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MEDITATIEF

AMBTSDRAGER EN
VOORDEURDELER
648
Doordut steeds meer jonge mensen steeds
eerder zelfstandig gaan wonen, neemt hef aantal
adressen in een gemeente hand over hand toe.
In hef verlengde daun/anstijgt hef aantal
hulsbezoeken, de werkdruk van de urnbbdragers
neemt toe en het uanial bezoeken per adres
neemt af. Vele varkens maken de spoeling dun,
nietwaar? Al guat het in dit geval over schapen,
de gevolgen worden daar niet anders van.

Nu zal dit verschijnsel in de ene gemeente zich sterker voordoen dan
in de andere. Juist in de steden.
waar kamertiewoning veel vwrkomt, zuilen & ambtsdragers hier
meer mee te maken hebben. Toch
is het beeld algemeen genoeg, om
hierover samen na te denken.

Het is te begrijpen, dat in deze tijd

opnieuw de vraag naar voren komt,

of ouderiingen altijd met z'n
tweeën op huisbezoek moeten
gaan. Kan dat niet afgewisseld worden, zodiat ze ook afzonderlijk
gaan? Dat scheelt tijd en juist bij alleenstaande jongeren moet dat toch
mogelijk zijn.
Tegen m'n eenmans-huisbezoek
geldt meestal een drietrtl bezwaren:
a. het getuigenis van twee is op de
kerkeraad van kielang, zeker in

geval van vermaning en tucht;
b. ambtsdragers die alleen op pad
gaan kunnen elkaar in een gesprek niet helpen of corrigeren;
c. het kan niet komen tot sen gezamenlijke taxatie van het bezoek.
Dat zijn waardevolle argumenten.
Toch gelden ze niet in alle situaties
even sterk, zoals onlangs bijv. ds.
P. Groenenberg heeft laten zien.'
Argument a. is ontleend aan een
Schriftgegeven, waarin het niet direc t over huisbezoek gaat. Deut.
19 : 15 gaat over een siaiatie van
beschuldiging en rechtspraak. Nu
kan een huisbezoek zo'n karakter
krijgen. In die omstandigheden is
het dan zeker wijs en noodzakelijk
dat broeders samen op bezoek
gaan. Ook Mt. 18 : 16 geeft dat
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aan. Maar z6 zijn gelukkig niet alle I
meentelid aan te bevelen.
'
huisbezoeken.
In de praktijk kan dat prima verloVervolgens valt over de argumenpen, zo is mijn ervaring al sinds
ten b. en c. een ander licht wanneer
een paar jaar. En wat de onderlinge
bedacht wordt,dat vooral bij alleencwrectie en de gezamenlijke taxastaande jongeren én ouderen een
tie betreft,als de ouderling ter kerbezoekje tussendoor vaak net zo
keraad iets meer rapporteert, v d
persoonlijk en diepgaand is als het
aök over zijn eigen aanpak van het
'officiële' bezoek. Juist als je 'ingesprek, kan dat bezwaar goed onformeel' of ook onaangekondigd erdervangen worden.
gens bÍnnenatapt, kun je allerlei siTot zover mijn bijval aan de ge
tuaties aaneffen waar je dan (met
dachten van Groenenberg.
Gods hulp) alleen voor staat. De le
vensechte vragen van de kamerbeDelen gelovigen alleen een
woner worden heus niet opgevoordeur?
spaard tot het jaarlijkse huisbezoek. Wanneer je als ambtsdrager
Graag wil ik de situatie ook van de
een beetje band hebt in je wijk,
andere kant benaderen.
krijg je zodra je je neus laat zien
Hei komt namelijk voor, dat Cjonvan alles voorgeschoteld waar de
ge) broeders en zusters als los zand
persoon op dat moment mee zit.
langs elkaar heen leven, al wonen
Met de bedoeling daar vanuit de
zij onder één dak.
Schrift op in te gaan. Kortom,wat
Zij delen dan de voordeur, de keuis dan het verschil tussen het 'infwken en de douche, maar doen vermele' k o e k en het 'officiële'? En
der alle; apart. Ze koken en eten afals dat verschil soms minimaai is,
d e r l i j k , lezen en bidden ieder
moeten dan & bezwaren tegen het
voor zich, kortom,ze merken vereenrnans-huisbezekonverminderd
der niets van elkw.
blijven gelden?
Of ze eten wel samen, maar bidden
Deze nuchtere constateringen zijn
stil en net zo stilzwijgend wordt
m.i. steekhoudend. Bovendien
een gedeelte uit de Bijbel aangegeldt van al deze beimken, dat zij
hoord.
ambtelijk zijn. Het 'officiële' beIk zeg niet dat dit het algemene
gint niet pas, wanneer je met z'n
beeld is. Maar ik signaleer wel dat
tweeën binnenstapt. Een ambtsdradit gebeurt. Soms is er weinig of
ger komt dtijd namens zijn Zender.
helemaal geen geloofsgemeenDaarmee is niet het pleidooi geschap onder hen, die één huis be
voerd, om altijd maar alleen op pad
wonen.
te gaan als ambtsdrager. Zeker
Natuurlijk past dat prima in het
niet! Er blijven situaties genoeg
beeld van onze tijd. leder leeft voor
over, waarin het beter is met z'n
zich en heeft aan zichzelf genoeg.
tweeën te gaan. In gezinnen met
't Is alleen de vraag, of dit ook past
(grotere) kinderen, noemt Groenenin het kader van de gemeenschap
berg als voorbeeld.
der heiligen. K m je onder &n dak
Het gaat er dus niet om een nieuwe
leven met je geloofsgenoot, terwijl
regel te formuleren. Maar wel dat
je hern niet ziet? Is het mogelijk in
er begrip en ruimte komt voor het
m'n samenlevingsvorm, dat je
eenmans-huisbezoek. Eigenlijk is
geen enkele verantwoordelijkheid
die ruimte er altijd d geweest, kerkvoor elkaar wenst te aanvaarden?
ordelijk is wat dit betreft niets vastDit wordt des te schrijnender, wangelegd. Ambtsdragers zullen de leneer tegelijkertijd& ambtsdragers
den van de gemeente trouw bezoezich de tienen uit het Lijf lopen om
ken, zegt het formulier.
iedereen een beetje in het pastorale
Zij kunnen zelf wel inschatten wanoog te houden.
neer het voorkeur verdient alleen
Tmh is m.i. tot nu toe het algemeof gezamenlijk te gaan. Daarbij is
ne beeld, dat de ambtelijke zorg
overleg met het betreffende gekeurig in de pas is blijven lopen

met de individualisering in de samenleving. Gaan de mensen apart
wonen, hoe jong ze soms ook zijn?
Dan krijgen ze ook allemaal individueel huisbezoek, al worden dat bijvoorbeeld vijf bezoeken onder één
dak.
Mijns inziens gaat hier iets wringen. Want hier wordt nieuwe wijn
in oude zakken gedaan. Nieuwe
leefvormen worden bearbeid vanuit een overoud model. Terwijl ieder kan verzinnen, dat de ambtsdragers, al zouden ze regelmatig kunnen komen, in de verste verte niet
kunnen compenseren wat in zo'n
woonvorm aan onderling toezicht
ontbreekt.
Bovendien is het ambt niet bedoeld
om op te pakken wat de gemeente
laat liggen. Ouderlingen halen al
het toezicht niet naar zich toe, maar
zij stimuleren de onderlinge verbondenheid.

Samen één adres
Naast het eenmans-huisbezoek
komt nu een andere mogelijkheid
in beeld, die minstens zo goed kan
zijn. Namelijk het huisbezoek per
adres. Waarbij onder' adres' dan
normaal een woning wordt verstaan, niet een kamer.
Dat zal wennen zijn. Want wij zijn
kamers gaan tellen als een adres.
Toch gebeurt dat bij gezinnen
meestal niet, ook niet als er oudere
belijdende leden in huis zijn. Dan
blijft het één adres, zij het met
meerdere 'pastorale eenheden' of
hoe dat heten mag. Als je het zo definieert houd je er rekening mee,
dat het wenselijk kan zijn dat die
oudere gezinsleden ook wel eens
een bezoek apart ontvangen. Maar
daar ga je niet bij voorbaat van uit,
en het hoeft ook zeker niet altijd.
De omschrijving: 'één adres met
meerdere pastorale eenheden' geeft
aan, dat je veel gezamenlijk kunt
doen zonder dat de afzonderlijke
aandacht ondersneeuwt.
Dit levert zeker tijdwinst op. Terwijl ik er meteen aan wil toevoegen, dat de inhoudelijke winst nog
veel groter en belangrijker kan zijn.

Meer dan eens hebben kamerbewoners, die achter één voordeur als
los zand (niet) met elkaar omgingen, van te voren vreemd opgekeken van een gezamenlijk te ontvangen ambtelijk bezoek. Maar nog
voor de avond om was, had die verbazing plaats gemaakt voor herkenning en zelfs enthousiasme. Er waren plannen gemaakt om voortaan
ook samen Bijbel te lezen en te bidden. En om samen een gereformeerd blad te gaan lezen. Spontaan
ontstonden er later regelmatig gesprekken. Want men had ontdekt,
dat veel indrukken, gedachten, vragen en twijfels gemeenschappelijk
zijn, en hoe veel je aan elkaar kunt
hebben als je naar elkaar omziet en
de dingen samen bespreekt.
Stel dat twee ouderlingen een
avond uittrekken voor een bezoek
op zo 'n adres waar drie à vijf bewoners zijn. Dan wordt de tijd goed
besteed! De voordelen kunnen
groot zijn:
a. er is tijd om onderwerpen uit te
diepen, soms meerdere tegelijk;
b. wanneer de bewoners zich
(enigszins) herkennen in elkaars
spreken, zullen zij al snel elkaar
aanvullen of op elkaar ingaan;
c. zo wordt de wooneenheid tot
een zekere geloofseenheid, het
onderlinge gesprek wordt gestimuleerd;
d. al zou het geen tijdwinst opleveren, dan toch is het voor de
ambtsdrager werkdrukverlagend wanneer hij weet, dat men
onderling de geloofservaring
deelt, elkaar helpt en corrigeert.
Op deze manier blijft het persoonlijke ambtelijke gesprek het uitgangspunt in het pastoraat. Terwijl
wij tegelijkertijd honoreren, dat
persoonlijk iets anders is dan individueel.

