JAARGANG 70 - NUMMER 37

- 10 JUNI 1995

etormat

WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN
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VERSCHILLEN IN GELOOF
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i nw e uit eikaar als vrijgemoakten?
Sommigen zijn er bang voor, LangzamiJ-imdzie
hoe in de kerk bepuuIde verschilen gaan optreden.
Verschillen in $&bofen geloofsbelevhg. En zulke
versehlflen k m m "gemakelijkuitgroeien, V w a I als
ze lj7 s i m @M@R m gevoed w~rdanvanuf
veWIIenckr'bl@wl. De verscheidenheuonbw
ons neemi #oe.Dut sicmt vast, En daarmee ligt ook
de vtuog op tafel hoe we omgaan met vers&lleni;
In een @OWufiikelen' wil ik ingaan op die
S
a
toenemende versche~denheid.~
U
>s

en verder
Uit de kerken
Meegetezen

Hoe komt &t? k denk dat er versdililenik mr&m VOO* ziju Ck
der andere wel &ze, dat vewhei
Nm&P immen die ?&IIen
rtiet uit de luck d m , Mhar tmh
denheid ook een trek vati onze mlis het wel opmilend. W h t
tuur aan het worden is. &%l
skm
ouds. hebben we als g e r e f m ~ ~ d e we ds kerken natuwlijk niet bui^'^
lierkets d@deen Vrij s t a eenten. Maar &armee hqn@iets mi
heid vertoond. Zeker in vergelijden samen, d& misschimnog wel
king met andere kerkengmepen
belmgrijker is. Sinds een tijdje zijn
we ds vygenaveel meer
v&l dat op. Dat gaf ook iets k
1
vertrouwds. Je wist wij gcred waar
buiten ei* kring gaan kijken naar
j e m e $ e l h w a m ~ w ~ . ~ d a t andere kerkelijke stromingen*
Nu wisten we altiid wel. dat Nederis m het verdwkjmm.

1
!

SE

land een bonte staaikaart van kerken vertoont. Maar we lieten ons
daar vroeger niet m veel aan gelegen liggen. Tegenwoordig zijn we
veel meer geneigd om te willen l e
ren van waardevolle elementen die
we bij anderen aantreffen. Verschillen die we daarmee buiten onze
kerken aantreffen, krijgen op die
manier gemakkelijk ook binnen de
kerken betekenis. Als we b.v. intensief bezig zijn met de sterke kanten
van evangelischen, zal een 'evangelische manier van geloven' (zo
noem ik het maar even) ook gemakkelijk een plaats krijgen binnen de
kerk.
Het opkomen van verschillen in de
kerk heeft dus veel te maken met
verschillen buiten de kerk.Hoe
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meer je als kerk openstaat naar buiten toe, des te meer zui je zulke verschillen ook naar binnen toe verwerken.

Geloof in vier sectoren
Het k m dus leerzaam zijn eerst
naar de verschillen buiten de kerk
te kijken, voordat we de verschillen binnen & kerk in kaart brengen. Nu zijn de verschillende kerken en stromingen al vaak op een
rijtje gezet. Maar het nadeel van
zo'n lange opsomming is, dat je al
gauw door de bomen het bos niet
meer ziet. Als je juist de verschillen goed in beeld wilt hebben,
moet je eigenlijk meer sorteren.
Wat hoort bij elkaar en wat niet? Ik
doe dat aan de hand van een socie
logisch m~delletje.~
Het model wil
op een bepaalde manier beschrijven wat voor elementen je altijd onderscheiden kunt als het gaat om leven uit geloof. U vindt het in afbeelding l.
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Afbeelding 1,

Deze figuur wil laten zien, dat je in
godsdienstig leven altijd vier smtoren kunt onderscheiden. Die vier
sectoren hebben elk een belangnjke betekenis voor het Ieven uit geloof en ze hangen daarom ook heel
nauw samen. Geen van de sectoren
is los verkrijgbaar. Samen geven ze
gestalte aan de manier waarop je in
God gelooft.4Ik geef kort aan wat
met die vier verschillende sectoren
beddd wordt:
1. Dogmtiek: daarmee bedoelen
we de geloofsleer, zoals die in

een samenhangend geheel is geformuleerd. Bij dogmatiek gaat
het dus voord om de inhoud
van het geloof. Veel aandacht
krijgt daarbij natuurlijk de belijdenis van een kerk. In deze sector gaat het om de vraag: Wat
geloven wij?
2, Ethiek: daarmee bedoelen we
de manier waarop we in geloof
handelen. In de ethiek gaat het
om vragen van goed en kwaad.
Om de geloofskeuzes,die we in
de praktijk van het Ieven doen.
In je doen en laten komt zo duidelijk uit, vanuit welke gelovige
motivatie je leeft. In deze sector
gaat het dus om de vraag: Hoe
handelen wij?
3. Spirituuliteit: daarrnee bedoelen
we de manier waarop de geloofsbeleving gestalte krijgt.
Dan denk je aan de manier
waarop je met God omgaat. Dat
komt uit in je persoodijke eredienst voor God. h de vormgeving van de gezamenlijke liturgie van de gemeente in de
zondagse eredienst. In deze sector gaat het om de vraag: Hoe
gaan we met God om?
4. Cultuw: Waarschijnlijk de
meest verrassende sector. Voor
veel mensen ligt het niet voor
de hand dit element eer sprake
te brengen als het over geloof in
God gaat. Toch denk ik, dat het
ter zake is. Met cultuur bedoel
ik dan eigenlijk heel in het algemeen het levensgevoel van
de tijd en & samenleving waar
je als gelovige deel aan hebt.
Voor de gestalte van je geloof is
dat ook een component. Wij
zijn vandaag hed anders christen dan b.v. Polycarpus van
Smyrna. Dat komt vooral doordat hij in een andere tijd en een
andere wereld leefde. En wij
zijn ook anders christen dan
b.v. Hongaren in Roemenië.
Terwijl we in dezelfde God geloven, is er ook iets verschillends: we leven in een andere
cultuur, die maakt dat je verschillen kunt constateren die in
onze manier van geloven door-

werken. Iedere gelovige is kind
van zijn tijd. Daar ontkom je
niet aan. Daarom is cultuur ook
een component die hier terzake
is. In deze sector gaat het dus
om de vraag: Binnen wat voor
wereld geloven wij?

Kort samengevat:
1. Dogmutiek: Wat geloven wij?
2. ~ t h i e kH
:oe handelen wij?
3. Spiritualiteit: Hoe gaan we met
God om?
4. Cultar: Binnen wat voor wereld geloven wij?

Verschil in accenten
Het weergegeven model gaat er
van uit, dat &e vier sectoren nauw
met elkaar samenhangen. Maar die
samenhang moet dan ook wel gerespecteerd worden. Stel dat één
van de sectoren extra nadruk krijgt,
d m betekent dat waarschijnlijk, dat
de onderlinge samenhang ook verstoord wordt. En m.i. zul je op dat
punt ook meteen de gelmfsverschillen duidelijk kunnen maken.
Uc probeer dat even kort aan te geven:
Als je sterke nadruk legt op de CU/hcur(binnen wat voor wereld geloven wij?), zal dat sen heel eigen
manier van geloven opleveren. Je
vraagt dan veel ruimte voor de inbreng van het levensgevoel van je
eigen tijd. Je kiest om zo te zeggen
de invalshoek van geloven vanuit
het wereldbeeld van je omgeving.
Dat zal gemakkelijk leiden tot b.v.
aanpassing van de leer. De vragen
van je eigen tijd krijgen voorrang
boven & antwoorden die de kerk
eeuwenlang gegeven heeft. Dat verschijnsel heeft zich in de geschiedenis voorgedaan, b.v. bij het bijbels
humanisme, bij de remonstranten
en eigenlijk bij heel veel vrijzinnigen door de eeuwen heen. Het levensgevoei en de wereldbeschouwing van de eigen cultuur werden
& maat waarnaar het g e l d gestalte m g .

Natuurlijk kun je ook de nadruk
leggen op de erhiek (hoe handelen
wij?). Het hoofdmoment van je ge-

loof wordt dm: Op welke manier
breng ik mijn geloof in praktijk?
De levenswandel iri geloof trekt
veel aandacht naar zich t w . Dat is
in het verleden wel gebeurd b.v. bij
verschillende vormen van het puritanisme. Maar m k in onze tijd
komt het voor, alleen dan in heel
andere vorm. B.V.in de politieke
theologie en de bevrijdingstheologie. Bij deze twee kan ethiek dan
gemakkelijk de dogmatiek gaan
overheersen en wegdringen. Zuiverheid in de leer wordt dan ondergeschikt aan zuiverheid in levenswandel.
Spiritualiteit (hoe gaan we met
God om?) wordt soms ook de invalshmk van geloven. In dat geval
wordt alle aandacht gevraagd voor
de persooniijke verhouding tot
God.De levende omgang met Hem
wordt het een en het al. Dat is b.v.
wel gebeurd bij belangrijke vertegenwwdigm van de mystiek.
Maar iets van die invalshoek kun je
ook merken bij evangelischen en
pinkstergrciepen. Ook bij hen grote
aandacht voor de levende band met
God. Dat g a bij hen niet ten koste
van de ethiek. Vaak wel ten koste
van de dogmatiek.
Tenslotte kun je ook het hoofdaccent plaatsen bij de dogmutiek (wat
geloven wij? j. De geloofsmhoud
komt daarbij sterk centsaal te staan.
De leer van de kerk krijgt grote
aandacht. Het gaat dan over een
manier van gebven, Bie zich kenmerkt door een sterke inhoudelijke
identiteit. Ik denk daarbij v d
aan orthodoxe kerken.Binnen de
gerefomeerde traditie is dat m.i.
soms duidelijk aanwijsbaar. In de
tijd van de reformatoren gaat dat
m.i. nog niet op. Maar in later tijd
wordt orthodoxie een belangrijke
trek.Mijns inziens is daar in de
vrijgemaakte kerken nog wel iets
van temg te vinden. Je w u kunnen
zeggen dat binnen onze kerken de
dogmatiek een hoofdaccent krijgt.

