JAARGANG 70

- NUMMER 38 - 17 JUNI 1995

eto

WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN
KERKELIJK L€ VEN / C.J. de Ruijter

->*
.....
VERSCHILLEN IN DE KERK
- I r

n

,.I-

.

:t

KERtEwK LEVEN
C.J. de Ruijter

-.

kW,

i&., %3r9,'Mnc~

&dA
,.:<.r.

~~!....i..

1~id~adle

Verschillen in de kerk

Er g o e i e n verschillen binnen onze kerken.
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ledereen kan dat constateren. Zeker vergeleken bij
vroeger valt dat op. Vanouds verfoonden d8
vrijgemaakte kerken een sterke eenheid, Van
Appingeclam tot Zaams~agwisten we wel zo'n
beeoe wat we aan elkaar hadden. Maar die
eenheid is snel aan het verdwunen. In di7 artikel wil ik
een paar bestaande verschillen eens wat nader in
kaarf brengen.

Het gebruikte m0dd

1

3. Spiritualiteit: Hoe gaan we met
w~m?

4. Cultuur: Binnen wat voor wereld geloven wij?
U vindt het model op de volgende
pag. in afb. 1.

O M o x i e als hoofdstroom
In m'n vorige artikel heb ik aangegeven, hoe je aan de hand van dit
m h l verschillen in geloof beschrijven kunt. Hoe sterker het accent in &n bepaalde sector komt te

w i n &.gedom& mdw
kunt aantreffen. Er b een sierkegerichtheid op & zuXverùeidin de
~.ktypeer~deboof6
stroom vm m m kerken v m het
gemak maar als orthdoxic.
Een tijdhg is dat m i mIfsonverdeeld de h&
karakteristiek
van o m kerkga geweest. Mam m
is een d u i d e l i j k t ' w m a r w r -
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van geloven een eigen kieur. k
constatecrde, dat we als vrijge
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punt wij grote verschillen bestaan.
We zijn er nl. vrij gmd in m sterke standpunten in te nemen als het
gaat om alklei grotereen Meinere
ethische vragen. h & dgelopen
twintig jarem is in dit opzicht natuurlijk mk geweldig veel gepubliceerd (nn.door J. Douma), De formulering van ethisdie normen gaat
ons nog steeds goed af.
Maar op bet punt van de persoonlijke ethische motivatie ben ik veel
&&r positief. Je merkt. &t in &
praktijk er een sterke neiging tot
aanpassing aan de wereld om ons
k e n bestaat, Het pastoraat wijst
uit, dat er in de persoonlijke sfeer
Wo~liJjh
wat problemen kstaan.
Bijvodeeld op het pipit van me&-gebruik, m p g aissen verloofden, conmqtiviteit en vrijet i j d s h ~ gPersmnlijke
.
levensstijl is bij ons weinig herkenbaar.
Ik breng die p d h in verband
met de:plaats &e. wij in de wereld
innemen. Van ouds zijn we ais gerefwmeerden gmatgebnicht bij de
gedachte van de antithese. Er is een
tegenstellingtussen kwereld en
hendiebijGodhoren.Vooreen
gFOOt deel is die antithese lange tijd
mk dmr een sociaal isoiemenî b
paald geweest. We hadden een bescherm& plek. Veel gereformeerden zijn in Be vijftiger m zestiger
jaren in eeri zeer &hemd gezin
en kerkelijk milieu opgegnxid.
Binnen die kschemiing had je
ethisch veel steun aan heersende
o p d g e n . Het was
hm
over allerlei dingen omia cm g e
dacht werd. Dat kpaakie v o w een
belangrijk deel ook je houding.
Maar sinds de zeventiger jaren is
onze wereld open komen te liggen.
Met name de media hebben onze
wereld effectief opengebroken. De
bescherming van vroeger is weg.
Vrijgemstalben van nu staan met
beide b e n midden in àe wereld
Maar daamiee komt het w e c h t e we gedragsprmn vrai m g e r
sterk onder spanning ie staan. h
juist als dan een persoonlijke levensstijl in verbmdenheid aan
Christus OnderOritwWeld is geble-

ven, komen er zwakke plekka aan
het licht. Mijns inziens is dat de situatie van vsmdaag. In de bepaling
van onze houding lapen we zelfs
soms ach& de feiten aan.
Kortwn: ethisch gezien zijn we
sterk in het (theoretisch)overwegen van & grote ethische problemen.Zwak zijn we in & perwodijke levemstijl.

Culmr @maai wat v m wereld
gelwen wij?): Vmouda hebben we
altijd een bijmmke mmlacht voor
&cultuurgehadMa&bMiknehh g werd daaròij altijd sterk be-

paald en hgrensd (zelfs uitgefllterd) door de dogwiek (vgl. het
artikei van de vorige week).
In & huidige situatie komt d& mi.
anders te liggen. Doordai orize wereld m oopengehkm is, is de mdacht voor & cultuur veel minder
'gestud', zelfs wak mge#Iltroleed. k signaieer dat onder andere
weer in het media-geM. Je zou
dat sterk kunnen iliu-n
aan de
mania waarop omejongmm zich
thuisvoelen in de jongerencultuur
van W~ZRtijd Via muziek,jonge~npmgmmma's
en uitgaammak
d g e n ze constant w e d r ' j k e &kken van o m cultuur op inchsief
de waarden die daarbij horen. Maar
ook bij ouderen werkt dat vaak w.
Meen betekent het voor oudexen
mi&
ineer een veranâering
van levenshouding.Voor veel jongeren is het een inskihg waarmee
ze g m t wordeii.
h o r dit alles signahr ik een gm
te ontvankelijkheid rtita het gevoel
van godsvertfnim dat vandaag
as sterk aanwezig is in onze wereld En mamats het contact met
ih cultuur i n w e v e r is, 4die
ontvankelijkheid d veel imker
v d g d Imwen woaden. h dat
opzicht mogen we uns wel met name bekommmmom onze saidenten. Aan de universiteitstaan zij op
een kruispunt van onze cultuw.
Vmr velen van hen wil dat zeggen,
dat de hedendaagse cultuur het klimaat is waarin zij ademen. Vandaaruit terugkijkend nam de traditie waarin zij grmt geworden zijn,

voelen ze soms een grote veavreernding wer zich komen.
Kortom: er is onder ons een grote
openheid in & richting van & dtuur op gang gekomen, Dedogmatische invalshoek die kennaerkend
was voor onze manier van geloven
is daarbij niet effectief geweest om
die openheid op een g d e manier
te sturen.

Twee tegenbewegingen
De hoofdstroom van uionze keken
heb ik dus aangegeven als orthodoxie. Maar in het b
o
v heb ~
ik g q m h d aan te geven. hm
binnen die hmfdsmmn een paar
zwakke plekken zichtbaar worden
in ons kerkelijk leven. Zwakke
plekken die mi. te d e n (lrurnien)
kbknmetdatsterkeaccaitop&
dogmatiek.
Als je bij je zelf zwakke plekken
signaleert. m e t je niet vreemd opkijken, w
er reaches optredm.Veel mensai pan tegemoordig m k veel meex buiten de &w
van de vrijgemaakte kerk Iajken.
En dan vinden ze ergens mdms
mm een bron van i r ~ ~ p i ddie
e,
v&t
in zwakkm die zij bij zich
zelf hefkermen.
Op basis van de hierboven gegeven
SCsignaleer ik twee tegenbews
gingen. Ik denk niet. &t daarmee
dle vers~hïLienbinnen aam kerken
in kaart gebracht zijn. Integendeel.
Maar deze twee zie Ik wel dui*
lijk als een s m xeactiekweghg
op & oxthdoxe hoofdmmm bhnen onzekerken. Om zeeven een
h&enbarenaamtegeven,m~mik
ze achrmenvoIgens: In de eerste
plaats een evangelische mnier van
geloven.In de tweede plaats een
nieuw mcultuurchnstendom.