Probeer het eens
Uiteraard is het wijs, met deze nieuwe opzet niet te hard van stapel te
lopen. 't Is een kwestie van overleg

met de voordeurdelers, die er soms
(aanvankelijk) negatief tegenover
staan. Het is te begrijpen, dat sommigen er tegenop zien wanneer zij
in gezelschap zich minder gemakkelijk uiten.
Ook is dit dus niet iets om te forceren, dat het altijd zo zou moeten.
Er zijn wel eens onderwerpen, die
beter onder vier ogen besproken
kunnen worden.
Waarschijnlijk wordt het beste resultaat verkregen door een zekere
afwisseling van gezamenlijke en afzonderlijke bezoeken. Net als in
een gezin met oudere kinderen of
meerdere belijdende leden.
Daarnaast kan het bovendien variëren of de ambtsdrager alleen komt
of in gezelschap van zijn compagnon.
Zo is het zeker de moeite van het
prQberen waard!
Daarom zou ik ook de delers van
één voordeur willen vragen: denk
er eens over na. Als je dit nog niet
hebt meegemaakt, probeer er dan
eens ervaring mee op te doen. Je
mag immers ook zelf het initiatief
nemen. Op die manier help je niet
alleen de ambtsdragers een handje,
maar je kunt er vooral ook zelf op
vooruitgaan, doordat je ontdekt wat
je als huisgenoten aan elkaar hebben kunt.

1 P. Groenenberg,
'De werkdruk van de ouderlingen', in Gereformeerd Kerkblad voor
Overijssel etc., 11 febr. en 1 april 1995.

A.H. Verbree

U ZULT GODS NAAM
VERBUIGEN
Toen zei God 606 Mozes: Ik ben die
Ik ben.
Exodus 3 : 14

'What's Ui a name?' vraagt Shakespeare. Soms een heel verhaal,
soms een mooi verhaal, soms ailebei.
De gelovige Jood staat bekend om
zijn haast angstig onizag voor de
naam van God. Niemand zal hem
'Jahwe' horen zeggen. Schrijft hij
een brief, en moet G& naam daarin genoemd, dan noteert hjeen
hciofdetter'H'. De eerste letter
van de Hebreeuwse uitdnilrking
'hasjem', wat betekent 'de naam'.
Of,nog extremer, hij schrijft een
hoofdieüer 'D'. Want de 'd' komt
in het Hebreeuwse alfakt dmct
voor de 'h'. Zo bewaart hij maxir n d afstand tot Gods naam d m te
verwijzen naar de verwijzing...
Laat me nog de Tora-kopiist noemen. Voor hij in de boekrol Gods
naam mag opschrijven, moet hij
zich eerst door onderdompeling rei-

nigen.
En twh was het uitgerekend Israël
dat als eerste Gods naam verboog.
Hoezo?
Bent u naar catechisatie gegaan?
Dan weet u ongetwijfeld wat de
naam Jahwe betekent. Ik hoor het u
zeggen: Ik bdie ik ben. Zo heb
ik het ook geleerd. We hebben het
goed onthouden, maar het is wei
fout.
Toen dit tot me doordrong, zette
het me even stil. Misschien kan het
dat ook met u doen.
Maar waarom mu deze weergave
eigenlijk fout zijn? De Here zegt
toch duidelijk in Exodus 3 : 14:
'...Ik ben die Ik ben, En Hij zek zo

zult u tot & Israëlieten zeggen: k
ben heeft mij tot u gezonden'?

Ja, dat staat er. Het fijne punt is dat
hier in het H ~ u w geen
s Jahwe
staat. Jahwe betekent namelijk niet:
'Ik ben' maar 'Hij is.'
God zegt van zichzelf in vers 1 4
Ik ben Eerste persoon enkelvoud.
Maar het volk moet (vers 15) leren
zeggen: Jahwe, Hij is. Derde persoon enkelvoud.
Zo leert God zelf I a 1 zijn naam
te verbuigen.
Hierin zit een di- les.
Gods naam is geen op zichzelf
staand gegeven. Anders gezegd:
Gods naam is geen zelfstandig
NAAMwoord Gods naam is een
WERKwoord.
En werkwoorden zijn er om te
worden verbogen. Wie Gods
naam in de mond neemt, doet belijdenis. vraag dax- niet S C ~ O U der ophalend: wie is Hij? Let op
zijn daden en zeg dan: Hij is.
ag:
~p Hem ~<an
aan.

En daarmee is de brug tussen de
grondteksten de begane grond van
ons dagelijks leven aangewezen.
Hoe ga ik met Gods naam om?
Wat is zijn naam uit mijn mond
waard?Is ze blijjdenis? Heeft zijn
naam vmr mij een lieflijke klank,
de klank van houvast, eerbied en
perspectief? QE is ze tot louter
klank verworden,zodat ik weer terug ben bij af, bij Mozes, en ik &
vraag voel opkomen: Wie is Hij
nog voor mij?
Zie waar Gods naam voor staat ds
ze klinkt boven de doopvont, als ze
ruist tussen het graan, als ze schittert in de Morgenster.
En verbuig dan die mam.
Doe het, zolang u leeft in uw onvoltooid tegenwoordige tijd!

hier niet om kleine &nHet
gen. Bit is voor ons, om ook met
Shakespem te eindigen, werkelijk
een kwestie van 'to be or not t0 be'.
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GROEIEN IN HET GELOOF HOE GAAT DAT?
Geef ons meer gelwf. Dat vroegen
de discipelen eenmaal aan de Here
Jezus (Lukas 17 : 5). Ze hadden
wel geloof, maar ze voelden zo hevig de kleinheid en zwakheid ervan. Zeker nu & Here Jezus hun
heel zware opdrachten had gegeven, zoals het voortdurend willen
vergeven van een zondigende br=der. Geef ons meer geloof, dat kan
ook ons gebed zijn. Want ook wij
voelen'ons vaak niet sterk in de
schoenen van het gelmf staan. We
hebben dringend behoefte aan gelcofsversterking.
Heel opmerkelijk is het antwoord
van de Here Jezus op de vraag van
zijn discipelen. Hij zegt: indien gij
een geloof hadt als een mosterdzaad, gij mudt tot deze moerbeiboom zeggen: Word ontworteld
en in de zee geplant en hij zou u gehoorzamen. Het gaat er blijkbaar
niet in de eerste plaats om dat W13
sterker wwden maar dat wij steeds
meer de kracht van GOD ontdekken. Wie gelooft, heeft God, de almachtige God.
Groeien in het geloof i s dus niet
dat wij meer kunnen of ons sterker
v d e n maar dat we almeer zien dat
God met ons is. Ik vermag alle dingen ,hJenis, die mij kracht geeft,
zegt Paulus.

daad, een echt werk-woord. Het is
een kwestie van vertrouwen. Gelo-

l

Geloof en geloof Is twee
Daar komt nog iets bij. We spreken
over de groei van het geloof. Daarbij hebben we het over het geloven
als daad. Dat is te onderscheiden
van het geloof naar zijn inhoud.
Over dat laatste valt niet in temien
van groei te spreken.Want de inhoud van het gdoof is het W d
van G d en de belofte van God;en
die zijn onveranderlijk.
Wij spreken dus over geloven als

I

ven is een gericht-zijn op God, een
relatie met Hem hebben door Jezus
Christus. Bet geloof ornhelstChristus met al zijn weldaden. Geloven
is vluchten naar Christus en bij
Hem zekerheid en mst vinden.
In dat geloof zitten schommelingen. We merken dat ook in de Bijbel op. Jezus kan spreken van een
groot geloof (bij de hoofdman van
Kapernaurn). Het geloof van deze
man wordt gekenmerkt door de hoge verwachtingen die hij van de
Here Jezus heeft en het grote
verímuwen dat hij in Hem stelt. Jezus spreekt ook van een klein geloof, ais Petrus op de golven in
plaats van op Jems ziet. Dan is er
sprake van gebrek aan vaîmuwen
en verwachting. Het klein geloof
stuit op de grenzen die het zelf
stelt, terwijl Jezus juist de grenzen
dmrbreekt ( lopen op het water!).
Ook de uitdniklung'zwak geloof
treffen we in de Schrift aan. De vader van een bezeten knaap zegt tot
Jezus: ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. De vader gelooft maar
is zich heel goed bewust van zijn
eigen beperktheid, de onvolkomenheid van zijn vertrouwen. Dit 'zich
bewust zijn van' onderscheidt
zwak geloof van klein geloof.
Uit deze gegevens is duidelijk dat
we niet met één woord over het geImf kunnen spreken. Geloven is
een activiteit, een bezig zijn,een je
richten op de Here. En darin zijn
we niet altijd even sterk. Daar zitten schommelingen in. Maar daar
kan dus ook grmi in zitien.

, Waarin bestaat die groei?
Vanuit wat ik hiervoor uit de Bijbel bij elkaar bracht, kunnen we

11.1
.en met God
onclusies trekken ten
& geloofsgroei. In de

eerste plaats dat die groei mogefijk
en nodig is. In de tweede plaats dat
die groei inhoudt een toenadering
tot God en tot Christus. Groeien in
het geloof betekent boven alles dat
we almeer verwachten van de Here
en dat ons vertrouwen in Christus
ai sterker wordt. Se leert almeer afzien van je eigen mogelijkheden en
almeer rekenen met Gods mogelijkheden, die onbegrensd zijn.
Dat groeien in het geloof hangt samen met het al beter leren kennen
van God. Geloven is vertrouwen.
En hm meer je weet van God, des
te meer zal je vertrouwen in Hem
zich verdiepen. Laat ik het vergelijken met onze relatie met andere
mensen. Je vertrouwen in mensen
kan groeien naamiate je hen beter
leert kennen, of je verímuwen
wordt daardoor juist minder. Want
bij nadere kennismaking kunnen
mensen geweldig tegenvallen; ze
kunnen je vertrouwen beschamen.
Maar bij God bestaat die mogelijkheid niet. Hij kan ons vertrouwen
niet beschamen. Als ons vertrouwen in Hem kleiner wordt of soms
helemaal wegvalt, ligt de oorzaak
daarvan echt bij ons. Bij God is het
m: hoe meer je Hem leert kennen,
hoe meer je Hem gaat waarderen.
Als Paulus in zijn tweede brief aan
de Thessalonicenzen schrijft (1 : 3)
dat hun geloof zeer toeneemt, bedoelt hij dat ze hun leven al k w u s ter ter beschikking stellen van de
Here. Jezus Christus neemt in de
gemeente en in het leven van de ge
meenteleden een al klangrijker
plaats in. En het doel daarvan is dat
de relatie tussen God en hen al beter wordt. Gods bedoeling met ons
is dat wij naar zijn beeld vernieuwd worden,mals het was in

het begin ea zoah het straks weer
zal worden. Daar is God mee bezig
en in dat kader staat w k de p i
van ons geloof.

