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Of hebben we dan iets van: 'ja,
maar Noach en de zijnen zaten ook
al een hele tijd in de ark, geen wonder dat je dan naar wat anders uit-

rentsz en de zijnen nieuwe hoop
grepen, toen ze begin mei 1597 bij
een zuidwester storm ineens weer
een stukje vrije zee te zien kregen.
'Ze konden wel janken van vreugde', staat er dan. Misschien dat ze
binnenkort de hut zouden kunnen
verlaten!
Het is dat moment, dat door de
dichter van de glasplaten zo is vertolkt:

kijkt!'

'Noach heefb een duif gelost
die als kleine zwarte vogel
opduikt uit de zee.

Wees waakzaam deelt hij m e ,
wees voorbereid,
want al ken ik dag noch uur
- het is tijd. '
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Best een mooie greep, vind u niet?
De duif van Noach die met z'n
groene takje de mensen in de ark
weer nieuwe hoop gaf. Al doet het
gedicht je tegelijk ook m iets anders d e w . Heeft de dichter (hwust?) een paar dingen door e k
gehaald? Hoe ook: zijn vertolking
doet ook aan de dagen v66r de

zondvloed denken:'Weeswaakzaam deelt hij mee, wees vaorbereid, waat al ken ik dag noch uur het is tijd.'
Verrassend om die boodschaq in
1996 m publiek, langs de openbare
weg, tegen te komen: 'Wees voorbereid want het is tijd'.
Hoeveel mensen zuilen zich daar
nog druk om maken?
Natuurlijk, ieder denkt op z'n tijd
aan de toekomst. Maar hoevelen
zullen dat net als Noach d m , v6ór
de zondvloed serieus rekenend met
het koroende gericht, later hoopvol
verlangend naar de wereld van na
het gericht?
En dan denk ik echt niet dken aan
buitenkerkelijkemensen.
Wat zegt de duif van Noach ons?
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schriftelijke toestemmingvan de
uitgever ia het niet toegestaan arbkelenuit
di Mad civer te nemen.
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Is verlangen alleen iets voor verdrukten, voor mensen in bena&
levensomstandigheden?
Niet alleen de duif van Noach
roept ons op di2 punt tcr~beziiining.
Het is de Here Jezus zelf die, nadat
Hij eerst e m aantal zakm heeft opgesomd die in de toekmhst gaan gebeuren, heeft gezegd: ds deze&ngen gebeuren 'richt u dan op, en
heft uw hoofden omhoog, want uw
verlossing genaakt' (Luk. 21 : 28).
Een aansporing tot een verhgmd
leven, hoopvol uitzien.
Dezelfde Here is het, die ons heeft
leren bidden: 'Uw konmbijk kcme' (Mat. 10: 6). Weten we wat
we dan vragen? Menen we het?
Willen we het?
Ik constateer twee dingen: de
Schrift leert ons van Genesis tot
Openbaring verlangend uit te zien
('Kom Here Jezus, kom haastig'),
maar teslijk zie ik in mijn eígèn
leven en rondom ook dit: verlm2
gen gapb n i ~vanzev
t
Wat daaraan te doen?
Aan het begm van een werkseizoen
zou ik uw bijzondere aandacht wdlen vragen voor al die Schriftgedeelten die ons op de étn of andere
manier aanspreken op ons verlángen.
In menige gemeente zullen de m s ters voor de bijhlstudie al wd zijn
vastgesteld. Maar ongekvijfdd is
her en der nog niimte vwir een 'vrij
- midemap'. Nu,ais het al niet g e
kiut Pjkt me 'de chmisklijke
toekomstverwachhng'juist nu een
bij uitstek aan te kvefen onderwerp.
Waarom juist nu?
Om twee redenen.
De eerste en belangrijkste is dat
een b e k als De Bijhl fs geen
pzw,elboek van ds. Tj.B a ~ r s m
al
weer jaren oud is. Het heeft destijds terecht heel wat aandacht
kregen. De boeken van uial Lhdsey over een spoedig te venachten
wederkomst van Christus m a k n
grote opgang. Ds. Baersma zorgde

w

Zijn er dingen die ons hart sneller
doen kloppen? Vol ve~lmgendoen
uitzien naar de wereld van straks?
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toen voor een stuk zorgvuldige
Schriftuitleg van diverse (toekomst-)profetieën. Maar we zijn inmiddels wel twintig jaar verder.
Dat wil zeggen: al weer een kleine
generatie dichter bij het einde.
Maar houdt dat einde ons nu meer
bezig dan toen? Ik vrees van niet.
Zowel in de kerk als in de samenleving hebben wij het soms heel druk
om maar 'bij de tijd' te zijn. 'Bij de
tijd' in de zin van 'eigentijds', zodat je persoonlijk en ook als vrijgemaakte kerken best aardig in de
markt ligt, de toets van de h t i e k
van je omgeving goed kunt doorstaan.
Intussen zijn we dan zomaar heel
puberaal bezig: eigenlijk bepaalt de
groep rondom hoe wij ons zullen
gedragen, onze manier van kerkzijn, onze vormgeving van de liturgie enz. Als het er op aankomt:
heel reactionair.. .
Terwijl het voor een christen juist
typerend is (behoort te zijn} dat hij
progressief is: de blik niet aiiereerst opzij (hoe kijkt 'men' tegen
ons aan), maar de blik naar Boven
en naar vóren.
Nu - en dat is de tweede reden
waarom ik juist op dit moment aandacht wil vragen voor het thema
van de christelijke toekornstverwachting - onlangs verscheen een
boekje dat ons bijzonder van dienst
kan zijn bij zowel naar Boven als
naar voren kijken: ds. J. Wesseling
schreef voor de scalareeks het
boekje Uitzien naar Jezus.
Dit artikel zal verder niet over dat
boekje gaan. Maar het is er wel
mee door ge~nspireerd.En ik hoop
dat het velen met mij zal inspireren
tot een nieuw bezig zijn met de ons
in de Schrift beloofde tmkomst.
Dat het velen mag helpen weer te
leren verlangen!
Daar zal het kerkelijk leven hier en
nu alleen maar wel bij varen. Als
wij persoonlijk en samen opnieuw
de vraag overdenken, hoe sterk nu
eigenlijk óns verlangen is.
In dit en een volgend artikel wil ik
proberen dat 'overdenken' te dienen door op verschillende aspecten
te wijzen. Allereerst dit:

Verlangen groeit met de
relatie mee
We noemden zo-even Luk. 21 : 28
'Heft uw hoofden omhoog, want
uw verlossing genaakt'. Dat is een
tekst waar ik niet mee uit de voeten
kan, als ik er geen idee van heb
waar ik eigenlijk van verlost moet
worden. 'Ik heb dles wat m'n hart
begeert (natuurlijk, er blijft altijd
nog wel wat te wensen over,
maar...) we voelen ons prima zo.'
Dat is een reactie die - al zal die
niet altijd zo worden uitgesproken zeker door velen herkend zal worden.
M*t je nu echt naar een andere
wereld verlangen? Noach in de ark
zat er anders bij dan wij in onze
huizen en tuinen. Met onze bewe
gingsvrijheid, wereldwijd. ..
Om meteen bij dat laatste aan te
sluiten: inderdaad, wat kunnen wij
vandaag ver reizen en rondkijken
in de wereld. Ook als je thuis blijft,
via de media. Maar dan weet je
toch op z'n minst dat het niet al rozengeur en manenschijn is in deze
wereld. Wie niet verder kijkt dan
eigen ik, verlangt mogelijk niet
naar iets anders. Maar het is wel
erg ikkerig.
Nu nog iets wat belangrijker is:
wat zd Noach vooral vol verlangen hebben dwn uitzien naar de
wereld van na de vloed? Ik weet
niet hoe het u vergaat, maar ik heb,
Genesis 6 e.v. lezend, al gauw de
neiging om sterk mee te voelen
met alle slachtoffers van de vloed.
En dan kun je het je eigenlijk niet
voorstellen, wat een verademing
het is geweest voor Noach en de
zijnen, toen ze de ark weer konden
verlaten en de schoongeveegde wereld binnentraden.
Maar wat zegt de Schrift over die
door ons wel betreurde slachtoffers?
'Noach heeft zijn rechtvaardige
ziel gekweld, dag aan dag, door het
zien en horen van hun tegen alle
wet ingaande werken' (2 Petr. 2).
Hoe heeft Noach geleden niet maar
onder wat ze hem allemaal aandeden, maar onder wat hij hoorde en

zag in GODS wereld!
Wie echt van God houdt vindt het
niet alleen verschrikkelijk, dat hij
zelf nog zo vaak zondigt en daarmee God verdriet doet, hij lijdt ook
onder de zonden van ànderen. En
hij za1er dan ook steeds meer naar
verlangen dat daar voorgoed een
einde aan komt.
Nadenken over 'verlangen', over
Noach en zijn duif, helpt mij nog
eens goed na te denken over de
vraag hoe ik zelf vandaag in deze
wereld sta.
Hoe is mijn houding daarin? En
vooral: hoe is mijn houding tegenover ChrÍstus?
Want als 'zonde' me, eerlijk gezegd, niet zoveel dmt en als allerlei ellende van anderen in de wereld zomaar langs me heengaat,
ach wat heb ik dan een verlosser
nodig?
Het kind van God echter dat weet
van Christus' offer gebracht voor
mijn zonden, van Zijn dood voor
mijn leven, en dat Hem kent als De
gene die alles pas echt weer heel
komt maken, zal die niet temeer uitzien juist naar Hem?
Naar die Ene die je liefheeft als
geen ander, die niet eerst allerlei
voorwaarden stelt voor je bij Hem
meetelt, de Ene bij wie je allemaal
veilig bent?
E v e n met Christus - het kan niet
anders - d i t zal een mens pas bij
uitstek doen verlangen naar Chcistus.
Bezig zijn met het thema 'christelijke toekomstverwachting' inspirere
ons dan ook voorai tot bezinning
op déze vraag: wat ik htden van
Christus verwacht. De relatie met
Hém is beslissend voor het verlmgen naar straks.
Volgende week hopen we nog
nader in te gaan op wat Schriftgegevens die ons kunnen helpen
te verlangen. We wilien dan ook
aandacht geven aan verschillende bedreigingen voor het verlangen. Om te eindigen met de
eigen taak en plaats van de kérk
op weg naar het einde.

ACHAB EEN PLAATJE... 1,
'...h.ij nam tot vrouw Izebel, de
dochter van Ethbaäl, & h i n g der
Sidoiiiërs '
1 Ko.16 : 31
Een plaatje

I
I

't Is alweer een jaar geleden dat ik
op de Schooldag een boek kmht.
Niet vanwege de &kende tikl.
Die is even interessant ais die van,
pakweg, een deeltje Etfiische B e
zinning.
Izebel van Tyrus.
Punt.
Toch: één keer aan het lezen, liet 't
me niet meer los en las en ik 't achter elkaar uit. Mateloos g-id
door de ge-man-tiseerde belevenissen van deze boze koningin.Ik
zag haar vora me, hoorde Acbab
zuchten en Elia preken.
k ging haast, &t met haar meeleven - haar syrapaihiek vinden...
Gelukkig,het is maar fictie.
Den% je dan.
Vom de veiligheid.
Je &ht 'es gaan meeleven met de
bad guys! (kt.slechte jongens).

