwelijke einde van Judas de Jeruzalemmers ter ore kwam, restte hun
slechts één conclusie: wie zo sterft,
m& wel een enorme zondaar
zijn3Zij zagen in deze aflmp een
bevestiging van Judas' zelfbeschuldiging in Matteus 27 : 4, vervloekt
vanwege het vergieten van wischuldig bloed.
Dit leggen ze vast in de naam die
ze geven aan het stuk land, gekocht
van Judas' verraderslmn? Zij 'herM e n ' de naam Akeldama, 'bloedakker', d.w.z. akker waarvoor onschuldig bloed is verg~ten.~
Hun afkeer van zijn daad brengt hen tot afkeer van zijn akker. Dit stuk grond
wordt angstvallig gemeden vanwege de afschuwelijke geschiedenis
die aan de koop ervan verbonden is.
Petrus geeft de feiten rond Judas'
dood omstandig weer om duidelijk
te maken hoezeer inderdaad Gods
vlmk over Judas werkelijkheid is
geworden. Die conciusie is onontkoombaar als Petrus tenslotte deze
feiten legt naast het vlmkgebed
van David in Psalm 69 : 26:
'Zijn plaats worde woest
en er z i j niemand die erop woont.'

David bidt hier - op oosters-plastische wijze - om een zo ver gaande
vloek over zijn vijanden, dat men
zelfs met hun gebied niets meer te
maken wil hebben. Dat gaat heel
ver! En zo ver gaat het bij Judas.
Wie Judas' einde legt naast Davids
woorden in Psalm 49 : 26 kan er
niet omheen.De vloek over deze
man is volledig voltrokken. In het
licht van de Schriften gaan de feiten spreken.

H e t fundament geheeld
De werkelijkheid van de vloek
over Judas bepaalt ook het karakter
van de lege plaats binnen het
twaalftd. Judas heeft zijn peri&
niet volgemaakt. Hij is 'voortijdig'
door de Here zelf ontslagen.
Vandaar dat (anders dan straks bij
Jakobus) Judas moet worden vervangen. Petnis wijst er in het slot
van zijn toespraak op dat dit een
door God gewilde consequentie is.
Hij zegt dit met een twee& vloekwoord van David (F%. 109 : 8):
'mogen z i j n &gen weinige zijn,
moge eert ander zijn ambt nemen'.

Ook deze k& laat niets aan de fanmie over. Het is een verzoek om
een finale afrekening. Maar tegelijk laat deze bede duidelijk zien
dat & vloek een positief dm1
dient: de voortgang van Gods
werk, nu via een ander bij wie het
wel in veilige handen zal zijn.
h dat kader kan Petrus ook de conclusie trekken,dat nu ook tot voorziening in de vacature moet worden overgegaan (1 : 21). Gods
werk, op de basis van het door
Christus zelf geroepen twaalftal,
moet doorgaan. Als straks - met
Pinksteren - het bouwen begint
moet het fundament complet zijn.

Vervulling-taepassingtoespitsing
As het Oude Testament in het
Nieuwe wordt aangehaald, wordt
dat wel 'herinterpretatie' genmmd.
De boodschap van de oudtestamentische tekst zou aan de nieuwiesta-

mentische boodschap worden 'aangepast' .
Petrus gebruikt zelf de bijbelse
term 'vervulling'. Vervulling betekent: in deze situatie wordt de betekenis van deze uitspraak nader ontvouwd, de strekking van een uitspraak komt in een helderder licht
te staan. Een uitspraak uit het Oude
Testament wordt niet toepasbaar
gemaakt op een situatie in het Nieuwe, hij is van toepassing krachtens
zijn eigen inhoud en strekking. De
combinatie van de oudtestamentische tekst met de nieuwtestamentische situatie is geen kunstgreep of
krachttoer, die is gegeven met de
betekenis van de tekst.
Dat geldt ook voor beide uitspraken van David die Petrus hier aanhaalt. Het zijn woorden die krachtens hun betekenis hier van toepassing zijn. Ze gaan over de tegenstand die de messias Gods ondervindt van vijanden. Op deze manier wordt de hoorder van Petrus'
woorden geholpen de situatie te
doorzien (de vijanden van Gods
Messias zijn in het geweer gekomen) en de Schriften te verstaan
(Davids woord zag meer dan Davids eigen situatie, vgl. Hand.
2 : 30, 1 Petr. 1 : 10-12).
Wel worden Davids uitspraken
'toegespitst' op deze concrete situatie - ook taalkundig. 'Hun (leger)kamp' uit Psalm 69 wordt bij
Petrus' zijn plaats' . Daar is niets op
tegen. De verbinding tussen het
oudtestamentische woord en de
nieuwtestamentische situatie wordt
als het ware in de formulering van
het citaat verwerkt.
Petrus geeft schriftwoorden uit het
Oude Testament geen nieuwe betekenis. Hij citeert ze in overeenstemming met hun betekenis en laat vervolgens de reikwijdte ervan zien.
Zo leert hij ook ons met respect om
te gaan met het Oude Testament.
En: oog te krijgen voor Gods weg
in deze wereld.