Nu moeten we voor twee uitersten
ons haeden. Aan & ene baat voor
âe gedachte dat het ia dit leven
~hniksHtoTdf.DBnqgen~
ach, we blijven allemaal mndaaxs.
En we v e m n e n ons met de ge
dachre dat het in dit leven alleanaal
snikwerk is en dat we niet echt verder komen. Dan is & prikgel verdwenenomdeHerealmeerpiaats
in je leven ae gewen. Aan de andere
kant is er het $waar &
weiv m i t
gaan grijpenop àe komende volmmktheid. We zauden Ininnen denken dat we zoverkunnen groeien
in het geloof en de heiliging dat we
minder vergeving aodig hebben en
dat we de strijd tegen de zon& we1
op een h g pitje kamen zetten.
Maar hîkan nooit onlze verdienste
zijn dat we m
i
e
n in het gelcaf.
Het is en blijft g&
VWI Gd.En
we kunnen in dit 1eve.n nmit op onze huweren gaan rusten mndaî we
nu wel op k t goede niveau zouden
zitten. &t blifi een strijd om in te

nade er vmr mij naiig is. Ook dat
is graeien in het geloof. Hm dichter je bij de Here leeft, hoe meer je
jezelf leert kennen.Des te meer
verlang je ook naar de vergeving
van de zonden en naar de vemieuwende werking van de Heilige
Geest. In het leven van die oude

.- -
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M e m en zuskm blijkt op deze
manier heel mooi h* de H m een
leven lang met zijn kinderen hzig
is enhenaldieperhdeidtinde
gehehm van Bet echte cbistenleven. Dat bestaat uit p i e n in dc
hoogte, maar ook in de diepte.

--

Grmlen In de hoogte en in
Twbm wil P er in dit artikel de
nadmkop~Batgroeieninhet
~ioofeengmá~silledmgtenis.
Je inuit riiisschn mdat kt
vdgaatonaeen"gma~enn,gmieriin de hoogte. Mam
ookktgroeienindedieptehoort
d i j . Hoe m m plaats de Here raamelijk ia je kveakrijgt, t,
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De grond voor de navolging van Christus 2
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aaar de zin van leven in gebrokenheid, in zwak%@leid,beschadigd en zondjg. We
: F eaandacht op het menseluk leven van ~ e z m 1
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Christus' lij~aulu:
tinFil.3: 10
over 'de gemeenschap aan zijn [dat
is: Christus'] lijden, of ik - aan zijn
dood gelijkvormig wordend - zou
mogen komen tot de opstanding

m
,x,

1

De apostel ziet een verband tussen
zijn en Christus' lijden, tussen
Christus' dood en zijn sterven (ais
eindpunt van zijn eigen lijden).
Van daaruit ziet hij hoopvol voor
ding doorlopen.
Ligt die gemeenschap met Christus' lijden alleen in de tmrekening
door God? Ja, fundamenteel wel.
Maar daarna ook in het gemeenschappelijke van het lijden &?
Juist fn eigen lijden leert de apostel
de kracht van Christus' opstanding
en de betekenis van diens lijden
kénnen en ontvangen.

Jezus' sterfelijkheidin eigen
'Gemeenschapaan
Christus' lijden'
In allerlei teksten in het Nieuwe
Testament wordt een verband geIegd tussen Christus en de gelovigen. Zijn Iijden en sterven worden
op ons overgedragen. Dat is het
wonder van Gods genade! Christus
nam onze plaats in. Wij die bij
Hem horen, worden in Gods ogen
kinderen als Hij.
Deze identificatie van de gelovigen
met Christus is bekend in de toerekening van Gods gerechtigheid.
Dat gebeurt in een gedeelte als Romeinen 6 zo: in Christus' kmisiging en sterven, begrafenis en opstanding zijn wij met Hem gekrui-

sigd en gestorven, begraven en opgestaan. In de doop is dit uitgedrukt als 'met Hem kgraven worden door de doop in de dood' om
ook met Hem op te staan in een
nieuw leven (VS4). De oude mens
is immers mee-gehisigd. Paulus
schetst zo de principiële eenheid
tussen Christus en zijn discipelen
die in Hem geloven. Daarin ligt de
scherpe breuklijn met de zonde en
het oude leven. God rekent ons op
grond van Christus' levens- en lijdensgang diens gerechtigheid toe.
Minder vertrouwd zijn we met een
andere lijn, opnieuw voornamelijk
in Paulus' brieven. Hij ziet ook de
realiteit van het lijden van christe-

Ik meen diezelfde gedachte ook in

andere teksten te vinden. Zo
schrijft Paulus, opnieuw zijn eigen
leven typerend:
'gelijk het lijden van Christus overvbedig over o m komt, zo valt om
door Christus ook overvloedig vertroosting ten h e l ' (2 Cor. 1 :5).
Het lijden van de Heer komt óver
de dienaar. Het broze evenwicht
wordt prachtig zo verwoord:
we zijn 'vervolgd, doch niet verluten, ter aarde geworpen, doch niet
verloren; te allen tede het sterven
van Jezus in het ficItaam omdragen&, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare.
Want vuortdurend worden wij, die
leven, aan de dood overgekverd,

den nog niet voorbij, wel volbracht. De
verdrukking van Christus gaat in zijn
discipelen die in dienst van het evangelie staan, voort.5 Misschien koos Paulus in Col. l : 24 met opzet niet het
woord 'lijden', maar het M e r e 'ver-

om Jezus' wil, opdat ook het leven
van Jezus zich in ons sterfelijk
vkes openbare' (2 Cor. 4 : 10-1I).
Paulus noemt nu Jezus' naam als
mens. Daarmee drukt hij de overeenstemming uit. 'Het gedood worden van Jezus', het uiterste bewijs
van Jezus' sterfelijkheid draagt de
dienaar in zijn eigen lichaam mee.
Had de Meester niet voorzegd dat
zijn leerlingen in zijn lijden zouden
delen (Mam. 10 : 25; Joh.
15 : 1Bv)? Dat belijdt Paulus met
een hoopvolle toevoeging: 'Irnm m ,indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn
opstanding' (Rom. 8 : 17):

dnikkingen'.

We maken de balans op. Naast de
lijn van (3rktus' plaatsvervangend
lijden, uit genade overgedragen op
& gelovigen, is er nog een lijn. Dat
is die van de gemeenschap met
Chistus' lijden. Wie het plaatsvervangend lijden van de Meester aanneemt, kan ook in zijn lijden m o e
ten delen. Daarin onderscheiden
zich twee componenten.

De voortzetting van Chrisius'
verdrukking

1. Er is verwantschap tussen W s t u s en de lijdende dienaar in de
sterfelijkheid, in het mens zijn
op z'n zwakst.Daarnaar keken
we in het eerste artikel. Zei de
apostel niet dat hij het sterfelijk
leven van Jezus in zijn lichaam
meedroeg?

Op z'n allersterkst lijkt dit uitgedrukt in Col. 1 : 24, een van de gevangenschapsbrieven.
'Thans verblijal ik mij over hetgeen
ik om wwenhvil lijd, en vul ik in
mijn vlees aun wat ontbreekt ma
de verdrukkingen v a n Chrisms, tepa
beheve van zijn licham, dat is de

2. De dienaar deelt in het lijden en
de Sood die ook de Meester onderging. De verdrukking omwille van het evangelie kan zich in
zijn dienst voortzetten.

gemente'.

Hoe kan Paulus, een mens, nu voor
aanvulling zorgen? En kan er iets
aan Christus' lijden ontbreken?
Nee, deze tekst wil niet zeggen dat
Christus' plaatsvervangmdlijden
onvoldoende was en dus d m zijn
dienaren voortgezet en aangevuld
wordt. Dat m totaal met Paulus'
prediking in strijd zijn. Hij spreekt
hier over zijn lijden, gevangen zittend, ten behoeve van & gemeente. Paulus bedoelt de verdnikkngen die - na Christus - nu aan zijn
dienaren (en in bijzondere mate
aan Paulus zelf) ten deel vallen in
de dienst van het evangelie.

G.de Ru die aan dit vers een hele sindie wijdde stelt dat het gaat over om de
mate van verdnikkuigen die naar het
einde, de verschijning van de Heer voeren.4Eens zal die maat v61zijn.Hij vertaalt:

'verdnilikingen om Christus'

wil'. Toch is dat te zwak vertaald. Met
H. Riddmbm zeg ik:met Christus' lijden in opdracht van de Vada is k t lij-

Verwantschap met Jezus'
zwakheid

'

De vraag moet gesteld worden:
geldt dit alleen voor ons lijden als
geloofsvervolging, of 66k van onze
menselijke zwakheid en sterfelijkheid in de tijd dat de vloek nog niet
is weggenomen, zoals Hij 6nder de
vloek leefde?
De woorden over het delen in de
verdnikkingen van Christus wijzen
op die andere woordverbinding: de
grote verdrukking die over de gel*
vigen komt. 'De grote verdnikpassen wij vaak alleen op ge
loofsvervolging die m den lijve ondervonden wordt. Om die re
den lezen we ook over a l de Bijbelteksten die over het lijden van de
discipelen en apostelen spreken
heen. Toch mem ik dat kade com-

ponenten van het lijden, zoals boven genoemd, op christenen vandaag van toepassing zijn. De duivel
oefent op geestelijk vlak een enorme druk op de volgelingen van
Christus uit. Hij maakt het geloof
zo moeilijk mogelijk en zit ons en
onze kinderen dwars. Hoort dat
ook niet bij 'de verdrukkingen van
Chnstus'? We worden opgeroepen
een plaats buiten de legerplaats te
aanvaarden en daar Zijn smaad te
dragen (Hebr. 13 : 13).
Maar ook het eerste, de verwantschap tussen de Meester en ons in
de zwakte van ons mens zijn, mag
toegepast worden.We zijn zwak,
mals Hij het ook geworden is. Alle
verdriet van de wereld is Hem van
binnenuit bekend. 'Hij heeft onze
zwakheden op zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen'
(Matt. 8 : 17). 'Hij is in alle dingen
op gelijke wijze als wij verzacht geweest' en daarom kan Hij meevoe
len met onze zwakheden (Hebr.
4 : 15). Het enige dat Hem van ons
onderscheid is de zonde. Maar ook
dat alleen nam de schuld àie we op
ons en de smet die we in ons dragen dragen. Beide nam Hij op zich,
toen Hij voor ons tot m d e geworden is.

Terug naar het waarom
We keren terug naar de vraag uit
het eerste artikel: waarom k met
Pasen het nieuwe leven niet in volkomenheid aangebroken? Waarom
leven wij ah zondaars voort? Waarom wordt er door gewone mensen
nog zoveel geleden? Ik m m de
volgende stukjes van een antwoord
in de bijbel te vinden.
1. God acht de mens zo hoog dat

Hij ons wil doen slrijden voor
de overwinning. Zo wil God de
wereld en de mens voor zich
winnen en zo vara binnenuit
overwinnen. Daartoe geeft Hij
ons zijn vlees geworden Zoon,
de ene mens Jems Christus. Hij
brengt de waarde van het mens-

zijn eigenhandig binnen handbereik. En Hij geeft ons door de
Geest de kracht die Hij behouden en gewonnen heeft.
2. I n onze zwakheid moest zijn
kracht volbracht worden (&t is
sen v e r g e l i j k b canclusie als
denkend over de zin van de vAl
in urnde). Onze zwakheid is
voor God geen verhuidering.
'Als ik zwak ben, dan ben ik
machtig!' (2 Cor. 12 : 9-10).
Datzelfde zegt ons het feit dat
God zijn Woord door mensenmond tot ons spreekt. Dat is de
'accomodatio', een beschikking
Gods die we eerst nederig - en
dan dankbaar - mmten erkennen. M. Luther noemde dat de
dienstknechtgestalte van het
Woord!
3. De navolging van Christus
mept ons de zwakheid van ons
mns-zijri in d zijn verdrietige
facetten op ons te nemen, zoals
Hij het voor ons - plaatsvemangend en voorgaand - op zich
nam.