Een e v q e t i i h e maMer

van geloven

Naluwlijk gaat het hier niet over
een afgedokm groep, die duidelijk
te l o c a i k m is. Je vindt sok m i e r
allerlei keftijdenen in verschillen& lagen aandacht in &richting.
Binnen onze kerken her een boene-

m6ndaantal~,die;zich~k
laten inspirerea door wat zij b
n
de evmgefische beweging ontdekken als waardevol. Erieris WWfijk een t0enem.de&t&
ui
die richting, Bij de een gemmveerd, bij de a n d vol
~ enthwsiasme. Maar de orj&tatie in die richting is o~dskenbaar.Ik k h r i j f
dat hieronder zoveel rnogefijir weer
aan de hand van & sectorenbinnen
het gehûkk raodel.
Wat veel mensen in de evangelische beweging aanspreekt, is voord& gerichth hei dope en perd j k e W met Christus. Gel o o f is een
~ centmal tbema.Wie op zaek is naar een bijbise spinnialiteit,h bij de evangelische heweging zijn h u t ophlen.

belangxijk is: Perwodijk geloof in
Jenra Christusen heilig leven in
Zijn kracht.' En hwe mlijk
Yja: Aan een evangelischgelovige
kua je soms duidelijker zien en
merkendatheteenkiradvanGod
is, dan aan eeri doorsnee wijgemaakte. Met hun christelijke uitstraling is niks mis. En dat wil bij
ons nog wel eens een probkm
zijn.

Ikkanmedusvoorstellendater
bimm onze kerken veel mensen
zijn. die graas in de evangelische
~ k i j % e g . ~ j k v i a d i k

was het namiclijk vaak andersom. Vanuit je g e b f
b a d e r d e je de vragen van tie dtuur.Maarhoemeer@ikcdtuur
zelfalsuitgmgspntneemt,deste

neemt. V
-

mewhjegeneigdtìatomte
drsaien:Vanuit de vragen van de
cuhur benader je het poof.Je
hoeft het m&e
lw~gwoel
dan niet bij vaduwt te verloochenen.

Vanuit deze bv&&
krijgt de
ethiekookeenandexehderhg.
Een pemnkjke gehfskew staat
hierbijniet vcwrop. Onder ons geltKtwaa&mk~dstjeje
&& normen zijn & m i d m b
laugri&Omdat~modemetec m op wat versterkingnodigbfLMijns~smknwe
vensgevoel ste& afleert op je inde eenheiQ van wms geloofsleven aldivlduele overtuiging, wordt aanhtenigkrmnenviadeniraauit
k h t voor de ethiek vaak sterk be
D a t h e l v M m ~ a n ~ a i ~ ~ s g i e- e n ~ c l l t i S w * * W
paald dam het uitgangspunt van de
rituaiWtgaatbovendienMin
teit.Endatisnietm-punt.
christelijkevrijùeid.
hand met een sterke aandacht voor
T h vind ik in de= kmderhg de
Dogmaliek is bij deze tegemmmm
een m d j k punt. Voor a n echt
& heiliging van het leven. Op dit
ptaats van de dogmatiek het zwakv ontwikkelt men een sterkere
ke punt. De leer van de
d t u u r c h r i s is
~e e j k
feeijngvmrethiek.Ookopdit
blijft d a d w r te d
g echt verwwnwmde, dat je de dogmatiek
punt is bij de evangehdm veel te
werkt. Het blijft een BnduideIijkge(vmrlopig) nissen m j e s m.
Widen.dnrtoris~hspreken.
heel, WW je veel kanten mee op
Voor velen, die in hn e g
Tegelijk merk je, dat veel evangelib t , maar dat zich hagwe1ijIcs uitdenken, zijn in & dogmatiek veel
scken zeer tenighmhd zijn in
W igenomen, die eche
Wtabeert. h de W k i t van
hun m i W e op&h&ndaagse
d e k e r k w 0 r d t ~ ~ - ~dnarrrdedtmuoomogeCultuuf. Dat wekent dat de ogenlijk erg vaag.
li& maken. Daa~nrrvoelen ze dogheid voor veel eigmtijdst invIoematiek(en con€&) vaak als een
den veel minder wo&. In je gehindernisom in & wereld van vanl d - komt
g een ebment,
daag christente zijn.
Naast de evaugeliscùe manier van
Het stioa spintuiheit dat bierbij
dat j, veei meer b e h t bij je
pst k
ft weinig e i p s . Het is
stamindezewereld
gelovenzieikeenhedaika=tB
in deze manier van geloven d u i f t
voordebe~nuaakooksen
genbeweging op gang komen. Ik
dogmatiek vaak gemakkelijknaar
~ d i e a o k k o r t t e ~ h r i j v e n grotevraaghoemendaaamvorm
aan de hand van devier sec8oren
moet geven. Omdat de riitkxiijke
de achkrgrd. Het fwmulem
hvoor gehhhleving C& dvan het m&.
van de ieer in dogma's of belijdenissen waar je je op vastka erD e z e t e ~ ~ z i c h ~niï)~is,hmensietd
vaaanienvaakaIs~jkHet
dooreengrote~id~isiar&
iímdi~keh(omgangmet W)
cultuur. Het voordeel daarvan is,
vaak moeilijk uit de voeten. De
kan de persoonlijke gelmfsbIeklassieke vormen van spintdikit
ving in & weg staan. Maar het kan
dat je vwirekpurrtdicht bij huis
voldoen daarbij niet. Vadamdat
d í gemakhlijk scheiding maken.
ligt. BOVis k
t vocir je vermen p g e~~
rrmet
h veel evangelische l a i n p is de
stand een ammkkdijk uitgane
niwWevomien(dindeperdogmatiek(en mk & theologie in
punt. Ik signaleerhbeweging
djke&indepnbkkct~.g.
het dgmeen) dan wk waak sterk
Qan0dChe.tmeest bij jonge inteIdienst), die d u i t e n bij ome Onzef.l
onderontwikkeld.
lectwlen en bij d n m , Dat wil
&tvaltmij op,datmcmm&
Als je dit op je in laat werken. kun
n i e t ~ ~ d a tW
a ke n
~oor(d!Eeen~fandere~Qrm
je je vmmtelien wat eenkpreciesapbenvaipbaepassingzijll.
d i t c u l t u u ~ c h rkienma
i~
kulgdmcht er van & evangeliHet gaat me meer om enkele appecvaak doen vanuit een p o e l van
&n kan uitgaan in onze richting.
tendiein&prabijktemgtevinver mem^ m opzichte van de
'Eindelijk eens niet meer dat eindeden zijn. m n d i8 dan v&
kerken de vlijgmaakk culblirr.
lm gezeur over & zuivere leer.
dat je & vragen van onze mderne
Maarze~mdgtuiw~hter
Maar nu echt c0ncm-e
op wat
cuiaiur m veel mogelijl serieus

~~

dat deze aeus ae vervreemding eigedijk alleen maar versterkt. Binnen de kerk krijgen ze nauwelijks
ruimte voor een ander mort spuituaiiteit, die hier bij pst. Hoogstens proberen ze in hun persoonlijk leven daar een poosje ruimte
voor te vinden, hlaar vanwege de
toenemende vervreemding zijn ze
gauw geneigd afscheid van de h k
te nemen.Dat is oak Be reden,
waarom deze tegenbeweging niet
echt h d aanwezig'is birinen onze
k&.
Ze wordt permanent Mein
gehouden door m.n. kerkverlatuig.
Als ik me proker in ie leven in de
gedachtenwereld van deze mensen,
dan kan ik me hun uitgangspunt
wel vtwirstellen. Wk intellectueel'
onze cultuur g& leert kennen,
staat voor veel vragen, waar de
dogmatiek (nog) geen antwoord op
heeft. Het is niet aaar de mens om
zulke vragen dan rnaar weg te dringen. En eerlijk gezegd denk ik.dat
de dogmatiek (maar ook de theologie in het algemeen) onder ons ook
regelmatig wel in gebreke is gebleven om serieus op bestaande vragen in te gaan. (Al denken we in
dat opzicht alleen maar aan allerlei
vragen rondhet gezag van de Bijbel). Dat betekent, dat misschien
juist de (eenzijdige hantering van
de) dogmatiek wel eens een stukje
vervreemding in de hand heeft gewerkt, door zich te weinig te ontwikkelen in rapport met de tijd.
Dat laadt een grote verplichting op
ons!! Wij laten als vrijgemaakten
onze kmderen studeren aan alle faculteiten. Zo cultuurgevoeligzijn
we wel. Maar dan moeten we vervolgens onze studenten niet alleen
laten met de vragen, die zich vanuit
die cuituurwereld aan hen opdrin-

leren niet olj voorbaat ons uit te leveren aan de waarden van de cultuur waarin wij een plaats ontvangen. De vragen van je eigen cultuur
serieus nemen is nog wat anders
dan de waarden van die cultuur te
absorberen,

