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WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN
KERKELIJK LEVEN / C.J. de Ruiper

DE HEER EN DE LEER
Raakt de leer in diskrediet? Er zijn mensen in onze
kerken die soms die vraag bijzich op voelen komen.
Je kunt signaleren dof de liefde tot de beiUdenis bij

sommigen behoorlijk aan het afnemen is. De kennis
van de leer van de kerk is veel minder dan twintig
jaar geleden, En dat terwijl juist de leer alfld ons
sferke punt is geweesfl
Raakt de leer in diskrediet? De ufgeiopen weken is
die vraag ook verschillende keren aan mijn adres
gesteld. In drie arfikelen heb ik iets beschreven van

de achtergrond van toenemende geloofsverschl/len
KERK fN MUZIEK
J. Smelik
De aanvullende

gezangenbunclei

en verder...
troekbespre~mg
Meegelezen
Uit de kerken

in onze kerken. Daarin gaf ik aan, dat m.i.de
invalshoek van de leer wel eens wat fe
overheersend geweest is in onze kerken. Ik was me
bfl hef schrgven ervan bewust dat zo h uitsprauk
kritische vragen kun oproepen. Ik wil daarom in dit
artikel een paar van zulke vragen apart aan de
orde stellen.

Leer van Christus en leer van
de kerk
Hoe verhoudt zich de leer van de
kerk tot de leer van Christus? Dat
is een centrale vraag die in dit verband opkomt. Als wij hde kerk
echt leerlingen van de Meester willen zijn, moeten we voor alles de
leer van de Meester kwaren. Ik
signaleer, dat we soms geneigd zijn
daarover wat weinig onderscheidend te spreken. Het kan er dan op
gaan lijken of de leer van de kerk
samenvalt met de leer van Christus. En dat is nu juist zo belangrijk.
Wie dat onderscheid. niet aanbrengt komt uiteindelijk op een
stuk versmalling uit. Ik zal proberen dat duidelijk te maken.
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Versmalling

ven hebben.

Zo'n versmalling kan zich juist
De 'leer van Christus', met die
naam zou je kunnen aanduiden alles waar Hij in Persoon voor staat.
We vinden die leer in de Schrift,
waar we Hem leren kennen in zijn
eigen prediking en in de boodschap
die apostelen en profeten hebben
doorgegeven. Met die leer sta je in
de ruimte van het evangelie. En
hoe groot de lengte, de breedte, de
hoogte en de diepte daarvan is, mllen we alleen samen met alle heiligen kunnen vatten (Ef. 3).
In het bezig-zijn met die leer van
Christus hebben we als kerken (in
Nederland, maar ook in andere landen) daaruit schatten opgedolven.
En we hebben onder woorden gebracht wat we vonden en waar we
rijk mee waren. Zo ontstonden de
Drie Formulieren van Enigheid. En
we zeiden tegen elkaar: Daar staan
we voor. In die belijdenissen is de
leer van de kerk beschreven. Die
leer van de kerk hebben we Lief,
omdat we haar van Christus geleerd hebben.
De bron is dus de leer van Christus. De leer van de kerk hebben
we daaruit geput. Maar het is wel
belangrijk om dat onderscheid
goed vast te houden. Want in j e
denken en spreken kan dat onderscheid gemakkelijk vervagen.
Daarvan kan de suggestie uitgaan,
dat de 'leer van Christus' en de
leer van de kerk helemaal samenvallen. En dat is juist het gevaar.
God is groter dan wij in 37 artikelen en 52 zondagen en 5 leerregels onder woorden kunnen brengen. De leer van Christus is hoger
en breder en dieper en rijker.
Teruglezend van de Bijbel naar de
belijdenis, zie je heel duidelijk dat
de leer van de kerk ook echt de leer
van Christus is. Daarorn is het zo
belangrijk de leer van de kerk lief
te hebben en haar te bewaren.
Maar laten we niet in het rnisverstand vallen dat ze elkaar dekken.
Dan brengen we versmalling aan.
Want natuurlijk is het spectnun
van de leer van Christus veel breder dan wat wij daarvan beschre-

rond de leer gemakkelijk voordoen.
Want de leer van de kerk is handzaam en overzichtelijk, min of
meer systematisch, opgezet. Daarom kun je je voor de leer daar gemakkelijk op oriënteren. Maar het
gevaar bestaat dat in je denken dan
een ingebouwde blikverenging een
rol gaat spelen. Alsof over de leer
niet meer kzeggen is. De uitdrukking 'Schrift en belijdenis' is ook
vatbaar voor zo'n versmalling. Je
kunt zo'n uitdrukking tot zo'n algemene standaard maken, dat het verschil tussen &die beide niet meer uitkomt. En die versmalling treedt
m.i. op als je in je geloofshouding
je vmral door orthodoxie Iaat bepalen. Je hebt dan gauw de neiging
om in het overzichtelijke van de
leer van de kerk je oriëntatie en
misschien zelfs wel je veiiigheid te

zoeken.