4. We mogen het deelhebben aan
Christus' lijden niet ontkennen,
omdat we menen dat we in eigen land nog niet van geloofsvervolging spreken kunnen.De
verdrukking d m de boze is al
bezig, sinds de Meester die onderging.
5 . Langs die, ja, lange weg gaat
G d met ons naar het doel: &
gelovigen te vernieuwen naar
zijn beeld. Maar dat gebeurt
wel in het ons gelijkvomiig maken met het beeld van Chrfsms.

Zo komt de zin aan het licht van
Gods beschikking. Hij wil ons
dmn leven en mijden, zoals onze
Heer in onze plaats gedaan heeft.
We treden in zijn voetstappen
(1 Petr. 2 : 21).
Alleen m zien we wat er op deze
aarde concreet gebeuren moet, opdat Christus' koningschap aan het
licht komt. 'WantHij moet als ko-

ning heersen totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeít gelegd.
De laatste vijand die onttroond
wordt, is & dood' (1 Cor. 15 : 2526).
We komen - langs een langere weg
- uit bij hetzelfde antwoord als de
Catechismus gaf. Waarom m m e n
we nog sterven, terwijl Christus
toch voor ons gestmen is? Het
e i n d h l en het enige afdoende antwóord is: afstemen van de zonde,
binnengaan in het vokomen leven.

'

h zijn gwte werk Pudw. Ontwerp van
zijn rheologie hit K Ridderbos dit element
vrijwel buiten beschouwing,behalve kort:
'Zo wordt ook het lijden teken van overwinning, omdat liet bren@in de sporen van
Chriicus' (Kampen (J.H. Kok) 1966,278).

S. Greijdanus schrijft dat Paulus bedoelt:
'de uiiwerkuig van 's Heerenlijden, zoals
het in de gelovigen de zonde dmdt en hen
aan de zonde doet sterven, Rom.6 : 3-5, én
het deeihebben aan het lijden, dat Christus
de eeuwen door in zijn gelovigen lijdt,
Maah. 25 : 34-45; R m . 8 : 17c; Col l : 24'
(De brief vun den apostel Pudw aan de gemeIrte te Philippi, Amsterdam (H.A. van
Bottenburg) 1937,285).

'

De teksten zijn te vermenigvuldigen.'VerWijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden
van Christus' (l Petr. 4 : 13). Aan ck genoemde teksten kunnen ook andere uitdnikkingen gekoppeld w&,
zoals het 'lijden
twwiile van mijn naam' (Hmd.9 : 16), het
'voor Hem te lijdeai' (Fil. l : 29) en het 'zijn
maad dragen' (Hebr. 13 : 13; 1 Petr. 4 : 14).
Zie G.de Ru,He& het lijrbea wri Chrkhis
aanvulling nodig? Oia$enoeRnaar de interpreiaie vmi Col. I : 24, {Exegetica],Arnsterdam pon Bolland) 198 1.
Vgl. H Ridderbos, A m de Kobssenzen,
Kampen(JA.Kok) 1960,158
Zie M.R.
24 : 21; Openb.7 : 14.
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niet Ouweneels grootste zorg. Dat
blijkt tekenend uit het feit dat hij
zijn boek begint met de uitdagende
stelling, dat vandaag Nederland in
bepaalde opzichten christelijker is,
dan pakweg twee eeuwen geleden
(17).
ûuweneels grootste zorg is, dat de
secularisatie toegeslagen heeft binnen de kerken en hinnen de evangelische gemeenten. Daarom protesteert Ouwenee1 er heftig tegen om
secularisatie met kerkverlating te
laten samenvallen. Hij schrijft letterlijk: 'Secularisatie is niet primair
kerkverlating, maar kerkverloedering,in talloze opzichten.Secularisatie is dat God uit onze samenleving geweken is, en &b vrijwel
geen kerk of geloofsgemeenschap
h r v c u s uitgezonderd is' (16). De
bacht van Ouweneeis boek ligt onder meer hierin, dat hij nog sterker
dan Graafland deed de dreiging
van de'interne' secularisatie voor
het voetlicht plaatst. Ouweneels
boek vormt een niet mis te verstarie
waarschuwing.
In deze benadering past ook, dat
Ouweneel de vinger erbij legt, dat
secularisatieniet noodzakelijk betekent, dat het geloof in God wordt
afgezworen. Duideiijk laat Ouwenee1 zien, dat het punt bij secularisatie niet is, of de mensen al of niet
in G d geloven, maar wat dut geloof in hun d u g e l ~ k leven
s
uitwerkt. 'Secularisatie is niet dat
God wordt afgezworen, maar dat
Hij niet meer relevant is' (46).

Extreem
In zijn analyse van de secularisatie
gaat Ouweneel ondertussen wel
heel ver. Ouweneel wekt de indnik
te willen zeggen, dat het met het
chrîstetijk gehalte van de samenleving nog wel meevalt, maar dat de
situatie hde 'kerk' diep bedroevend is. Ouweneel spaart de evangelische groepen niet, maar zijn pijlen schiet hij toch v
d in & richting van de 'gevestigde kerken'.
Zijn stelling is, dat de gemiddelde
christen in grote lijnen net zo gese-

culariseerd is als de gemiddelde
Nederlander (50). Ouweneels
schrijfstijl schuwt over het algemeen de felle kleuren niet. Maar in
dit geval is geen sprake van de stijlbloem der overdrijving. Hij stelt:
wij kbben als christenen,afgezien
van noodsituaties, God feitelijk net
zo min nodig als de gemiddelde Nederlander. Temhate in onze bele
ving. D m m zijn we net m gese-

culariseerd als de rest.
Ouweneel spreekt in dit verband
zelfs over valse reiigie. Aan de
hand van een aantaa v o ~ r b l d e n
licht hij dat W. Bod i% z.i. ir~
feite
afwezig in onze voedselvoorziening. Want als wij bidden 'Geef
ons heden ons dagelijks brood' liggen onze etenswaren al hoog opgetast in onze k m k t . h onze ziekten en in onze gezinsplanning hebben we God evenmin meer nodig.
En als we ernstig ziekgeweest ztjn,
danken we weliswaar God voor de
genezing. Maar opnieuw:echt nodig hebben we Hem niet. Ouwenee1 schrijft in dat verband: 'Diep
in ons hart echter weten we, dat de
chemotherapie ons van onze kanker heeft afgeholpen'. Vandaar de
conclusie: 'De "Godsverduiskring" is in ons leven praktisch ge
wooniijlz niet mink "volledig"
dan bij niet-christenen' (52'5.4).

Darby
Hoe komt het dat Ouweneel kerk
en wereld gelijkschakelt? Hoe
komt het, dat hij ook verder in zijn
k k weinig oog he& voor het
werk van Gads Geest binnen de
kerkelijke wereld? Het heeft, lijkt
me, te maken met bet feit, dat hij later in ander vaband hzwaar
maakt tegen de 'dichotomie' van
'wereld' en kerk. Hij ziet de onderscheiding kerk-samenleving als een
typisch scholastische rest van het
natuw-genadeschema(86).
Maar er is meer. Ouweneel is lid
v m de 'Vergadering van gelovigen'. Hij behoort tot de 'Bmxiers'
die zich diepgaand hebben laten
biinvloedend m J o h Nelson Dar-

by (1800- 1882). Darby en zijn volgelingen hebben z.eer veel dingen
gezegd. waar een gereformeerde
zich geestelijk aan verwant voelt.
Maar er is ook vee1 waartegen mstig bezwaar gemaakt moet worden. In feite geldt hetzelfde voor
het &k van Ouweneel. Toen ik
me dvroeg hoe het komt,&t Ouweneel een bIinde vlek lijkt te hebh voor het werk van Gods Geest
in de kerk schoot me de naam van
Darby te binnen. De naam van Darby komt niet eens m vaak voor in
OuweneeIs boek. Maar de figuur
van Darby is wel degelijk levensp o t aanwezig!
De beweging van Darby was een
protest tegen & lauwe onverschilligheid in & Engelse staatskerk.
Darby zag de Anglicaanse Kerk
steeds meer als een wereldse instelling, die geen heiligen kvatte. Hij
zag de 'kerkverloedering' en de
verwereldlijking van 'de ambten'
om zich heen. Hij zag het als zijn
q i n g zich niet alleen van de wereld, maar ook van de wereldse
kerk los te maken. Naast de zuivere
motieven die je bij Darby duidelijk
aantreft zie je bij hem een reactiehouding en een willen wegvluchten
in een paradijselijk aandoende
broedergemeenschap.Dit alles is in
gedachten te houden wanneer je
Ouweneel leest.
De ware kerk is volgens Darby mei
de georganiseerde kerk,die te kennen is aan uiterlijke, zichtbare kenmerken en die een bepaalde geloofsbelij&nis heeft; de kak heeft
een onzichtbw en hemels karakter. De 'broeders' van 'De Vergadering' ontkennen daarom ook de
n h a k e l i j c h e i d van de ambten.
Doop en avondmaal zijn herinne
ringstekenen, geen sacramenten.
Het lidmaatschap van de gemeente
vereist een persdijk-wedergebren zijn.
Ouweneel is geen slaafs navolger
van Darby. Als het gaat over cultuurmijding bijvoorbeeld, lees je
dingen waar je blij mee bent! Op
dit punt lijkt Ouwenel meer g e
leed te hebben van Kuyper dan
van Dahy. Maar in & negatieve

benadering van de gereformeerde
kerken, hun leven, hun belijdenis,
hun kerkorde, herken ik veel van het felle'nee' dat Darby in de vori-

ge eeuw uitsprak tegenover de Anglicaanse staatskerk. Het élan van
Darby zag de kerk uitgeleverd aan
de wereld, Ouweneel ziet de kerk
uitgeleverd aan 'Msverduistering'. De vraag is aileen of hij, bij
alle lauwheid die er vandaag in de
kerkelijke wereld te vinden is, niet
iets over het hoofd ziet. Je kunt een
staatskerk, een volkskerk niet gelijkstellen aan een belijdende kerk!
Dwars door de lauwheid heen slaat
het vuur van de Geest. Dat is er
ook!

in de ontmoeting met een genadig
God (Luther!).
ik ken christenen, khrkmensen, die
diep in hun hart heeI goed weten,
dat niet de chemokuur hen van hun
kanker heeft afgeholpen, maar hun
genadige Vader, die het gebruik
van de middelen heeft willen zegenen. En andere christenen, die bij
problemen ten aanzien van de gezinsvorming niet met een grote
boog om de gynaecoloog heenlopen en tegelijktijd met hun zorgen zich diep afhankelijk weten
van de Here.
De secdarisatie is heel dichtbij en
blaagt je dagelijks. Ouweneel zegt
dingen die soms schrikbarend herkenbaar zijn.Maar als hij vraagt
'Als we eens heel eerlijk zijn: waar-

voor hebben we God nog echt no-

dig?', dan mag het antwoord aan
het eind van de twintigste eeuw net
I
:

m luiden als tweeduizendjaar geleden. Wanneer we ons bij ons antwoord op de vraag van Ouweneel
concentrerenop Gods genade in
Christus, zal de rest, zoals afhankeiijkheidsbesef ten aanzien van eten;
drinken en gezondheid, ons bovendien geschonken worden (vergelijk
Mat. 6 : 33).
Volgende maal verder.
N.&v. Willem J . Ouwenel, Ga$swrlichring. Een weg tot spiritualiteit en gemeenreopbouw;L evocatie van L verrduisterde
God, Uitgeverij Buijknen Schipperheijn,
Amstxdam 1994, omvang 282 pagina's,
prijs f 39,W.