Zwart-wit
Evengd: leenaam was het wel.
Want: hoe vaak doe je dat nou?
Hoe vaak lees je jezelf in in iemand van wie je je Ieven lang al
weet dat ze overduidelijk aan de
verkeerde kant stat - daar haast
het symbool van is (Opb. 2 : m}?
Izebel die was domweg fout: de
grote verleidster. Staat voor alles
en i h r e e n die tegen God h s t !
Ja, en Achab ik praat nu even
naar m'n eigen beleving vroeger &t is al gauw niet meer dan de
standaard-Md die de pech heeft
met 'n feeks te trouwen.Een twij-

-

-

felgeval. En hij k helemaal verlw
ren als Elia op M toneel verschijnt: 'Cmght between a rock
arad ai hard place ' (Let. Gevangen
aieisen een rots en een harde muur),
zeggen onze westerburen dan.
Eigenlijk is het msimpel plaatje
dan.
Zwart-wit.
E h contra Izebel.
Achab slechts een wat grijze figurant
Niet geschikt als identificatie-m*
del - ten g d e of ten kwade.
En & moraal is dan ook gauw gevonden: trouw nooit met een ongelovige. Die zijn nameiijk slecht en
het lmpt geheid verkeerd m&
je af!

Grijs
Matuuriijk is dat w k zo.
En je moet 't ook zeker vaak zeg-

gen.
Dat helpt vast.. .
Alleen: helpt dat d?
En: is dat eerlijk?
Tegenover je hoorders - en, niet in
het minst, tegenover dit legendansche echtpaar: Achab en Izebel?
Als je eerst van ben een h i k a h
maakt- en dat gaat heel gemakks
lijk!- dan heb je inderdaad een prima sprookje met een keurige Dopendeur<lou.
Maar dan zijn je beide hoofdpersonen d nèt w dood als je moraal d
zijn. Dm is d e leven temjde gesteld en manoeuvreer je jezelf, met
behulp van voorgedrukte stickers
op en noodlotscenario's over anderen, in je eigen veilige hoekje.
Want,eerlijk gezegd: ik vraag me
af of Izebel wel helemaal het mmster was waarvoor we h a r in de
gauwigheid wel 'es verslijten. En:
of Actiab de besluiteloze vent is

itatief
die ik me herinner van de verhalen
uit m'n jeugd.

Kleur
Ik denk,kortom, dat we nogal eens
de ons bekende figuren uit de Bijbel inkleuren met een te beperkt pa-

let.

In de eerste plaats lijkt me dat niet
fairjegens deze vem voorgangers
van ons. Al zijn ze a i h g M en
woonden ze ver van ons bed, ze
verdienen 't dat wij een eerlijk
beeld van hen prokmn te krijgen.
En zelfs al verdienen zij 't 'tet dan verdient G d W d het
wel...
Daarbij komt, dat je door een dergelijke zwart-witbeeldvorming
ook jezelf te pakken neemt. Doar
bijklse figuren u> te ontmenselijken,loop je het risico je eigen
menszijn ook weg te poetsen. Da's
wel eens makkelijk, zeker. Maar tegelijk mak je daarmee de larmdingsbaan vmr het evangelie m glad,
dat het op jou geen grip meer
heeft...

G. Zomer Jzn.

'KERKJE SPELEN'

en met God
Een vakantie-ervaring
U kent het wel. Met vriendjes
'kerkje spelen'. Wie is de dominee,
en wie mag hem de hand geven.
Daaraan moest ik denken toen ik
hoorde van een vakantie-ervaring.
Men was in het buitenland. Daar
was een van de samenkomsten die
voor de vakantie in het ND en in
de Visie staan aangekondigd. Een
'Nederlandstalige dienst' met een
Hollandse dominee.
Van tevoren werd gevraagd of er
ook een ambtsdrager aanwezig
was. De man die zich meldde verdween met de dominee in de consistorie. Even Iater kwamen ze er
samen weer uit. De dominee werd
opgeleid. Hij kreeg keurig een
hand en de 'dienst' kon beginnen.

Op zoek naar de kerk
Voor zulk een samenkomst hebben
vakantiegangers soms meer dan
100 kilometer over. En je kunt het
je voorstellen. In menig land is een
kerkdienst ver te zoeken. Ik was in
Noorwegen. Daar is een Lutherse
kerk. Een staatskerk. Ik las in een
folder dat vrijwel alle Noren lid
zijn van deze kerk. Maar slechts
weinigen van hen waren in de kerk
terug te vinden.
Als er al een kerkdienst was! Toen
ik daarnaar op zoek ging trof ik
enige kerkgebouwen aan met het
bordje 'van maandag tot zaterdag
geopend, 's zondags gesloten' !?

Een thuiskerk
Thuis had ik voorbereidingen getroffen voor sen 'huisgodsdienstoefening'. We waren met twee gezinnen op stap gegaan. En op zondagmorgen kwamen we bij elkaar

om samen te zingen en te bidden
en een gedeelte van Gods Woord te
overdenken. Ik gebruikte daarvoor
uitgewerkte liturgieën die gemaakt
waren voor de speciale samenkomsten in de Noorderkerk van Spakenburg. Het is een manier.

Hoe anders?
Of is dat ook 'kerkje spelen'? Een
van de kinderen noemde het een
'huis-, tuin- en keukendienst'. ..
Maar wat moet je anders? Aan
mijn gemeenteleden bied ik jaarlijks een aantal speciaal voor de vakantie gemaakte preken aan. Een
'vakantiepreken-set' noem ik het.
Die worden dan in het gezin voorgelezen. En er zijn er die deze
praktijk beter vinden dan het gezamenlijk beluisteren van een 'preekbandje'.

Op de camping
ik ken ook iemand die graag kampeert en heel de camping uitnodigt
voor het bijwonen van een sarnenkomst. Hij zorgt voor de preek en
uitgebreide liturgieën-oppapier.
Hij vraagt de campingbaas om een
zaaltje en prikt op het mededelingenbord een aankondiging van de
te houden samenkomst.

Mosterd na de maaltijd?
Misschien is dit mosterd na de
maaltijd. De vakanties zijn immers
voorbij. Toch is er reeds, als het
om deze zaak gaat, ambtelijk werk
aan de winkel. Er zijn er ook die
heel enthousiast verhalen van zodanige vakantie-ervaringen. Bijvoorbeeld als het gaat om het 'interkerkelijk' karakter van de sarnenkomsten. Leden van verschillende ker-

ken zingen en bidden samen. Ze
zingen met elkaar het geloof uit.
Waarom kan dat daar wel en hier
niet, verzuchten sommigen. Toen
ik daarover eens voorzichtig een
opmerking maakte, werd men
h s . 't Is typisch vrijgemaakt, zo
was de reactie, om de vinger te leggen bij het feit van de kerkelijke
verdeeldheid.

Eerlijkheid
Maar, laten we eerlijk zijn. Eerlijk
tegenover elkaar en vooral eerlijk
tegenover G d . Overal. Hier ter
plaatse, en ook in het buitenland.
De kerk is geen spelletje. Ze is heilig. Het dure b e i t van onze Here

Jezus.

Verantwoordelijkheid
Dat heeft ook een andere kant. Ook
de leden van de kerk zijn kostbaar.
En de kerken hebben een dure verantwoordelijkheid voor hen. Een
verantwoordelijkheid die niet ophoudt bij de grenzen van ons land.
Kunnen we niet iets vmr deze vakantiegangers doen? Dat vraagt om
een tijdige bezinning. En zo ben ik
met dit stukje misschien toch wel
wat vroeg maar toch niet te laat.

APOLOGETISCH MOTIEF

Het woord 'Veling-lag? is in ge-

bruik als de - eens door dr. K. Veh g geschatte- tijdsafstand van
vijf jaren waarop de ('vrijgemaakt') gereformeerde gemeenschap de wereld zou volgen. Wat
in de wereld gemeengoed is, zou
dat ook worden onder deze gereformeerden, maar pas na enige jaren.
In het gebruik van de term zit soms
de wat cynische ondertoon dat het
voor deze orthodoxen eigenlijk
geen kunst is om te beweren niet
van de wereld te zijn, als ze dat na
vijf jaren m h zullen worden. Een
ander betekenis-aspect van dit faseverschil is dat zij volop bezig kunnen zijn met dingen die de wereld
voor gezien houdt. Aan deze uitdrukking 'Veling-lag' moest ik denken na bzing van de oratie over
'Apologetisch Motief' waarmee dr.
K. Veling medio 1 9 5 afscheid
nam van zijn professoraat in de filosofie aan de Theologische Universiteit van De Gereformeerde Kerken
in Nederland te Kampen. Dit thema h e f t immers, behalve een betekenis voor theologen onderling,
een inhoud waarin de verhouding
'wereld' en 'gereformerden' terugkeert, tegen de achtergrond van de
verdediging van het christelijk geloof met argumenten. Een vraag bij
deze leerzame oratie is, of het onderwerp 'apologetiek' niet nog
hooguit voor ('vrijgemaakt') gereformeerden of wat theologen onderling van belang zou zijn, maar nauwelijks voor de wereld. In mijn besef is deze bezig te veranderen
'van inhoud naar houding', naar
een treffende typering van de Leidse filosofe Ilse Bulhof.'

De rede van dr. K. Veling staat nu
op papier. De redelijkheid van de
mens speelt een grote, maar geen

doorslaggevende rol in het thema
van de oratie: Apologetisch motief.
Hoewel 'Kampen' (Broedeweg)
het vak 'apologetiek' niet kent, vermeldt veling dat &ze TUK de verdediging van het geloof met argumenten volop koefent. Hij zet
t.b.v. deze beoefening op een wakkere wijze uiteen dàt en h6e theologie en filosofie (in een theologische faculteit) aan deze vorm van
gelcofsverweer een gemeenschappelijk motief ontlenen. Theologie
zou zich - voomver hierdoor aangedreven - v d kunnen richten
op theologische bezwaren tegen onderdelen van het christelijk geloof.
Filosofie zou tegenwerpingen uit
de wereld kunnen weerstaan. De
vertrekkende hoogleraar maakt verschil tussen het verdedigen van het
geloof met rationele middelen en
met argumenten. De laatste verdedigingsvorm, die tegelijk meer
ruimte verschaft, vindt hij de apologetiek in ware gedaante. In een brede toelichting - waarin nogal wat
apologetische posities aangestipt
worden - neemt de besprehg van
de apologetiek van Blaise Pascal
veruit de meeste ruimte in.