üogrnaiixh hoofdaccent
IR het bovenstaande heb ik dus geprobeerd aan de hand van het mo-

del iets te laten zien van geloofsverschillen, die er bestaan. Daarmee is
nog niet veel gezegd over de mzaak waardoor zuike verschillen

ontstaan zijn. Het model d& dleen maar diwst om in 't kort te beschrijven waar de verschillen zitten. Het gaat me er nu ook niet om,
die verschillen te verklaren. Daar is
een diepe duik in de geschiedenis
voor nodig. De ruimte daarvoor
ontbreekt nu gewoon.
Mijns inziens is het het wel leerzaam, om ook de vrijgemaakte kerken eens binnen m'n spectnim van
verschjllende invalshoeken geplaatst te zien. Ik durf wel te zeggen, dat het sterke punt van onze
kerken in de dogmatiek ligt. Maar
wie vanuit de vrijgemaaktekerk
ook wel eens naar andere kerken
kijkt, Iran dan tot de ontdekking komen, dat men daar ook zijn sterke
punten heeft. Als je dan gaat vergelijken vaiien de verschillen d k t
op. Maar je kunt je voorstellen, dat
er dan ook een beweging kan opkomen, die probeert om binnen de
kerk eens ruimte te maken voor
een andere invaishmk. Mijns inziens is dat de situatie, waarin wij
op dit moment als kerken verkeren.
(Volgende week hoop ik daar uitvoeriger op in te gaan).

Dogmatiek als invalshoek
h het bovenstaande heb ik aangegeven, dat binnen onze kerken de
dogmatiek het hoofdaccent krijgt.
Ik voeg daar aan toe, dat de accenten op de andere Jectoren daardoor
vaak bepaald zijn.
Ik probeer een en ander te venluidekijken, door nogmaals alk vier mtoren langs te gaan, maar dan nu
kijkend naar de situatie binnen onze keken.
Dogmatiek (Wat geloven wij?)
Mijns inziens ligt op Bit punt &
grote kracht van de vrijgemaakte
kerken. Je zou kunnen zeggen,dat
dat eigenlijk al eeuwenlang geldt
voor de gereformeerde Witie. De
eigen identiteit van & gereformeerde kerken heeft altijd gelegen in de
bewaring van de zuivere leer. Maar

in deze eeuw is dat nog weer sterk
bevestigd. Je zou daarvoor b.v. kunnen verwijzen naar de kerkelijke
conflicten, die we in deze eeuw gekend hebben: 1905, 1926, 1944,
1967. Wie alleen al de jaartallen op
een rijtje zet, herkent hoe met de regelmaat van de klok gestreden is
om de zuiverheid van de leer. Er
was ook steeds reden toe. We
moesten ons steeds weer bezig houden met vragen en bezwaren die
opkwamen rond de leer van de
kerk. Je zou haast zeggen: dat roept
ook de neiging op, dat je houding
om zo te zeggen naar orthodoxie
gaan staan. Mijns inziens is dat terug te vinden in de andere sectoren.
Spiritualiteit (Hoe gaan we met
God om?) In deze sector gaat het
dus over de manier waarop de geloofsbeleving gestalte krijgt. In de
publieke en in de persoonlijke eredienst. Als je je daarvan een beeld
vormt, blijkt dat deze sector weinig
eigen ontwikkeling heeft gekend in
onze kerken.
De publieke eredienst wordt eigenlijk sinds lange tijd gedomineerd
door het leer-element. Dat heeft
mede te maken met een traditie die
de preek vooral als leerrede zag.
Het liturgisch element in onze kerkdienst is dan ook lange tijd sterk
onderontwikkeld geweest. In de beleving van veel voorgangers en
kerkgangers is de liturgie een randgebeuren, dat rond de preek een
plaats krijgt. (Een tijdlang was 'predikatie' zelfs een gangbare aanduiding van de hele dienst!!) En voorzover er in deze eeuw aandacht
voor het liturgisch element was,
werd die vaak gedomineerd door
een dogmatische invalshoek. Pas
van de laatste jaren dateert onder
ons een meer liturgische benadering van zulke vragen.
De persoonlijke eredienst vertoont
m.i. ook de sporen van te weinig
ontwikkeling. Het pastoraat wijst
uit, dat de persoonlijke eredienst
onder ons vaak onder druk staat.
Een apart probleem daarbij is, dat
bijbellezen vaak moeite oplevert
met het oog op persoonlijke ge-

loofsverwerking. Bijbellezen als
bijbelstudie (het leer-element) gaat
ons vaak beter af. (Rond dit onderwerp hebben zich overigens ook
vergelijkbare vragen en ontwikkelingen voorgedaan bij de georganiseerde bijbelstudieverenigingen
binnen onze kerken.) Mijns inziens
hangt dit soort problemen samen
met een onderontwikkelde spiritualiteit. Het is b.v. opmerkelijk, dat
weinig mensen onder ons bekend
zijn met enige vorm van mediteren.
Meditatie is in meer dan één opzicht een blinde vlek in onze traditie.
Als ik dit kort samenvat (er is veel
meer over te zeggen), constateer ik,
dat we in onze kerken te maken
hebben met een verschraalde spiritualiteit. Ze is voor een deel ondergebracht bij (of opgeslokt door?)
de dogmatische invalshoek.
Cultuur (Binnen wat voor wereld
geloven wij?) In deze sector gaat
het dus om de manier, waarop het
levensgevoel van de tijd en de wereld waarin wij leven een plaats
krijgen in het geloofsleven. Dan
valt het op, dat cultuur altijd een belangrijk aandachtspunt is geweest
in de gereformeerde traditie. Terwijl er altijd kerken(groepen) geweest zijn, die de wereld liever lieten voor wat ze was, hebben gereformeerden altijd een zekere gerichtheid op deze wereld gehad.
Wij hebben altijd geleerd dat de
wereld belangrijk is, omdat het
Gods wereld is. We hebben ons
daarom altijd sterk betrokken gevoeld bij de wereld om ons heen.
Maatschappij en politiek zijn b.v.
altijd belangrijke aandachtspunten
geweest. Zeker de laatste honderd
jaar hebben we daar veel energie in
gestoken.
Toch is er iets dat daarbij opvalt.
We zijn in ons denken over die dingen altijd sterk dogmatisch funderend bezig geweest. Vooral de laatste vijftig jaar heeft ons dat natuurlijk bezig gehouden. Ik kan daarvoor alleen al verwijzen naar de
grondslagdiscussies binnen de gereformeerde organisaties. Dat zijn in

feite typisch dogmatische discussies. Ook als zo'n discussie gevoerd wordt binnen b.v. een politieke partij, komt daar in feite weinig
echte politiek aan te pas. De gerichtheid op de cultuur wordt zo als
het ware gestuurd en begrensd
doordat ze 'gezeefd' wordt door
het filter van de dogmatiek. Ik constateer dat bij ons de gerichtheid op
de cultuur sterk dogmatisch bepaald is.
Ethiek (Hoe handelen wij?) In deze
sector gaat het dus om de manier
waarop wij in de praktijk leven uit
geloof. Je kunt zeggen, dat in de gereformeerde traditie de ethiek altijd
erg belangrijk is geweest. Leer en
leven moeten samengaan. Dat is de
rode draad, die steeds in die traditie
terug te vinden is. En als het leven
losgemaakt werd van de leer, dan
kwam er meestal wel een reactie
die opnieuw aandacht vroeg voor
de ethiek.
Tegelijk merk je, dat in deze formulering het leven sterk gekoppeld
wordt aan de leer. Leer en leven
verhouden zich als dogmatiek en
ethiek. Met andere woorden: ook
de ethiek hebben wij vaak vanuit
een dogmatische invalshoek benaderd. En dat bepaalt natuurlijk wel
voor een belangrijk deel de manier
waarop je met ethiek omgaat. Daardoor krijgt het gemakkelijk het karakter van een bepaald denk- en
overtuigingspatroon.
Je zou kunnen zeggen, dat de
ethiek daardoor bij ons een sterk
overleggend karakter heeft. Ik bedoel daarmee, dat je bij een bepaald ethisch onderwerp voors en
tegens op een rijtje zet en dan afweegt wat de doorslag geeft. Nu is
dat op zich heel belangrijk. Maar
het heeft wel het gevaar in zich, dat
je ethisch handelen meer ingegeven wordt door de vraag 'hoe
wordt er onder ons over deze dingen gedacht' , dan door een directe
geloofskeus in verbondenheid aan
Christus.
Als je dit geheel kort samenvat zou
je kunnen zeggen: in onze kerken

is de dogmatische invalshoek sterk
bepalend geworden voor onze manier van geloven en geloofsbeleving. Je zou die situatie kunnen
weergeven door het bovenstaande
model als volgt opnieuw in te tekenen (zie afb. 2):

Kort samengevat:
Dogmatiek domineert.
Spiritualiteit is verschraald en voor
een groot deel ondergebracht bij de
dogmatiek.
Cultuur is voor ons belangrijk,
maar wordt gestuurd en begrensd
vanuit de dogmatiek.
Ethiek is voor ons belangrijk, maar
wordt naar haar aard sterk bepaald
dmr de dogmatiek.