Christus is dichtbij
Op gevaar af dat men zou kunnen
denken dat ik het probleem van de
interne secularisatieonderschat
(dat doe ik zeker niet; de v o o r k l den liggen om je heen en bij jezelf
voor het grijpen), plaats ik daarom
een groot vraagteken bij de vervlakkende manier waarop Ouwmeel
schrijft over christenen en nietchristenen. Ouweneel brengt de secularisatie dichtbij. Maar zet &arbij kerk en wereld in forse bewoordingen op &n lijn.
Waarom begint de schrijver, bij de
voorbeelden die hij noemt van dingen waarin christenen God niet
meer nodig zouden hebben, niet bij
de kern van het evangelie? Als ik
denk aan twee 'oemenselijke' problemen, die van de schuld en van
& dmd, dan denk ik dat je een ander verhaal kunt houden. Het besef, dat je de Here 'nodig' hebt
voor je eten en drinken, voor je
gezondheid en porternonnaie begint bij de ontdekking, dat je
Gods schuldvergevendeontferming'nodig' hebt om te kunnen
overleven. En dat is iets van alle
tijden. Ook in het 'agrarisch tijdperk' was afhankelijkheidsgevoel
tegenover de Here niet zomaar gegeven met het feit, dat kunstmest
ontbrak. Dat afhankelijkheidsbesef tegenover Hem werd gegeven
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et dr, J, Bouumun a i s gids hebben we gezien dat
Koran veel elementen uit de Bljbel heeft o
nomen. Maar dan wel binnen he7 kader dut
ohummed had uiigezet. Daardoor gaan bek
de wooden en begrippen een #ofaalander Ieleiden. Zonde wordt in de Koran dan veel
der de opstand tegen God dan we/hef
gen faohmm&= Vei-@v~hggebeu# n&
op grond van een V~Q&WM~OR&~.
%@w.

4. Abraham geannexeerd

voor de Islam
in de behandeling vaui Abradiam
wordt duidelijk dat de K o m steeds
meer Abraham heeft inge-d
in
de leer van Mohammed,om daarmee het gelijk aan eigen kant te
krijgen. in de mmte pwrode vat! de
Islam is Ahaham &t meur dan ie-

m d in de rij van de profeten, die
openbarhg ten ded valt. Later
wwdt hi3 de ~ c h t van
m de Ka'ba
[het gebedscentnun van de Islam]
en het grote voprbeeld van de
Islam. Mohammed zag in Abraham
steeds mieer een prowtyp van
zichzelf. Abraham moest bijv. ook
in Ur der Chalddn strijden kgen
het mgeloof van zijn vmrouders,

ief de n u i e met zijn vader, S.
: 4248. v oor putte Mohmrned waarschijnlijk uit de Joodse
traditie.
Bovendien bewijst Abraham,in S.
21 : 51-70,dat & g&
van de
voorvaderen nutteloos zijn en vernield kunnen worden. God redt
Abraham dan uit het vuw W W de
vijanden hem ingeworpen hebben.
Zo zal God ook Mohammed redden, juist in de bedreigde periade
in Mekka. Abraham m g visios
nen over het hemelrijk zo rnmt
Mohammed zijn volgelingen oproepen en m s t e n met het herneb
vooruitzicht in de clede M e b se periode van strijd.
In de periode te Medina laat Mohammed de Joden achter zich en
maakt zich op tot d i - 8
van
de Islam. Nu plaatst hij Isme1 als
de hevoorrechte zoon va&Abmham op de voorgrond. Abrakam en
Isrnaël hebben de Ka'ba gebuwd
en zijn dus de eerste Islamieten.
Hij wordt nu de patrimA van de
Islam, met alle functies die Mohammed later ovennam: profket, slkhter vil13de monothestiehe religie,
met Mekka ds hdofdplaats. Daarmee verlegde Mohammed definitief de richting van de Islam van Jeruzalem naar Mkkka.
Ook de gebeden van Abraham worden omgekdgen in de ri&ng van
de Islam, vgl. S. 2 : f 29'&
Heer, en zend hen [de mekkunen]
een gezant [rasoel, .w.l. Molaaimwed] uit hun midden die hiz Uw tek a e n voorrlruu$, hen k
t boek m
de wij&ea otnde~wa&t[&t zijn de
verzen van & Koran] en hem biltert.U bent de machtige, de wwijze.'
Daarmee w& deavaw Aùhham
uit & relatie met Israël g e W en
uit het Ou& Testament om hem
eea vaste plaats in de Islm te ge-

ven.

De oorspronkelijkebetekenis van
Abraharn wordt daarmee radicaal
gewijzigd. Abraharn is van de Joden en Christenen afgepakt en tot
moslim verklaard, S. 2 : 140141.
Door de machtspolitiek had M W
harnrned zich ontworsteld aan een
Joods bondgenootschap. Dat wordt
bezegeld met een religieuze mnexatie van Abraham. 'Ibrahiem
was nier jood, noch christen, moor
hij was een aanhanger von het zuivere g e l o o f [ h n i a , die zich [aan
God] overgaf [pooeslim] en hij òehoorde niet fotde veelgodendienaars.'
Uit deze ontwikkeling wordt duiklijk dat Mohammed nooit van plan

was om J d of Christen te WWden. Het ging hem om zijn o p
dracht aan de 'onwetende' Arabieren, met een boek in de Arabische
taai, tot hun behoud: 'Bij het duidelijke hek! Wij hebben het tut een
Arabisch Koran gemaakt; misschien zullen jullie verstandig worden9,S.43:2-3,vgl. S.20: 113en
S. 41 : 44. De hele leer van de Bijbel over Abraharn, bijv. in Paulus'
brieven is daarmee volledig uit de
Koran geweerd. Daarmee is de
Abraharn van de Koran in bijbels
opzicht geamputeerd. De God van
Abraham in de Koran is daarme
niet meer & God die & gwkloze
rechtvaardigt, Rom.4 : 1-22. En de
zegen van Abraham die God in
Gen. 12 : 3 beloofde voor alle volken is iets anders dan de betekenis
van Abraham in & Koran.

Marjarn Maria], maar niet de zoon
van God. Wei erkent de Koran een
zekere eigenheid van deze geboorte, ook wel dat Maria een ongetrouwde vrouw was, maar als een
afzonderlijke scheppingsdaad,sen
nieuwe schepping. 'Zij [Maria]
zei: "Mijn Heer, hoe zou ik een
kind krijgen, terwijl geen mens mij
aangeraakt heefr." Hij zei: "Zo is
het. God schept wat Hij wil.Wanneer Hij iess beslist, a h zegt Hij er
slechts tegen: Wees! en het is" ',
S . 3 : 47.
Het lijkt heel dicht te liggen op de
overschaduwing met de Heilige
Geest, maar het is totaal anders. S.
19 : 88-93 zegt:'En zij[de christenen] zeggen: De Erbarmer k e f i
zich een Kind genomen. Jullie kbben e c h iets afgrijselijks gedaan.
Bijna zou de k m e l er van barsten,
de aarde opensp/ijten en het gebergte ineenstorten, dat z i j aan de
Erburmr een kind toekennen. Het
past niet bij de Erbarmer dar Hij
zich een K
d
i neemt.' In de Koran
gem vleeswording dus van de
Zoon van God, geen gdeIijke
liefde van Joh.3 : 16, waardoor de
wereld gered w u h e n worden.

In de Koran wordt Jezus als Isa
vaak genoernd. Er zijn vemalen
over zijn g e w e , zijn jeugd, zijn
wonderen,zijn boodschap en zijn
profeet-zijn in de rij van de bijbelse profeten. Opvaiiend is tekens
de afwijking met de bijblse gegevens.

Dienaar van God, geen zoon
Isa wordt in de Koran dan wel getekend als een wonderdoener, die uit
klei vogels kon maken (opgepikt
uit het Evangelie van Thomas),
bhden kon genezen en doden kon
levend maken. Daarom werd hij
ook dicht in de buurt van G d geplaatst, en heeft hij een iets vooniitgeschoven positie t.o.v. & andere
profeten,ook t.o.v. Mohammed.
Maar hij blijft nadrukkelijk binnen
de menselijke grenzen. In de wieg
verklaart Isa al, tegen de b h u l d r gingen dat Maria een hoer zou zijn:
'Ik ben Gods dienaar; Hij heeji mij
het boek gegeven en mij tot profeet
gemaakt', S. 19 : 30. Geen zoon, alleen maar dienaar,d.w.z. onderworpene aan God,v.g. ook S. 4 :171-

Geboorte: schepping, geen vleeswording
Dat begint al met & gebmorte van
Qinstus. Isa is wel de zoon van

172:
Daarmee krijgt het dienaar-zijn van
Jezus, bijv. in Fiip. 2 : 5 e.v. een
heel andere betekenis. Hij is niet tegelijk m k H m , maar blijft, net als

5. Jezus in de Koran

alle mensen een creatuurlijke slaaf.
Zijn boodschap wordt wel evangelie genoemd, Indjiel, maar is niet
meer dan een &k. Net als & tora
van Mozes is het Indjiel een voorbereiding op de Koran. Hei blijft
een geschrift, dat pas met de boodschap van Mohammed tot volmaking is gekomen. Mohammed heeft
nooit echt kennis gemaakt met het
evangelie, maar het onbegrepen o p
genomen als het zaad waaruit de
sterkere Islam-plant uit voortkwam.