Ook als V e h g argumenten breder
opvat dan rationele middelen, kan
worden afgevraagd of apologetiek,
als de verdediging van het christelijk geloof met argumenten, nog indruk kan maken op de hedendaagse postrncdeme wereld. In een postmodern geestesklimaatimponeert
immers veeleer de 'T.V.-verbeelding van de dingen' of, w je wilt,
hun werkzame schijn of hun uitstraling. Verbaal in trek zijn v d
'one liners': één-regelige, reclameachtige teksten, waarvan de argumentatieve waarde echter ongeveer
nihil is. Het merkwaardige van een

J.W.G. Meissnar

postrnderne leefwereld is tevens
dat deze eerder uitdrijft a t , dan ten
strijk trekt tegen religie, zelfs de
gereformeerde. Een intrigerend
voorbeeld dat argumentatie ook
binnen de wereld nauwelijks aan- .
slaat, zijn de vooral ironische reacties op het argumentatief hoogwaardig Atheïstisch Munifest van de
Leidse filosoof Hennan Philipse over de verwijdering van de theologie uit de wetenschap. Voor de wereld lijkt me een geloofsverdediging naar haar filosofische zijde in
&ze door Veling aangedragen argumentatieve zin, althans v m l o pig van weinig klang. Geloofsverdediging gaat m.i. in deze tijd eerder uit van ascetiek, die als gereformeerde tegenhanger van de postmoderniteit de Godsvrucht leert beoefenen. De wereld is werkelijk
vijf jaren verder...

Drs. J.W.G. Meissner is psychiateren Fíe
soof te Kampen.
Bulhof, h e (19%), Van inkoud mtw houding, Kok, Kampen.

Veling, K. (1995), ApoIogetixch Motief, De
Vuurbaak, Barneveld, Kamner Bijdragen,
nummer 34, pp. 32.
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DOGMATIEK TUSSEN
ZOEKEN EN VINDEN
De theologie v a n prof. dr. G.C. Berkouwer 3
>

I

H et werk van prof. dr. G.C.Lrkouwer is binnen
3de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakf elgenlijk --+"
L

.-.v

Later heeft Berkouwer zijn bijdrage geleverd aan de schulderkenning van de synodaal Gerefonneerde Kerken over de besluiten van
1944. En ook persoonlijk heeft hij
in Zoeken en vinden afstand genomen van zijn handelwijze van toen.
Genoeg reden om zijn dogmatische
arbeid niet vanuit '1944' te benaderen. Maar er blijft een heleboel argwaan over. Vanwege de ontwikkelingen in de synodaal Gerefomeerde Kerken in de afgelopen decennia. Hoe is de rol van Berkouwer
in dat opzicht te taxeren? Dat ligt
allerminst eenvoudig.

;

Spanning
De dissertatie van Herman Wiersinga over de verzoeningsleer betekende een kruispunt op de weg van de
synodale kerken. Wiersinga promoveerde bij Berkouwer. Alleen dat

5

feit d roept vragen op over diens
positie. Vragen die zich gemakkelijk laten verbreden. Veel prominente theologen in de synodale kerken waren leerlingen van Berkouwer. En voor hun eigen theologische ontwikkeling beriepen ze zich
ook graag op de stijl van theologiseren die ze van Berkouwer geleerd hadden.
Anderzijds zou het beslist niet juist
zijn om Berkouwer de opvattingen
van zijn leerlingen in de schoenen
te schuiven. Ook als hij zich er niet
expliciet van distantieerde, betekende dat niet dat hij het ermee eens
was.Berkouwer heeft zijn invloed
niet aangewend om Schriftkritische
ontwikkelingen in zijn kerken tegen te gaan. Dat kun je constateren. Maar het is niet gemakkelijk
om daar vergaande conclusies aan
te verbinden. Want je kunt ook constateren dat Berkouwer zelf zich in

zijn theologische werk sterk aansiuit bij de gereformeerde waditie.
Ik signaleer op dit punt een spanning: hoe heeft Berkouwer voor
zichzelf dit met elkaar kunnen verbinden? lk kan die spanning in dit
artikel niet oplossen. Maar ik wil
wel proberen om enkele motieven
die bij Berkouwer aanwezig zijn te
benoemen.
Bij de voorbereiding van dit artikel
heb ik contact gehad met prof. dr.
H.N.Ridderbos. Ik wil hem op deze plaats bedanken voor zijn bereidheid om over mijn vragen na te
denken. Maar ook hij moest toegeven ze niet volledig te kunnen tieantwoorden. De spanning tussen
enerzijds de Berkouwer die, h e veel wegen hij ook bewandelde, altijd toch weer gereformeerd uitkwam, en anderzijds de Berkouwer
die zijn leerlingen de hand boven
het hoofd hielden kerkelijk nooit
a l m slwg, was ook voor Ridderbos onoplosbaar. Berkouwer is op
dat punt voor hem in zekere zin
een raadsel gebleven.

Berkouwer en de
verontrusten
Ik kwam met mijn vragen bij Ridderbos uit, omdat hij in juni 1%9
over deze zaken een discussie met
Berkouwer heeft geverd in het Gereformeerd Weekblad. Dit was naar
aanleiding van Berkouwers boek
Verontrusting en veruntwoordelijkheid.Voor een bespreking van de
rol die Berkouwer in kerkelijk opzicht heeft gespeeld, neem ik daarom mijn uitgangspunt in dit boek
en de naar aanleiding daarvan gevoerde discussie.
Berkouwer heeft het geschreven in
reactie op de vele verontruste geluiden in & syndaal Gereformeerde

Kerken eiud jaren zestig. Er was
kouwer in het spreken van de vereen sfeer van vwontnisting, waarministen over bewaring een veraan onder anderen door J. Schelsmalling en een isolering van de tohaas en M J. Arntzen stwn gegeven
taliteit van het belijden.
werd. Hierin stond de kwestie van
het S
c cmûaai. N
~aar het ~Dlscussle met Rldderbs
&l
van de verontrusten werd
dat ernstig ondermijnd. De i n e Omdat dit & consequente spits is
king in 1967 van het Liesluit van
van Berkouwers boek,blijft er na
Assen 1926 over & interpretatie
lezing &n grote vraag wer. Ziet
van Genesis 2 en 3 vwmde daarBerkouwer d m niet dat door de invan voor hen een belangrijkvoorv l d vande m&me hedogie de
beeld. Maar m k werd door Amtbewaring van het evangelie wezenzen de verhezlngsleer van BBerltoulijk gevaar l q t ? H e f t hij geen
wer en Ridderlm bestreden. Dat is
oog v001 mieiffe aantasting van
de achtergrond waartegen Eerkmhet?-S
H m e e l ondiep
wer zijn V c r o ~ ~ m t ien
n gverantte, versmakg en venhxhtmahg
woordelijkheid schijft.
Het boek is een typerend voorheld
van Berkouwers manier van schrijven De verschillende facetten van
de verontrusting worden MV=rig hsproken. Uitgebreid wordt
erop ingegaan wat de Schrift zegt
over thema's als verontnisîing,ketterij en bewaring (in v h d met
conservatisme). Ook kdhktorische voorbeelden worden bij de behandeling betrokken. Dit d e s levert een diepzinnige en waardevolle visie op ten aanzien van k t wderwerp v

m

m

g

Maar er gebeurt meer in het boek.
Uiteindelijk wordt de spits van de
bezinning steeds tegen de verontrusten gericht. Zo wordt over de
verontrusting gezegd dai ze over de
gehele l i d i verantwoord en geloofwaardig moet zijn, 'mh i c h t i g
dat ze tot op de W m toe laat zien
hoezeer het evaug~lieop het spel
staat en de gronddag vormt van &
verwtniseing' (p. 27). b het is duidelijk dat Berkouwer van mening
is dat de verontrusten in zijn kerk
op dit punt in gebreke Mijven.
Soortgelijke opmerkingen worden
over het thema 'bwaxing' gemaakt. Berkwwer verbindt & bijbelse opdracht tot bewaren heel
nauw met het centrale van het evangelie en het gaan op een weg naar
de toekomst, waarbij de c d h n t a tie met nieuwe tijden niet g e m d
wordt. Zo kan het e m weg zijn
naar een nieuw mi&&&continuïteit. D m g e n w e r signaleert Ber-

hij ook bij de v e r o meent
~ ~te
moeten aanwijzen, zou hij vanuit
dezelfde diep@
hzinnlng die
hij damtegenover stelt, zich niet
ook tegen de qmkkmde invloed
van de modeme theologie maeten
keren?
Het zijn &ze wagen die hem naar
d e i d i n g van de v ~ j n h van
g
zijn boek in alie b e l h h d door
Edderbm voorgelegd zijn in het
Gerefomeerd Weekbiad. Ridderk constakmidat B h u w e r zich
eer uitvoerig bezighoudt met de
verontrusten, maar had hij zich niet
beter kunnen richm op een ander
front? Had de aandacht niet moeten uitgaan naar ben die'ons niet
alleen nieuwe wegen wijzen, rnaar
de toegang daartoe ook wilien forceren en opeobreken'? Ridderbos
ziet de verantwodeIijkheid van
de kerk niet diereerst k k i g d
door de vmtrusthg, maar door
de vernieuwingsdrang.Zouden, om
de bezwaarden te vemaan, niet
juist ook die dingen op tafel moeten komen?
B d u w e r keft OnmiddeIiijk op
& artikelen van Ridderbos gereageed.Miar uit de twee artikelen
die hij schrijft, is slechts met grote
moeite een antwoord op Ridderb'vragen te de&illeam.Ik meen
dat de volgende intaptatie recht
doet aan zijn kantwoordhg
Voor Bmkouwer bestaat de middenweg niet die Ridde~bosimpliciet suggaeerc e n e ~ j d de
s verontm n ,a u d e m @ d e v ~ w e r s

en daarnissenin & vertolkers van
het gereformeerde&goed in een
nieuwe tijd. Voor Berkouwer is het
eerder een tweedeling. Of je kiest
v m r een k-waringvan dies wat de
kerk tot nu toe gezegd heeh(de
verontrusten), &fje bent bereid
nieuwe vragen serieus te doordmken en & consequenties van nieuwe inzichten te trekken.
,

Geen willekeur
Berkouwer werkt &t met name uit
op het p t van de Suc-whg. Ook Ridderbas xif wil imm m ~ j v ~tenl aanzien
d
van
de evangeliën spïeken van inîeqmtatie en corapositie dom de wangelist. Berkouwet steit - en dat is een
zeer fundamentele gedachte in zijn
benadering - drrt je danniet op een
willekeurig moment op die ingeslagen weg kunt halt houden. Het is
een weg waarop de wagen zich
Inurnenv
~
~
ehet isn
,
een weg waarop a h k i gevmm
kurmenopdoemen,maardatkm
p &n zijn om op basis van
willekeurige g r r i n h tenrg fe kem.De enige oplossing is het q vnldigen sanmen blijven luismm
naar het betrouwbare W d .
Berkouwer bchuldigt Ridderbos
niet van & genoemde willekeur, al
zou je het t u s m & regels door wel
kunnen lezen wannesr hij d j f t :
bovendien maak je stellig bezwaar
tegen elk incidernel stilhouden op
deze weg.
Zoah heel Berkouwers reactie op
de verontrustingnauw v b k n
k (tot in de aanpak tae) met zijn
dogmatisch wak, zo geldt dat ook
vmr zijn reactie op de vragen van
~~.
Met name zijn verzet tegen de willekeur h e n we ook elders in zijn we& tegen. Bijvoorbeeld in zijn hoofdsnik over V m zienigheid en geschimienis, waar
hij waarschuwt voor het vetbinden
van Gods leiding speciaai met verrassende en opvallende gebeurtenissen.'De ~elwtie,wamme hier
geopereerd wordt, blijft willekeurig en subjectief' (De voorzienigheid Gods,g. 202). Wanrieer men
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ergens in zijn dogmatische overwegingen, wellicht onder invloed van
Schriftgegevens,een moment van
willekeur inbouwt, kan dat Berkouwer niet overtuigen. Dus ook gevaren op de weg kunnen geen reden
zijn om grenzen te trekken. Gevaren zijn geen coritra-instanties,
stemt Berkouwer met Kar1 Barth
in. Sterker nog: 'elk gevaar dwt
een nieuwe opdracht voor onsaprijzen'.