Omgaan met verschillen
In het bovenstaande heb ik geprobeerd aan te geven welke tegenbewegingen tB;We opkmen binnen
onze kerken. Gezien de schets &e
ik gegeven heb van de ontwikkeliigen tot nu W, denk ik, dat we er
niet vreemd van moeten opkijken.
Beide tegenbewegingen spelen in
op een situatie die ontstaan kon bij
een wat eenzijdig orthodoxe ontwikkeling. I
k evangelische tegenstroom is een reactie op het gemis
aan een duidelijk ontwikkelde spiritualiteit en een zekere zwakheid in
de persoonlijke ethiek. De tegenstroom van het culbiurchristeadom
speelt in op de enorme ontvankelijkheid voor de dbiur, die &t
'gesaiurd' werd door een duidelijk
ontwilckelde spiritualiteit.
Er is gentieg reúen ons afte vragen
hm we m: & o p k d verschillen moeten omgaan.& hoop dam
volgende week over te schrijven.

Ik h e r b i hier, wat ik vorige week ook al
opgemerlaheb: er zit heel veel vast aan de
vragen die hier aan de orde zijn. Omdar ik
die
graag in een omvatrend katter d
bespmhn, kan ik v&, hoe onbevredigend
dat ook is, niet diep gmmg op allerlei dingen ingaan. Het bli$ vaak bijaanduidingen.
Machtiemmdin~disnissiem&rtoelichtmg en v e d d d i v e r l m dan
zal ik die graag geven.

gen!

Maar tegelijk moet ik zeggen, dat
het natuurlijk heel eenzijdig is om
dan maar meteen de dogmatiek op
losse schroeven te zetten. in de afgelopen eeuwen heeft de dogmatiek het wel opgebracht zich te confronteren met vragen die vanuit de
actualiteit aan & kerk gesteld werden. Dat de kerk toen vaak brak
met de heersende cultuur kan ons
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DE GEEST VAN HET
GEWONE
'En z i j Meven volharden bij het on&wijs vun & opostekn en de gemeen&hap, het brehn vais k
tbrood en & gebeden.'
gen 2 : 42)

Er is weer veel adacht vmr de
bijzondere gaven van de Heilige
Geest. De m
g
'Twwitozegen' k*
de mgen w= losgemaakt. De by~andaretekmel1die
d e ~ t ~ ~wordeovaak
~ e n ,
gewaaded ah kenmerk van het
ware. Mam welk beeld laat Gods
W& ons zien?

hoe in die gemeente w& geleefd.
Ze zien dan aok een wcader: men-

]

sen die door Christus voor M
zijn vtijgekdt en van Q Geest
8ea nieuw levem hijgen. Een hoopvolk afschaduwingvan hoe het
straks zal zijn, waaaeer h
lde aar& nieuw w d
De kerk ia het grmtste wonder van

de Geest.

Het leven in die eerste gemeente
van Quisnis vlevaradaag weleens met j a k z i e : a s het toen
w=, daar kunneawij niet aan tip
prn. Maar is &t laatste zo? Khnenwij d8tniet?Ofwlllenwijdrit

a?

Wanneer zou je in& het specwlaire van & Geest verwachten dm

iadietijdkottnahetFWaerbst
inJenizaBem?Maar;ilsindeeaste
hoofdstukkenvan het boelr Handelingen het gemeenteleventer sprah komt. ligt de nadruk niet op het
buitengewone. We zien een gemeente die het onderwijs van de
apostelen ter harte neemt, het
Avondmaal gehui& volhardt in
het g& en op hartverwarmende
wijze de gemeenschap der heiligen
viert. Niets spectaculalls.

Een wonder
Maar zijn deze dingen inderdaad
m gewoon? Na de uitstorthg van
&Geestende toespraakvanPemus tekenen zich de contouren af
van een nieuw volk van G d duizenden mensen bekeren zich tot
Christus en met even zovele banden bindt de Geest hen samen Dat
leidt tot geweldige bloei. Buitenstaanders kijken met verbazing toe,

Dezelfde *t
huist tach mg in
Christus' gemeente? De stTomen
die zijn uitgestort, rijntoch niet opm g d ? Prlttiirdat water moet je
wel drinken. Het is als met d W
gaven: ze moeten worden gebruikt.
Je moet ook léven in de M t van
de Geest. P i o k s moetje
~
vie
m en dat is een werkwoord! Wie
bidt mde kracht van de Geest en
zich laat vervullm met de Geest,
komt tot leven en k9n blaeien, samen met anderm. Die k& wan-

neer hij zich m t maar eens kzig
houdt naet 'het gewone', al harten
en handen vol werk. ZmWnde kan
ook -v
W wonder van de
kerk worden ontdekt.

Vier de kerk1
De kerk lijkt vandaag met name onderwerp van discussie te zijn of
mikpunt van kritiek. Het fwteiijke

M die bide is ver te -en.
Ze
n-v
eerder verwijdering
en vervreemding ten aanzien van
& kerk.

Liedl
met eikaar,dat

I

En er valt veel te vieren! Qiristus
heeft met zijn Geest gewe*
geïnvesteerdin zijn gemmte!

Wat zou het jammer zijn, wanneer
we al onze en@
vde kerk
zodm steken in discussiErmen
kritiseren.En wameer we in de gemeente wam God ons een plaat~
geeft, nauwelijim meer toekomen

aanlevenenwerkenin&kracht
van de Geest. Jhor het eerste
wordt maar zelden iets M,Door
het laatste wordt het feest in de
k e k Was dat niet de bheling?

DE LAATSTE ZORG

Drie keer schreef ik in deze rubriek
over sterren,en wat daaromheen
gebeurt en geburen m- de be
@enis, de m w ,de gedachtendie
zich v-gen,
&
w
diepgdaiillenwordenensoms
niet worden gevonden, de tijd die
dmrgaat terwijl men zou willen dat
hij bleef staan. Met enige
sctm>om ben ik erover begonnen,
want het &werp h t zich niet
zo goed voor 'bes-g',
terwijl
er toch niernami is die er nooit mee
te maken krijgt. Midden in dit l e
ven zijn wij d w r de M omvangen. Dat wwe, Maar wat weten we verder van allw wat er gebeuren moet rondom sterven en begraven? W e spreken over de h t e
eet. Dat is altijd & Iaatste zorg.
Soms is er nauwelijks tijd v- ûe
nodige zorgvuldigheid. De laatste
zorg vraagt zeker zorgvuldigheid.

..