Geen eigen leven voor de
dogmutiek
Tussen de regels door heb ik al aangegeven, dat die sterk dominerende
plaats van de dogmatiek in mijn
ogen niet altijd even positief uitwerkt. Toch denk ik, dat je hier
niet gemakkelijk afstand van moet
nemen. Aan de ene kant zie je in de
geschiedenis hoe we als gereformeerden vaak gedwongen zijn
sterk te vechten voor het behoud
van de zuiverheid van de leer. Dat
heeft dan misschien wel in de hand
gewerkt dat we soms wat eenzijdig
daarop gefixeerd zijn geweest.
Maar de plaats van de dogmatiek
onder ons is m.i. wel een middel
geweest, waardoor we echt gereformeerde kerken konden blijven tot
op vandaag. Daar ben ik sterk van

onder de in*.
Aan de andere kant blijft het een
feit, dat op deze manier eenzijdigheden konden ontstaan. Met name
waar de spiritualiteitverschraalde.
Juist op deze manier h dogrnatiek gauw een eigen leven gaan leiden. Daarmee bedoel ik, dat het
denken over geloofswaarheden
min of meer losgemaakt wordt van
het steeds opnieuw luisteren naar
de Here.
In het verleden zijn daar wel voorbeelden van te miemen. In het alge
meen ZOU je hier b e n wijzen op
het gevaar van confessionalisme.
De belijdenis hanteer je dan als het
laatste woord over God en geloven
in God. Je kunt je dan niet voorstellen, dat de Here meer te zeggen
heeft dan in die drie formulieren
van enigheid staat. De belijdenis
wordt dan verabsoluteerd. Letterlijk betekent dat: 10s gemaakt. Los
van het evangelie vormt dat je veiligheid en houvast.
Een specifiek voorbeeld daarvan is
b.v. de leer van ds. Hoorn, die in
de tachtiger jaren toch ruimte kon
claimen binnen onze kerken.Die
leer is in dit blad terecht getypeerd
( d m drs. H.J. Boiten) als 'God in
de schaduw van de k&.
De belijdenis van de kerk werd m absoluut
gesteld, dat ze de Ievende God in
de schaduw stelde.
Nu is die leer veroordeeld. Maar terecht is indertijd opgemerkt, dat er
wel een klimaat was, waarbinnen
zo'n leer tot ontwikkelingkomen.
Mijns inziens heeft dat te maken
met het kiezen van een eenzijdig
dogmatische invalshoek, zoals ik
die in dit artikel signaieer.

Een trend die reacties
oproept
Misschien vraagt iemand: Is confessionalisme dan op dit ogenblik het
meest urgente gevaar binnen onze
kerken? Persoonlijk denk ik van
niet. Ik zou haast zeggen: integendeel. Je hij@sterk de indruk, dat
de kennis van en de verbondenheid
met de belijdenis van de kerk sterk
aan het afbrokkelen is. Maar dat is
,

nu juist e n verschijnsel, waar je de
achtergrond van moet peilen. Persoonlijk denk ik, dat een deel van
die achtergrond gevormd wordt
door de 'dogmatische trend' die Ik
in &t -el
getekend heb.
Mijns inziens is die trend zichtbaar
in de geschiedenis van de vrijgemaakte kerken. Maar het is een
trend die ook tegenbewegingen o p
roept. Naarmate vrijgemaakten
meer buiten de deur gaan kijken,
ontdekken ze manieren van geloven, die ze soms veel meer aanspreken. En zo kunnen er tegenbewegingen op gang komen, waarbij de
dogmatiek (en de hlijdenis) soms
heel gemakkelijk buiten spel gezet
worden ('We hebkn het lmg g e
noeg over de kerk gehad, laten we
daar nu eens vijfentwhtig jaar over
zwijgen'). Het zijn die tegenbewegingen, waardoor de verschillen
aan het groeien zijn in onze kerken.
Daarover graag de volgende keer
verder.

Ik dank hier heel hartelijk drs. E . k de
Boer te Krimpen aan den Ussel en drs.
A.L.Th. Qe Bruijne te Rotterdam, die beiden
waardevol commentaarleverden op een eer&r ontwerp van deze artikelen.
Mijns inziens hangt a veel -n
met de
vragen die ik hier aan de orde stel. Bij voorbaat merk ik dan ook op,dat ik in deze a r t kelen meestal moet volstaan met globale
aanduidingen. Echt ruimte om diep op alleflei elementen in te gaan heb ik niet. Bij het
schrijven van deze artikelen heb ik d a ~zelf
soms als onbevredigendervaren. T& heb
ik het zo gelaten om het grotere geheel
graag ter sprake wil brengen. Ik ben bereid,
waaneer men nadere bewijzen en toelichting
vraagt in discussie over dit onderwerp, waar
ik overigensop h m , uitvuerigger op de aanges&
dingen in te gaan.
Ik ontleen dit model (met een minieme wijziging) aan drs. J. de Mey te Wezep, die ik
hierbij hartelija bedank voor k t &nkwwk
dat er achter ligt. Tegelijk merk ik op,dat
een m&l nmit de werkelijkheid compht
recht kan doen. Dat wil ik hier nadrukkelijk
voorop s i e l h . Ik zie het hwguit als een beschrijvend middel om iets duidelijk te maken. Het k voor mij een kapstok om m'n
verhaal aan op te hangen. Ik hoop daar in
het derde arrikel op twug te komen.
Een nadeel van dit m d e l is, dat bet niet in
beeld brengt ap welke manier de verschillende sectoren met elkaar samenhangen. Die innerlijke samenhang zou je hier hooguit h n nen aangeven doar dogmaiiek en ethiek te
zien als e i k m 'tegenhangers' in denken m
doen. Dat zou je ook kunnen zeggen van spiritualiteit m cultuur: 'tegenhangers' als de
inneriijke en & uiterlijke bmn voor gelwfsbeleving.

EEN MUMMIE VERRIJST

En Mozes m m het gebeente van Jozef mee...
Exodus 13 : 19

tezen is kijken. Zeker in de Bijbel.
Wij dmn vaak alsof lezen het vormen van letters tot woorden is.
Maar dat is niet waar. We verwarren dan aap, noot, Mies met geloof,
hoop en liefde. Lezen is het vormen van woorden tot gebeurtenissen en het vormen van gebeurtenissen tot boodschap.
Zien wij de overeenkomst tussen lezen en kijken niet, dan blijft veel
van de Bijbel voor ons 'platte
tekst'. Pas als wij ons inleven zal
de tekst opleven.
Er zijn voor kinderen prentenboeken in de handel die heel aardig illustreren wat ik bedoel. Doe je
zo'n prentenboek open, dan verrijst
een heel landschap. Door een wonder van vouwkunst maken Old
MacDonalds Farm of Assepoesters
gouden koets zich uit het tweedimensionale vlak van de bladzijden
los. De problemen beginnen doorgaans wanneer je prokm? zo'n
k k weer dicht te doen. Daar
blijkt Assepoesters koets niet op
gebouwd, het ding loopt onherstelbare schade op. Het wonder is eenmalig...
Bijbellezend moet het wonder zich
echter steeds opnieuw voltrekken.
En dat kan.

Ais wij ons tenminste inleven.
Doen we dat? Of mmten we zeggen: nauwelijks is na 360 jaar de
mummie van Jozef herrezen of wij
laten haar alweer rusten?
En Mozes nam het g e k n t e van Jozef mee... Sta hier eens bij stil,
lees, leef u in. Denk aan de nacht

waarin dit gekurde!In Egypte keren de eerstgeborenen tot stof krug, in Gosen komt een eeuwenoude mummie juist onder het stof vandaan.
Wat moet er van deze h s t met
mummie (Genesis 50 : 26) een zeggingskrachtzijn uitgegaan.
'Papa, wat is dat voor gekke kist
met al die hiërogiiefen erop?'
'Daar zit de mummie van Jozef in
meisje.' 'Wie is Jozef, papa?' 'Jozef, Debora? Dat was een man die
lang gebden zei: Er komt een dag
dat God naar IsralSI om zal zien.
Onze uittocht is de uitvaart waarop
hij hoopte.'
En denk ook eens aan de Rietzee:
Farao's leger komt er in om, maar
Jozef wordt 'droogvtietsdaar door
geleid'.
En toen veertig jaar in de woestijn.
Wie van ons denkt nog aan die
mummie bij het bittere water van
Mara, wie bij de dans rond het gouden kalf, wie bij Kibrot-Hattaawa;
de graven van d~gulzigheid?
Toch was ze er de hele tijd bij. Misschien in een tent, misschien op
een kameel gebonden, misschien
gedragen d m r een paar jonge mannen, wie zal het zeggen, maar erbij
was ze. Jozua, Kdeb en Jozef, zij
waren uiteindelijk de enige 'ouden'
die in het beloofde land aankwamen. Omdat zij op hun God vertrouwden.
Misschien had u dit allemaal al be
dacht. Misschien ook niet. Het doet
er niet m, want het gaat me niet
zozeer om dit voorbeeld ais wel
om het bevorderen van een leeshouding. Wij moeten lezen wat er
s-.
'Staat' in de meest letterlijke
zin van het woord. Rechtop, driedimensionaal. Als in zo'n prentenboek.

keld. Wikkel het af. Laat het verhaal tot leven komen.
Een verhaal van geloof: er komt
een dag...
Een verhaal van hoop: dat God aan
u zal denken.. .
Een verhaal van liefde: ondanks
Mara, ondanks dat Kalf, o n W s
dat.. . nee, vult u d& zelf maar in.