Geen drieënige God
Ai deze factoren komen tot een
hoogtepunt wanneer de Koran nadrukkelijk de Drieëenheid ontkent,
en nog wel bij monde van Isa, die
in & wieg zegt dat hij alleen maar
dienaar van God is.'En toen God
zei:"O Isa, zoon van Marjm, heb
jij tot de mensen gezegd: Neem
mij en mijn moeder tot gorden naast
God?" Hij zei: "U zij geprezen!
Het past mij niet iets te zeggen
waartoe ik geen recht heb,Als ik
ket gezegd zou hebben ahn zou V
het geweten hebben" ', S.5 :116.
Mohammed veronderstel& dus &t
& Drieëm God bestut uit Vader,
moeder Manana
en Jezus.
Er was in zijn ogen geen grotere
zonde dan 'sjierk', d.w,z. naast
God nog andere goden vereren.
Dat was de zonde van de Arabiem
waartegen Mohammed gefulmineerd heeft en wat de absolute b
staansgrond van de Islam werd.
Zonder nadere kennis van & christelijke leer over Vader, Zoon en
Heilige Geest heefi Mohammed de
kern van het
afgewezen,
zonder de q m h g van een weg te
rug. Isa k h gewoonweg geen God
zijn. Vanuit die grondstelling heeft
Mohammed het christendom (op
pervlakkig) be&ld
en radicd
afgewezen.

Jezus niet gekruisigd
Het is onduidelijk in de Koran h e
Jezus gestorven is, maar in i&
geval niet aan het kruk. Hij h als
profeet niet gedood zijn met een
straf, want dat zou de aimacht van
God omver halen, S. 5 :17-18.

Hooguit laat Mohammed het sterven van Jezus toe in sommige uitspraken van de Koran, om daarmee
te onderstrepen dat hij maar een gewoon mens was.
Ingrijpend zijn de woorden uit S.
4 : 157- 158 hde polemiek tegen
de Joden: 'Wij[Joden] hebben de
m i e h Isu, ak zoon van Morjam,
Gods gezant gedood. Zij hebben
hem niet gedood en zij hebben hem
niet gekruisigd, m m r het werd hun
gesuggereerd. Zij die het b r o v e r
oneens zijn, verktren erover in hijfel.Ze hebben er behlve het afgaan op vermoedens geen kennis
van; z i j hebben hem vast en zeker
niet gedood. Echter, God heeft hem
tot Zich omhooggebrachs. God is
machtig en wijs.'
Bournan wijst naar een gnostieke
dwaling van het docetisme in de
vroeg-christelijke kerk. Jezus zou
volgens Basilides maar een schijnlichaam hebben gehad. Voor zijn
sterven heeft hij zijn lichaam vedaten.Toen is Sirnon van Cyrene in
zijn plaats gekruisigd. Mohammed
heeft nooit de echte prediking van
het kruis van Christus gehoord.
Hoe dan ook, de kruisdood is onmogelijk, omdat God zijn profeten
telkens weer van de vijanden redt.
Die visie had Mohammed voor
zichzelf nodig om staande te biijven in zijn strijd in de oprichting
van de Islam. De kruisdood van Isa
zou de Islam ia. het hart treffen.
Omgekeerd heeft nu Mohammed
het christelijk geloof in de k m ge-

raakt en afgewezen. De Koran kent
geen God die de Vader van Jezus
was.

Jezus ais de heraut van Mobammed
Mohammed heeft toch nog wel een
bijzondere plaats voor Jezus. In de
strijd tegen de Joden laat Mohammed hem in S. 61 : 6 zeggen dat hij
een gezant van God is om de Taura
te bevestigen, 'en om het goede

nieikws te verkodigen van een gezant die raa mij zal komen en van
wie de naam Ahmad zal zijn,' Jezus
blijkt dus net als Mohammed een
gezant [moel], maar wijst op een

latere die hem zal overweffen:

Ahmad.
Misschien Ligt hier een woordspeling in met de belofte over de Parakleet in Joh. 15 : 23, maar zeker is
dat er Mohammed mee moest worden bedmld. Jezus de voorloper
dus vm Mohammed. De boodschap van Jezus is in flarden weergegeven, maar staat in dienst van
de verkondiging van de grotere Mohammed, het afsluitende zegel van
alle profeten. In de naam van de
profeet Mohammed wordt dus in
de Koran de heiisdaad van Gods
liefde ontkend. De God van de verzoening dmr Lijden en sterven van
Christus aan het kruis, is overduidelijk niet de God van de Koran.

Bournan trekt in korte lijnen de
conclusie. Hij is voor de dialoog
met de Islam, maar zonder ook
maar iets van de realiteit van knris
en opstanding van Christus k laten
schieten. Het is daarom onjuist om
te spreken van drie 'abrahamitische' godsdiensten. Het gesprek is
alleen gediend als christenen zich
ook werkelijk houden aan hun diepste overtuiging, zoals bijv. beleden
in Zondag 1 van de Heidelkrgse
Catechismus.
Ze zuilen dan ook ernst mmten maken met & strijd tegen de verwereldlijking en goddeloze moraal
van het westen. Zo niet, dan zullen
ze in de toekomst serieuze mensen
verliezen clie aangewkken worden
door de diepe eerbied voor God en
zijn majesteit wals de Islam die
voorstelt en handhaaft. Daarnaast
zal in het gesprek de waarheid van
de onverdiende liefde van de Dn&ne God voorop moeten staan. h de
liefde door woord en daad zullen
M o s h s de Chnstus moeten leren
kennen, die in de Koran v e r l m
chend wordt.
Bouman schreef een boeiend boek,
met het m g op de nog boeiender
taak die ook op de kerk in Nederland ligt te wachten. Waar de liefde
van Christus woont, daar gebiedt

de Heer zijn zegen. Geprezen zij
zijn Naam!

Zie ook E. Troeger, 'Die Verkündigung JeSU Christi in Auseinandersetzung rnit den

islarnischen Aussagen iiber Jesus', in:R.Mlle e.a., Die Eimigartigkeir Jesu Christi,
Giessen/Easel 1993, pg. 104 e.v.
Bournan laat g o d zien dat de leer van de
Drieëne God het centrum van de christelijke
leer is. In het v o o r M d van een muziekstuk
dat drie gedaanten heeft: oorsprong in de
geest van & componist, de geschreven parttuur en de beleving bij de hoorder probeeri
hij iets duidelijk te maken van de drieheidin
de eenheid. Op zich een waardevolie illustratie in het verzet tegen de bewm5ng dat wij
drie goden zouden dienen. Maar is dit voorbeeld genoeg afgeschermd tegen het m d a lisme:God in drie vers~hijringsvormen?

6 . J . van Middelkoop

Mond vol fanden
D. Kook schreef in De Wekker een
aantai artikelen over Het zou der aarde. Hoe kom je uit voor je geloof in
contacten met buitenstaanders? In het
nummer van 10 maat zegt hij, dat we
onszelf de eerlijke vraag moeten voorhouden: beseffen we zelf wel goed de
betekenis en draagwijdte van ons geloof? Of praten we over geestelijke
werkelijkheden, die door onszelf nog
onvoldoende of helemaal niet zijn verwerkt?

Is er niet alk reden onszelf en elkaar de vraag voor te houden of wij
ons in deze tijd van grote geestelijke verwarring wel genoeg moeite
getroosten om, onder inroeping van
de Heilige Geest, ons geestelijk inzicht zh te verdiepen dat wij hde
confrontatie met de wereld om ons
heen met ons getuigenis niet onmiddellijk van de weg worden geblazen?
Geen onzin zeggen

Daar is waarlijk alle reden voor,
want zonder dat inzicht lopen wij
gevaar tegenover andersdenkenden
onzin te zeggen. Spreken over
Gd,aanduiding van de zaken van
geloof en leven, de oproep tot bezinning en de aanmoediging tot het
kiezen voor een leven met en naar
het Evangelie van Jezus Christus,
moeten niet alleen spontaan, maar
ook zorgvuldig en weIoverwogen
gebeuren. Hoe dikwijls zijn gesprekken niet geëindigd met een
vertwijfeld schouderophalen van
de ongelovige medemens omdat hij
uit de rammelende argumentatie
van & christen geen andere indruk
kon overhouden dan dat hij niet
goed wist waarover hij sprak? We
moeten geloofwaardig overkomen,

niet dwr op alle vragen een afdoend antwoord uit onze chnstelijke hoed te toveren, maar dmdat in
doen van het goede en in het nalaonze woorden doorklinkt, dat de
ten van dingen die de gestalte van
dingen waarover wij het hebben,
Christus in ons leven tot een kmkadoodacht, venvrkt en tot een =htuur dreigen te maken.
te overtuiging in ons leven zijn uitgegroeid. Verdieping van ons inGeloven: geen rozegeur en
zicht mag er nooit op gericht zijn
maneschijn
de andersdenkende mens op militante wijze plat re praten; wel om
Ds. Pieter Boomsma wijdde in het
een bruikbaar instrument in Gods
Centraul Wetkbiacd van 24 maart een
hand te zijn tot heil van anderen.
artikeltje aan wat geloven kost. Als je
En daartoe is persoonlijke en onder- kijkt naar mensen die graag sporten,
linge tmrusting nodig.
zie je dat zij in staat zijn veel discipline en zelfbeheersing op te brengen om
(...l
hun doel te bereiken. Zij weten wat ze
Op Hem willen &ken
willen en zijn bereid daarvoor 'af te
Tenslotte: wandelen ds Hij gewan- zien'.
deld heeft, hoe dm je dat als christen in de samenleving van vanWanneer je weet wat je wilt, is het
daag? Heilig zijn in onze wandel,
kennelijk mogelijk offers te brennaar het woord 'weest heilig, want
gen. Wanneer je geen dm1 voor
Ik ben heilig' (1 Petr. 1 : 15), hm
ogen hebt, schiet je altijd raak,
is dat in een cultuur die zich zozeer
maar meestal raak je niks. Maar je
doel is ook niks, dus je zit altijd
van God af beweegt en die tegelijk
ons persoonlijk en gezinsleven zo
goed. Tot het erop aankomt...
sterk dreigt te stemplen, realiseerbaar? Is het werkelijk mogelijk van
Er is een verhaal over het Ameridag tot dag naar het evenbeeld van
kaanse leger dat daarover gaat. TijChristus vernieuwd te w d n in
dens een oefening was er een ongs
een criltuurpatroondat gekenmerkt
luk gebeurd. Een aantal jongens
wordt doorde materialistische lewas verdronken bij het oversteken
vensstijl van hoe krijgen we wat
van een nogal wilde rivier. Gaat
we nog niet h e b h en hoe houden
p~mult,begrijpelijk. Akties tegen
we wat we inmiddels verwierven?
,de wantoestanden in het leger. De
De apostel Petrus geeft ons daarop
=fenprogramma's werden bijgeantwoord. Wie weten dat zij niet
steld; het soldatenleven werd een
stuk aangenamer. Toen begon de
met vergankelijke dingen, zilver of
oorlog in Korea. Slecht geminde
goud zijn vrijgekocht van hun ijdele wandel, maar met het kostbare
soldaten moesten er tegenaan. Ze
stierven bij bosjes. En de c i e f e n p
bloed van Clwisbis, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam, mgramma's werden weer bijgesteld.
ders gezegd: wie doordrongen is
Dit is gem pleidooi voor harde acvan het besef wat het Christus
tie en zeker niet voor oorlog. Wat
heeft gekost om ons weer zuiver en
rein voor Zijn Vader te stellen, die
ik wel wil zeggen is dat je jezelf
moet geven, wil je je doel bereizal op Hem willen lijken; die zal