N d gewoon en veie
gewoonten
We d e n de docd nooit 'gewoon'
vinden. Het is een k u k van die relaties, een inbreuk op het leven, en
een afbraak van d e s wat voor
ogen is. Troost vinden we bij de zekerheid dat er eeuwig leven is bij
Gad dankzij Chrisms. Daa~zal
veel over gesproken worden. Juist
tegenover & smart van het g&.
Het staat naast elkaar, de smart en
de troost. In die siniatie moet heel
veel worden bedist. Eigenlijk k
eenmensopwikernomentendaar
helemaal niet aan toe. En dus is er
veel dat hem zomaaruit hanâen genomen wordt. Er is ook nooit gewenning als de dood intreedt en er
is ook bijna nmit ervaring opge-

bouwd Daarvoor is de kgrafenisambmier. Hij heeftde ervaring.
Er is misschien wel geen b m p
w h zoveel tfyawhg won& apgedaan met mensen m
Ais

hijgoedis,mlhìjde~&t
alles uit hamkm nemwi, maarzal
hij juist ruimte geven voor hun eigen verwerking. Het is een weldaad ais mmsen zich w k en juist
op die ogenblikken niet d e s uit
h a u h latennenmen, m w e i b e wu~nlimte~winiimtelulngen voor eigen fopmuleringenom
turn de familie en de wienden de
mededelingen te dowi die me9 echt
wildoen.ERwaan#naoadataltijd
in ge,wcJOnte-tehnen moeten warden gegoten? is heb niet beterom
dat wat men w i l laten w e m ook
werkelijk mee te delen in duidelijkebewomdhgEm?Emm~
is een s m r t hief. Buieven schrijft
men doorgaans niet in geijkte termen. Er zijn vele geijkte temien tot
& gewoontes gaan bhwen. Soms
zijn ze bijna nietszeggend gewwden. Een g& formulering zegt
altijd iets. Brengt aan het denken.
Roept herinneringen van herkenning op. Soms schudt ze mensen

wakker.

Een tekst
Hei is onder ons gewoonte geworden, omeen tekst te gebniikenop
tekst zijn die sterk is gaan spreken
in het leven van de
of
in het kven van hen die om hwi of
haarhstonden.Dat~heelfunctiomel. J e t opdei%npomenten is
bet g d iets te laten m h van
h e t e Q o u v a&een mens te-

mwrdedww-he&ff,
bij & G d die kmwig leven geeft.

verlies zoekt of vindt. Het verdimt
mbeveling mdergelijke teksten
voluit te ciBijbels pjn niet

o v d meer aanwezig en M nadam van een tekst is ie& dat een
aparte actie vereist. Een verwijzing
zonder meer zal veel van haar b c tie verliezen. Zeka ds er verwezen
wordt naar een S
~
v of ~
een o d e berijming, In vele christeiijke huisg&m
zuilen die niet
meer vzijn. Buiten die
kring weet men nauwelijls van het
bestaan ma Een mededeling
treft b 1 ais zduidelijk is, draders
wordt het een soort code die alleen
begrijpiijk is voor wie de sleutel

kennen.

We zijn bang geworden voor de
stilte. In de stilte krijgen de gedachten een eigen zelfstandigheid.
Waonim leiden af, g e s p b n
dwingen een mens tot antwoorden.
Stilte brengt een mens tot zichzelf.
De afleiding van de conversatie
valt weg. Ik merk hoe langer hoe
meer, dat men op begrafenissen de
stiltes niet mm wil.Of niet aan
kan? Het orgel moet @en. De gesprekken zetten zich soms zelfs hardop voort. Stiltes worden bedreigend.Is de stilte een uiting van eerbiedvoordedoodeniszedaarom
nudmkelijk? Misschien ligt daarin wel een onchristelijk element.
De doud is per slot van rekening
overwomen. Maar ik geloof, dat
heteen mens soms past te zwijgen
als uiting van zorgvuldigheid bij &
htste zorg. En juist als dat samen
gekuit,doet dat goed. Komt het
memento mwi niet juist dan naar
ieder toe?

De samenkomst
Wij komen samen om te begraven.
Wij d e n onze hulp bij God. We
m p e n Hem aan. Het is geen kerkdemt, ook al lijkt alles er op: ook
dan komen we samen, rmpen we
Hem aan, belijden we dat Hij onze
hulp is en vragen we om zijn aanwezigheid. Ook zingen we en omdat het geen kerkdienst is, zijn we
niet gebonden aan artikel 65 en 67
van de K.O.Zonder de afgedrukte
tekst van de Iiedere kan het niet:
we hebben geen identieke liederenschat meer in christelijk Nederland,
khdve nog de bekende coupletten
van & Statenberijming. Maar die
behoren ook al niet meer tot het bezit van de jeugd. Het Liedboek van
1973 en de Proefbundel van 1976

hebben daar definitief een einde
aan gemaakt. Als de tekst toch
moet worden afgedrukt, zijn de mogelijkheden groot. Beperking tot
het eigen kerkboek is niet noodzakelijk. Er zijn vek goede liederen,
sterke woorden, krachtige wijzen.
Wat is het gmd de gezamenlijke
gevoelens tot uiting te laten komen
in de samenstemming van & samenzang. Het doet de verbonden-

heid in de ene verwachting ervaren, soms meer dan een woord dat
gesproken wordt dom één. Zingen
is een kracht en geeft kracht. Laat
het veel en goed gebeuren. En laat
er net zoveel zorg aan ksteed worden aan de begeleiding dan in een
kerkdienst past. De mensen in een
kerkdienst komen elkaar in de volgende kerkdienst weer tegen. De
mensen van een samenkomst bij
een begrafenis zullen doorgaans
nooit weer in die samenstelling

bijeen zijn.

Tenslotte
Alles eindigt altijd bij het graf. Tenslotte staan we daar met elkaar. Alle overdaad vait stuk tegen de realiteit van dat laatste. De soberheid
die daar bemacht wordt staat soms
in tegenstelling tot d e s wat er aan
vooraf gegaan is. Soms komt het
voor, dat de kist niet zakken mag.
Wil men niet dat hij aan het oog
wordt onmkken? WiI men de verdwijning uit het oog laten verdwijnen? Wat is begraven dan? Wij gebruiken geen f m u i e s bij de begrafenis. Er zijn er vele k tebedenken
om juist op dat moment de beteke-

nis van de begrafenis te laten uitk*
men.We doen belijdenis vm het
geloof. Juist dan is het goed dat samen te doen, hardop sprekend of
samen zingend. De stem van één
voorganger is vaak zo iel, en de
kracht van de belijdenis ligt niet in
de laatste plaats bij de gezamenlijkheid. Dat geldt ook van het gebed
dat tenslotte meestal uitgesproken
wordt: het Onze Vader. Wat is het
goed dat samen hardop te bidden
en allen samen die woorden in de
mond te nemen van de heerlijkheid
die Godes is tot in eeuwigheid. Een
christelijke begrafenis kan daarmee
sluiten. Het geeft een opening naar
de toekomst.
1. ik wil even wijzen op een Gik, die door
de 'Nederlandse Unie van Ondernemersin
het uitvamtverzorgings~jf'is uitgegeven: de GidF na het overliJden,met als ondertitel 'Hardleiding voor zakelijke beslissingen en voor verwerking van het verlies'.
Deskundig wordt over alle zaken geschreven dia aan de orde behoren te komen bij
overlijden. Toegevoegd is een lijst vrui
adressen van aiierhande zakelijke instanties, maar ook van vele hulpverleningsinstellingen.Een lijst van aanbevolen literatuur completewt hei
geheel. De Gids zal voonien in
khoeften van velen. k is vaak zo weinig
kennis en zoveel verwsuring in dagen van
muw. Ralbihe adviezen kunnen dan
gmd helpen.