Optimisme
Je kunt je afvragen of het dan toch
niet de beiijdenis is die voor kkouwer de grenzen aangeeft. Ook
daar gaat hij tegenover Ridderbos
nader op in. Met Ridderbos verwerpt hij een fomialisaing van de
binding aan de belijdenis en wil hij
onderscheid maken tussen kern en
periferie van het belijden. De verontrusten wijzen dat laatste af en
maken zich schuldig aan het eerste.
Maar daarom is het zo'n moeilijke
zaak om afstand te nemen van die
v e m s t i n g en twh op een andere manier te binden aan het belijden. Daarover zegt Berkouwer dan
vmvolgens: 'wie zou niet gebonden willen zijn &nbinden aan dat
heil, dat de tijden omspant en licht
werpt over al onze individuele en
gemeenscha#pelijkeproblemen?'.
En &ze laatste zin ontdek ik naast
Berkouwers verzet tegen willekeur
in de bezinning een tweede belangrijk motief: zijn o p i s m e . Elders
in zijn antwoord aan Ridderbos
komt dit motief ook naar voren, als
hij schrijft dat niemand het alles
maar een 'onbetrouwbaar' verhaal
vindt en dat allen Liereid zijn zich
te bezinnen in hoeverre hun overtuigd zijn van de betrouwbaarheid
nog eerlijk en waarachtig is.
Weliswaar schrijft Berkouwer in
het Woord vooraf bij Een halve
eeuw theologie,dat er geen sprake
kan zijn van een theologisch aptimisme, toch bespeur ik dat optimisme wel in datzelfde Woord vooraf,
als Berkouwer aangeeft de ontwikkelingen in de theologie niet als
angstig te hebbn ervaren en aane-

lingen niet ds indicatie van een
laatste onzekerheid te zien, een vervreemding van het evangelie.
Ik heb een Lievestigmg vari dit optimisme aangetroffen in de bijdrage
van H e m Wiersinga in het nummer van Kabats dat ter gelegenheid
van Berkouwers negentigste verjaardag verscheen. Wiersinga reageert hierin op wat Berkouwer over
zijn dissertatie geschreven heeft in
Een halve eeuw theologie. Berlcouwer ziet bij Wiersinga een vrees
vom een misverstaan van de leer
van de plaatsvervanging als motief
voor de richting die hij kiest, rnaar
Wiersinga schnjft in zijn reactie
dat het hem niet is gegaan om rnogelijke misverstanden, maar om het
model van de plaatsvervanging
zelf. Waar Berkouwer via een welwillende interpretatie zijn leerling
wveel mogelijk in bescherming
n m t , verklaart Wiersinga (een
flink aantal jaren iater) dat hij inderdaad een paar stappen verder
gaat dan zijn leermeester.
Ik verbind het optimisme van Bakouwer dus met zijn maximale aandacht voor positief te waarderen
motieven in het denken van auderen. Zoeken en vinden is door deze
benadering geheel gestempeld. De
reactie van Wiersinga vormt voor
mij een bewijs dat deze werkwijze
van Berkouwer de helderheid in de
discussie over werkelijk uiteenlopende menmgen niet altijd dient.

Geen gemak kelijke
oplossingen
Naast verzet tegen de willekeur en
optimisme ten opzichte van allerlei
theologische ontwikkelingen wil ik
mg een derde motief noemen &t
in Berkouwers antwoord aan Ridderbos naar voren komt.En dat is
de manier waarop Berkouwer ge'imp o n d werd door de resultaten
van het theologisch onderzoek m
speciaal dom wat er vanuit & exegese naar voren gebracht w d . Het
was voor hem onmogelijk om zich
daar g e k e l i j k van af te maken.
Meer dan eens waarschuwde hij
voor een vastlopen in alieen maar

problemen - en voor hemzelf heeft
te midden van de vele probiemen
die hij zag ook nooit het uiMcht
ontbroken -,maar die waarschuwing had toch tot achtergrond het
serieus nemen van alles wat er in
de theologie aan de orde werd gesteld en een voortdurend verzet tegen gemakkelijke oplossingen.

De Vrijmaking
Prof. Ridderbos heeft in antwoord
op mijn vragen over Berkouwen
opstelling mijnog op een ander motief gewezen. Volgens Ridderlios
hebben de gebeurtenissen van 1944
hun sporen getrokken en was Berkouwer bang voor een herhaling.
Maatregelen zoals &e destijds mede onder zijn verantwoordelijkheid
tegen Schilder genomen waren,
moesten vermeden worden. En
waar een dergelijke sfeer dreigde,
trok Berkouwer zich terug. Bovendien geloofde hij, aldus nog steeds
Ridderbos, dat je met praten eindeloos ver kwam.
Ik wil tot een voorzichtige beoordeling van Berkouwers positie te midden van &.kerkelijke ontwikkelingen komen.
In dit verband wil ik allereerst stellen dat ik uiteindelijk toch geneigd
ben de opmerkingen van Ridderbas
over de invloed van '1944' te relativeren. Ongetwijfeld heeft Berkouwer geworsteld met wat er rond
1944 gebeurd is en is een herhaling
van die gebeurbenissen het laatste
geweest waar hij behoefte aan had.
En wellicht heeft hij op grond van
1944 in een met toen vergelijkbaar
optreden alleen maar een heilbze
weg gezien, die de problemen van
de kerk niet zou oplossen. En misschien is van daaruit:ook zijn houding te verklaren bij enkek concrs
te besties die zijn kerken in o p
schudding brachten. Daarin wil ik
de betekenis van 1944 niet relativeren. Maar mijn punt is dat de door
Berkouwer gekozen benadering
niet vanuit een door hem betreurd
'incident' uit zijn levensgeschiedenis te verklaren valt, maar diep verankerd ligt in heel zijn theologi-

sche werk. Het is immers niet m
dat hij theologisch wel scherpe
grenzen trok, maar terugschrok
voor kerkelijke maarnaatregeh. In
zijn theologie zelf domineert bijna
voortdurend een milde toonen
kom je steeds minder duidelijke afwijzmgen van ewi l q a a l d standpunt tegen.

singen. Maar later wordt het andas. Het is alsof de afstand tussen
de concrete keuzes hde dogmatiek en het we&jIie van het geloof steeds grokr wordt.En daardoor mbbat er steeds meer ruimte
voor het meken en is er in het U K ken bijna altijd wel een waardevol
motief aan te wijzen.

Keuze
Dat heeft te maken rnet Berkouwem zoekende manier van theologiseren.Ik h n me ervan bewust
dat je u,een al te gemakkelijke
greep kunt dmn naar een woord uit
de zeer open titel van zijn laatste
boek. Het gaat mij niet meen gemakkeiijke greep. Maar hei kernW&
'meken' typeert nu m a a l
steeds meer Berkouwers wijze van
theologiseren en is door hern natuuriijk ook niet voor niets gek*
zen, Je zou &t zoeken kunnen te
rugvinden in Berkouwers antwoord
aan Rldderbm. Misghien niet letterlijk, maar wel als voortdurende
achtergrond als hij schrijft over het
verder gaan op & ingeslagen weg
en het e k daarbij niet uit het

oog verliezen.
Via dat zoeken is het ook mogelijk
om lang met anderen rnee te gaan
in wat hen bewogen heeft. Dit gebeurt met m m e in Een h k e eeuw
tksologie en Zoeken en vinden.
Soms mag je misschien zeggen dat
Berkouwer de bijdrage van een g e
sprekspartn~rwmt bkadert in &
beweging van het zoekenen zo gemakketijk een plaats k m geven in
zijn eigen zoektocht.
Nauw met dat zoeken vabonden is
Berkouwm overtuiging dat het om
het meest wezenlijke maet gaan.
Dat was een van de punten waarop
hij in Verontrusting en veranbwoor&Iijktaeid met de verontrusten afrekende. Het is &of dat wezenlijke
bij Berkowwer steeds verder opschuift. De kracht van de m e r e
Berkouwer is m.i. dat de vele €hologische vragen met het wezenlijke
verbonden worden. Berkouwer laat
dan zien hoe het geloof op het spel
staat in aller& dogmatische bedis-

Als je het latere werk van Berdrouwer bekijk&is *veel h&eIf& gebleven. Het ~
1 in ge0
sprek met anderen h& zich alleen
maar versterkt. De nadnik op de
scopus van de Schrift, de heilsinhoud ervan en ook op de ~elevantie
voor het geloof, is e~nog steeds. Inhoudelijk is er weinig verschoven.
En toch is er iets veranderd Als ik
probeer te peilen waar dat uiteinde
lijk op vastzit, k m ik niet verder
daneen keuze die B~rkouwerge
maakt heeft. Wie zip gesprekspartners aftast op hun motieven, kan
kiezen. Je kunt dan het materiaal
aanslepen om tot een duidelijke afwijzang te komen van het besproken standpunt. En je h t sekteren op wat je wamîáyol vindt op je
mMt.B.erkouwerheeft steeds
consequenter het laatste gedaan. En
zich d e e n nog vemt tegen hen
die principieel voor de eerste benadering kozen. In Veronmii~pg
en
verantwoordelijkheid worden aan
hun adres wel scherpe woorden gesproken.
De indringende vragen vm Radderbos hierover - waarom wel die afgrenzing naar 'rechts' en niet naar
'lmks'? - moesten daarom misschien wel ten diepste onbeantwoord hhlven. Omdat ex een 'keuze van het hart' achter lag.