1 Jezus zelf heeft meermalen Ps. 69 op zichzelf betrokken. Van Ps. 109 wordt dit niet
met zoveel woorden vermeld, maar in Matt.
27 : 39 wordt ook op deze psalm gezin-

speeld. Dat Petrus achter de vijanden van
David tenslotte de vijand( en) van Christus
ziet, is dus geen inlegkunde, maar gaat terug
op door Christus zelf gegeven inzicht in de
Schriften. Zo haalt ook Paulus Ps. 69 aan in
Rom. 11 : 9.
2 Sommige uitleggers zien in vs. 17 een (impliciete) verwijzing naar Ps. 41 : 10 en
55: 13-15. In vs. 16 leidt Petrus deze verwijzing in. Daartegenover moet ik erop wijzen
dat Petrus in vs. 16 een directe aanhaling
voorbereidt. Deze inleidende woorden moeten betrekking hebben op vs. 20. Daar komt
bij dat de verwijzing naar Ps. 41 en 55 in dit
verband duidt op een (vroegere) intieme
band tussen Judas en Christus. Vs. 17
spreekt echter over de band tussen de discipelen onderling. Beter is het vs. 17 te lezen
in contrast met het slot van vs. 16. Het begin
van vs. 17 zou je dan vrij vertaald kunnen
weergeven met' .. .en dit is daarom zo erg,
omdat hij. .. '
3 Zie voor deze gedachtengang het (apocriefe) boek Wijsheid 4: 19, waar over het einde van de goddelozen wordt gezegd: ze zuIlen 'tot een schandelijke val zijn, en tot
versmaadheid onder de doden in eeuwigheid, want hij zal hen stemmeloos [en] voorwaarts overhangende scheuren; en hen uit
de grond bewegen, en zullen in angst zijn,
en hun gedachtenis zal vergaan' (Statenvertaling). Vgl. Hand. 12: 23.
4 Petrus formuleert in I : 18 heel zorgvuldig.
Letterlijk staat er: 'hij heeft een stuk grond
verworven...'
Deze omzichtige formulering
sluit aan bij Matt. 27 : 7. Het zijn overpriesters die het land kopen. Maar. .. het geld
komt van Judas. Het land staat in feite op
zijn naam.
S Sommige uitleggers stellen dat de term
'bloedakker' in Hand. 1 terug zou slaan op
het 'bloederig' einde van Judas zelf. Zo
wordt dan opnieuw een verschil gecreëerd
met Matt. 27. Van een 'bloederig' einde van
Judas is echter in Hand. I geen sprake. Het
ligt eerder voor de hand dat Judas' wijze
van sterven de joden bevestigde in het idee
dat hij inderdaad vloekwaardig was geweest
vanwege het vergieten van onschuldig
bloed. De naam 'bloedakker' heeft zo in
Hand. I precies dezelfde achtergrond als in
Matt. 27 : 8. Het enige verschil zou kunnen
zijn dat in Hand. 1 nog iets sterker meespeelt dat het echt om onschuldig bloed
gaat. De suggestie dat Judas de dood heeft
gevonden op zijn eigen land, is op zich niet
onmogelijk (het Hinnomdal was bij uitstek
de plek voor zelfmoordenaars), maar dit is
volstrekt niet af te leiden uit de naam 'bloedakker' .

H. Veldman

espreking

50 JAAR
VRIJMAKING
TE EMMEN
Met de uitgave van het boek Tussen de kandelaren geeft de kerk
van Emmen een fraai cachet aan de
herdenkingvan 50 jaar Vrijmaking. En dat niet alleen vanwege de
kleurige omslag: die mag er trouwens zijn!
Op een goed leesbare manier heeft
redacteur/auteur br. G. de Leeuw
een duidelijk overzicht samengesteld van het hoe en waarom van
de Vrijmaking te Emmen (en omgeving) en tevens zijn licht laten
schijnen op de jaren die sinds 1 november 1945 zijn verlopen. Daarin
wordt aan de lezer niet alleen de
kerk zelf voorgesteld, maar hij
wordt ook meegenomen naar de gevolgen van de kerkelijke keus van
toen voor het brede maatschappelijke leven. Uit de beschrijving blijkt
dat men - in alle bescheidenheid voor alles gereformeerd wilde blijven: trouw aan de Heilige Schrift,
aan de belijdenis van de kerk en
aan de kerkorde. De titel van het
boek is gekozen naar aanleiding
van de toespraak van ds. H. Vogel
(toen gereformeerd predikant te Enschede) op de voorlichtingsavond
die leidde tot het besluit zich vrij te
maken van de dwingende synodebesluiten.
Ik wil het boek graag aanbevelen

aan ieder die zich - hoedan ookverbonden weet aan de kerk van
Emmen.
N.a.v.: G. de Leeuw (red.), Tussen de kandelaren. De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Emmen, 19451995. Omvang: 143 blz.; rijk gei1lustreerd.
Te verkrijgen door f 22,50 over te maken op
postrekeningnummer
54.13.014 van de heer
K. Post, Postbus 1131 te Emmen.
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v o o r de zending van de GereformeerdeKerken in NederJand is hef jaar 7996 in dubbel opzicht een herdenkingsjaar. Hef is dit jaar niet alleen 700 jaar geleden dat in Middelburg de
bekende zendingsynode werd gehouden,
, maar hef is ook 40 jaar geieden dat er gereformeerd zendjngswerk van sfaH ging in het BovenDigoelgebied, In het zuideri van w#toen nog
derlanûs Meuw-Guinw>bee#e,maar wat nu de ,
provinc/e Man Juyu (lrJu) mde RepuH/ek Indonesia is.