'IK DENK DAT IK VOEL'
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een drietul artikelen wil ik wat schn'Jvenover
geloof en gevoel. WeIke pbak is er m o r onze
emoties /n het h e n met GO^ en met &u&? W&

ken en welke plaats ons denken en gevoel duorin
krijgen,
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bleven vsm emoties hOIIS g e l d .
Gevwlens van eenzaamheid, verdriet, onzekhid, wanhoop, angst
of~mogenereigedijkniet
zfb Die worden als aegatmeveeme

l

~

Het ligt voor de hand om nu eerst
naar verband te gaan zoeken tussen
de beleving van onze positieveen
negatieve emoties. Om clait.vervolgena te kijken naar de onderlinge
mhmdbg van verstaad en gwoel.
Tmh is het g d om in het kader
van deze rubriek eerst te luistem
naar wat Gods Woord ons over &-

zefundamentelevrageavanons
mens-zijnte vertelten heek Kortheidxhalve wil ik op dit punt gem
resultaat van zelfstandig bijbeladeop tafel leggen, maar msluiten bij de gmwmhppelijke
bij'beluikg die & kerken amfcssimeel hebben vastgelegd in onze
Dordtse k a e g e l s , raet name
hoofdstuk WiV.Daar wordt heel
grondig afgerekend met de gedachtedatwetmhmaar~apons
verstand dan op ons gevoel Inurnen
vernuwen. In M e 1 l wordt herinaeld aan & gmle schepping van
heel & mens, zowel in zijn verstand, zijn w& zijn h u t en al zijn
verlangem. maar door&^
valheeftBemeaswerzichgeW d "wat zijn verstand bet&,
blindheid, verddíkelijlte duisternis en een onbetmuwhamen verdorven ciordeel; wat zijn wil en
hart aangaat, s l h h i d ,
heid en harddkigbi&en boveridien in al Zyn verhgens onzuiverheid", Leb er in dit verbad vooral
o p h o e ~ h e t o o r d e eisovez
l
ons vegstand-vaa-nade-&v
al.

m-

Erisgealenkelegmdvmrcle

(vaak anbewuste} vemmkmelling
&tonsverstanddoardeuwcBeeen

beetje bedorven is en o m gev-l b
i
d
.
Integendeel, op gelijke wijze
hlen onze gedachten en onze emoties in de gevolgen van in m&val.

ûe keerzijde is dat in het wonder
van de wedergeboonte dan oak heei
& mens op gelijke wijze herschapword~InDL~attikel11
en 12is ergeenenkeleniimtevoar
de gedachte dat het vetstand voor-

rang heeft boven het gevoel. Of dat
God Zich via om verstand tot ons
gevoel richt. Door de wonde=.
krachtdadige werking van de Heilige Geest wordt heel & mens wed e r g e h m en totaal vernieuwd, zowel zijn verstand als zijn gevoel,
zijn wil en zijn verlangens. M s
verstand en g e v d bei& totaai bedomen zijn door & zondeval, w
wordenze beideop gelijke wìjze
vernieuwd
üe Heilitge Geest.
Dat kwekentdal denken en v d e n
in het I e v a m&pimw mms
eerrgeiimmmelkaar krijg- met de kdmlmg dat:
ze elkaar gedijkdijkover en weer
beïnvC-S),
Zokomt

de totale herschapen mens tot zijn
recht. Wie van die wcahzijdse g e
iijkheid een eenzijdigeafhankelijkheid maakt door het vernieuwde gevoel aan het venieuwde verstand
ondergeschiktte maken, doet w
kmaanhthdqqmdwerk
van de Heiige Geest.Gevolg daarvan is dat een beimgrijk deel van
je nieuwe mens niet kan functioneren,omdat je aan je emdes niet &
plaats geeft die ze bchtens de weck@kmtewmOpdiema-

nier
je God niet deen tekWt.
maarje draagt er zelfook nog eens
de last van.

V a a t k m confessiha&ring ZW ik nu wat meer willen zeggetiwefdesmenbg~onze positieveen negatieve emoties
en de manier w
q wij daarmee

omgaan. Zowel ewaring als psyc h o l o ~ h v*
e
lauinen ons
leren, &t menselijke gevoelens wel
te onderscheiden pjn in emoties
&e als negatief en andere die als
positief ervaren worden. Maar ze

zijn niet te scheiden. Je emotionaliteit is &n. Het bestaat dus niet dat
je op grond van verstandelijke overwegingen je negatieve emoties to~afsIuit,omdatdieeraietrnc~
genzijnentegelijkdedwrrvanje
p d i e m emoties wijd
zet,
omdat die er wel 'moeten' zijn Je
emotionele leven is in zijn maiiteit
ufopen en dan ~ j aije
n emoties
t o e ~ j k , o f b e t i $ i n
ofmiwleremategedotenendan
zijn geen van je moties w)l&%&
taepddi* K m en W& simpel
gtzegd,laimthet~neer:&
er inde ge1oofgeen plaats is mnegatieve emoties iils angst,-kid, bmsheidte uiten, &m her
ook niet eckt pw#w bU'Ifdschap, mde en l e r m U W & .
Aandewaaghwedaarmeeam
moeten gaan,wil @ in eeii derde
m l a a t s t e ~ l ~ b # den.

Schema 1 is de weergave van de
onjuiste idee dat God in de wederg e b w bianendrj,gt dn cm verstand, waarbij het gevoel een heel
ondergeschikte rol s p k A l l m
h d k c t en altijd via k
t ve~smtd
mag het gevoel ( m g ) een rol plen. Ook de wil, die ms g d m g b
paalt, wordt vrijwel geheel door

het denken aangestuuxd.
Schema 2 laat zien hoe W in de
w 8 d e r g e m h l ons m a - z i j n
in het licht m waarbij vemmden
gevoel gelijkwaardig naast elbar
staan, elkaar wedexkefig Mn~loeden en in samenhg met elkaar de
wil aanshrren.

AFSCHEID
PROFESSOR VELING

e Broederuieg
Op vrijdag 2 juni J995 m prof.
dr. K. Veling rrfscheid uls buitenge-

woon hoogleraar in &filosofie
aan & Theoiogisc/teUniversiteit.
Hij werd dit voorjaar benoemd om
in september a.s. hef vmrrirterschap op zich te nemen van de cenirule dire& van het GreijCollege in Zwolle. Diefunctie laat
- Masr het liahaatschap van de
Eerste Kamer - geen ruimte om in
Kampen het onakrwijs in defilosofie te blijven geven.
Veling gaf een aafscheidscollege on&r & &el 'Apologetisch motief.
Apologetiek is een vak in de christelijke wetenschap dat zich bezigh u d t met & verdediging van het
christelijk geloof. Veling liet in een
boeiende re& zien, wat je van die
wetemehap wel en niet kunt verwachten.
Vernolgeriswas hei tijd voor afscheidswoorden. Achtereenvolgens
voerkn de president-curator, de
rector prof. dr. J . D o m , h.D J .
van Wijnen {namem de predihnten-vereniging) en F.QJ.-proetor
J.M. Oldenhuis (namens & s W n -

Bij: AFSCHEIDSCOLLEGE van
prof. dr. K. Veling op 2 juni
1995

rief die u aan curatom zond
k om ontslag, schrijft u:
met mugde
dat ik
Kampen ga verlaten'.
Dat weten wij van u.
En u weet van ònsns:het is niet met
vreugde dat we u laten vertrekken.
Integendeel, het spijt ons heel erg,
vanwege uw persoonen vanwege
uw bijdrage.
Toch is het goed zo.Toch Rspecteren we uw verzoek orn ontslag. Samen erkennen we de leiding van de
Here in uw leven, van Hem die opdrachten gaf, die ook opdrachten
kan ombuigen en die in ieder geval
niet m& opIracht beveelt ie vervullen dan een mens aankan.
Gcd geeft u veel energie tot werken, lichamelijke gezondheid, mentale b h t . G d geeft u o& in uw
leven uw vrouw die volop haar bijdrage levert in het geheel. Zo is het
gebmiken in dienst van de
Here.

Hooggeleerde Veling,
Dit college-uurvanmiddag wordt
enigszins anders afgesloten dan gew d i j k . Want met een zekere
graagte nemen curatoren (en na mij
ook enkele andere spreken)dit moment te baat om u na het beëindigen van uw onderwijsopdracht hedenmiddag hartelijk te M e n vuor
de arbeid die u aan de universiteit
in Kampen verrichtte.
Een indrukwekkende periode van
23 jaren.
Een even indrukwekkend scala van
opklimmende vaardigheden tijdens
die periode: van wetef18chappelîjk
mmiewerker in tijdelijke dienst tot
buitengewoon hoogleraar in nietvoiledige dienst.
'K. Vehg' was niet meer weg te
denken vm de universiteit.
Toch moet dat nu grotendeels gaan
gebeuren - helaas.