Deze verklaring van Berkouwers
optellingin het kerklijk leven
van zijn dagen mu een veclegenheidsopiussing genoemd k m e n
worden. Is het niet te gemakkelijk
om knsbm de theologische anaiyse te bdindigen en een tiwoep te
doen op de persoon van de theoloog? Aan de andere kant valt te
overwegen of je een theoloog als

Berkouwer, &e met zoveel betmkkenheid (theologischen kerkelijk)
hee£tgewerkt, niet juist zo ook
recht doet.
Ik zie bij deze visie op het werk van
B&ouwm mgeiijjden m heel
dit werk met vrucht te blijven gebruiken. Mijn artkelen over hem bedoelen ook daarvoor een pleidooi te zijn.
Ik ben van meningdat er in de confrontatie met andere theologen vaak
andere dingen gezegd d e n moeten
worden dan Berkouwer heeft gedaan. Maar dat tast de waarde van
zijn werk
~ niet aan. ~

Vinden
Zoeken en vinden heette zijn laatste
boek. Over dat zoeken heb ik hei
gehad. Ik meen dat ik niet mag nalaten te vermelden dakkt 'vinden'
er voor Berhuwer aitijd bij hoorde. Het beste kan ik dat iliustreren
aan de hand vm een tekst die door
hem enkele malen geciteerd wordt
@e Heilige Sch@ 11, p. 371; Verontrusting en verantwoor&l~kk i d , p. 96;%eken e E Vrden, p.
184), d.P d m 94 : 19: Bij & veelk i d vaas mijn g&ck&~ in mijfl
bimemte verbihen uw vertroostingen mijn ziel. Berkouwer geeft
aan dat er momenten kunnen zijn
waarop zich wel de vragen vemenigvuldigem (de veelheid van gedachten), maar & weg naar de vermsting niet altijd gevonden
wordt. Toch kan hij wel rnet overtuiging schrijven in &ehn en vinden: 'Maar het is wel het Evmgelie, dat in de veelheid van de geh h t m een weg gewezen heeft aiet van de doorgronding,maar
wel -met p g p t i e f , voor zichzeif en d e r e n . '
Het is veel warmeer een theoloog
met zoved gedachten als Berkouwer zich in zo'n tekst uit PsaIm 94
b herkennen. Daar js een mezis
rijk rnee. Maar het is niet genmg
vwr het t % e k van de thmlogi&e en kerkelijke grenzen. D e vele
gedachten &e eensbrn hegen in
de syn&
b f m e e r d e -Kmken hebben immers ook velen in
verwarring gebracht.
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KANSEN
VOOR GEREFORMEERD
ONDERWIJS
Beroepsverbad
17 juni 342 vaardigde keizer Julianus - de Afvallige - een wet uit,
waarin het de Christenen verboden
werd onderwijs te geven. Omdat
Christenen niet in de heidense goden geloofden, konden ze niet goed
lesgeven over de heidense dichters
die op de scholen behandeld werden, vond de keizer. De inhoud van
het onderwijs was immers doordrenkt van het veelgodendom. De
Christen moest daar niets van hebben. Hoe zou hij dan met verve
kunnen onderwijzen wat hij zelf
niet geloofde? Daarom: het geloof
afzweren of je baan opgeven.

Deze benadering van Julianus
maakte de school tot een echt mtichristelijke school. Zij paste in zijn
pogingen om een heidense tegenreformatie tot stond te brengen in
het nu al een halve eeuw 'christelijke' Romeinse Rijk.
Tot dan toe konden Christenen gewoon leraar zijn in de verschillende vormen van onderwijs. En wat
belangrijker is, tot dan toe werd
ook de school door de Christenen
geaccepteerd. De school mbt het
onderwijs dat daar werd gegeven.
En Julianus had gelijk: alles was
daar gekleurd door het veelgodendom van de antieke beschaving. De
Christenen zagen dat ook wel. Zij
vonden dat op school aan de kinderen gif werd voorgezet. En dat
vroeg erom,dat gezin en kerk voor
bijbels tegengif zorgden. Gelovigen moesten breken met de heidense wereld; de Christenen van de
vroege kerk waren daar sterk van
overtuigd. Maar dat heeft er niet
toe geleid dat ze eigen scholen gingen opzetten, waar het gif uit het
programma werd geweerd.

Mozes als Homerus
Julianus vond dat Christenen consequent mmsten zijn. Als je handere dingen gelooft, moet je ook
maar zorgen voor onderwijs met
een andere inhoud. Ga maar naar
jullie kerken en bespreek daar Matteus en Lucas maar!

De wet van Julimus leidde tot de
eerste pogingen om een christelijk
onderwijsprogramma op te zetten.
Twee professoren uit Alexandrië
(later Laodicea), Apollinaris senior
en junior,gingen nieuw studiemateriaal maken. Inhoudelijk moest dat
er anders uit gaan zien. Maar de
vorm moest wel gelijk zijn aan die
van de antieke scholen. Het onderwijs in de antieke wereld was sterk
literair gericht en besteedde buitengewoon grote aandacht aan de
vorm. Dat wilden de beide professoren dan ook tot hun recht laten
komen toen ze nieuw lesmateriaal
gingen maken. De k k e n van Mozes bewerkten zij in de stijl van
Homerus, de dichter van de Ilias en
de Odyssee. Ze herschreven de historische boeken van het Oude Testament in de stijl van de drama's
van de oude beschaving. Voor het
Nieuwe Testament kozen ze de dialogen van Plato ais vorm.
Van hun werk is weinig meer over,
en dat is volgens professor Sizoo
misschien ook geen groot verlies.
Hoe dan ook, Julianus stierf in juni
363 en zijn wet werd 11 januitri
364 ingetrokken. De christelijke leraren konden weer gewoon naar
school en gaven de christelijke kinderen weer gewoon les in de oude
heidense lesstof.
In de oude kerken komen we ook
later, bijvoor kld bij de grote
'kerkvaders ' Basilius, Chry sosto-

mos en Augustinus, geen aanzetten
tegen voor een eigen christelijk onderwijs.

Doordrenkt van christelijke
geest
Vijftien eeuwen later is het denken
over chnstelijk onderwijs een heel
stuk verder gekomen. In 1929 verschijnt een encycliek van paus PiUS X1 onder de titel De godelijke
leermeester.Deze paus zegt daarin
dat de school geen christelijke
school is alleen omdat daar godsdienstles wordt gegeven. Mee, hij
vindt 'het beslist noudzokelijk alat
heel het onderwijs en de leer, heel
de inrichting van de school, te weben: leraren, leerplan en boeken voor welk vak dan ook - zo doordrenkt zijn van en uimunten door
een christelijke geest - onder de leiding en de moederlijk waakzaamheid van de kerk -, dut de g o h dienst zelfde basis en de bekroning
vormt van heel het onderwijs'.
Daargelaten de moederlijke waakzaamheid van de kerk, had ook de
gereformeerde Herman Bavinck dit
misschien zo kunnen zeggen.

Maar zeggen en dmn zijn twee.
Ook als je dit op je betere momenten kaamt,Mijft het een worste
ling - met vele time-outs - om deze visie concreet vwm te geven in
de onderwijswerkelijkheid van Aledag. De natuur blijkt helaas vaak
sterker dan de leer (of dan de genade, zou de paus zeggen). In discussies over het eigene van christelijk
en v m gereformeerd onderwijs wijzen we graag op twee dingen: de eigen inhoud en de eigen (pedagogische) sfeer. Maar we haasten ons
erbij te zeggen: tot op zekere hoogte en met zijn beperkingen (door

exarmwisen en de onvolmaaktheid van deze bedeling).

Identiteit en het verschil
In 1 993 promveerdeBrma Vreeburg op een on&rmek naar levensbeschouwelijke vorming en het Nerderlatadsvoortgezet onderwijs.
Zijn proefschrift draagt de titel
Identiseit & het Verschil en kwam
uit bij uitgeverij Boekmcentrum te

Daarbij spelen de volgende vragen:
- hoe vindt levensbeschouwelijke
vorming plaats immen het huidige v o o r t g m onderwijs?
- wat is het eigen karakter van de
levensbeschouwelijke vorming,
waardm deze een eigen plaats
ki?jgt temidden van andere onderwijsactiviteiten en zich mogdijk
daarvan onderscheidt?
- mag men leerlingen in het onderwijs ten aanzien van ievensbeschauwelijke wagen b%ivloeden?

Zoetermeer.
Hij beschrijft hoe binnen de verschillende kerken en stromingen g e
dacht wordt over onderwijs en hoe
de verschillende richtingen omBand met de goddelijke
gaan met identiteit. Hij blijkt onze
werkelijkheid
publicatie Het geref~meerda d e r wijs: identiteitsbeziming (jubileumOpmerkelijk is, dat het begrip iebundel van de Vereniging van Gevelisbeschouwingvoor Vreeburg
reformeerdeonderwijsgevenden
niet maar iets is dat zich tot het verGVOLK van 1982) te kennen en is
standelijke beperk. Het gaat om
op de hoogte van & uispanningen
iets dat dieper reikt, om een overvan het Gereformeerde onderwijs
tuiging van het h& om een g e
om samen met het Gereformeerd
loof. En bij geloof is sprake van
Peahgogisch Cantrum eigen Kerneen diepe existentiële eervaring,
abelen GerejÎÎmeerde Basisvorwaarbij de mens op unieke wijze
ming te formuleren (l992-1995).
voor God staat, m zegt hij.
De discussienota Taak en ToerusGeloven is niet allen maar het onting van de Werkgroep Visie Voortderschrijven van een venameling
gezer Oriderwijs uit 1986 is hem
leerstellingen die zin geven aan je
wellicht ontgaan (maar &min is hij
leven, msar het is liet participeren
niet de enige).
in e n traditie. Hij heeft het dan
over wat hij nmmt het H L geloof.
Hij maakt namelijk een onderLevensbeschouwing
scheid msen reëel en ideëel geV r e e b q zoekt het eigene van de
loof. Het reële gelloof is het geloof
verschiüende scholen in hun (verzoals het door gelovigen wordt beschillende) Emensbeschowing. Je
leefd en hleden. In dit reële geloof
kunt op allerlei manieren naar de
speelt het ritmie een c e n d e rol.
werkelijkheidkijken. LevensbeHet ideële geloof is het geloof mschouwing kiest de positie van 'een
als dat door theologen, denkers,fitotaal-optiek voor zover zij intimlosofen, beleidsmakers en sociolc&lijk bepaald wordt door de legen w d t voorgesteld
vensvragen en de antwoorden daarWarprieer men het orpdawijs wil inop, die de totaliteit van het leven
richten op gehvige hsis,,is het de
vraag of men dan aansluit bij het
betreffen'.
reële gelsof van een gemeenschap
Onderwijs is meer dan louter technische opleiding. Onderwijs is ook
of dat die gelovige basis slechts bevormend en kent pedagogische
staat uit een aantal in de studeerkaaspecten. En elke vormingsactivimer bedachte voorstellingm~
teit bevat ook een levenskschouwelijke component. 'Identiteit is de
In het reële geloof speelt het rituele
wijze waarop de school vorm geeft
een centrale rol, zegt Vxeeblitg.
aan ha-arrelatie tot levensbeschouWmt in & reiigte nemen de rituwelijkheid', zegt Vreeburg dan ook
elen - denk maar aan bidden, bij-

bellezen en zingen - een centrale
plaats in. Zij venvijzen naar een
goddelijke werkelijkheid. De levensbeschouwelijkeontwikkeling
van, een Individu vindt allereerst
plaats door een opname binnen d e
ze rituelen. En juist omdat deze rituelen voor een levensbeschouwelijke vorming w belangrijk zijn,is
het goed te werken met eigen
groepsvorming.

Een verschillende levensbeschou-

wing kan leiden tot andere vormingsidealen.Toch leiden deze
verschillen meestal niet tot andere
onderwijskundige schmknmerken d tot een eigen pedagog16ck
theorie. Wil je v e m c h i h in uitwerking van & richting waamemen, dan m m je je primair richten
op de vormgeving van de levensbeschouwelijkeidentiteit Inhet onderwijs.Daarbij zijn dne terreinen van
belang:
- onderwijsinhouden:zijn er pcide uten vow 1 ~ ~ S k S C h O w e lijk vorming? Kermen de andere
schoolvakkenook lewenst3eschouwelijke componenten?
- ideutiteitskenrnerken: bidden en
bijkllezen, vieringen, bezinningsdagen, acties voor speciale
doelen, voorwaarden v m benm h g en toelating.
- visie: op de overdracht van levensbeschouwing, op ethische
vraagstukken,op de bevordering
van levensbeschouwelijke ontwikkeling e n waardenonmikkth g bij de leerlingen.