GROEIEN IN HET GELOOF WORD JE DAAR
BETER VAN?
PvdA-voorman Den Uyl christenen verweet duf z
h*!
nogal eens als de betere helft van de m
&#eving beschouwen. Hij zei begin 1 986 voor de
&KUN-microfoon: De christen voelt zich beter
.-. :k:2E
m
e heiden.
Is we zoiets horen, reageren wá"!7%esfaI
-

,-.^s,
c F'

k*tjy<
.

hutten dun zijn d

ven niet het stadium bewe de zonde achter
ons laten. 'Ik, ellendig mens', zegt
de gelovige in Romeinen 7. De
strijd om in Christus te blijven
houdt tot je sterfdag nooit op. De:
volmaaktheid zullen we pas na dit
leven bereiken. Dat maakt je ook
bescheiden en voorzichtig als je
spreekt over groeien in je geloof.
De voortgang in de heiliging
brengt nooit tot roemen in jezelf,
maar alleen tot roemen in Christus.
D m m mmten we met het gebruik van dat woord 'beter' heel
voorzichtig zijn. Het zegt eigeniijk
meer van de Here Jezus en van de
Heilige Geest dan van ons!

Toch gebruiken

Ik wil op de laatste vragen graag
'ja' zeggen. Het kan inderdaad niet
uitblijven dat het werk van de Heilige Geest vruchten draagt in je leven. Ik ga daar zo meteen verder
op in. Alleen, we moeten hier wel
met grote voorzichtigheid spreken.
In de eerste plaats al omdat het
woord 'kter' iets van bns zegt. En
het woord 'beter' zou dan de hdruk kunnen wekken dat je in je leven langzamerhand wat minder vergeving nodig hebt of dat je stapje
voor stapje boven de zonde uitkomt. Je krijgt dan een heel vreem-

de situatie. Je kgint bij Gods genade, die je leven vernieuwt. Maar
blijkbaar werkt dat zo door dat je al
minder genade nodig hebt en al
meer op eigen benen kunt staan. En
die kant moeten we in elk geval
niet op. Het is en het blijft allemaal
genade wat de klok slaat. Ook de
goede werken die wij dmn, heeft
God van tevoren h i d , zegt Paulus in Efeze 2. Dus: 'beter' is niet
een kwaliteit van ons, waar we
trots op kunnen zijn. Het is eerder
zo dat je erover verbaasd staat hoeveel de Here zelfs in jouw leven tot
stand h brengen.
Verder rnceten we ook zeggen dat

Maar als we deze veiligheidsmaatregelen in acht nemen, mogen we
vervolgens wel degelijk spreken
van een groei en een voortgang in
de heiliging van ons leven. Ondanks alle nederlagen en mislukkingen is er W h een proces van vernieuwing in ons leven aan de gang.
Er is vwdering op de weg van de
Geest. Prof. Trimp schrijft: Kinderen van God mogen het steeds
meer in eigen leven opmerken: zij
vervreemden van het vanzelfsprekende leven in de zonde en zij mfenen zich iri liefde, zelfverloochening en strijd tegen hun karaktergebreken (De zonde uit beeld, gag.
138). En dat proces gaat door, Net
zolang totdat zelfs de geringste neiging of gedachte die tegen enig gebod van God ingaat, in ons hart
niet meer zal komen en wij met
heel ons hart alle zonden haten en
liefde tot alle gerechtigheid hebben
(Catechismus antw. 113). Dat zal
dan wel door de breuklijn van de
dood heen tot stand komen, wan-

sterft. Dat is dus aan het eind van
ons aardse leven wel een schokrnatige overgang. Maar het komt wel!
Het gaat in het christenleven de
goede kant op. Het wordt beter.
We moeten dat dan ook niet bagatelliseren. Trimp wijst in genoemd
boek op de uitspraak van Luther dat
in het christenleven vorderen betekent:altijd overnieuw beginnen.
Dat lijkt weinig op te schieten.
Maar hij schrijft er direct achteraan:
Z6 zal onze geluofskennis winnen
aan omvang en diepgang. Em die geloofskennis betreft onze ellende, onze verlossing en onze dankbaarheid. Dit trio gaat ons leven lang
mee. Daar komen we niet bovenuit.
Maar in die gelmfskennis zit wel
p i . En dat zal zichtbaar zijn ook.

Hoe wordt het zichtbaar?
Laai ik een paar vooWlden uit de
praktijk noemen.Door & groei in
het geloof leert iemand breken met
een kpaalde zonde in zijn leven.
Door de geloofsgroei vinden een
man en een -w, die van elkaar
vervileemd waren, elkaar weer, in
Christus en bloeit hun huwelijk op.
Door de geloofsgroei verandert een
broeder in de gemeente van een
dnftkop B een zachhmdig mens.
Door de geloofsgroei kan een zuster
in de gemeente een ander vergeven,
waartoe ze eerder nooit kon komen.
Zulke dingen gebeuren. Want de
Heilige Geest is sterk. En Hij laat
prachtige vruchten groeien in het
leven van Gods kinderen.En het is
goed daar oog v m te hebben en de
Here daar voor te danken. Je kunt
in de gemeente ook zoveel nadruk
leggen op het feit dat we nbg z m dig zijn en nbg maar een klein begin van de gehmrzaamheid hebben, dat je niet toekomt aan de lof
op God die ons werkelijk verandert. Kunnen we net als Paulus God
danken voor de toeneming van geloof, hoop en liefde in de gerneente? Die dank en lof zal ook het gebed intensiever maken om nog verder te groeien in het leven van de
heiliging. Daarm mogen we ook veel
verwachten van de Geest van Pink-

steren. Hij wil ons vervullen, hekmaal vol maken met zijn liefde en
kracht. Daar doen we in de kerk
misschien wel eens te kleintjes
over.Alsof we het niet hebben over
de Geest van de overvloed maar
van de karigheid. We zingen dat
ook: o W s t die al Gocis heil ontvouwt, schenk ons uw gaven zevenvoud, ontspring in ons als een fontein, die leven wekt in de wmstijn.
Er mag dus een proces in ons christenieven op gang komen waarin de
Heilige Geest ons almeer beheerst.
En dat komt a dan ook uit. Petrus
geeft dat h e 1 mmi aan in 2 Petnis
1 : 5-7. W s grootse beloften over
een eeuwig leven bij Hem doen bij
ons de bereidheid groeien om een
herkenbaar chhelijk levenspatroon
te ontwikkelen. &t cchristenleven
wordt w al rijker en mooier. Petrus
rijgt dan 8 kwaliteiten aan eikaar als
schakels van een ketting. En het
mooie is dat die ketting begint bij het
geloof en eindigt bij de (zichthare)
liefde jegens a i l a Vanuit de persoonlijke geloofsgroei komt de ketting uiteindelijl bij de laatsteschakel
uit: de liefde jegens allen die midden
in een goddeloze wereld wel moet
opvallen. Ais je in je leven al dichter
bij de Here gaat leven, straalt dat
naar d e kanten uit. Iedereen mje
hzal daarvan profikren, want de
liefde kent geen p m n . Er komt
een overvloedige oogst aan vruchten
van geloof. Zo kim je het christelijke
leven omschrijven. In vers 8 laat Petnis dat zien.
Vanwege dit aUes mag je dus zeggen: groeien in je geloof, daar
word je beter van. Het zou niet best
zijn als dat niet w was! Als het
maar een groei is waarbij Christus
in het middelpunt staat, waarbij de
Geest de vruchten werkt en waarbij
God de Vader alle eer krijgt. Alle
zelfvoldaanheid is hierbij letterlijk
uit den boze!

Ds.L. Douw 40 jaar predikant
Maandag 5 juni jl. was het 40 jaar
geleden dat ds. L. Douw, emerituspredikant te Ommen, in het ambt
werd bevestigd.
Leendert Douw werd geboren op 2
november 1923 te Colijmplaat. Na
het gymnasium te Kampen studeerde hij aan de Theologische Hogeschool eveneens te Kampen. Op 5
juni 1955 deed ds. Douw intrede te
Zuidwolde (Dr.). In 1959 vertrok
hij naar S takkanaal, in 1964 naar
EnschedeZ. en in 1978 naar Ommen, waar hij op 1 november 1988
met emeritaat ging.
Ds. Douw was onder meer afge
vaardigde naar de Generale Synode
van Rotterdam-Delfshaven, deputaat Herziening Gereformeerd
Kerkhek en r e d a c t i e - s e c ~ s
van het Gereformeerd Kerkbid
voor Overijssel c.a.