Dtze twee jubika zijn het herdcnk m w a d , omdat ze veel betekenen voor het ~ n à i n g s w van
d de
Gerefommde Kerken. Door 'Middelburg 18%' werd het zen&@werk in kerkelijke banen temggeleid, zodat het m lange tijd weer
werd wat het mm@zijn, m f i j k
UitvCering van ChistW' zemdingsbevel dam Zijn ketlE,en niet dam
particuihe imdhgsveiwiighgen.
Het ging hierbij niet om een besluit
inzake ivaliteit tussen kerk en vereniging, maar om het Mindigen
van kerkeiijk taakvemaariming.
die - gelukkig - door verschillende
zendingsvaenigingen was gecompenseerd. Tmh sprak de synocke ki
rechtuit,daîzendingdetaakisvm
& kerk.' Sinds 18% is zending
weer kerkenwerk. Het vele werk
van de verenigingen mag dankbaar
worden gememoreerd. Maar heizelfde geldt voor de ovemame vm
dit werk door & kerken in de jaren

na 1S%, als gevolg van het synodebesluit. De Gedomeerde Kerken
(vrijgemaakt) hebkm deze hadilie
van kerkelijke zending voortgezet.
Sindsde Vrijmaking hekdxn de kerken op ailerîei
d e ~ h t v a n ~ u i t g e
v d . Op IïJa gebeurt dit vanaf
1956.
Beide jubilea zuilen ongetwijfeld
worden gevierd op feestelijke s p posia en bijeenkmmten Hedenkingstnmas zijn in & maak. van
tijdschriften zullen allicht themanummers verschijnen. Zoals gebniikeiîjk. za1daarin worden terugge
blikt op de geschiedeais en vooruitgekeken naar de toekomst. Er zal
worden geëvalueerd en geprogrammeerd.

~~

Gods werk, onze taak
Herdenken is goed. aker, wanneer
daarin centraal staat'd wat God gedaan heeft, en dat Hij ook voor de

heidenen een deur des geloofs

heek g e q m d ' (Hami 14 : 27).
-werk

e ~ ~ i uCi d
t werk.

erd denken is daarom God loven.

Feestvieren mag, w a m m wij daarbij valop oog hebben voor onze
roeping en verantwoordelijkheid
om aan Godf wereMWijde werk
deel te nemen. Want zendhg is
geen vrijblijvende zaak.Heb is wezenlijk voor de ke& van Christus?
Herdenken moet daarom motiveren
tot v o o r t w c ~ n .

In de afgelopen 100jaar heeft G d
het zendingswerk van de Omformeerde Kerken geweldig $egend Het tweede jubileum maakt
dat, bij w&x van v m b d d , heel
duidelijk: op W a zijn er in die veertig jaren uit het i e i s gemeenten o p
gebouwd. h taf van dorpen (die
-tal
door de zending werden
'~pemi',omdat&bev~Uung
v& die tijd verspreid leefde over
allerlei erfgronden in het oerwoud)
is de kerk van Christus gepht. In
1956 was er in kakelijk v c h t
nog helemaal niets. Het gebied was
'ongekerstend'. De mensen leefden
ver van ui en zonder Jezus Chnslus (Ef. 2 : 11-13). I3e eerste zendeling-pioniers
vanuit een
nul-positie. Nu - veertig j= later zijn er tientallen gemeenten, die sa
menleven in een regionaal kmherband, mop wegzijnmmreenm
tionaai~~samenmetdc
z u s ~ v a n *'P - B&
{-r
West-Emm) en NTenggara Tirnur (Oogt-Surnba, Sah,Timor), de Gereja-Gereja Refomiasi d I n d o ~ i (MW,
u
Wformeerde Kerken in Indonesië).Er
zijn chisteüjke scholen, er is een
predikmtenopleiding en er zijn
zelfstandig functionemde deputaatschappen. Zendelingen zijn nu
niet meer te betitelen als pionier,

~~

-

-

maar als uitleedzacht, hulpverlener, of procesbegeleider. Uit dit alles blijkt dat het evangelie heeft
wortel geschoten onder de stam.& men van Zuid-IrJa3Het zaad van
het evangelie is opgekomen, en het
9ii
heeft vrucht gedragen (Mat. 13 : 1'9118-23).
Dit zendingswerk heeft plaatsgevonden onder kerkelijke verantwoordelijkheid, en in gehmnaarnheid aan Christus' bevel. Verschillende zendende kerken hebben in
grote trouw het werk van de kerkplanting gedaan. In samenwerkhg
daarmee is barrnhartigheidswerk
van de grond gekomen,eerst door
verschillende verenigingen en later
door & vereniging De Verre Naasten. Tal van uitgezondenen hebben
zich in de loop van de jaren gewijd
aan d dat werk van verkondiging
en barmhartigheid. Zij hebben zich
namens de kerken dienstbaar gemaakt vmr de opbouw van Christus' kerk op IrJa.
Toch waren de resultaten geen
mensenwerk. Het waren juist de
zendingswerkers, de directe uitvoerders van de zendingsopdracht
en zo de nauwst betrokkenen, die
keer op keer constateerden: 'Dit is
niet Ons werk. Kerkplanting en -opbouw gebeurt ondanks ons. Wij
staan de prediking juist zovaak in
de weg door de manshoge barrières
van taal, cultuur en karakter. Hoe
is het toch mogelijk dat door ons
gestuntel God Zijn volk kan uitbreiden'. Het is waar, menselijk gesproken is zendingswerk onbegonnen
werk. Het is Goh werk, w a a w m
aileen Hem de lof toekomt. Zonder
de kracht van de Geest zouden er
vandaag geen GGRI geweest zijn.