ken. Ergens uitkomen kost wat.
Het is onmogelijk om ongecraind
goede prestaties te (blijven) leveren. Maar geloven, dat moet zomaar lukken. Op 'een roze wolkenwagen' moet de Here God ons in
de zeven& hemel laten leven en straks, liefst zo laat en zo gezond
mogelijk - naar de hemel vervoeren. Of niet soms? Wanneer er dingen gebeuren die ons pijn doen of
ons niet bevallen, zijn we boos op
Hem. In het ergste geval willen we
niets meer van Hem weten, want
Hij regelt zijn en onze zaken m
slecht. In het bijna even erge geval
schuiven we Hem langs de zijlijn,
want 'wat heb je er aan'?
Alsof het hele helai om ons draait.
Alsof G d bestaat om ons zonder
pijn en moeite d m het leven te helpen. Heeft Hij dat soms ooit be
loofd? Denk eens aan Psalm 23.
Daar gaat het wel over 'mij zal
niets ontbreken', over 'stille wakren en grazige weiden', maar de
kern van de Psalm is anders. 'Zelfs
al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad,want
Gij zijt bij mij.. .'
Het dal van diepe duisternis hoort
er gewoon bij. D m r n vind ik de
lijdenstijd een goede tijd. Je op een
nieuwe manier bewust worden van
hoe God in deze wereld bezig is geweest en bezig is. De weg van Jezus naar Jeruzalem was een hele
zware. Hij wist wat Hem te wachten stond. Wat Hij in Jeruzalem
meemaakte was haast bovenmenselijk. Het totale verraad. De totale
ontkenning van alles wat Hij aan
goeds had gedaan en gezegd De totale God-verlatenheid op Golgotha
waar H
ij de gevolgen droeg van
sen wereld die God niet n d g
dacht te hebben. Op die weg nodigt
Hij ons uit. Hij spreekt van kruisdragen en van je leven afleggen.
Niet van rozegeur en maneschijn.
Het gaat over inzetten en volhouden. Over je niet van de sokken laten lopen. Over training dus ook,
want zonder dat weet je niet waar
je je heil moet zoeken.
Daarom, denk ik, moet je weten
wat je wilt.Wanneer je het alleen

maar leuk wilt hebben, moet je
God er buiten houden. Dan leef je
voor jezelf. Wanneer je Jezus wilt
volgen, wanneer je wilt houden
van God en van je naaste, wanneer
je toekomst wilt hebben over onze
grenzen heen, dan is het nodig om
te leren doorbijten. De iijdenstijd is
dan een goede mogelijkheid om te
ontdekken wat je wilt. Wat mag het
mijljou kosten, het volgen van Jezus? Wil ik met H m meevechten
voor een andere wereld?

Burgerschap en
levensbeschouwing
In Kerkigomtie van maart 1995 informeerde dr. H. Noordegraaf zijn lezers over breed-kerkelijke activiteiten,
die ten doel hebben christenin en kerken te helpen bij de bezinning op de

vraag hoe zij kunnen bijdragen aan
meer recht en moraal in de samenleving. Mr. HirschBallin daagde ais minister van justitie de kerken en levensbeschouwelijke organisaties uit om
deel te nemen aan het actuele debat
daarover. En om te helpen in de strijd
tegen de verloedering van het publieke domein.
,

De minister deed deze o p q op
een symposium over 'Burgerschap,
levensbeschouwing en criminaliteit' dat plaatsvond op 26 september 1992. Deze bijeenkomst was
georganiseerd d m het, ook door
de Nederlandse Hervormde Kerk
en de Gereformeerde Kerken in Nederland gesteunde, Multidisciplinair Cenmm voor Kerk en Samenleving (MCKS), de Katholieke
Raad voor Kerk en Samenleving
(KRTCS) en het Humanistisch Studiecentnim Nederland.
Moraal is temg
Ook politici uit andere politieke
richtingen sloten zich bij Hirsch
Ballin aan. Zo pleitte minister Ritzen van Onderwijs ervoor om meer
aandacht k geven aan waarden en
normen in het onderwijs.
'De moraal' lijkt weer terug in het
publieke leven. Daar rustte tot voor
kort een zeker t a b op: 'Moraal'

riekte naar bevoogding en onvrijheid. Nu wordt er echter weer openlijk gesproken over moraal in het
publieke leven. Dat heeft alles te
maken met ontwikkelingenin de
samenleving op bet terrein van economie, technologie, veiligheid, ontduiking van wetten enz. Deze roepen de vraag op, op welke normen
en waarden we elkaar mogen en
kunnen aanspreken. Met andere
woorden: Weke normen en waarden delen we nog met elkaar?
De oproep tot bezinning op en discussie over normen en waarden in
het openbare leven is niet onomstreden. Om een onvolledige greep
uit de discussie te doen: Ligt Wh
niet het gevaar op de loer van zs
denmeesterij, iets waarvan we
dachten dat we het achter ons hadden? Is er geen sprake van nostalge, heimwee naar vroeger, de tijd
van de verzuilde samenleving waarin men wist waar men aan toe was?
Is de hernieuwde vraag naar morele waarden een doekje voor het
bloeden? Is zij niet eigenlijk het gevolg van een hard rio-nwisensebeleid, waarin waarden als succes,
economisch nut en efficiency hoog

scwen?
Christelijke verantwoordelijkheid
Het is goed om zich van deze gevaren kwust te zijn. Ze zijn Wel.
Dat neemt niet weg dat naar onze
mening de discussie over 'burgerschap' wel degelijk gevoerd dient
te worden, ook in de SoW-keren.
De reformatie wordt gekenmerkt
door een sterke traditie van burgerschap. h de reformatorische kerken is men oudsher doodrongen
van het k s e f van de verantwoordelijkheid van de christen en van &
kerken voor het geheel, de publieke zaak. h deze gedachtengang
werd aan de overheid een belmgrijke functie tmgekend om de chaos
van het leven te beteugelen door
middel van het recht. Men sprak
zelfs van het ambt van de overheid.
De overheid had als dienaresse
Gods de opdracht de gerechtigheid

te bevonken. Aan zo'n overheid
dienden de burgers gehoorzaam te
zijn. Tegelijk mocht dit gezag niet
verabsoluteerd worden. Het moest
kritisch getoetst worden: Diende de
overheid inderdaad de gerechtigheid?

We leven nu in een geheel andere
constellatie, in een democratische
rechtsstaat. Ook in m'n samenle
ving willen christenen door middel
van een actief burgerschap bijdragen aan gerechtigheid.

Naur een thedogie van het
leven
In het verlengde van het vorige stukje

een bericht uit het OecumenischBuiieletin van april 1995 van de Raad van
Kerken:

In januari 1994 hechtte het Centrazil Comite van de We~eldraad
van Kerken zijn goedkeurhg aan
het programma 'Thmlogy of life:
justice, peace, creation'. Doel van
dit programma is een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikke1ing
van het smiale denken in de oecumene en deze vernieuwende inspiratie in te brengen bij de voorbereiding van de achtste assemblde van
de Wereldraad in 1998. Het vwmt
een voortzetting van het conciliair
proces. Dne onderling samenhangende aandachtsgebieden zullen in
het programma aan de arde komen:
scclesiologieen ethiek, sticiale
ethiek, en scheppingstheologie.
Cenuaai staat daarbij het leven in
a l haar facetten en diversiteit, en de
hdreiging daarvan. Aangeslom
wordt bij de tien affirmaties zoals
geformuleerd op de Wereldconvccatie in Seoel (1990). Uitdrukkelijk
worden kerken en de oecumenische beweging in haar volle breedte uitgenodigd deel te nemen aan
de conferentie.

Beroepen te BafIo-Warffum i.c.m.
Pieterburen: J.Th. Rozemuiier,
kand, te Den Ham, te Eindhoven:
K. van den Geest te AmsterdamCentnun; k Goes: S. de Vries te
Haren;te Hmmc: K.P.A. Mo&
te Brunssnw-Treebeek;te Tilburg:
E.C. Luth te Eemdijk; te Wijnjewoude i.c.m. Ossterwolde:
W. Dijksterhuis, kand. te Kampn.
Aangenomen naar Llysrad: CJ.
Harryvan te Lemeie-helerveld,
die bedankte voor Axel, RotterdamZuid, Valkenburg (Z.H.) en Katwijk.
Beroepbaar gesteld door de classis Kampen: A. van Groos, Jacob
Catsstraat325,8265 XT Kampen,
e (05202) 2 59 40.
Toegelaken tot het ambt van pred i t in de Ge&. Kerken: R.
Kelder, beroepen predhnt te
Maassluis en peremptoir geëxamineerd door de classis Hoogvliet.

Adreswijzigingen e.d.
Groningen-Qost * Kerkeraad:
mevr. A. Dijkerna-Wamen, Marjo1e-t
7,973 1 DC, (05209)
25 28. Het patbusnummer is onge
wijzigd.
Hkswlt * Kerkraud: Postbus 64,
8060 AB; Scriba: T. Lassche, Bolwerk 3,8061 JA, a p52091 25 28.
Lemele-Lemelerveld * Boekkouder: J. Bijker, WaterinkWeg 21,
8 15l AJ Lemelerveid, e (05722)
17 93.
Meppel * Scriba: G. Horst, Rechteren 17,7942 AX,u (05229)
5 56 79.

Siegerswoude-Frieschepalen*

Rectijìcatie scriba: De meest recente adreswijziging van de scriba betrof de synodale scriba. ket juiste
adres van de scriba is: J. Stavast,
Boerestreek 32,9247 CC Ureterp.

Wapenveld * Diemten: Sionskerk,
Putterweg 4,9.30 en 14.30 uur.

Intrede
Op zondag 7 mei jl. deed kand.
P. van den Berg intrede in & gemeente te Anna Pauiowna Ds. Van
den Berg werd in de morgendienst
in het ambt bevestigd door prof.
B. Kamphuis te Kampen. De intrede vond plaats in de middagdienst.
Ds. Van den Berg zal eenderde van
zijn tijd besteden aan evangelisatiewerk.Adres: C.J. Colijmaat 27,
1764 EW Breezand, * (02232)
21 37.
Eveneens op zondag 7 mei jl., deed
ds. A.M.de Hullu intrede in de g e
meente te Bunschoten-Oost. Ds.
De Hulh werd in de morgendienst
in het ambt bevestigd door ds.
T. Wendt van Bunschoten-Oost en
deed intrede in de middagdienst.
Nieuw adres: Bilderdijkstraat 37,
3751 EW Bunschoten, zr (03499)
8 23 31.