Verzwakking van identiteit
Een van de conclusies van Vreeburg is, dat & hechting aan i&&kit waarschijnlijk bij besturen en
leidinggevenden groter is dan h j
leerkrachten. Het merendeei van de
leerbchten is daar weinig mee bezig en bekommert zich niet veel
om verdere vormgeving van de
identiteit. Dat is een globanl oordeel, dat sterker geldt voor rooms-

katholieke scholen dan voor protestantse. Identiteitsbesef en gehechtheid aan de richting zijn het grootst
bij het reformatorische en gereform m d e onderwijs.Daar staat de levenslieschouwelijke identiteit nog
steeds voorop.
Omdat de gemeenschappelijke beleving van rituelen zo belangrijk is,
maakt het nogal wat verschil of de
school deze beleving dom het hele
onderwijs kan vormgeven, of dat
dit ~ emeer
t mogelijk is. Omdat de
meeste protestants~hristelijkeen
rooms-katholieke scholen deze gemeenschappelijke beleving van rituelen niet meer kennen, staan zij
voor een diepgevoeld probleem ten
aanzien van de levensbeschouwelijke vorming. De mogelijkheden
hiervoor zijn daar meestal beperkt
tot enkele marginale momenten.

Inspirerend
Dr. Bmno Vreeburg heeft een boeiend boek geschreven. Een boek
waaraan ook wij best veel kunnen
heblm bij ons nadenken over de
verdere vormgeving en profilering
van ons Gereformeerde onderwijs.
i k denk dan vooral aan de nadruk
die hij legt op de Ievensbeschouwing. Als totaalvisie mag die bepalend zijn voor het geheel van wat
we aan onze leerlingen meegeven.
Ik kan me uitstekend vinden in deze benadering, die begint met het
geheel en vandaamit (deductief) de
onderdelen hun eigen plaats geeft.
De nadere vormgeving van de onderdelen kan vervolgens ook weer
(inductief) een ve eping geven
aan de totaalvisie. Zo kan een pendelbeweging van deductief en indudef bezig-zijn ons verder brengen in de richting van een onderwijs dat is 'doordrenkt van christelijke geest', om Pius IX nog eens te

len, in de les of in een pedagogisch
gesprekje. Onze ievensbeschouwing huist in ons hart en kan vandaaruit alles bepalen.

Werk aan de winket
Het lijkt me v d ook goed ons
door Vreeburg te laten inspireren
om de inhoud van het onderwijs
nog meer te laten stempelen door
onze levensbeschouwing.
Allereerst moet er in het rooster
goede ruimte blijven voor 'levensbeschouwdijke vorming'. Daarnaast moeten we ook veel aandacht
besteden aan een adequate inhoudelijke invulling en met 'we' bedoel
ik dan niet alleen de vakdocenten.
In de tweede plaats moeten we
alert zijn op de mogelijkheden om zonder krarnpachtigheid - in de andere vakken de levensbeschouwelijke componenten tot hun recht te laten komen.
De Stichting Identiteit Basisvorming Christelijk Onderwijs zoekt
het in haar Sibco-project vooral
daarin, dat het christelijk onderwijs
haar leerlingen wil t m s t e n tot
'verantwoord maatschappelijkhundelen'. Omdat het zich vernieuwende onderwijs meer 'toepassingsgs
richt' wordt, past dit bij alle vakken. De vraag is, of dit streven niet
wat eenzijdig is.
De Unie School en Evangelie mekt
het in een zogeheten programschool. Deze school laat zich niet
karakteriseren door een confessionele grondslag, maar vanuit een
niet nader gedefinieerde betrokkenheid bij Bijbel en christelijke traditie, moet een einddoel gefomuleerd worden in een bepaald program waarvoor ieder zich inzet. De
concrete vormgeving van dit ideaal
is nog niet zo duidelijk.

citeren.

Hed belangrijk vind ik ook zijn accent op de diepe verbondenheid
met God, die echt ctiristelijkonder- ,
wijs in bijhllezing en gebed ook
dagelijks kan doen ervaren. Waarna we 'zomaar' op een willekeurig
moment daarop kunnen terugval-

Gereformeerd onderwijs wil graag
biijven staan op de vaste grond van
de Bijbel en de gereformeerde belijdenis. En dat hopelijk niet omdat
dat nu eenmaal m hoort, maar vanuit de levende overtuiging dat werken vanuit deze basis perspectief

biedt en vruchtbaar kan zijn.
Die vruchten worden ons echter
niet in de schoot geworpen. Er
moet naast de dagelijkse voorbereiding van de lessen heel wat extra
energie worden ingezet.
En er is veel werk aan de winkel!
De scholen staan in de komende jaren voor een brede uitdaging op
verschillende terreinen. In de eerste
jaren van het voortgezet onderwijs
krijgt de basisvorming steeds meer
vorm. Voor de mavo- en vbo-afdelingen worden nieuwe leerwegen
ontwikkeld. In de hogere leerjaren
van havo en vwo staan forse veranderingen op stapel in het TweedeFase-project,
Al deze plannen d l e n het onderwijs min of meer ingrijpend veranderen. Deze veranderingen geven
de scholen echter ook meer gelegenheid dan vmger om het onderwijs tot echt eigen onderwijs te maken, met eigen invulling en inkleuring. Daarbij moeten we ook nog
eens verder nadenken over de manier waarop waarden en normen
aan de orde moeten komen in ons
onderwijs. En wat we dan doen
met wat men noemt 'de pedagogische opdracht van de school'.
De organisatorische perikelen waarvoor de scholen in de jaren van fuseren werden geplaatst, hebben
veel aandacht en energie gevergd.
Het zou fijn zijn als de komende jaren meer tijd kan worden vrijgemaakt voor dat waar het in de scholen eigenlijk om draait: het onderwijs naar zijn inhoud. Ook dat is
heel wat moeite waard.
N.a.v. Bmno (dr. B.A.N.M.) Vreeburg, Ideatiteit & het Verschil, Levensbeschouwelijke
vorming en het Nederlands voortgezet onderwijs, Zosenneer 1493.

B. Schoon

SAMENLEVINGSVRAAGSTUKKEN
EN CULTUURETHIEK
u n z e maatschappij kent verschillende problemen die de samenleving als geheel betreffen. Te m>$.
2..
g,:;
denken is aan milieuproblemen, vertechnisering
mobj/ifeitsprob/emenetc. Tot op zekere hoogte
zijn deze problemen te kufakferisereaals culfuu
g problemen: ze vloeien werf utt he t karukter van
B onze cultuur. Ditprobleernueldis hetstu
.
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Wat is cultuurethiek
Ethiek richt zich in concrete maatschappelijke vraagstukken vaak op
toepassingsvragen. De verschillende vragen rond een situatie of ontwikkeling (bijvoorbeeld genetische
manipulatie) worden op een rijtje
gezet en verhelderd, en ethische uitgangspunten en vooronderstellingen worden verwoord. Op deze manier probeert men een uitweg te
vinden uit de probleemsituatie,
waarbij men zich vooral richt op de
gevolgen.
Culsuurethiek plaatst deze problemen of ontwikkelingen hierbij in
een breder verband. De culmurhistorische voorgeschiedenis,de maatschappelijke achtergronden, opvattingen en waarden, kortom de context waarvan ze deel uitmaken. Dit
bredere verband is nodig wil men
een lange termijn-visie kunnen ontwikkelen.

Uifgangspunten
In Gen. 1 : 27 lezen we dat de
mens werd geschapen naar Gods
beeld, als man en vrouw. Dit houdt
onderneer in dat de mens is aange-

legd om een geschiedenis te gaan
doormaken (generatievorming, cultuurontwikkeling).' Deze geschapen mens heeft onder meer de opdracht om Gods eer in de schepping zichtbaar te maken. Dit omvat

lijkheid van de Schepper. In het uitvoeren van deze taken en verantwoordelijkheden moet de mens in
zijn relatie tot het geschapene gestalte geven aan Gods liefde.
Om beeld van God te zijn, moet de
ontwikkeling van de mensheid2
plaatsvinden in gehoorzaamheid
aan God. Cultuurvonning moet
daarom in gehoorzaamheid aan
Gods normen gebeuren. Cultuurontwikkeling is dan ook altijd een religieuze bezigheid bij uitstek, een uitdrukking van de religieuze ovemiiging van de mens.

Visie
De mens ais cultureel wezen maakt
naar zijn aard een ontwikkeling
d m en ontdekt allerlei mogelijkheden in de schepping. Met zijn crea-

In 1987 werd het Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut voor medische
ethiek opgericht. Het houdt Ach vanuit christelijke uitgangspunten
bezig met medisch-ethische vragen dle in onze samenleving grote
proporties hebben aangenomen.
Na enkele jaren kwam de vraag op of niet ook op andere terreinen
in de samenleving vergelijkbare vragen een dergelijke
chriitelijk-wetenschappelijk-ethischedoordenking behoeven.
Een paar jaar geleden werden hiervoor concrete plannen opgezet:
in de loop van 1 W5 bleek sponsoring mogelijk. Eind 1995 is het
Instituut voor Cultuurethiek (ICE) opgericht door de Stichting voor
Reformatorische Wijsbegeerte,het Prof. dr. G.A. Lindeboom tnstltuut
en de Evangelische Hogeschool.
Per 1 -l -96 is het ICE met zijn werkzaamheden begonnen. Naast het
bestuur heeft het ICE een staf, bestaande ult e e n (paritime)
directeur en twee wetenschappelijk onderzoekers. In een
wetenschappelijke adviesraad hebben zo'n vijftig wetenschappers
uit verschillende vakgebieden (meest hoogleraren) zitting.

een verdere ontwikkeling van de relatie tussen God en mens:de mens
moet hierin groeien van kind-zijn
naar volwassenheid. En dit omvat
ook een ontwikkeling naar de bestemming van de schepping, namelijk het ten volle tonen van de heer-

tieve aanleg gebrnikt hij deze om
een cultuur te bouwen. De zondeval ktekent een zeer fundamentele
breuk in de relatie God-mens, met
ook enorme consequenties voor de
cultuurgeschiedenis.In zijn cultuurscheppende bezigheden drukt hij

nu m e t i j k niet langer Gods liefde
voor de schepping uit, maar wordt
zijn religieuze positiekeuze, m e lijk het streven naar autonomie,
zichtbaar.
h de westerse cnltour die m de
Verlichting is ontwikkeid, zoekt de
mens het fundament en de zin van
het bestaan in zijn eigen technische
mogelijkheden.Vanuit de religieuze overtuiging van menselijke autonomie gebrnikt& mens cultuurkrachten zoals economie, wetenschap en techniek, om het menselijk smven naar macht vorm te gev e r ~In
. ~onze tijd blijkt echter d i &lijk dat & mens over deze krachten geen control meer heeft. In
plaats van-het beloofde geluk
brengt &ze rationele welvaartscdtuux vervreemding. vereenzaming,
oppervlakkigheid,en grote problemen op het gebied van intemationak rechtvaardigheid (Noord-Zuid
problematiek), lokale en mondiale
rdieuverwaesting(afwentelen van
milieuschade naar volgende gemties).