Geen paniek, maar
verwondering
De opbouw van de kerk op het zendingsveld vindt plaats ondanh ons
mensen. Zonder Gods hulp is er
geen resultaat mogelijk. De zendingsopdrachtis te zwaar voor
mensen. Hoe gauw raken zendmgsw&ers op het veld niet gemistreerd, zodat ze geneigd zijn de

moed op te geven. Hoevaak vragen
zij zich niet af, of de jonge kerken
wel wit zelfstandig zullen worden.
Hoeveel zorgen maken zij zich niet
over cie macht van mythe en adat,
de lm van de vwmuders, waaraan
de hoorders van het evangelie nog
met aîle vezels van hun bestaan verbonden zijn. Hoevaak botsen zendxngsmensen niet op tegen zichzelf, wanneer zij als westerlingen
maar niet kunnen wennen aan de
msterse derkûant.
Fomeel zijn de GGlU IrJa zelfstandig. De huidiie situatie van de kerken geeft echter reden tot zorg. Op
allerlei punten hebben de kerken
nog hulp nodig, m.n. op het gebied
van voortgang en verdieping. De
zeifstandigwording van deze jonge
kerken mmt worden gedragen door
een veel te kleine groep van bekwame kerkleden. Die leiders zitten
zelf nog helemaal in een ontwikkelingsproces. Wanneer er al zo'n
groot tekort aan mankracht is, dan
slaat de paniek helemaal a,
wanneer snel op elkaar verschillende
overlijdensberichten binnenkomen.
Vorig jaar stierven ds. Yoram Korwa van Binamzain (de eerste eigen
zendeling van & GGRI), evangelist Dance Korop van Getentiri en
in Kouh ouderling Mudafo Kheyakhuremba, allen muwe en bekwame mensen. In juni jl. overleed ds.
Isai Dombon, predikant van de
kerk van Kouh, en vcmzitter van
de curatoren van de Middelbaar
Theologische School in Boma. Hij
was - menselijk gezien - &n van
de pijlers van de GGRT IrJa. Door
het overlijden van Dombon is er opnieuw een gat geslagen. Door het
visabeleid van de Indonesische
overheid moeten de kerken in een
veel te geforceerd tempo zelfstandig worden. Het wordt steeds moeilijker om vanuit Nederland en Canada personele hulp te b&n. Hm
mmt het nu verder met de GGRT?
Wanneer er dan toch resultaat is,
en God op het zendingsveld Zijn
gemeente laat groeien, zoals mlangs door de doop van een eerste
groep autochtone inwoners van het
dorp Yaniruma (onder wie een Ko-

rowaier!), dan kan het niet anders
of alle ogen richten zich op God.
Dan komt in plaats van de paniek
& verwondering. Begin en slot van
Jezus zenàingwphcht zijn m essentieel: 'Mij is gegeven dle macht
in de hemel en op de aarde. ... En
zie, Ik ben met u al de dagen tot
aan de voleinding van de wereld'!
'Immanuel' als Gods bebfte en als
onze belijdenis, is de sleutel tot
vruchtbaar zendingswerk.'immanuel' is het allesbeheersende motief
in de viering van de bei& zendingsjubilea dit jaar.

Onder de indruk
Vooral om u onder de h mte
brengen van Gods daden (vgl.
Hand.2: 11),maarwkomuwat
te laten meehleven en meevoelen
van de zwaarte van de taak van uw
(!) zendingsmensen, wil ik u in enkele betrokken4 artikelen wat vertellen over het zendingswerk. Ik b
perk rne daarbij tot hét probleem
waar mndingswerkers zo vaak op
stuk lopen: christelijk geloof en culturele identiteit.
Voor d e duidelijkheid: ik wil u
niet tot de conclusie brengen dat
zendelingen toch maar de 'beklagenswaardigsk van alle mensen'
zijn, wanneer zij zulk een'onmenselijke' job moeten uitvoeren.Een
collega noemde zijn werk ais zendeling in variatie op het in meelevende brieven nogal eens gebruikte
gezegde 'die moeilijke maar tmh
zo fijne dienst aan G d eens gekscherend 'die moeilijke maar toch
m fijne hondebaan'. Hij meende
niet wat hij zei, want m is het niet.
Bewijs: weke uitgezondene (d)
laat bij repatriëring niet een 'stuk
van zijn hart' achter, en heeft v m
de rest van zijn leven niet van tijd
tot tijd Iast van 'heimwee': op het
zendingsveld voelde hij zich thuis!
ik wil u wel tot de conclusie brengen, dat zendingswerk alleen maar
kan worden gedaan in volledige afharkelijbeid van Gods Geest. Het
kan niet anders of d m een indruk
van het werk komt u onder de indruk van Gods macht.

van Christus' kerk niet in de hand hebben
(vgl. l COF.3 : &g), en dat wij ons daarom

In een volgend artikel wil ik enkele
aspecten behandelen met betrekking tot christelijk geloof en culturele identiteit, zoals die zich conmeet voordoen bii de GGH Ma in
haar proces van zelfstandigwording. Daarna geef ik weer, h= op
die-&pcten i s vanzelf is (of
wordt) gereageerd vanuit zendingskringen (mijzelf inbegrepen}. Vervolg&s wilik op die & k c t e n wat
dieper ingaan via een zeer beperkt
literatuuronderzoek.Tenslotte
hoop ik terug te komen bij de concrete situatie op IrJa.