Overleden
In zijn wmnplaats Leusden is, op
75-jarige leeftijd, ds. J. Verkade
emeritus-predikant te Axel, overleden.
Jan Verkade werd geboren op 23
april 1920 te Vlaardingen. Ma &
middelbare school studeerde hij
aan de Theologische Hogeschool te
Kampen. Op 21 maart 1950 werd
ds. Verkade te Zuidwolde (Dr.)in
het ambt bevestigd. Hierna diende
hij te Voorburg (1953),Groningen
(1960) en Axel (1975). Op 2 n@
vember 1986 ging hij met emeritaat.
Ds. Verkade heeft verschillende
brochures geschreven op het gebied van de evangelisatie, verder
was hij o.m. afgevaardigde naar de
Generale Synode van Heemse
(1984).

In het nummer van vorige week is
abusievelijk H.J. Messelink als auteur van 'Wandelen met God' ver-

1

(zie ook pag. 737 en 740)

'HELP, IK VOEL ER
NIETS VAN'
het tweede g e

geloof en gevoel. Welke plaats is er voor onze
emoties in het leven met God en met elkaar? WE
k e vragen of probimen roep?dal-op? In welke
dchtingzouden we het antwoord kunnen zoeken? In hef eerste arfikel willen we aandachf bsteden aan de vraag: hoe belei/~-aif
ons kindSjn van God? Hoe vaelf dat?,

I

Houd je van God?
Nag Piiet z o h g geBeden gaf ik catechisatieaan een groep veertienjarige jongeren over het tweede geM. Daar h m de waag aan de
orde: hoe denken wij nu over God?
Wat voor keld hebben w i ~van
Hem?W e zeggen ~~hetzelfde:ik geloof in in de Vacler. We
bidden demaal met @B woorden: onze Vader, die in de hemelen
zijt. Maar denken we dan ook hetzelfde? Voelen we dan ook hetzelfde? Of zijn er mdexling grote verschillen die we ons vaak niet eens
bewust zijn?
Ik h n toen begonnenmet de
vraag: honden jullie ook van je Vader in de hemel? Voor iederem
was het antwmrd haast vanzelfqmkerad 'ja'. Dat antwoord ligt
voor de hand,.wmtiedereen op die
leeftijd k a b e d e h n d& je zo'n
antwoord hoort te geven. Of je het
ook m voelt Ir& bij zo'n au&
w&
nauwelijks aan de d.
Je
kunt toch moeilijk zeggendat je
niet van God haudt!

Wannaer houdt God van jou?
Nu was deze eerste vraag alleen

m m een opstapjemar h volgade: wz m Mnu w j o u
houden? T a kw&ítn et Wei
antwoorden: als ja naar H m liiste& als je zijn wet onderhoudt, als
je tegenje zonden vecht, ds je vergeving waagt, PSje g d e waken
dm, ais$ naar de kerk @at, ggeld bidt en in de Rijk1 leest.%
auitwmden heb k zonder m e n taarcpiptbrdgezetwmeteeride
v&gende waaggesteld: wanneer
houdt God NEX van $u? Het Gal
niet verbazen dat er toen precies de
tegenmergstelde opmedh@n g e
maakt w&.
O& die =dm genoteerd endaarop val& & harste
vraag: wat d&&: mu W m van
jou hodm af niet?&,het ze wat
fp&ldJker te mken, ImAten
ze uit vijEmWmrdm kiezen: 1
God hou& altijd van h S God
houdt meestal van jou;3 God
h d t som5 wel.en soms &t van
jou; 4 Gud houdt heel vaak niet
vami j01~;
5 God h d t nmit van
jou.Een ctrietal gaf l-at eente mtwoord (magelijk onder inv16ed van
enkele p r e h die ik kopt tevoren
over G d s onvoorwdijke liefde kad gehonden). Vier kozen voor
antwoordtwee, vijf voor nimmer
drie en é&nkom voor m t w d 4.

wel allemaal hetzelfde, maar jullie
beeld van &d is taEh verschillend.
k zou kunnen zeggendat EF on&r
een M e n t a i cakcsanten tenruinste vier verschillmde gdskelden
blijken te bestarm:

Hoe zit hef met je aders?
Op zich was het voor de meesten al
een hele ervaring oini t& tegemtelh g k ontdekkm je zegt wel dat jij
vanGod houdt, m m je w- niet altijd zeker of Hij wel van jou houdt.
Op &t spoor zijn we nog even dmrgegaan. W a t g o d &t ju* hier m

qeriopanBvoorden.~~elatbij
nag m'n p d i & m a g durren,
zomaar midden in & p p ? Hoe
zit het m met je OU-?
Houd jij
van je vader en m o e d ~ ? 9 a k i $
weer zo'n m g 3W= je m d i j k
nee op kunt zeggen. Maarze hadden we1 wat gekmi van & voríge
vragen. Want hier en daar v k i toch
wel wat aarzehg fe hspeweu.
Geen wo&,
want vader en eioeder zijn niet altijd cven d g .
Mämja,dat had ik niet gevraagd
Dus zeiden ze @MW
aikmal ja.
D a m kwameride vragen: wanneer hbuden je mûem~nuvm jou?
l% wamer houden ze
van
jou?'Toen~k&er vrijwel &m
i d ~ & a e ~ s # antmmkn
r t
gegeven arerden, ctie bijaik verschii dit gemeenschapplijk Mden: dat is afhankelijkvim jouw gedrag. Wat jij & of niet &t is hpalend voor de m q of je wdem
van je houden. T m ikdaarop
vrmg: d d jedat j e mdm-vm&u
kouden,en
vijf atltwmrden op een rijtje &m,bleek de uit-

~~

slag bijna IlEkmd 0
men met die van der =s&

0 te k+~
ronde.

Hoe voelt dut?

meer dan ik kan,maar het geeft me
geen gevoel van vrede.

Op zich is het niets nieuws om te
constateren dat het beeld dat wij
En God dan?
van onze ouders hebben, veel invloed heeft op het beeld dat we van
Wat voor gevoel geeft het dat God
God hebben. Zowd op de manier
jouw Vader is? Word je daar nu
waarop we over Hem denken, als
echt Mij van? Vind je het heeriijk
op de wijze waarop we Hem ervaom op zondag naar Hem toe te moren. k n simpele bespreking op cagen gaan? Verlang je ernaar om in
techisatie bevestigt dat beeld alleen
gebed met Hem te zijn? Het antmaar.
woord op deze vragen heeft heel
Wat voor gevoel hoort er nu bij de
veel te maken met het antwoord op
gedachte dat je ouders pas van je
die andere vraag: wanneer houdt
houden als jij dat op een of andere
God van mij? Want wanneer je op
manier verdient? Het ligt voor de
die vraag niet vol overtuiging kunt
hand dat zo'n gedachte kinderen
antwoorden: 'altijd, want ik ben
onzeker maakt. Want wanneer doe
zijn kind! ', dan kan het niet anders
je iets echt goed? Wameer is het
dan dat je onzeker bent over zijn
genoeg? Wanneer ben je lief of geliefde v m jou. Stel je voor dat je
hoonaam genoeg geweest, om er
zou denken: God houdt niet van
zeker van te zijn dat ze van je houmij, als ik zonde doe. Dan heb je
den? Hoe ongehoorzaam kun je
een flink probleem. Want wanneer
nog net zijn, om toch nog ie kundoe je geen zonde? We belijden in
nen denken: ze houden vast nog
onze cakchismus dat zelfs onze
wel een beetje van me? Bovendien
beste werken in dit leven allemaal
ga je ook zo naar de andere lundeonvolmaakt en met zonden b l e k t
ren in het gezin kijken: wanneer
zijn (antw. 62). Dan gaat het dus
krijgen die aandacht of waardering,
niet om begeerten, woorden en daof straf? Want daar kun je ook van
den waarvan we zelf heel goed weIeren hoe het wel en hoe het niet
ten dat ze zondig zijn. Maar om de
moet. En dat leidt soms weer tot onmooiste momenten uit mijn leven,
dedinge concurrentie of jaloezie,
mijn vroomste gedachten, de dinzowel in het gezin als in de klas.
gen waar ik menselijk gezien trots
Hoe meer ik erover praat, met kinop zou mogen zijn. Dan zou God
deren en met ouders, hm meer me
in dit leven dus nooit helemaal van
duidelijk gaat worden dat heel veel
je kunnen houden. Zolang wij de
liefde en aanvaarding onder ons
gedachte hebben dat we iets moeaan voorwaarden gebonden zijn. Ik
ten doen, om d m r God aanvaard te
houd van jou, ik aanvaard jou, als
worden, blijft de emotionele band
je aan mijn verwachtingen voldoet.
onderontwikkeld. Want op die
Dat is het signaal dat kmderen,
vwrwaardelijke basis kan geen
vaak hm1 jong nog, voortdurend
werkelijk vertrouwen groeien. Teropvangen. Dat is het signaai dat
wijl er wellicht mede M o o r aan
ook volwassenen dikwijls uitzende andere kant (als compensatie)
den. Je moet presteren om geaccepheel veel ruimte gezocht wordt
teerd te worden. Je moet aan een
voor verstandelijkeoverwegingen:
aantal(soms uiterlijke) criteria volJe mag niet twijfelen. G d s Woord
doen om erbij te horen, om door anis waar. Gods beloften zijn b e
deren bij voorbid als goed geretrouwbaar. De Here Jezus is voor
formeerd beoordeeld te worden.
al mijn zonden gestorven. I k k n
Maar het goede gevoel daarover
toch gedoopt? Dan weet ik tmh dat
ontbreekt heel vaak. Het kan tot
ik Gods kind ben? Dat moet geeen leven leiden dat in één zin kemnoeg zijn. Ook zonder dat ik er wat
achtig valt samen te vatten: ik heb
bij voel. Als je gevoel dan toch wat
alles, maar ik voel me niet gelukanders zegt, dan moet je dat gevoel
kig. Of deze: ik doe veel, soms
maar krachtig onderdrukken.