Theologische Universiteit
SCHOOLDAG
De Sclaool&g 1995 wordt D.V. gehouden op woenschg 27 septemk.Adres: Schmldagcomrnissie,
B d r w e g 15,8261 GS Kampen,
P (05202) 1 28 78. Postadres: Postbus 5026,8260 GA Kmpen.
Muzikle omlijsting. Voor de muzikale omlijsting en ondersteuning
van de bijwnkomsten tijdens de
Schooldag worden koperblazers uit
het gehele land gevraagd hun medewerking te verlenen. Het is niet gemakkeiijk m elk jaar weer voldoende mensen te vinden om enkele mmbles samen te stellen.
Daarom d& de schooldagcommis-

sie de volgende oproep: Wanner
er onder de lezers mensen zijn die
bekwaam en bereid zijn om als koperblazer de Schooldag-bijeenkomsten op te luisteren, willen zij zich
dan aanmelden?
Voor nadere informatie hierover en
aanmelding, kan contact opgenomen worden met dhr. G. Duijst (w
(05209) 29 00)of dhr. J. Mumieke
(e(033) 72 19 89).
Marktkraampjes. De Schooldagcommissie wijst erop, dat kraampjes of standplaatsen voor publieke
activiteiten tijdens de Schooldag,
aangevraagd moeten worden bij de
marktmeester van de gemeente
Kampen, (05202) 9 28 37 of
(05202) 1 60 08. Aangezien het
aantal plaatsen niet onbeperkt is,
raadt de commissie ieder die hier
belang bij heeft, aan vroegtijdig
met de marktmeester contact op te
nemen.

Samenkomsten Ameland
De Commissie Ameland van de Geref. Kerk Biija-Holwerd, zoekt
voor de volgende samenkomsten
op Ameland nog predikanten of
preeklezers:
4 juni 1995
Nes, 11.O0 uur;
Hollum, 15.00 uur;
2 juli 1995
Hollum, 9.00 uur;
13 augustus 1995
Nes, 9.00 en 10.30 uur.

Bezinning binnen de Stevaj
Amersfoort - De Stichting ter bevordering van evangeiieverkondigng aan het joodse volk (Stevaj)
houdt binnenkort een interne bezinningsbijeenkomst. Op deze bijeenkomst zal de vraag centraal staan
wat de Stevaj in de toekomst moet
doen om haar doel te verwezenlijken. De Stevaj werd in 1984 opgericht en heeft sindsdien geprobeerd
(tevergeefs) een kerkelijk ressort ertoe te bewegen de evangelieverkondiging onder de joden ter hand te

nemen, ondanks sympathie-betuigingen van kerkelijke vergaderingen m a l s de Generale Synode van
Ommen 1993.
Het bestuur legt een aantal betrokkenen de volgende vragen voor:
'Wat staat de Stevaj na negen jaar
activiteit te doen? Het werk is eerder meer dan minder geworden. De
behmfte aan hulp vanuit Israël is
alleen maar groter geworden. Waarom lukt het niet hiervoor kerkelijke
steun te vinden? Moeten we ons
(via de kerken) weer tot de Generale Synode wenden?' Een discussienota, die met de gendigden zal
worden besproken, wordt door het
bestuur voorbereid.

Reünie emeriti
Apeldoorn Het is de kdwling
om, onder leiding van ds. W.G. Raven, op donderdag 14 september
a.s. een samenkomst te organiseren
voor emeritus-predikanten en hun
echtgenotes. Verder zijn uitgenodigd de weduwen van predikanten
die de Geref. Kerken hebben gediend.
De reünie zal worden gehouden in
het kerkgebouw aan de Gen. Van
Heutszlaan 55(hoek Wilhelrninapark) te Apeldoorn. De aanvang is
gesteld op 10.30 uur, waarna, na de
officiële opening, gelegenheid
wordt geboden voor onderlinge ontmoeting. Na de lunch, voor eten en
drinken wordt gezorgd, hoopt dr.
H.R. van de Kamp een twspraak te
houden over Openbaring 21 en 22.
De samenkomst wordt om 16.00
uur besloten.
De deelname aan de samenkomst
kost f 15 ,- per persoon en men
wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk, en uitedijk op 3 l mei a.s.,
schriftelijk aan te melden. Aanrnelduig bij het (voorlopige) Comité
Emeriti, Hoeveniersdreef 305,
7328 KJ ApeMoom. Secretaris:
D. van Houdt. M e n wordt verzocht
de kosten tegelijk met de aanrnelding over te maken op girorek.
5 10266, t.n.v. mevr. J. WiskerkeVan Dooren, penningm. Alg.-ad-

juncte is mevr. G.J. Zomer-Rots te
Rijnsburg.

Persbericht
Kinderen zingend naar school
De Gereformeerde Basisschool Basisschool 'Het Kompas' uit Rotterdam heeft een unieke CD uitgegeven met muziek en zang van haar
eigen schooikhderen. Mede door
dit initiatief hopen de ouders van
deze school te bereken dat hun kinderen blijvend op verantwoorde
wijze naar en van school kunnen
worden vervoerd.

Gereformeerde streekschool
'Het Kompas' is een streekschool
met een geheel eigen, gereformeerde identiteit. De school telt circa
140 leerluigen, die vanuit geheel
Rotterdam en een aantal omliggende gemeenten dagelijks naar en
van school vervoerd moeten worden. Dit vervoer kost geld, dat in
steeds mindere mate door de overheid ter beschikking wordt gesteld.
Vervoerscommissie
Om het belmg van hun kinderen
zo veilig mogelijk te behartigen
hebben de ouders zich georganiseerd in een vervoerscornmissie.
Deze commissie regelt de wijze
van vervoer en is verantwoordeiijk
voor het financieel beheer.
Kompas voor de Toekomst
Teneinde een fonds te verwerven
hebben de schoolkinderen een unieke CD laten opnemen, die uitgebracht is onder de titel Kompas
voor de Toekomss. Met deze titel
willen we zowel het doel van de xtie als de identiteit van deze gere
formeerde basisschool tot uiting laten komen.
Presenbatie- avo^
De CD wordt feestelijk gepresenteerd met een optreden vm de
schoolkinderen op D.V. woensdag
17 mei a.s. in de Ichtuskerk, Jaap
van Hoekplaats l in RotterdamOost. Wij nodigen u van harte uit
voor deze avond. De aanvang is

20.00 uur en de toegang is gratis.

Bestellen
U kunt de CD bestellen door
f 33,95 (incl. f 4,- verzendkosten)
over te maken op postgiro 3503106
t.n.v. Vervoerscomrnissie 't Kompas inzake CD te Rhoon.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de vervoerscommissie op
(01890) 1 49 48.

Persbericht
Dit jaar viert De Wijngaard, het gereformeerd centrum vmr verpleging en reactivering in Bosch en
Duin, zijn 25-jarig jubileum.
Op 1 oktober 1970 werden in De
Wijngaard de eerste patiënten opgenomen. Sindsdien heeft De Wijngaard zo'n 2200 patiënten en bewomrs verpleegd, verzorgd, behandeld en begeleid.
Naast allerlei activiteiten voor patiëntenlbewoners en rnedewerkenden zal ook de 'buitenwacht' bij
het jubileum betsokken worden.
Belangrijke activiteiten zijn:
22 mei: dankdienst;
30 september: reünie;
4 november: symposium ziekte
beelden en pastoraat.
Voor onze patiënten en bewoners
ligt dit jaar de nadruk op muziek en
uitgaan. Veel koren en orkesten zullen de komende maanden hun opwachting in De Wijngaard maken.
Verder wordt op 22,23 en 24 juni
a.s. voor alle acht afdeiingen een
groot tuinfeest gehouden.
De afdelingen Kuip en Kelk gaan
op 1 l augustus naar Sad Amsterdam. Verder staan bezoeken gepland aan de Keukenhof, Doifínariurn, Openluchtmuseum en Burgers
Bush, Avi Fauna, enz.
Het symposium van 4 november
wordt voor ambtsdragers (predikanten, ouderlingen en diakenen)
georganiseerd. In 4 workshops
worden onder het thema 'Ziektebeelden en pastoraat' verschillende onderwerpen behandeld. Namelijk Dementie, Psychische
moeiten, Ouderdom en De achterblijvende partner.

Persbericht
Sinds anderhalf jaar verzorgt een
interim-comité de steun aan MERF
(Middle East Reformed Fellowship) vanuit de gereformeerde kerken. Dit komt in de praktijk neer
op het werven van fondsen en het
uitzenden van docenten die op
Cyprus de gereformeerde leer onderwijzen aan p r e d h t e n , ouderlingen en andere kerkelijk actieve
mannen en vrouwen uit het Midden-Oosten.
Terugkijkend mogen we zeggen
dat de Here het werk heeft willen
zegenen. Een vijftai predikanten
verzorgde in 1995 een cursus. (Ds.
O.J. Dourna, dr. P. van Gurp, ds.
J. Klamer, ds. T.P. Nap en ds. A.H.
Verbree.) Allemaal waren zij onder
de indruk van de mogelijkheid tot
doorgeven van de gereformeerde
leer die het studiecentrum van
MERF te Larnaca vormt. Voor
1995 wordt gezocht naar een viertal gastdocenten.
Het IC hoopte in 1994 een skunkh g van f 40.000,-te realiseren.
Dit is dankzij de steun van kerken

en particulieren zo goed als gelukt.
Het werk van MERF groeit. Via de .
vemieuwde middengolfzender van
radio Monte Carlo zendt MERP
driemaal per week op tijden met
een hoge luisterdichtheid haar programma Anba'on Sarra ( M e Tijding) uit. Het commerciëlestation
claimt 16 miljoen Arabisch-sprekende luisteraars te kennen. MERF
ontving over 1993 bijna 4000
schriftelijke reacties op haar uitzendingen, waaronder een paar honderd van moslims.'
Dankzij de vertaalinspanningen
van MERF werd onlangs de Arabische versie van een samenvatting
van de Institutie van Johannes Calvijn afgerond. Inmiddels is het
boek in Caïro van de pers gerold.
Werk dat blijft!
Een verdere taak die het IC zich
heeft gesteld, is het vinden van een
kerkeraad die haar verantwoordelijkheid wil overnemen. Inmiddels
zijn er intensieve contacten geweest met een kerkeraad. En heeft
het comité de verwachting haar verantwoordelijkheidinderdaad spoe
dig over te kunnen dragen.

Alleen? Graag contact? Doe er iets aan!
De GEREFORMEERDE KORRESPONDENTIE
CENTRALE probeer! mensen tot elkaar te
brengen voor vriendschap/korrespondentie en huwelijk. Vraag de folder aan: GKC,
Postbus 40096, 80û4 DB Zwolle. De GKC
bemiddelt slnds 1987 blnnen de Geref.
Kerk Vrijg.