Jammer ailmdat er dmr-de synode een
onduidelijk onderscheid, zo niet scheidmg,
werd eemaab;tnissen 'verkondieinaswerk'
en 'b&artigheidswerk',
waak& zending werd versmald tot prediking.Dat onderscheid is blijven bestaan en werkt dmr tot
op de dag van vandaag, m.n. in het zendingswerk van de G w e f o d KWken (vrijge
d)
waar
,
nog altijd de 'dienst van het
Woord' wordt beschouwd als kerkelijk zendingswerk, en de 'dienst van de daad' als
particulier vwenigingswerk.Zie over beze
kwestie de artikelen van D. Gnffoen,
'Christelijk F ' "gheidsbetoon als
onecht kind van de kerk'; H. Venema.
'Woord en dilad in samenhang.Op weg naar
een oploxsing voor het Woord & daad-pm
bleem in de zending' en 'Liefdedienst aan allen', in: GMO, Zanding in beweging(Bundel ter voorbereidingop het c w p s
Zending in Beweging op D.V. 8 en 9 decenber 1995), Zwoile 1995, pp. 61-105. De Gereformeerde Kerken (synodaal) rijn d m
aansluiting bij de Wereldraad van Kerken
een heel andere weg ingal-,
namelijk
van 'compreheipsiveapprmch', waar de p
lijkheid van Woord en M werd
naar eenzijdige accentueringvan hei 'werelddiaconaat' ten koste van de Woordverkondiging. Zending werd daar vmmdd
tot 'barrahartigheid in solidariteit'.
Op basis van vomal Mat. 28 : 18-20, Mrk.
16 : 15 en Hand I : 8 dienen zending en
evangelisatiete worden getypeerd als'kenmerk' van de kerk vm Chnsnis. Uitbxciding
hoort bij kerk-zijn.Wanneer de kexk zich
niet bezighoud met 'hen die buiten zijn',
veaaaakt zij ham wezenlijke plicht. Ik snap
niet hm W.G.& Vries in zijn Jaaroverzicht
in het Handboek1996 ten dienste van de Ger~$omeràeKerùen in Nederland, GORP
1996, pp. 288-315, zich bij de gebleken minimale werkracht van onze kerken naar buiten kan neerleggen met & opmerking: 'Tegelijk kdenhn we dat "werfkracht" niet
tot de kenmerken van de k& behoort', w k
al maakt hij de toevoeging dat het 'rest'-motief in de Bijbel voor onze kericen niet mag
worden tot een 'rust'-motief 'in de zin van:
laat de zaak maar waaien, & zaak van het
Evangelie VM Jezus Ch&us. Wij verblijden ans dan ook over de activiteitendie op
het gebied van evangelisatie en zending worden ondernomen' @. 290). In het vervolg
@p. 296-300)laijgen die activiteiten ook uitvoerig aandacht. De Vries zal wellicht bedoelen, dat wij memm de feitelijke grmi

hm
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niet ongemst hoeven te maken over die p
ringe 'werkacht'. Niettemin wekt zijn opmerking & indruk &t activiteiten-naar-buiten hoogstens belangrik maar zeker niet
wezediik ziin voor de kerk.De Vria' wn&&
is níisvwstandwekkend,helerni&
wanneer zij geïwleerd wordt geciteerd, z u
ais nebzurde in de recensie vm het H a d boe; 19% in het NederlandsDagblad (danim vergeten).

- -
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is A l.bredeaan-

Ais zendingswerker- van 198 1 tot 1992 in
verschillende functies op IrJa en sinds 1992
op afstand via het LïíïNDû-projecivoor de
GGRI in heel Indomië - ben je patij in geding. Je 'herdenkt' fi eigen werk. Je ziet de
geplante kerken v ~ je.rJe kent veel ge
meenteleden, p d h n k nen ouderlingen. Je
hebt een cm&
relatie met de GCM.Je
bent direct en diepgaand bemkken bij de opbouw van & kerken. Je beleeft zelf de
zwamte van het werk en je ervaart zelf hoe
afhankelijk je daarin bent van God.

dacht gegeven aan de o w i i n g van het
~ebldii~swerk
op IrJa:J. van ~rug&nen
C. Trirnp (red.), Zendingspmmm. Het
zendingswerk van de Gerefomieerde Kerken
in Nederland 1946-1976,Amsrerdam 1976;
C. S m e.a., Em weg in de wildernbs.Gedenkboek rer gelegenheid van 25 jaar zending op lrimJ& door de Gronìnger b r k e n ( 1 9 5 6 - 1 9 8 1 ) , ~ g e n1982; Tj.S.de
Vria (ml.), Een open plek in ket wrwoud.
Evan~elieverkondi~inn
aan hei volk van Iri-

m i n & 19Y83.
De herdenkmg van de genoemde zending$-

an J&,

jubilea heeft voor mij iets heel persoonlijks.