Deze verschillende maatschappelijke waagstukken hangen nauw samen dmr hm gan-hpplijke
darrele achtergrond. Een ethische
bezinning op deze vraagstukken
moet de problemen dan ook vanuit
hun menhang benademn. & deperiiggende relaties en leven*schouwelijke of ideologische achîmgmnden moeten in beeld komen.

bieden ge-intern De waag naar
de maatschapgelijke relevantie van
dit ondenwk speelt vomdumd
een ml. Nadmkkelijk wil h& ICE
deebmen aan het mmdwppefijk
debat, m k doar discussie met wetenschapps uit andere hoek,en
vanuit zijn christelijkeachtergrond
een bijdrage leveren aan visievorrning bij maschappelijke organisaties en b e l w . Het ICE
kan bijvoorbld saiàieprojecten
uitvoeren in opàracht van instanties of organisaties. Met name in de
bleiásvoorbereiding blijkt er be
hoefteom uit het patroon van korte
iemijndeaken te stappen en vanuit het besef van de achtergronden
van de problemen een nieuw pers m e f voor k k i d te onMkke1en.
Op dit m e n t wordt onder meer
studie gedaan naar ewi ethisch kader voor techologische ontwikkelingen, naar rnogelijkhden voor
duuname ontwildrehg in rehtie
tot r n i l i e u ~ w e ken
, naar de

structuur en de achtmgmkch van

werk hoopt het ICE een hitische
en tegelijk c~ns~ructieve
bijdrage
te leveren in i
awekihn- em
k W Drs. hg B. Schoon is & wwetenschappelijk

onderaoekerwmhambijhetethmt*aa
Cul-&R
' . " q@m&f0l2

knopte Gerdomerde Dogmatiek, 1P92, p.

p.

B a v p , H.,G e r + m r & DoginatieA,
1908,620u.:'deganscht~dis
eerst bei ten volle
W Gods
(...) Het beeld ü d s is veel te rijk, dm dat
het in &n enkel mewchenkind (. .) geheel
kan worden vnwezenlijkt'. Ook in de mlniurversckidenheidkomtdmer@cdomtot
p g .
Schuurman, B.,F h & e van de teckRiSC^ W-?~-??KC~UPPR,
1990.
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stichting Afbouw te Kampen stelt zich
doel de beoefening van d e gereforerde ttieologte te bevorderen door met
me te helpen bij de financiering van
proefschriften ten dienste van promofles
aan de Universiteit te Kampen.
Voor haar inkomsten is de stlchtlng geheel
aangewezen op giften van meelevende

Globaal gesproken vindt & cultuurethische bezinning van het ICE dan
m k op twee niveaus plaats. Enerzijds vindt studie plaats naar de
overheersende maatschappelijke
moraai in onze samenleving, naar
de overtuigingen en waarden die
leiden tot de huidige probleemsimati= en ontwikkelingen. Anderzijds
worden concrete problemen, samenkvingsvraagsnikkenen beIeibmtwikkelingenbestudeerd.
Vanwege de complexiteit van dem
wnade-tukken
wol&
hhmgv d t v~~&Uen&
v-

kerkleden.

k.Trimp 038 - 331 48 69,
aal afiekbaarzijn, word
cht via bankrekenlngno

n name van Stichting Afbouw
p/a Hoefblad 4
8265 G M Kampen.
ning van de Generale Bank te
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foto's en tekst: R. fer Beek

de-impressies

Ouderling Gunnlnk uif Heemse. Aifente man. Er
waren een keer cdechisanfen uif een genabuurde gemeente op bezoek. Op de agenda
stonden het preekconsent voor studenfen en
de examinatie van afgestudeerde theologies fudenten voordat ze predikan f kunnen worden.
Hef eerste onderwerp was in recordfld afgewikk~id.
Hef tweede leek zonder bespreking
Fe worden doorgehamerd. Nadut h# zich
opgegeven had,bedacht hg ahog een vraag.
'Je kunf die jongens toch nlef voor e@npaar
hamersfukkenheen en weer slspen.'

Ouderling Prins {leeuwarden) was diezelfde
dinsdagavond rappodeur van d e commisde.
Hg begon zfln toelichting me t 'broeder praeses,
broeders, jongens en rnewes' en legde voor
onwetenden uit wat een preparafolrexamen is
en een peremptoir, en wat daar tegen Is en wat
daar voor. Hou duf maar eens eenvoudig! Maar
het was een royale poging.

De overtuQingskracMvan
de Eeest
Hoe weer ik dat de Bijbel waar is? In
Tijdïchrifi, het blad van de H e r v o d
Gereformeerde JeugdBa&, schrijft
dr. G . van den Brink daarover het volgende:

Soms kan het je zomaar ineens
overkomen.Je kom$een paar moslims tegen. Ze lopen over straat,
heel gewone mensen eigenlijk. En
ineens flitst.het door je heen: Die
geloven niet in ak God van de Bijbel! Di@geloven in de koran.
Logisch, &&k je er meteen bij, dut
hebben ze van huis uit zo geleerd.
Maar &n gaan je gedachten verder. Waarom geloven wij eigenlijk
wél in de Bijbel? Is dat ook alleen
orppdat ze het ons zó geleerd hebben, thuis en in de kerk? Maar
waarom z o d e n wij dan gelijk hebben en z i j niet? En hindoes en humanisten en wat heb je allemual
nog meer, ó6k niet?

(...l
Geen sprong in het duister
Hm zit dat eigenlijk? Kunnen we
bewijzen dat de Bijbel Gods
Woord is? Of is het meereen soort
sprong die je moet wagen- een
sprong in het duister als het ware?
Ik zou zeggen: geen van beide. We
b e n niet bewijzen dat de Bijbel
Gods Woord is. Zoals we alle echt
belangrijke dingen in ons leven
trouwens niet kunnen bewijzen.
Probeer maar eens wiskundig te bewijzen dat je van iemand houdt!
Dat lukt dus niet. Maar daarom kun
je het nog we1 zekm weten!
Zo is het ook met de Bijbel. Al
blijft het een geloofszaak om die
als Gods eigen Woord te zien, daarmee is het nog geen sprong in het

duister. Integendeel, er zijn heel
goede redenen voor om de Bijbel
te geloven. Zulke goede redenen
dat je er absoluut zeker van kunt
zijn dat de Bijbel irad-d
het
Wmrû van God is. E n van ome
belijdenisgeschrifkn, & Nederlandse Geloafsbelijdenis,zet die re
denen op een rijtje (lees artikel 5).
Het zijn er drie: De Bijbel zelf laat
het zien,de kerk zegt het, en de
Heilige Geest maakt het duiklijk.

(-..l
De Geest ma& bet duideliik
Dus & BijbeI zev zegt dat ze Gods
Woord is en de kerk zegt het. Maar
is dat nou genoeg om het ook zeker
te weten? Nee. Tegen het getuigenis van de Bijbel en van de kerk
kun je immers altijd weer andere argumenten inbrengen. Dat de koran
zichzelf toch zeker ook als Gods
Woord beschouwt bijvoorbeeld. Of
dat de kerk maar al te vaak helemaal niet zo'n levend kWijs van
de waarheid van de Bijbel ia.. .
Moslims leven soms veel ernstiger
en vromer dan christenen! Hm belangrijk het getuigenis van Bijkl
en kerk dus ook is, al redenerend
kom je er daarmee nog niet uit.
Daarom wijst de Geloofsbelijdenis
in de derde plaats op nog iets anders, wat volgens haar het allerbelangrijkste is. Dat is wat de Heilige
Geest zegt. Die zegt nameiijk ó6k
dat de Bijkl Gods Woord is. En de
Heilige Geest zegt dat rnaar niet ergens buiten ons, die zegt dat in ons.
En dan niet in ons verstand, rnaar
veel dieper in onze harten.
Hoe gaat dat in z'n werk? Is dat
een heel bijzondere ervaring of zo
die je opdoet? Ja en nee. Ja, want
k
t werk van de Heilige Geest is dtijd bijzonder, omdat het dwars
door ons heen gaat. Maar ook nee,

omdat het er tegelijk ook heel eenvoudig, heel gewoon aan tae gaat.
Je zit bijvoorbeeld .dde kerk en je
hoort net aìs altijd een preek. Al- leen: dize preek raakt je. Tientallen preken heb je al wat langs je
heen laten glijden, maar nu lijla het
wel alsof je onder stroom gez.&
wordt. Je hebt het gevael dat die
dominee het speciaal tegen jou
heeft. Of beter gezegd: dat Gdd het
speciaal tegen jou h&.
En zo is het #k. De Bijhl gaat
echt voor je open. De inhoud ervan
g a t voor je leven. Je eigen arnietierigheid, maar ook de liefde van
God en de bewogenheid van Chnstus komen zo &k op je af datp
vwlt: Dit is de waarheid. Ook voor
mij. Het kan niet anders. En ja
krijgt msterk verlangen om nu
ook volgeris de Bijbel te gaan leven.

Misschien gebeurt het allemaal niet
onder ten preek, maar onder heel
veel preken telkens een k t j e . Misschien gebeurt het zelfs helemaal
niet onder een preek, maar terwijl
je voor jezelf de Bijbel leest. Of tijdens gesprekken met anderen over
de Bijkl. Dat doet w ook niet zoveel toe. Waar het om gaat, is dat
& Heilige Geest ons er via de Bijbel zelf v m ovemiigt dat de Bijbel
de waarheid is. En dat de boodschap ervm ook op ons persoonlijk
van toepassing is.
Wie de Bijbel zo onbevangen w
biddend leest, zd die ovedgings
kracht van de Geest echt ervaren.

Evangelische prikkel
Yoiathfor Christ be6taat vijftig jaar.
Deze jongeren-evangelisatie-bewe
ging kwam voort uit de evangelische
traditie en wil dienstbaar zijn aarr de

(grote) kerken. Maar dat is een lastige
positie, zegt Henk Hogendoom in het
Centraal Weekblad van 16 augustus
jl.:
Het is een lange ontwikkeling geweest, waarin geprobeerd is om
Youth for Christ inhoudelijk een
plaats te geven tussen de kerken en
de evangelische beweging in.
Youth for Christ is in die tijd meer
naar de kerken toegegroeid. Daardoor wordt er nu van twee kanten
getrokken aan Youth for Christ:
voor de kerken zijn ze soms te
evangelisch, terwijl de evangelischen vrezen dat de beweging haar
identiteit verliest. Volgens Hogendoom zal dit altijd een spanningsveld blijven. Maar, meent hij:
'Juist in deze positie kan Youth for
Christ een prikkel geven aan de
kerk vanuit de evangelische traditie. Bij teveel toenadering zou die
prikkel verdwijnen'.