Die veelzijdigheid van u wil ik demonstreren met het volgende. U
hebt eens zwart op wit verklaard
dat u niet erg enthousiast bent
wanneer de pers u om een interview vraagt- Niettemin trof ik in
m'n dossiermap, 'K.Veluig', een
respectabel aantal interviews van u

ten), het woord.

Hoe we in Kampen het werk van
Veling geduren& bijnu een kwart
eeuw hebben gewaardeerd en in

welke geest er dxcheid van hem
werd genomen, kunt u lezen in de
hier volgende foespraakdie de preskknt-curator &. C J . Smelik op 2
juni hield.
Wij sluiten ons namens reakiie en
lezerskring van De Reformatie
graag aan bij de goe& wensen aan

aan!

1 Prof dr. K. V-.

1

Toch was het geen valse, maar &rlijke bescheidenheid (want zo kennen wij u!) toen u verkiaarde niet
enthousiast te zijn over- interviews.
Wel is het zo, dat uw veelzijdigheid (en daarover hadden we 't hmers) met zich meebracht dat u respectievelijk geiinterviewdwerd als
hoogleraar in Kampen, als docent
in Zwolle, als senator in Den Haag
en als organisator van een htematimaal Theologisch Congres.
Het is dan ook geen wonder dat u

volgens een kortgeleden vemicht
studieonderzoekbehoort tot de
maatschappelijke kerngroeponder
vrijgemaakten. Op de lijst van 134
namen prijkt ook uw naam. Dat
bleek me uit een doctaraalscriptie
van de Rijksuniversiteit GmninFn,waarin volgens de ondertitel
- onderzoek is gedaan naar 'de
maatschappelijke kerngroep in &
vrijgemaakt-gerefomede wereld
1944-1994'. In die kerngroep, prof.
Veling, bent u N. 1 1 1.

-

Maar we willen ons nu beperken
tot uw functioneren aan de universiteit hier in Kampen.
Naar ik meen, is het geen overmoedige of vrijpostige o p m e h g als
ik zeg dat u ah niet-theoloog zich
steeds thuis voelde in dit theologenhuis. U stak dat niet onder staelen
of bariken.
We zijn er hartelijk van overtuigd
dat daaraan ten grondslag lag uw
liefde voor Christus, voor zijn evangeiie en voor zijn kerken.
U handhaafde met vuur en verve
het g& recht van de opleiding tot
de dienst des W&
aan een wetenschappelijke instelling, die méér
is en h&rs is dan een M j f s -

school.
Tegelijk appelleerde u binnen het
onderwijsgebeurenaan de inspanning van allen om aan die weknschappeiijke instelling 'vitmi' te
blijven- om een geliefd woord van
u te gehiken.

U hebt doar uw arbeid gedurende
23 jaren gestalte gegeven aan de
plaats en de taak van de filosofie in
het geheel van de theologie. Een
'on&rsteunend vak' binnen de
theologische studie, zo typeert u de
filosofie binnen 'Kampen'.
U hebt - en we zijn u dank&
dat
' t u gel& is - deze phîsbepding
van de filosofie ook w&&gemaakt
in & praktijk van uw colleges.
Steeds nadrukkelijker hebt u uw onderwijs in de wijsbegeerte ingeweven in het hele p a m n van de theologische studie. Daarmee hebt u
duidelijk lijnen uitgezet voor de
bektiging van dit vakgebied in zo-

wel de propaedeutische als de theologische studie.
Mij dunkt, u hebt de filosofie willen kkenen als een tmffel een als
een zwaard.
Als een troffel - om zich positief te
bezinnen op zaken die de grondslagen van de theologie raken.
Als een zwaard - om niet-chnstelîjke denkwerelden te ontmaskeren.
Met blijdschap hebben curatoren

tijdens de bij u bezochte colleges
gemekt, hoe u in uw onderwijs &
smienten niet & wijsbegeerte afstandelijk liet bekijken,maar vooral aan hen overbracht de reEle en
existentiële tietrokkmheidbij de
probleemstellingen in het wijsgerig
verleden en heden,
Als dat overbrengen niet bij iedere
in de miiegezaai lukte,
hg het heslist niet aan uw dialogisch doceren, dat immers signden
en stimulansen genoeg bevabte.
Dit geldt zeker ook voor de theologische colleges die u samen met
collega's gaf in een cluster hermeneutiek of syrnboiiek of ethiek.
Als ik W a a s t nog noem de aandacht die u gaf aan logica, argumentatieleeren apologetiek, dan is
de pluriformiteit van uw docentschap in grote lijn getekend.
Curatoren willen m k hun erkentelijkheid uitspreken voor uw belangrijke inbreng bij de bezinning en de
organisaîie van onderwijskundige
zaken. U w know-how op dit gebied met d z'n voetangels en klernrnen heeft voor mix &mie
ongetwijfeld veel betekend.
Uw afscheid hedenmiddag betekent dat wij u niet meer zo vaak in
de stad Kampen zuilen aantreffen.
Uw woonplaats Hattem is echter
dichtbij.
Duszalhetunietzovergamals
docent dr. J. van der V&
die rond
1 !Wû docent kimieke mlen was
aan de TheoIogische Schod, maar
in 1903 afscheid nam en naar Rotterdam verhuisde: een grote reisafstaad in die dagen.
Vandaar weliicht &t dccent Van
der Valk de volgende dichtregels

maakte bij die ingrijpende verandem%Ï-ifi
zijn leven:

-.

Kampen met uw blanke torens
Scliist'refid in hetfrissehe groen,
Als & tinne van den tempel
Uitblinh boven 't feesgestoen.
Waar de IJssd met zijn zeilen
Lachend kabbelt langs uw z i j ,
Waar de zon zijn goud in wiegelt,
Klare m a n zijn zilver lei.

'k &I niet meer nu lange wand' ling
Door ' t geboomte om Uwe kom
' t Blinkend wit der torenîinnen

B16 zien w

e n 'dwelleh.

En wat er verder volgt.
Ik zei al: & afstand Hattem-Kampen is vandaag geen vergelijk met
de afstand Rotterdam-Kampen
toen. We hopen u dan ook nog
vaak te ontmoeten rond & wade
mie in Kampen.
Dan zult u weer blij zien wenken 't
'WELLEKOM', van onze kant.
Wij wensen u toe dat u vanuit
Hattern met zegen kunt werken in
Zwolie en in Den Haag. Uw zwervend leven en werken wordt mi iets
ingeperkt. Hopelijk wordt & werksituatie voor u overzichtelijker.
Bovenal wensen we u lm een
dakhaar terugzien op de jaren van
uw doceren in Kampen én een tilijmoedig G h m w e r i voor &
komen& jaren, waarin m g zoveel
andere taken voor u blijven gelden.
Het ga u, uw vrouw en uw kin&
ren whl, onder de zegen van W.

Moderne bevinding?
Bijbel en Weremchap van mei 1995
bevatte een intewiew van drs. W.Fieret met p f , dr. CA. van Pewsen.
Aan het slot van het gesprek komt de
vraag aan & orde: heeft het Christendom zijn tijd gehad? Van Peursen reageert daarop:

'Ik ben geneigd mte zeggen: Het
Chnskndwi krijgt zijn tijd mg.
KiJkeens~aarKma.Inditland.
waar eeuwenhg het hindoeïsme
en confucianisme& inspiratiebronnen waren, is nu ongeveer 20%
christen. Helaas is de verdeeldheid
onder die christenen erg -t,
maar omia& dat is er sprake van
een hdmkwekknde verandering.