Uw kerkgebouw is toch wel
bij Donatus verzekerd?
100%zekerkiid
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Foto's en tekst:
R. fer Beek

de-impressies

Ds.K. Jonker van de Canadlan
ReformedChurch te Winnipeg
(Canada, ManltobaI moest toch in
Schotland AlJn voor de synode van
de Free Church. Dus ook even
naar Nederland, en daar een
dagje informeel op bezoek In
Berkel. Pleased to meet you. Ds.
OosferhubIrechfs)had een crash
na een smash of een block en brak
iets In Ajn ondetbeen. De
buitenlandse contacten liepen
toch wel. Inmiddels heeft h@
zlch
op de getangen van de
studledepvtafeneredienst
geworpen. We hopen op een
zachte landing

l
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De b~slultenover de buitenlandse
contacten zIJn voorbereid door
commIssi8 4,Dat was goed
gedaan: de flenfallen voorstellen
werden mef In totaal één stem
tegen aangenomen.
Voorzi#er ds.Van der Laan schreef
toen in dit blad: 'mJnstapeltJeis
bijna op'. Dit is dus een vroege
foto.Met een hoge stapel
synode-actawaarin besluiten
staan over 'zegenende
niet-umbtsdrugers'. Ds, Van der
Laan heeft daar heel waf van
meegemaakt en had daarzo zfi
gedachten bil, vedelde hij. En daar
hadden wii dan weer onze

BENOEMING VAN
DRS. A.L.TH. DE BRUIJNE

n a die van de heren W.M Rose../.D.
Haarsma en
P.W. van de Kamp. Hef befreftûe W I m l f l g
van drs, A.L. Th.de Bruijne &-o p v o @ ~ ' vwf.
m

I
Die p s t in K a m p , nu nog bekleed door prof. Dourna, is ingesteld door de Generale Synode van
Hoogeveen in 1969. Binnen de
dogmatologische vakken was vanwege de uitgebreidheiden veelomvattendheid ervan dnngend een
tweede man n d g (naast prof. dr.
L. Doekes). Als hoofdvak werd
aangewezen de Ethiek. Daarnaast
ging Douma dmmen de Encyclopedie en de Wijsbege=xte.
Prof. Dourna heeft deze onderwijsopdracht nu al ruim 25 jaar mogen
vervullen! Met name voor de Ethiek heeft hij grondleggend werk
verricht. God geve dat hij z'n werk
in actieve dienst kan afronden in
1997.

Maar nu dan over de opvolging.
De Mmling is dat Ethiek haar eigen, zelfstandige plaats hhoudt
aan de Universiteit.
Bij & snelle en ingrijpende ontwikkelingen van deze (en komende)
eeuw op ethisch gebied zal de nieuwe man op deze post volop zijn
aandacht mogen geven aan de principes en consequenties van e m
christelijk ethiek Ethiek blijft dus
een officilile leerstoel.
Maar ook de Encyclopedie mi tot
het takenpakbt van & nieuw benoem& blijven behoren. Dat vak
handelt over de verhouding tussen
de theologische vakken onderling
en de verhouding tot andere wetenschappen.

C.J. Smelik

Dit brengt ons meteen tot de nieuwe man op deze post. Want drs. De
Bmijne heeft zijn doctoradstudie
indertijd gericht op het vak Encyclopedie. Die studiekeus komt niet
vaak voor in Kampen. Toch is het
vak van belang voor een verantwoorde opzet van heel het theologische veld van ondermek. Daarin
speelt het gereformeerd klijden
een duchtig woordje mee.
Drs. De Bruijne heeít zich doen
kennen, in z'n sardiegang en in z'n
publicaties, als een talentvolle wetenschapper,dia op veel terreinen
thuis is. De g e r e f m d theologie heeft volop zijn belangstelling
en gaat hem zeer ter harte. Wat hij
als gerefamede belijder aanvaardt, wil hij van a tot z in z'n
theologisch bezig zijn betrekken.

De synode riep hem riu om volgend jaar in Kampen aan te treden

als Universitair Docent.
Voor hem betekent het dat hij het
komende jaa zich nag enigszins
h gasui inwerken. Maar ook daarna - zeg maar: van 1997 tot 1999 -

G.J. van Middelkoop

wiilen curatoren voor hem wat
specdktische studie en promotiestudie voort
te zetten.
ruimte scheppen om z'n