De verloren zonen
In de gelijkenis van de verloren
w o n (Lukas 15 : 11-32) vertelt de
Here Jezus ons iets over de aard
van Gods Vaderliefde. Het is goed
om zorgvuldig naar zijn onderwijs
te luisteren. Want het is de vraag of
de betekenis van deze zo bekende
gelijkenis ons wel altijd zo duidelijk voor ogen staat. Het grootste
misverstand schuilt al in de aanduiding: de verloren zoon. Daarbij
zou je al de vraag kunnen stellen:
weke van de twee was nu eigenlijk
de verloren zoon? Want de geiijkenis begint met de woorden:een vader had twee zonen. Het zou alleen
d h m geen kwaad kunnen om
te spreken over de gelijkenis van
de twee verloren zonen. In het verband van dit artikel wil ik op twee
aspecten wijzen: de gedachte die
de zonen over hun vader hebben en
de manier waarop de vader naar
zijn kinderen kijkt. Eerst de twee
zoons. Ondanks het grote onderlinge verschil valt er een sterke
overeenkomst te ontdekken in de
manier waarop ze naar hun vader
kijken. De jongste denkt op het
dieptepunt van zijn ellende: ik zal
opstaan en naar mijn vader gaan
en zeggen: k heb gezondigd tegen
de hemel en voor u. Ik ben niet
meer waard uw zoon te heten, stel
me gelijk met een van uw dugloners.
De oudste zoon zegt, in zijn bwsheid over het feest dat vader voor
de jongste gaat vieren: Ik ben al zoveel jaar in uw dienst en nooit heb
ik uw gebod overtreden. Beide jongens hebben dus blijkbaar altijd gedacht dat ze het op een of andere
manier moesten verdienen om kind
te mogen zijn. De jongste vond dat
hij het vrueger, toen hij nog (braaf)
thuis was, door zijn gehoorzaamheid zelf verdiende om kind te zijn.
De oudste had zijn vader altijd als
werkgever kschouwd. Wellicht
met inzet van d zijn krachten had
hij gewerkt en gewerkt en gewerkt
tot hij erbij neerviel. Dat had hij
blijkbaar nodig om zich als kind
door zijn vader geaccepteerd te

voelen. Nooit één gebod overweden. Hoe bestaat het. Dat zal wat
moeite hebben gekost! De ontstellende overeenkomst is deze: geen
van beide kunnen zich voo~stellen
dat ze een vader hebben die hen on-

w k niet: jongen, je moest eens weten wat je mij hebt aangedaan.,
Niets van dat alles. Vader laat een
feestkleed, een ring en schoenen halen en laat het gemeste kalf slachten. Want zijn vaderliefde is niet af-

voorwaardelijk liefheeft,die gewoon van ze houdt, omdat ze zijn
jongens zijn.

hankelijk van wat die zoon allemaal uitgevreten heeft. Hij is vader,omdat hij vader is. Als zijn
kind hoe dan ook thuiskomt, laat
hij merken: Je bent mijn kind! Welkom thuis! Wat ben ik blij dat je er
bent!
Diezelfde houding toont vader als
de oudste 's avonds kwaad buiten
blijft stam. Dan is daar niet een afwachtende, voorwaardelijke, houding: kom binnen als je boze bui
over is, dan praten we wel eens verder. Nee, als de oudste niet naar
binnen wil gaan, dan komt vader
naar buiten. In een paar woorden
laat hij merken dat hij geen werkgever, maar vader is. En ook altijd geweest is. Kind, je bent altijd bij
mij.Jij hebt altijd kind mogen zijn.
Daar had je gebruik van mogen ma-

De vader
In de gelijkenis ontmoetten we dus
de nooit ontdekte vader. Terwijl de
vader zich tegenover beide zonen
duidelijk als v&r kennen laat. Als
de jongste in de buurt van thuis
komt,blijkt zijn vader op de uitkijk
te staan. Z m h de zoon in zicht
komt,lezen we dat zijn vader hem
ziet en met onoferming h o g e n
wordt. Hij loopt hem tegemoet,
valt hem om de hals en kust hem.
Opvallend is dat we geen woord
van verwijt lezen. Vader zegt niet:
wat is er met jou gebeurd? Waar
heb je al je geld gelaten? Hij zegt

ken. Al het mijne is het jouwe. Je
had zomaar feest mogen vieren met
je vrienden, zonder het eerst zelf
verdiend te hebben. Je had feest
mogen vieren, gewoon omdat je
mijn kind bent. Kom binnen bij je
vader, die op dezelfde manier ook
vader van jouw broer is.

Onze Vader
Op die manier wil de Here Jezus
ons leren dat onze Vader in de hemel ons onvoorwaardelijk liefheeft. Paulus schrijft in Rom. B : 8
'God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen
wij nog zon$caren wuren, voor ons
gestorven is'. Juist door deze onvoorwaardelijke liefde wil G d in
heel ons leven, zowel in ons denken ah in ons gevoel, kinderlijke
wederliefde wekken,die diepe
overtuiging: Hij is mijn Vader,
niet omdat ik dat verdien, maar
'gewmn' omdat ik zijn kind mag
zijn.

STiCHTiNG AFBOUW
De stlchtlng Afbouwte Kampen stelt zich
ten doel de beoefsnlngvan d8 gereformeerde theologie te bevorderen door met
name te helpen bij de financiering van
proefschriften ten dlenste van promoties
aan de Universiteit te Kampen.

Voor haar inkomsten Is de stichting geheel

aangewezen op giften van meelevende
kerkleden.
tnlchtlngen worden graag gegeven door
het bestuur:
C. Trimp (05202-1 48691,
B. Kamphuls (05202-26248) en
J.G, de Kimpe (05202-1 6384).
Giften, die fnscaal aftrekbaarzijn, worden
graag Ingewacht vla bankrekenlngno.

63.18.36.934.

i

ten name van Stichting Afbouw
p/a H o e f b l a d 4
8265 GM Kampen.
Postrekening van de CredkiLyonnals Bank
te Kampen: 806552.

D.A.C. Slump

RECHTSSTAAT - OVERHEID AMBTENAAR

I n de afgelopen maand is overal in ons land he
dacht dat vijftg jaar geleden een einde kwam
aan de Duitse overheersing. Qok in de kerken is
bij de 'vijftigste mei' stilgestaan. Want het pus
ons de HERE te dunken vaof de herkregen vrij
hefd. Hij is de Koning der koningen. Hij regeerf.v
ken en aeeff macht aan wk hciE wil.

I

gen die zelf b*
bpalqm
zezelfuhoeren,zkbr d a $ e
Voor mensen die de Tweede Wereldoorlog niet zelf aan &n Iijve
hebben meegemaakt, is het moeilijk voor te stellen wat nu bevrijding precies is. Je kon er heel veel
over lezen, zeker in deze meidagen. Maar zelf de bevrijding te hebben meegemaakt, te hebben m a ren, dat is heel wat anders. Dm
voel je het verschil tussen onvrijheid en vrijheid. Je weet wat je in
die vijf jaren van bezetting hebt gemist.
Waawan zijn we eigenlijk bevrijd?
Wat was nu typerend voor die vijf
jaar vreemde overheersing? Was
dat de jodenvervolging7 Het feit
dat duizenden mensen, schepseles
van God,door aderen, evenschepselen van God, van de aarde
zijn verwijderd? Of dat je zomaar
je radio moest inleveren of verstop
pen, dat je niet eens mem mocfit
luisteren naar de stem die je zelf
wilde hom? Dat je altijd bedacht
moes?zijn op de vijand die meeluistert?
Wellicht wat onverge1ijkbam morbeelden. Toch hebben ze Ben &g
gemeen. Het zijn beide voorbeelden van rechteloosheid, van wille
keur.Overgeleverd zijn aan machti-

sprake b van CdrWlC.

-

Jemht meken &&n d%.omfkid
was uitgesloten.Deoverkid was
het recht zelf, ongwaakbaar en onveranderbaar. Jij r n ~ sj et d i l i ken, je was overgeleva&mVaj!

Deze situatie van mhkloosheid
staat in scM contrast met onze
tijd. I
k NederWw burger is mondig. Het berw npde rechter
neemt toe. In ws l
d heeft niet de
ov-d,

wetmvw en b n i u r , het
die
iiibhdelijk bepaalt wat in een concreet gaval recht is. Daar hmft &k
de ov&eid zich aan te houden, En

htste w d . Het h&&r

*wilom**k,~

Vrijheld gebruiken
Juist in het conérast met onze p
scbieaenis van vijftig jaar geldm
en met het hedm in landen ah
R w d n Jiak en het v m & g JoegmlavirO, kan d a n k b h e i 8 o p
bl&m over de rechtsstaat waarin
wij mogen leven. VrQhid om te !ev e n - ~ ~ je
& graag wilt. Dat beteken& ook &*r orhriste- nmg*
kende-magelijkheid em te leven als
kinderen van God.GevedeHERE
dat we die vrijheid ook gebru&en.

Kritiek op onze rechtsstaat,

maar...