Nog steeds bij de F-jes?
We zijn ons leven lang leerlingen van
Jezus, zegt ds. Pieter Boomsma in het
Centraal Weekblad van 23 augustus
jl. Hoeveel tijd reserveren we in onze
agenda voor de training die dat vraagt?
Leerlingen van Jezus, dat is wat we
zijn. Maar gelukkig is dat een' opleiding zonder eisen'. Wie zegt er
wat wanneer je spijbelt? Wie kan
het wat schelen wanneer je jaar in
jaar uit constateert dat je er 'niet zoveel van begrijpt'? Om het met
voetballen te vergelijken: als het
om geloven gaat, vinden veel mensen het heel normaal om nog bij de
F-jes (voor de niet-voetballers: dat
zijn de allerkleinsten, die nog in
één kluit over het veld hollen) te
spelen als ze 18 of 38 jaar zijn. Je
gelooft het niet.
Ik denk ook dat de kerk erg laks is
op dit terrein. Bij talloze dopen
hebben we ouders laten beloven
dat ze zullen werken aan de vorming van hun kinderen. Maar hoe
vaak zijn we daarop teruggekomen? Telkens weer lazen we in de
kerk het slot van Matteüs: '.. .en
JAARGANG?l

leert hen onderhouden al wat Ik u
bevolen heb'. En toen? Zeker, we
hebben het wel georganiseerd en
ze zijn wel uitgenodigd, maar vroegen we ook waar ze bleven?
Er zijn gemeenten waar eraan gewerkt wordt om ieder lid op de één
of andere manier te betrekken bij
het geheel. Niet alleen op de zondag(morgen), maar ook op een ander moment in de week. Het ideaal
is dat iedereen ergens aan meedoet.
Zodat er gewerkt kan worden aan
groei. Zodat het 'preken over de navolging van Jezus' niet in de lucht
hangt. Zodat er geen als vanzelfsprekende vrijblijvendheid is. Wie
per se niet wil is even welkom,

maar laat het duidelijk zijn voor iedereen dat passiviteit van de leden
de dood in de pot is voor geloven
en kerk.
Dat is één ding. Maar dat heeft een
doel: discipelschap. Christen-zijn
is leven in een relatie met Iemand
en met andere christenen; niet allereerst en alleen maar 'weten van Iemand en geloven dat Hij bestaat' .
Een relatie verdiept zich; door in
een relatie te leven verandert een
mens. Samen ga je groeien: in het
kennen van God door Christus Jezus, in het begrijpen wat Hij van je
wil en in het doen daarvan.
Mag ik er eens een paar oude woorden tegenaan gooien? Omgang, hei-
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gewone zondagen rekent ongeveer
40 procent zich tot de modaliteit
van & Gereformeerde Bond, terwijl 24 procent zich 'wnfessioneel', 33 procent zich middenorthodox en 2 procent zich vrijzinnig acht. Getallen zeggen niet alles.
Bonders gaan trouwer naar de
kerk, dus is hun percentage hoger.
Toch stelt de uitkomst van dit onderzoek de leiding van (vooral) de
hervormde kerk voor een ernstig
bestuurlijk probleem. Dat kunnen
we aflezen aan de machtsverhoudingen in de hervormde synode: op
75 leden zijn er 16 bonders en 6
confessionelen, samen minder d m
een derde dus. Dat is heel erg
scheef. Het lijkt een kstuurlijke
dwaling dat ongeveer de helft van
de meelevende gemeente nog geen
derde van de stemmen heeft. Dat
wreekt zich. Wie wind zaait, zal
stom oogsten.
Eerlijk gezegd wordt door niet-bonders vaak enigszins kleinerend
over de Bond gesproken. Niet geheel zonder hooghartigheid v=spelt menigeen dat de bonders dezelfde problemen zullen krijgen als
de rest: secularisatie, onkerkelijkheid en mindere betrokkenheid van
de jeugd. De scheve getalsverhoudingen in de synode (en verdere beleidsorganen?) wordt verklaard uit
het feit dat elke classis evenveel
stem heeft - of de kerken vol zitten
of niet.
Het feit blijft daar dat de kracht en
getalshcht van de Gereformeerde
Bond jarenlang niet goed is ingeschat. Is ook dat geen machtspolitiek? Zijn de uitdnikkingen van de
groep waartoe ik mezelf mag rekenen, zoals 'gewoon hervormd' of
'gewoon gereformeerd' of ook 'het
brede midden van de kerk' (dat nu
minder dan de helft blijkt te zijn),
geen suggestieve taal?

liging en dienst. Omgang met God
en met elkaar, zodat je grwit in
kennen van en in liefde voor de Here G d en elkaar. Heiliging betekent dat je wanneer je 'van Christus' bent, maar niet kunt doorgaan
alsof er niks aan de hand is. Alsof
er niks veranderd is. Je gaat anders
denken en doen; je gaat op Zijn
spoor meer en meer. Dat heeft z'n
uitwerking. God heeft heel wat.te
doen in deze wereld: er is veel te
veel onrecht en atmode, veel te
veel onbekendheid met wie Hij is.
Werk zat voor zijn mensen.
Maar wie alleen hard werkt, verwaarloost de relatie. Die brandt op
en stoot tegen de vraag wat voor
zin het allemaal heeft. Dus: wat ga
je doen het komende seizoen om
de relatie(s) te onderhouden en om
bij te scholen? Je bent leerling en
dat blijf je je leven lang. Geniet ervan. 'F-jes, het eerste wacht!'

Meer rekenen met de
Gereformeerde Bond
Prof. dr. H.M. Vroom vindt, dat de
rechtervleugel van de orthodoxie een
ruimere plaats moet krijgen in de synode en de kerkelijke burelen. Niet
dat hij het eens is met de Bond, maar
anders krijg je maar verharding van de
fronten. En je moet (in de SoW-kerken) juist in gesprek blijven met elkaar, zo lezen we in het Centraal
Weekblad van 2 augustus jl.:

De Gereformeerde B o d in de hervormde kerk ligt dwars in Samen
op Weg. Dat is niet mooi, vinden
'gewone' hervormden en gereformeerden. Speelt de Bond geen
naachtsspel? Toch moeten we de
vraag onder ogen zien of er in het
verleden wel genoeg met de Bond
is gerekend. De Gereformeerde
Bord vertegenwoordigt namelijk
een groter deel van de hervorm&
kerk dan menig 'gewoon' hervorm& of gereformeerde leuk vindt.
Dat is de uitkomst van een onderzoek duá schoorvoetend ia de openbararheld is gebracht.

Van de hervormde kerkgangers op

I

Beroepen te Hardenberg-Centrum:
H.G. Gunnink te Schildwolde.

Intrede
Op zondag l september jl. deed ds.
P.F.Messelink te Hoofddorp intrede in de gemeente te Goes.
Ds. Messelink werd in de morgendienst door ds. A. Buursema te
ALmllerk-Werkendam en Breda in
het ambt bevestigd en deed in de
middagdienst intrede.
Beide diensten werden gehouden
in de aula van het Calvijn College,
Klein Frankrijk 19, aanvang (resp.)
10.00 en 16.00 uur.
Nieuw adres ds. Messelink:De Tol
1,4462 AZ Goes.
Op zondag 1 september jl. deed ds.
H. Pathuis te Urk uitrede in de gemeente te Oldehove.
Ds. Pathuis werd in de morgendtenst door ds. R. Hoogsteen, emeritus-predikant te Zuidhom, in het
ambt bevestigd en deed in & middagdienst inmde.
Beide diensten werden gehouden
in De Zaaier, Julianastraat 25, aanvang (resp.) 9.15 en 14.15 uur.
Nieuw adres ds. Pathuis: T.P. Oostehofstraat 16,9883 PJ Oldehove,
a (0594) 591382.

Herdenking Vrijmaking
Mariënberg - Op woensdag 4 september jl. was het vijftig jaar geleden dat de gemeente te Mariënberg
tot Vrijmaking kwam. Dit feit
werd, tijdens een herdenkingsavond in het kerkgebouw te Mariënberg voor (oud-)leden en belangstellenden,herdacht.
Ds. S.S. Cnassen, erneritus-predikant te Mariënberg, richtte zich in
zijn toespraak getiteld 'Vrijgemaakt om jullie', speciaal tot de
jeugd. Er werd verder een diaserie
getoond die de landelijke betekenis

van de Vrijmaking belichtte.
Aanvang: 20.00 uur.

Vroomshoop- Op zondag 1 september jl. was het vijftig jaar geleden dat in Vroomshoop de eerste
'vrijgemaakte' kerkdiensten werden gehouden. Ter gelegenheid
van dit feit werd op vrijdag 6 september jl. een herdenkingsavond
gehouden in het kerkgebouw, Van
Stolberglaan 2, aanvang 19.30 uur.
Alle leden en oud-leden van de gemeente waren hiervoor uitgenodigd. Ds. S.M. Alserda hield een
toespraak met als thema 'Vrijgemaakt vandaag', verder werd een
diaserie vertoond. Eveneens werd
op deze avond de herdedingsbundel aangeboden, waarin een overzicht is opgenomen van de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk
te Vrmmshoop, vanaf de oprichting in 1864. Ook het plaatselijke
zangkoor en de jeugdvereniging
verleenden hun medewerking aan
de bijeenkomst.

z

ENBING

Dr. L.J. Joosse (red.)

'Leren hoe hij wand'len moet'
Over woord en daad in de zending
117 pag., ing., f 16,95, nr. I

Dr. Chr. Fahner (red.)

Volken in beweging
Over heilsverwachting en messianisme bij de volken
88 pag., ing., f 16,50, nr. 2

Dr. L.J. Joosse (red.)

Uitstralen is werven
Over missio~zaireopbouw van de gemeente
128 pag., ing., f 16,95, nr. 3

Terugkeer
Drs. J J . A . Colijn, docent van de
Stichting Fundament en tot voor
kort werkzaam in Hongarije, is teruggekeerd naar Nederland. Drs.
Colijn is vier jaar in Hongarije
werkzaam geweest en bereidt zich
momenteel vmr op het preparatoir
examen. Na dit examen zal hij kroepbaar zijn binnen de Geref. Kerken in Nederland.
Adres: Wortmansiraat 282,
8265 AL Kampen, u (038)
3325964.

Reünie emeriti
Gebruikelijk (kdoeld) sinds 1995
op de tweede donderdag van sep
tember (1 2), eerder aangekondigd
op 19 april 1996. Ongeveer 40 collega's en dames hebben zich gemeld. De inschrijving blijft open
tot uiterlijk zaterdag 7 september
a.s. Veel onderlinge conversatie.
Twee (korte) inleidingen over
'Kaklied' en 'Kerkbouw'. (055)
5424804.

Een Reeks over
zending!

DICHTERBIJ

Dr. W. van Heest (red.)

'Beminden om
der vaderen wil'
Over Israël en de zending

a

160 pag., ing., f 17,25, nr. 4
Ook verkrijgbaar bij de boekhandel.
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OOSTERBAAN & LE COINTRE B.V.
Postbus 25 - 4460 AA Goes - tel. 0 1 13-21559 1

Afscheid
Rijnsburg - Op zondag 8 september zal ds. C. Bijl afscheid nemen
van de gemeente te Rijnsburg, in
verband met het aan hem door de
kerkenraad, per 8 september, verleende emeritaat. De afscheidsdienst zal plaatsvinden in de Grote
Kerk van de Hervormde Gemeente
te Rijnsburg, Kerkstraat 32. De
dienst zal beginnen om 19.00 uur.

Adreswijzigingen e.d.
Krommenie * Kerkenraad (postadres): Postbus 259, 1560 AG. Scriba: A.H.F. Huijgen, .a (075)
6427125, fax: 6427 127 (pag. 120).
Daarlerveen * Scriba: J. Huls, De
Entergraven 36,7676 EA Westerhaar, u 10546) 658977 (pag. 78).
Vrouwenpolder * Kerkenraad:
Postbus 18,4353 ZG Serooskerke,
B. van Urk (pag. 150).