niet ongenoemd
laten. Deze benoeming betekent namelijk voor de kerk in RotterdamCentrum dat zij wederom hun predikant moeten afstaan voor de opAanroepen
leiding in Kampen. Jarenlang heeft
deze kerk ds. D.K. Wielenga in
De NCRV verzorgt een Theologisch
deeltijd afgestaan voor de zendings- Radiokergang. In haar blad Rondom
colleges. D a m zag zij prof. De
het Woord publi& de vereniging
Ruijter vertrekken voor de opvolwat ze eerder uitzond. In het juninurnging van prof. Trimp. En nu het
mer komt prof. Kuitert aan het woord:
vertrek van ds. De Bruijne. Hijzelf
vindt dit voor kerkeraad en ge'Wat je aan het geloof hebt? Je
meente een zware factor: weer een
kunt de naam des Heren aanroevacature in deze bruisende stadsgepen. Iemand heeft je verteld over
meente. Senaat en curatoren in
God en wie God is en je trapt daarK a m p hebben zich deze moeite
in. En je zegt: nu ga ik Hern nog
gerealiseerd. Ook bij de bespreking
n-a
ook. Dat dm je natuurop de synode in Berkel kwam dit
lijk vooral als je met al je ellende
aspect naar voren. Maar terwille
om je nek door & polder fietst of
van de kerken gezamenlijk moest
door de straten loopt, Dit is wat ik
toch deze beslissing genomen worvan het geloof vind, wat ik ervan
den.
overhoud, wat ik paktiseer. Je
De HERE geve, dat in het kornenhoopt dat je gehoord wordt. Dat gede jaar voor ds. en mevr. De Bmijloof je en soms ook weer niet. Dan
ne, maar ook voor de kerkeraad en
&nk je: we m p e n ons te barsten.
de gemeente van Rotterdam-CenMaar k zou het niet doen als ik
trum, de wegen naar de nieuwe siniet geloofde dat het gehoord werd
tuatie geëffend worden.
Het kan niet waar wezen dat het
niet waar is, h
d ik mijn uitgever eens zeggen.'
'Als je er goed over nadenkt, is dit
haast al te hoog gegrepen. Ik snap
niet waarom al die mensen zo aan
al die dogma's vasthouden, terwijl
dit eigedijk het enige belangrijke
is. Ik denk dan toch weer, voor de
zoveelste keer,dat die mensen van
hun geloof het vasthouden aan een
leer maken en dat dat niet helpt.
Uiteindelijk is die leer er om je
een zoekplaatje mee te geven waarop God uitgetekend staat. Jij moet
het leven in en kijken of je Hem
daar ook vindt. Daar draait het
toch om.'

E
i aspect wil ik

He@ u Hem gevonden?

'Je gelooft dat je Hem tegenkomt.
Dat @loof ik bij tijden w bij tijden
denk ik: ik weet het nog niet, hoor.'

'Nee, dat is juist waar je geloof aan
herkent. Je krijgt je gelijk nog niet.
Je hebt iets van horen zeggen meci
gekregen. Je vertrouwt dat. Je gaat
dat vertrouwen: meer en m m . Dat
bevestig zich door de ervaring.
Doordat je je er in je ervaringsleven wat mee opdoet, er iets aan opdoet. Doe je dat niet, dan valt het
weg, zoals we nu bij veel jongeren
zien. '
Het aanroepen van de naam van de
HERE wordt bij Kuitert wel een erg
magere zaak. Heel wat anders dan het
vol vertrouwen temgvallen op de Rots
der eeuwen, zoals de Bijhl dat tekent,
zo vaak damin over aaimepen wordt

gesproken.

Ervaring en leer
Uit De Wekker van 12 juli jl. nemen
we van prof. dr. W . van ' t Spijker het
volgende over:

De ervaring leert
De hedendaagse zucht naar ervaring is legitiem als reactie. Als verschijnsel op zichzelf genomen vertoont zij bedenkelijke trekken. Wie
jaren aaneen hamert op de zuiverheid van de leer en daarbij op sommige punten exte werk gaat,
moet weten dat hij het zaad strooit
waaruit de ongelimiteerde zucht
naar ervaring opkomt. ZuIks
leert... de ervaring zelf. Ervaring
moet inhoud hebben. Zij dient gereguleerd te worden.Het gaat niet
slechts om &e echtheid van een ervaring, het gaat vooral ook om &
vraag w& men ervaart. Daarom
moet men niet alleen zeggen, dat
de ervaring ons iets leert, maar te-

gelijk moet mm vasthouden dat de
leer, het onderwijs, niets anders bedoelt dan in de praktijk getoetst en
bewaarheid te worden. Bij Calvijn
komt rnen slag op slag de uitdrukking tegen:'De ervaring leert'. Er
volgt dan een uitspraak die berust
op algemene, menselijke wijsheid
in het leven opgedaan. Er is zoiets
als een gezond verstand. Er is ook
zoiets als een gezonde ervaring. Zij
gaat vooraf aan het denken. Zij is
de grondslag voor intemenselijk
verkeer. Zij maakt het mogelijk dat
mensen iets gemeenschappelijks
hebben. Daarin hebben wij haar te
waaderen. Men doet tegen de rede
wanneer rnen dit besef wegneemt.
'De ervaring leert.. . ' Maar tegelijk
is er die audere kant: de gezonde
leer voert tot een zuivere ervaring.
We mogen die volgorde, niet loslaten.

Gezonde leer is gezondmakende
leer
De ervaring mag ons nog zoveel leren, zij komt van zichzelf niet tot
levendmakende kennis. Dit laatste
is een zaak van de leer. N m n het
prediking,onderwijs, verkondiging. U hebt dan stuk v m stuk
woorden die duiden op het feit dat
wij de grondervaring missen. Die

wordt ons aangezegd en zij wordt
ook gewerkt door de leer. Een
zwak punt in het kerkelijke leven,
zoals het zich nu beweegt,is dat de
leer goeddeels is verdwenen. Er
wordt, naar het ons voorkomt,te
weinig leerinhoud meegegeven aan
het komende geslacht. De tijd was
er, dat men zei: 'Alstublieft geen
kleine theolmgjes maken van de
catechisanten'. Dat streven was
edel. Het resultaat blijkt echter mager. De stevige ervaring, de schriftuurlijke bevindelijkheid is gaan
ontbreken, arndat de leer werd verwaarloosd. Vandaar het ongecorrigeerde,modern aandoende weken
naar ervaringen. Een warm gevoel.
Een zweem van mystieke beleving.
Een onbestemd en niet te definië
ren zoeken of verlangen. De grote
leegte is er, en zij vult zich met een
ervaring,ja, van wat eigenlijk? Zo
gebeurt het dat de correctie van de
leer niet meer mogelijk is, omdat
deze niet meer gekend wordt. Een
gevoelige christen zegt men! Hij
verschilt in sommige opzichten
niet van een vrome boeddhist.De
ervaring hebben ze genieen. De
godsdienstpsycholoog kan aanireden. De chnstentheolmg is uitgepraat. Slechts de leer kan hier uitkomst bieden.