We zijn gewend om kritiek te hebben op de verworvenhedenvan onze democratische rechtsstaat. Kritiek op onze Grondwet. De grondrechten daarin zijn ongefundeerd,
ze stoelen op het humanistische geiijkheidsideaal.Kritiek op de rech-

terlijke macht die - vrijgelaten
door & wetgever- toeneniend
ruimte biedt voor euthanasieen nu
ook al voor het doden van gehandicapte baby's. Kritiek op onze volks~ e r t e g e n w d g i n gomdat
,
zij zo
weinig rekening houdt met Gods
wijze Woord.
%ideze laltiek is begrijpelijk. Ze
moet m k W e n . M m dat neemt
niet weg dat we af en toe eens uitdrukielijk moeien stil staan bij de
genade die & JERE ons verleent
m in een rechtsstaat te mogen leven. De Gtonciwetverleent rechten
die aan iedereen in ons land de vrijheid geven om zijn leven in te richten naar eigen verantwoordelijkheid. De rechter biedt rechtsb
schemiing tegen een overheid die

regel
m+%<wheid htx?&&k&# m ~ h k b
gebaden: dat is het 4eghse1van
CBerschus~Dere&fmwwmdt
h& gedragen. Jiiia in &'dgeb
pen Zijd van heidaden bleelrdat
d@Mijk, En mmWn de p w e l m
urn de &tijd ons @t ( m m )helder v9ar =n s-,
d m maken de
LV.-kldenoris duidel& dat ook
v~~ldeiag
r e ~ ~ o a s bW
~ d~b& l
keur duizenden slachtoffers maak.

a~-*,

naar willekeur handelt. De volksvertegenwoordiging waakt tegen
een tirannieke overheid. Verworvenheid &e in de jaren '40-'45 node werden gemist.

Danken en bidden
Het dienen van de HERE gebeurt
niet alleen in de binnenkamer. Het
mag op straat, openlijk. Dat is vrijheid die in ons land nog in rechte
afdwingbaar is.
Met alle zorgen die we hebben
over toenemende secularisatie mag
dit met grote dankbaarheid genoteerd worden.
Dank God voor bevrijding van willekeur en rechteloosheid en smeek
Hem voor handhaving van recht en
gerechtigheid, m k in de openbare
samenleving. Bidt daarom voor de
wetgever en het bestuur, voor de
rechter en de ombudsman. Ook dat
vraagt de Here van zijn kinderen.
Opdat we in aile vrijheid G d mogen dienen en eren, niet alleen
thuis en in de kerk,maar ook in de
openbare samenleving.

De aparte positie van de
ambtenaar
Een betrouwbare overheid en eerlijke rechtspraak zijn gaven van God.
Daarom steekt het ook nauw als we
in overheid en rechtspraak verantwoordelijkheid hebben gekregen.
Vroeger was een ambtenaar heel
duidelijk een dienaar van het gubliek belang. Zijn rechtspositie, zoals lienoeming en ontslag, is ook
vandaag nog apart geregeld. Geen
arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer,maar een aanstelling met vaak een daarbij behorende eed of belofte.
Waarschijnlijk heeft deze aparte
positie haar langste tijd gehad. Het
bedrijfsleven en de overheid groeien naar eikaar toe. De Staat der Nederlanden wordt de B .V.Nederland. Het besef dat je als ambtenaar
de publieke zaak dient slijt s k d s
meer. Dat is verlies.
Een overheidsdienaarzal immers
steeds moeten blijven beseffen dat

hij in dienst staat van het gezag dat
God over ons heeft aangesteld. Dat
geeft hem plichten die uitstijgen b*
ven wat men van een gewone werknemer mag verwachten.
Conuptie van een kstuurder of
ambtenaar werkt door in de samenleving. Het kan de overheid zdf in
opspraak brengen. Als een burgemeester wordt vrijgesproken van
dubieuze contacten met het bednjfsleven levert dat veel discussiestof op. En terecht! Het image
van een handige jongen past niet
bij een burgemeester. Daar is zijn
ambt niet naar.
Het is goed dat we dat beseffen, zeker ais wij zelf in dienst van de
overheid werkzaam zijn.

~om~ursw
voor
s jonge kerkorganisten volgeboekt
De zomercursus voor jonge(aankomende) organisten die de Vereniging van Gereformeerde Kerkorganisten (VGK) samen met het G W
van 3-8 juli in Zwolle (Soeslo) organiseert,is reeds volgeboekt. Men
wordt verzocht zich hiervoor niet
meer op te geven. Het VGK-be
stuur beraadt zich op de mogelijkheden het volgend jaar opnieuw een
dergelijke cursus te organiseren.
Vom informatie hierover kunt u
bellen naar: H. Ophoff, Grasklokje
X, 7721 JA Dalfsen, w (05293)
40 29.

Welke predikanten die in Limburg
met vakantie zijn, zijn k r e i d om
voor te gaan in één of meer diensten in Brunssum. Het betreft de
volgende zondagen: 25 juni, 2 juli,
9 juli, 23 juli en 6 augustus. U kunt
bellen naar: (045) 25 21 05.

Ds.P.K. Meijer een jaar in Assen
Ds. P.R. Meijer, zendeling van de
kerk van Surrey (Canada), zal,
voor de kerk van Assen-Z., van 1
juni 1995 tot 1 juni 1996, het zendingswerk in Brazilië ondersteunen
op het gebied van de lectuurvoorziening. De kerk van Surrey heeft
ds. Meijer daarvoor uitgeleend aan
de kerk van Assen-Z. Deze kerk vericht zendingswerk in het zuiden
van Brazilië en verzorgt de lectuurvoorziening voor dat gebied, in
overleg met de kerk van Surrey.
Ds. Meijer is zelf 16 jaar lang zendeling geweest in het noordoosten
van Brazilië. Tot l juni 1996 is zijn
adres: Erepnjsstr. 12, 9404 KH Assen, a (05920) 1 27 18.
(zie ook pag. 732 en 740)

In het Gerej6omeerd Weekblad van
12 mei jl. s c b f drs. Jac.Westland
over het getuigen in deze tijd. Hoe
doe je dat en wat kamt er demaal
bij kijken? Het gaat bij het getuigen
enerzijds om objectieve feiten. Dingen die gewoon gebeurd zijn. Maar
bij het bijbelse getuigen is ook sprake
van grote persoonlijke betrokkenheid:
Je kunt en je zult dan ook geen
getuige zijn, als er niets in je hart
leeft van de noodzakelijkheid en de
vreugde van het geloof in de Heere
Jezus Christus. Ais je zelf niet een
klein beetje begrepen hebt uit hoe
grote n d en dood je gered bent
en ook anderen gered moeten worden.
In dit verband moet ik wijzen op
het gevaar van wetticisme. I k
laamp van het moeten getuigen.
Een christen moet getuigen. We
kunnen dan zo gericht zijn op de
actie van het getuigen zelf, dat
datgene waarom wij en waarvan
wij geaiigen totaal op de zichtergrond raakt. Het dreigt dan ook
een formele zaak k worckn. Zoals
het ook wel functioneert in de kringen van de Jehova's getuigen. Zoveel bezoekjes moeten gedaan
worden,zoveel straten befolderd
enz. enz. Het is blijvend noodzakelijk terug te koppelen op de
bron. Gods grote genade in de
Heere Jezus Christus mag altijd
weer opnieuw onze verwondering
en o m vreugde zijn. We mogen
er vanuit het evangelie ons hart
mee laten vullen. En waar het hart
vol van is, hopt de mond van over.
We zullen ook anderen in de rijkdom van Gods genade willen laten
delen.

De psychia~rR. Schoonhoven b i d
in De Waarheidrvriendeen paar artikelen over pastoraat en hulpverlening.
Hij zelf heeft steeds meer m g gekregen voor het belang van het gevoelsleven hij het ontstaan van psychische
stoornissen, vertelt hij in het nummer
van I l mei. Hoe ziet hij de structuur
van dat gevoelsleven en wat is het
mensbeeld waarvan hij uitgaat?
Zoals ik reeds schreef, is voor rnij
de mens een eenheid van lichaam,
ziel en geest, die alle drie onderscheiden functies hebben, maar
niet m d e r elkaar h e n . Het lichaam is ons vlees en bloed, onze
botten en spieren, onze lever en
hersenen, ons hart en onze longen
etc.

De ziel is ons psychische leven en
omvat ons intellectuele en emotionele Ieven.
En de geest is ons bewustzijn, de
bruggenbouwer tussen de= onderdelen en de plaats waar de relatie
met God zich afspeelt.
De volgende stap om alles beter te
begrijpen is voor mij het schematiseren ervan. Zo stel ik rnij het intellectuele en emotionele leven voor
als twee bomen met vertakkigen;
de takken zijn de lichamelijke basis, de inhoud van de takken bestaat uit de emotionele en rationele
ervaringen die de mens in de loop
van zijn leven opdoet.
Deze worden opgeslagen in de takken van die twee afzonderlijke bomen van gevoelens en feiten. V m
het gemak kunnen we ons voorstellen dat die ene boom (het inteiiect)
in de rechter hersenhelft zit en de
andere boom (het gevoel) in het
Iinker gedeelte. We kunnen ons
verder voorstellen dat deze twee

elkaar hun gegevens uitwisselen.
Het menselijke gedrag wordt b
paald door de resultante hiervan.
Voor een evenwichtig reageren is
dus een goed evenwicht nodig tussen gevoel en verstand. Door allerlei stoornissen kan een dishamionie optreden in het leven van mensen, waardoor allerlei klachten kunnen ontstaan en zij hun'bestemming' niet vinden.