Amerika is nog niet p
&
seerd, misschim gebeurt dat ook
wel nooit. Rusland wwdt na de crisis w&
het land nu v h r t misschien weer een christelijke staat,
4 s het dat eeuwenlang ge-t
is. West-Europa is daarentegen volledig g e s e c u l a n d Misschien
moeten we wel zeggen dat het
Christendom zich verplaatst naar
sen ander continent waar het nog
tot grote bloei kan komen. Daar
ligt juist de grote &daging. i
k verbreiding van het Christendom elders zal dan gepaard moeten gaan
met een moderne tievindmg, een
bvinding die past in onze m&ne, dynamische wereld. De geloof$ervaring waarin & overweldigende
religieuze werkelijkheidcentraal
staat.'

Welke ervaring?
Op de jaarvergadering van het Verband van Scholen van Gereformeerde
Belijdenisop 8 april, sprak dr. ir.
J . van der G r d o v e r het omkrwerp

B i j b e l s w n t - vast Mbweeglijk? in het nummer van 18 mei van
De S c h l met & Bijbel werd het eer-

stedee1drilrrvaIl~~Vm
derGrdgmftemstcmdoorlajkjein
onze tijd. Hij bespreelrt kritisch het begrip 'GakverduisEeMg' en vemoïgt
dan:

Dan tien ik nu bij het moment.
waarover ik eigenlijk v
d met u
spreken wil. Dat is wat we vandaag
'ervaring' noemen. Er is een Moegere wijsgerige uitdnildring: 'cogit0 ergo sum'. 'ik denk dus k
mik'.
Daar is heel veel over gemomfeerd. V&g
h je met een alternatief zeggen:'Ik ervaar, dus geloof ik'. Als ik niet meer maar, g e
loof ik niet. ik erv8ár God en dan
geloof ik. Als ik God &meer ervaar, g e l d ik niet. De inzet wwdt
genomen bij de. ervaring- Dm
blijkt, dat de twijfel m hgmmshand de hoog* zekeheid wordt.
Vanuit een be@d ervahg&nken,waarin men God eigenlijk niet
ervaart, wordt de twijfel eigenlijk
-gepre-.
Dan zijn we bij de waardering van
de Heilige Scbrifc. Hoe denkt de
Heilige Schrift daamvefl Wat zegt
& Heilige Schrift als het over 'ervaring' gaat?Dan zuilen we m o s
ten zeggen,dat allereerst gesproken moet Worden over Operobaring. Wij Mgden het W d van
God als het Boek van Gods openbaring. Dan komt & ervaring ook helemaal mee, maar aiieremt is er de
openbaring.Zo lezen we in h e l
5 van de Nederlandse Gelmfsbelijdenis,dat we d e boeken van de
Bijbel ontvangen en voor heilig en
c a n e k aannemenom ons geloof
daaPPop te baseren. Dat is bet uitgangspunt. Het Woord van God is

mn.
Het Woord van God is de vaste
p n d van ons geloof. Er w d t gezegd: We geloven zonder twijfel alles wat d a m begxepenis, alles
wat daarin staat.Waaròm geloven
we dat? Miet zo- hoewel dus
ook - omdat & kerk het als d a nig belijdt en aanneemt dat het
Woord van & Bijbel van God is.
De hlijaenis doet niet anders dan
eerst stellen: 'De Bijbel is het
Woord van God'. Dat geloven we,
dat heeft de kerk de eeuwen door
beleden. Pas dan komt de ervaring.
Dan zegt & belijdenis: nict zo=
omdat de kerk ze aanneemt en voor
waar ho~tdt.maar inzonderheiden
dus Mk omdat & Heilige Geest in
onze harten getuigenis geeft, dat de
boeken van de Bijhl van in Godjn.
Het gaat dkmmcom het Wijtka
van de openbarmg van God. Maar
wie dat Woord als Gods -baba
ring beiijdt, zal ook dmr de werking van de Heiiige k t ervaren,
dat het woorden van God zijn. dat
het woorden zijn van de m&
kant en dat ze als d a n i g gezaghebbend zijn. De ervaring kamt op
uit de openbaring.Zo iezen wc dan
ook in de Nederlandse &loofstelijdenis, dat we God niet alken kennen uit Zijn Woord, mam bijvoorbeeld ook uit 'het boek der mtuw'.
Daar h men heel verkeerde hten mee op.
Maar wie God uit Zijn Woord kent
- dat staat voorop - die kent Hem
ook in de werken van de schepping. Die erváárt daar ook Zijn aanwezigheid, omdat hij God uit Zijn
W d heeft iem kermen. We erkermen CSod akmmt als de God
van de openbaring. En dan laat Hij
Zichookk~alsdeGwlran&

in allerlei
denken d a a l ompkeerd.
De ervarhg staat voorbp. Dat is
ook helernaal kenmerkend voor het
New Age-;tn
het Nkw Agedenken staat wat mensen mmm,
wat mensen beleven, v-.
Dan
rrmgbBijbe~~~Iimeedoen.
Maar de Bij'beI isniet het vfun~t,nieth&Boekvan~
openhing. Dat zijn ontwikkelingen van de laatste tijd. Ervaringsdenken gaat heersen over het open-

ervaring. Dat is v*

bamgdmketi.

De Schriftlaitiek is er al zoveel jaren. Die is hde vorige eeuw d ontstaan, in de vrijzinnige theologie.
Eigenlijk al in het paradijs:'Is het
ooL,datGdgezegdheeft"..?'
Zijn de w
&
van de BijW eigenlijk wel w a d Die Sdiri£tltritiek
gaat# vandaag door. Webmchppelîjkgaat~dmrenin~
vhhWidtmea&tenrg,
Veel~~\FnaQenechoerB
!kh&idiek klemad niet intemsant meer. Het gaat er nu om,dat
het Boek varadaageen ploirrts kan
hem & t&gshdogie.

De Landelijke Vergadering van & Nederlands Gertfmmmk Kerken ks l o t onlangs dat er ruimte mag zijn
voor het aaosteliem van vrouwelijk
ambtsdragersals &&mes.Dit besluit
zal ook worden vmqp1egd aan alle
kerken waarmee àe&-TP
&reform& Kerken contact htbben in
Nederland en in het biiitenhdEn dat
met de vraag'om bij verschil van inzicht met & Necdmhrds Gerefornaeerde Kmken te blijven z o e n r m r &
wil van G d in het vertrouwendat Hij
op Zijn tijd & weg dwdelijk d nict
ken'.
Prof.W.van ' t Spijker r e a p r t hierop
kritisch in De Wekbr van 2 juni:
ik veroorloof mij enkele

opmerkinglwi, m a n de een& deze
is, dat een beroep, 'm te blijven
zoekennaardewilvanGodinhet
verbouwen dat Hij op zijn tijd de

weg duidelijk zal maken'. op het
eerste oog zonder meer een slag in
& lucht is. De Ned. Gereformeerde
Kerken hebben een niet onduidelijk Wuit genomen. Men mag niet
aannemen dat er bij hen onduidelijkheid bestaat ten aanzien van de
weg die hun kerken hadden te
gaan. Hm besluit betekent een de
cisie in een kwestie m a n zij,
elegant genmg, m s a &
~ regeis
dam opmerken, dat anderen nog
niet zover
&&kent dit, dat
àie andere kerken mogenïqm,
dat wameer z i j ~ ~ j k k hebâ d
ben in t e g e a o ~ t e l d ezi& de
Nd,Geref. Kerken b i d zijn hun
eigen besluit te M e n ? Of houdt
& formulering in U de Ned. Geref. Kerken verrvd&m, dat die anolereka~m&Christehjke Gereformede mengeiijk
ook de G e r e f e Kaken(wijgemakt), zich
d m n
aan dit besluit?
Ben tweedieopmdng: de formulem g is d e e n d aan kt M d
vaa kukelijk samenleven van &
Nederlands
Kerken, d .irn art. 31 dezep s a g e bevat omtrent & besluitvorming hnen deze kerken: 'Zij mogen daarbij niet over elkaar heetsen, maar
milen geduld met elkaar taehben en
samen de tijd urn God verwachten
waarin Hij de weg duiklijk zal ma-