HOTEL 'DREYEROORD'
tiet hotel waar mevrouw zich UIT
en meneer zich THUIS voelt

Fam. Van der Straaten

Intrede
Mussel - Op zondag 11 augustus
jl. deed ds.A. Boersma, te Mussel
intrede in de gemeente te Schildwolde.

Ds. Boersma werd in het ambt bevestigd door ds. H.G. Gunnmk te
Schildwolde.
Beide diensten vonden plaats in het
eigen kerkgebouw van de gemeente, Hoofdweg 32.
Nieuw adres ds. Boersma: Hoofdweg 14,9626 AG Schildwolde, a
(0598) 42 26 02.

Afscheid
Urk - Op zondag 11 augustus jl.
nam ds. H. Pathuis afscheid van de
gemeente te Urk.
Ds. Pathuis vertrekt naar Oldehove, aiwaar hij op 1 september a.s.
intrede hoopt te &n. De afscheidsdienst vond plaats in de Rehobothkerk,Topweg l.

Beverwijk * Scriba: J.PIi.J. Krabbendam, Denernarkenstraat9,
1966 NK Heemskerk, e (0251)
23 35 52. Preekvoorz.: M.de Boervan Spil, Anna van Renesselaan
25,1911 KP Uitgeest, a (0251)
31 16 64 (pag. 123).
De Bilt-Bilthoven * Predihnt:
G. Hagens, 139 Limeridge Road
West, Hamilton, ûntario L9C 2V3,
Canada (tot 30-12-96) (pag. 112).
Delft * Scriba: P.H. de Jong, Adama van Schelternaplein 15,
2624 PE, w (015) 256 84 15 bag.
134).
Deventer * Kerkenrad: Postbus
875,7400 AW. Scriba: S. Kleefsman,Mozartstraat 136,7391 XM
Twello, w (057 1) 27 20 86. Dikco-

nie: J.G.Bnnks, Tweede Weerds-

weg 5 1,7412 WJ, a (0570)
61 17 15 (pag. 73).
Emmen * Scriba: G. Bournan, a
(0591) 61 46 38 (pag. 66).
Neede * Kerkenraud: Postbus 146,
7 1M AC, kbadm.H.Karssenberg,
a (0545) 29 10 23. Scriba:
B. Vuijk, k n l o s e w e g 76,
7101 AK Winterswijk. Diaconie:
Postbus 146,7160 AC, R.T. Slaa,
e (0545) 29 15 97 (pag. 102).
Vrouwenpolder * Kerkenraad:
Postbus IS,4353 ZG Semskerke
(pag. 150).
Deputaten Particuliere S p d e
Utrecht * Zending: C. Wassenburg
moet zijn: GD. Wassenburg.(p.
118).

Persbericht
Zondag 18 augustus 1996, Radio
5,17.02 uur (ZvK)
Kerkdienst vanuit De Voorhof van
de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Apeldoorn. Voorganger is
ds. H.R. v.d. Kamp. Het thema van
de dienst is 'Het heimwee van het
weggelopen kind, of: hoe kom ik
weer thuis?' n.a.v. Psalm 42. Dhr.
G.P.J. Marsman bespeelt het orgel
en er wordt gezongen uit het Gereformeerd Kerkbmk.

Prediking
Zingen: Psalm 42 : 3,4 en 5
Gebed
Zingen: Psalm 103 : 3 , 4 en 5
Zegen
De tekst van de preek is verhjgbaar bij Stichting ZvK, Postbus 94,
1200 Al3 Hilversum, onder vemel-

ding van de datum van de dienst.
Op dit adres zijn ook geluidscassettes te bestellen.
Inlichtingen bij de voorganger: ds.
H.R. v.d. Kamp, Everlaan 3 1,
73 15 EZ Apeldoorn, a (055)
578 95 66.

P.L. Los

Van gelijke
beweging als wij
- over leren van, omgaan met en

behandelen van mensen zoals
wkelf zijn In deze uitgave, het 24e deeltje van de
serie Pastoraal Perspectief, tiehandelt de
auteur diverse onderwerpen. De auteur,
bekend om zijn heldere en treffende toonzetting, belicht onder andere: hypnotherapie, valkuilen in de hulpverlening, intolerantie en rouwverwerking.
112 pagina's, ingenaaid, f 16,M

Lihirgie
Woord van welkom
Voturn en zegengroet
Zingen: Psalm 8 : 1 , 3 , 4en 5
De wet van de HERE
Zingen: Psalm 119 : 5
Gebed
Schriftlezing: Psalm 42
Zingen: Psaim 42 :1 en 2

Ook verkrijgbaar bij de boekhandel.

OOSTERBAAN & LE COINTRE B.V.
Postbus 25,4460 AA Goes, Telefoon 0 1 1 3-21559 1