Tekort en 'trauma
h het geval van een boom kan dit
geschieden door een tekort aan
water en zon of door te veel s t m
en regen. Als we dit beeld toepassen op ons gevoelsleven, kunnen
we dus zeggen dat ons gevoelsleven verstoord kan raken door een
tekort aan liefde en door een kveel aan traumatische ervaringen.
In zowel het tekort als de baumatisering zijn gradaties aan te brengen: het ene tekort is het andere
nog niet en dat p l d t ook voor
trauma's.

Mens worden naar Gods
bedoeling
Het Centraal Weekblad van 19 mei
jl. bevatte een artikeltje van ds. Pieter
B o m m over & Heilige Geest.
Voor veel mensen is Hij de 'grote
Onbekende'.
Jaren geleden, een paar dagen voor
Pinksteren, kwam ik op straat een
gementelid tegen dat tegen me
zei: 'Vdt nieî mee zeker, de preek
voor zondag'. Toen ik hem vroeg
wat hij Moelde, gaf hij aan dat hij
vond dat Pinksteren een bijzonder
vage feestdag was in het geheel
van de christelijke feesten. In de

loop van de tijd heb ik geme* dat
veel mensen er m over denken. De
&n noemt het 'de gehortedag van
de Kerk'(en heeft gelijk), de ander haalt aiieen de schouders op en
vindt het nog lastiger te vatten &m
het paasfeest. Het is ook behoorlijk vaag wanneer je d e e n kijkt
naar het verhad in Handelingen 2.
Ai die 'alsen' daar. Een geluid ais
van een geweldige windvlaag; tongen als van vuur. Wat moet je ermee?
Het wordt een beetje duidelijker,
wanneer je leest wat Jezus allemaal zegt over wat er gaat gebeuren wanneer het zover is en de
Pinksterdag a a r i k k t . Hij spreekt
bijv. over 'jullie zdku kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest
over je komt'. Jezus spreekt- in
het Evangelie naar J0Iimm.sover 'vrede' in verband met de
Heilige G m s H
~et is m k & W s t
die 'jullie te binnen zal brengen
wat je meet spreken', warmer je
in een moeilijke situatie terecht
bent gekomen*Het komt er op
neer dat je hijgt wat je nodig hebt
om Jezus te vdgen wanneer Hij
zelf niet meer zichtbaar aanwezig
is. Vooral Paulus werkt &t later
verder uit in zijn brieven, in 1 Korinttiigrs 12-14 bijv. en in Galaten
5. Daar lees je echt wat 'het gereedschap' is dat God aan zijn
mensen wil geven om te kunnen leven en te kunnen functioneren in
zijn werk, in zijn dienst. Maar dat
is het vervolg. Waar het mee begint is dat God.de Heilige Geest,
als het ware in zijn mensen komt
wonen. Hen zolaat delen in aijn
mogelijkheden, hzijn krach&in
aijn vernieuwende werk. Je wordt
niet 'overgenmm'. Het is niet w
datje &niets meerhebtin te
brengen, ahof je - in positieve zin
dan - een ' k t e n e ' zou worden.
Zo gaat d e k n i e t met mensen
om.Het is wei m, dat aiimxrst de
rnogdijklleden die er in je zitten
een kam e g e n . De uiterste ruimte prcm ~ifonQ10oihg,maar dan
in de betekenis van 'mens w d n ,
naar M a k i d n g ' . Zuah je
d#rjeMa%erlEdmIdbent. Niet

in één klap, het is een levenslang
*-s-

Daarnaast begint er een proces van
verandering. Naarmate je groeit in
het geloof - je zou kunnen zeggen:
ervaring opdoet in de omgang met
God -kan Hij dingen aan je kwijt.
'Gaven' noemt Paulus dat. Dat betekent ook dat je meer en meer
zicht krijgt op wie Jezus is en wat
Hij voor jou &tekent. Je ként
Hem,ook al heb je Hem nmit gezien. Dat doet & Heilige Geest
ook. De veranhring van je leven,
van je denken, je hlmgsteliîng,je
verlangens, kornt ook te voorschim in veranderingen die in Ga-

laten 5 worden genoemd 'de vrucht
van de Geest'. Liefde, geduld, blijdschap, worden kenmerken van je
persoon. Voor ieder anders, maar
wel herkenbaar. Hoe kan het anders, wanneer Gods Geest, met zijn
kracht, in je zit? Voor veel mensen
vaag en dat is jammer.
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100%z & i r W

Scnrisff s t e ~ k .

Ah brand-, stom- of &e

Donarus i s m d r l i r q g e

s c M dreigt, k het mur ker beste ah
UW

kerkdijb &-ndmmrn

vemteringmaaa~chappij.En Htt

h r h dar de iedm s m m de kmcht

bij

ì h a n u zijn wmùurd. Geumn,

mn Donatars bepalen Een gemem

o d t Domm in ds praktijk h j s i

schapsgedadiw die e* imi&h

mreaijnauannssrDmiatwhtmeate

heeftgM,daternrim75%win&

ino8ig k! Bij caìamitsiam m di

b r k g e h m n in N e W bij

tw

~ e n a a r d h t d . O p b a & ~D o n a m î s d d

Wiltm-~'

mprestt$*aPnitUife

V~&Tgdmarnem$Wmdijh

B o ï m d h i s K i e m t i ~ ~ ~ D o ~ tpu ps d m e t & v m i + & d .

~

w

m

r

~

a

J a d j K r umrdt ds iuinst mDmintars

in h mm van prmimestitutis terug

b e d In de afgebpm I O jbeHmeg Bezepmiemrirurie gnnidd$d maar y s t S M !

O
n o k Q~l r u t m
r m7~
g & m b~ s i i r ~

db
donahis

Vertrouwd vereeker.d.
a Y M . ~ = u r . P o d u S H % 5 2 m G LH-lsI:873-111166
B

Beroepen te Gorinchem i.c.m.
Adreswijzigingen e.d.
Sliedrecht en Wijnjewoude i.c.m.
Oosterwolde: A. van Groos, kand.
Diever * Scriba: B. Algra, Zr.
Broerstr. 13,7981 DJ, w (05219)
te Kampen: te Hardenkg-O.
32 44.
(tweede predplaats): L.W. de
Graaff te Zuidlaren; te HoogezandEde * Scriba: F. Kievit, Voerakker
Sappemeer (tweede prdplaats):
10,4713 SN (pag. 92).
C. de Putter te Hoogeveen; te
's-Gravenhage-C.1Scheveningen
Brouwershaven, te Lutten en te
* Predikant: ds. G. Mulders, .a
Rotterdam-Delfshaven: J.A. Roose,
(070) 3 63 42 04 (pag. 132).
kand. te Kampen; te Rozenburg:
Grooingen-Oost* Kerkermd:
Postbus 60060,9703 BB; Mevr.
M. Heemskerk te Hoogezand-Sap
pemeer.
A. Dijkema-Warners (secr.), MarjoBedankt voor Eindhoven: K. van
leiristr. 7,9731 DC, (pag. 40).
den Geest te Amsterdam-C.; voor 's-Hertogenbosch * Scriba: C.de
Goes: S. de Vries te Haren;
Putter, u (073) 56 30 94;
Evang.com.: E.J. van BergenAangenomen naar Rijswijk: R.J.
Rasmussens, Schieland 17,5235
Blok te 's-Gravenhage-Z./Loosduinen. Ds. Blok blijft pred. te 's-GraNR, zr (073) 42 40 05 (pag. 150).
venhage-Z./Lmsduinen (deze geHooghalen * Scriba: W. Sturing,
Laaghalerveen 23,9414 W,
meenten vergaderen vanaf sept.
(05939) 22 58; Diaconie: zie Scri1995 gemeenschappelijk).

ba; Evang.com.:M.P. Timmerman, Smiideweg 5,9414 AP,a
(05939) 25 44 (pag. 64).
Hoogkerk * Kerkeraad: Postbus
2343,9704 CH Groningen. Scriba:
B. de Wit, C. Jetsesstr. 3, s (050)
56 50 72 (pag. 42).
Zeewolde * Scriba: J.M. Lok,
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Ds. M. Nap, missionair predikant
te Hattem is in de classis Hattem
geslaagd voor het zendmgsexamen.
C. v.d. Beek te Oegstgeest slaagde

aan de k l . Universiteit te Kampen voor het doctoraal examen.

Wat er al niet verscheen en verschijnt over K. Schilder, een gaede en campbte levensbeschrijving is
er niet bij. In die leemte Is nu voorzien door een uitnemend Schilder-kenner: dr. S.J.C. Dee. Van zijn
hand verscheen het eerste deel van de Schilder-bhgr&e. Het beschijft Schilders leven en werk tol
zijn inaugurele rede in januari 1934.
In dit boek komt Schilder vooral als gezaghebbend,maat niet-ammstredenp r m a n t en ais gedreven
schrijver/journalistnaar voren. Uiteraard werpt de biogmfie ook een helder licht op wat voor velen tot
nu toe een duistere periode was in Schilders leven: de belangrijke studietijd in Duitsland. Opvallend
is ook de ruime aandacht die de auteur geeft aan Schilders trilogie 'Christus in Zijn lijden', een hoogtepunt in Schilders exegetisch, dogmatisch en homiletisch werk.
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