niet genoemd willen hebben, gaan
heersen?
Kort in & derde plaats ook dit: de
gang van zaken is voor mij een teken,dat & Ned.Geref. Kerken hnen het geheel van de zgn. Gereformeerde Gezindte een eigen,een
aan duidelijker identiteit gebonden
en herkenhare zeifstandige koers
gaan varen. Ik constakm het. Ik begrijp het ten dele, ik zou het reeds
veel eerder vmachi h e b , over
deredenea~miknunietd
uitweiden. Maar het betekent wel
een complicerende factor.Over duidelijkheid gesproken: de gang van
zaken demmtremt een eigen
koers binnen & Gerefomieerdewereld. Misschien zaten we daarop te
w a c b n . Misschien was het noodzakelijk, Misschien is & tijd v-bij omwerk el ijkte hop nop^
heid enz. Misschien... Nog veel
m van zulke o e a d ~ & l i m
bij deze duidelijke besluitvorming,
die ruime open laat om 'mumde
tijd van Goti te verwachten dat Hij
de weg duidelijkaalmaken'. Ik
meen slechts dat bij aiie hoop op
m licht de verwarringgroter k
gewordenMisschien w wij,
ais c h r î s k h j b g e r e f ~ ,
ookzegge~:watandmenhn laat
ons voorlopig mketje k&. W e
hebben v m r h n d s genmg aaa eigen problemen. I k we wachm op

Het heeft er alles van, dat de Ned.

juist niet datgene, w&
eun heilig
ongeduld xich omiembei& van
een v d t g r i j p e a , m de hap, dat
anderen ons niet f te zeer op de
nek nillenspringen?

~~

w.

Geref. Kerken binnen eigen verbmdenkekkekmteidendie~n
geddd hebben p M Mijn maag
is, of deze ongeduldigenmet geheerst hebben oveehet geheel van
deIreraren. Euvervolgens, of de
k e n die met de N d W.Kerken een V
~ VCFnn
Fvan kerkefijk d e v e n zijn aangegaan,
miettemakenkrijgenmetem

' c w a h m e d ongeduld', dat als
eenjuknietbopdeNdGeref. Kerken kwam te &ukken,maar
d&nuookeenv~lgeeft
bimen de intddcehjke verhouding~
Wat
~ vdt er van God te verwachten ommnt & duiddijkheid
v a zijn weg, wongeduldige
kerlcenover aderen, hoewel zij dit

detijdvanGod.Msarwas&tnu

huidigereg&@wdwb-
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Kampen
De Gerefomrde Kerk te Marknes= h e f t de clas& Kampen f in
vergadering bijmm op 3 en 24 fkòruari en7 en 21 april J.)v m p steld te komen tat wijziging voor
de regeling voor het afpemenvan
preparatoire examens. Zoals het nu
gaat rijgt deze classis de ene voortgezette vergadering aan de andere
-v
de ye&&g
af te nemen
exarmm. Ze fdat deze
prakik -gewijs
te veel
werk v a de chdyrhtekent,en
w k #n te
vm@woordelijk-
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te -met
voorstel voor de prticuiiere spade van
1996 (hm:Kmi valag).

-

h g . Men s m f t ernaar om via de
eerstkomende particuliere synode
van Overijsselde genede synode
van Bcrkel ai Rakmijs hieroverte
benaderen(bron: Kort verslag).
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Drachten
De classis Drachten (5 apd JZ)
richtte zich tot de particuliere synode van Friesland om de generale
synode k vragen '1. alsnog een

d
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Jeugdpastoraat en praktijk

geren en ouderen is niet optimaal. HOR pak je dat in de
praktijk aan? De praktijk van
het 'ouder -, 'opv@w' én
'jongere -zijn. Sam- Jn B&
kerk. Hoe verder? Dit boekje
geeft een nieuw@ handrei1

1

Luistwen! Begrijpen!
Oefening! Zó de fakkel van
het geloof doorgeven en
brandend houden. NL$ WW
zaam blijven!

&g.

160 pag., gaperback. f 17b6

studiedeputaatschapin te stellen
dat nagaat wat het gemeenschappe-

lijke en het onderscheid is tussen
het ambt van ouderlingm @ttvan
predikant en tussen het bijzonder
ambt en het ambt van alle gelovi-
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Jubilea

Op 6 maart 1953 werd dr. Doekes
benoemd tot hoogleraar aan de
Theologische Universiteit te Kampen, waar hij tot 5 sept. 1979 in
functie bleef. Op die datum ging
hij met emeritaat.
h o f . dr. Doekes promoveerde in
1959 op het proefschrifî Der Heilige (Quadm und Hagjos in der refortnierkm Theologie des 17. und
18. Jahrhunderts). Verder was hij
o.m. deputaat voor samenspreking
met de Christelijke Geref. Kerken,
voor de overzetting van de tekst
der f o ~ m k van
n enigbeid en
van de liturgische formuiiere11in
hedendaags Nederlands, en voor
correspondentie met de buitenlandse kerken. Hij publiceerde o.m. een
handboek voor & gereformede
symboliek (over de hlijdenisgeschriften) onder de titel Credo.

Prof. dr. L.Doekes 55 jaar predikant

Het was vrijdag 9 juni jl. 55 jaar geleden dat prof. dr. L.Doekes, emeritus-hoogieraarte Kampen, in het
ambt werd bevestigd.
Lourens Doekes werd geboren op
19 november 1913 te Nieuwdorp
(Z.). P d Doekes stucSeerde aan de
Theologische Universiteit te Karnpen en aan de Westfalische Wilhehsuniversitatte Munster (DH.).
Op 9 juni 194û werd hij te Maartensdijir in het ambt van predikant
bevestigd. In 1944 vertrok dr. Doekes naar de gemeente van Rotterdam-Feijenmrd, waar hij zich in
mei 1945 aansloot bij de Vrijmaking. Van 2 nov. 1947 tot 15 dec.
1952 was hij pred. te Hilversum.

Zaterdag 10 juni jl. was het 50 jaar
gleden dat ds. J. Poutsma,erna%tus-pmükant van Nijega-Opeinde,
in het ambt van predikant werd b
vestigd. Jacob PoutSm werd geboren op 17 december 1913 te Lioesens (Fr.) in de gemeente OoJtdongemieel. Hij bezocht k t gymnasium,eerst in Leeuwm-daen daarna
in Kampen, en sbjdeerdevervolgens aan de TheoIogische Uni.-iteit te Kampen. in juni 1939 deed
hij daar zijn Irandidaatsexamen.
Op l O juni 1945 werd kand.Poutsma bevestigd als
Se b
venter. In 1947 vertrok hij naar de
gemeente te Komhom en Manun
en in l %7 naar de gemeente te Nijega-Opeide, WW hij op 1 augustus 1979 met d t a a t ging.
(zie ook pag. 745)

Abraham, Isaak en Jakob
- begenadigde voorvaders Dr. W.G. de Vries
Dit boek is een vervolg op 'Van Adam tot Abram'. Het geeft inzicht in de bdang
rijkste gebeurienissen van het boek Genesis. De auteur behandelt uitgebreid diverse facetten zoals 'verbondstrouw', de startblokken van de kerk, 'verbondszegen' en 'verbondswonder'.
In kernachtige, heldere stijl laat hij ons hiervan de diepere betekenlc zlen. Daarbij
heeft de auteur meer dan 100 vragen geformuleerd ter meditatie.
206 paglna's.gebonden. f 28.-.
Ook verkflgbaar #J & boekhandei.

Oosterbaan & Le Cointre B.V.
Postbus 25,-

AA Goes, Telefoon 01 100-15591, Fax 0 1 l W-16492