Verdere versmalling

En natuurlijk kan er dan nog een
verdere versmalling gaan optreden.
Dat is ook wel gebeurd in het verleden. Daarbij kun je in de eerste
plaats denken aan de twintiger en
dertiger jaren. De persoon en het
werk van Kuyper hebben het denken van de gereformeerden in die
tijd sterk beheerst. En langzamerhand ging dat ook de blikrichting
van velen bepalen. Tot op een gegeven moment men zich zelfs officieel ging bermpen op'gangbare meningen'. Dan is de leer echt versmald tot een vaststaand systeem.
Juist in diezelfde tijd is K. Schilder
degene geweest die heeft gevochten voor het openbreken van zo'n
gesloten systeem. In een hernieuwd
luisteren naar de Schrift en het oppakken van nieuwe vragen, heeft
hij een nieuwe impuls gegeven aan
het verder ontwikkelen van de leer
van de kerk. Maar na K. Schilder
valt er m.i. (zij het in mindere mate) toch ook een stukje versmalling
te signaleren. Versmalling tot wat
aanvaard was over b.v. verbond en

kerk, doorgaande reformatie en cultuurmandaat.
Nu denk ik dat een complicerende
factor van die tijd was,dat er tegelijk een duidelijk verzet tegen de
belijdenis opkwam,dat in de zestiger jaren duidelijk uitgroeide. Dat
betekende dat er ook echt gevochten moest worden om de leer van
de kerk te beschermen tegen aanvallen. Dat maakt het begrijpelijk,
dat er sprake was van sterke concentratie op de leer van de kek.
Vechten voor trouw aan de belijdtnis kon in dat verband gemakkelijk
leiden tot confessionalistische blikverenging. Die twee zijn in zo'n
strijd niet gemakkelijk te onderscheiden. En ik denk, dat uit die
tijd ook een dosis (gezond?) wantrouwen dateert, dat ons doet opveren, als iemand iets over de leer
zegt.
In dat kader voel ik ook die vraag
aan: Raakt de leer in diskrediet?
Mijn antwoord is: nee, dat nooit.
Maar Ik pleit er wel voor om hier
duidelijk te onderscheiden. Wat
heet leer?

Wat heet Ieei?
Echt onderscheid kun je alleen
goed maken als je duidelijk ziet
wat de bron is, en wat uit die bron
is geput. De bron is de leer van
Christus. Die leer is onlosmakelijk
verbonden met Zijn Persoon en
Zijn werk. Maar juist als je het w
zegt, besef je, dat wij zijn leer nog
lang niet tot in aiie facetten hebben
leren kennen. Niemand kan dat.
Wat dat betreft is Zijn leer onuitputtelijk.
Als Zijn leer de bron is, moeien we
uit die bron ook putten. En dat
heeft de kerk gedaan. En vanaf het
begin heeft de kerk daar woorden
voor gezocht en gevonden. Zo ontstonden de belijdenissen van de
kerk. Die belijdenissen noemen we
ook 'leer'. Ze brengen de leer van
de kerk onder woorden. En wie het
karakter van die belijdenissen peilt,
hoort er altijd iets in doorklinken
van de liefde die de kerk er in ge-

legd heeft. Een belijdenis kent een
toonhoogte van blijdschap, van verwondering. Wie zijn geloof belijdt,
kijkt daarbij altijd naar Christus.
Vanuit Zijn bron puttend hebben
we woorden gevonden voor de inhoud van ons geloof. Daarom mogen en kunnen we de leer van de
kerk liefhebben. We leggen ons er
op vast, want dat is wat we van
Christus ge-leerd hebben. Belijdenis is kenmerkend voor de leerling
van deze meester.
Maar tegelijk beseffen we dat de
woorden van de leerling en de
woorden van de meester elkaar
niet volledig dekken. Als we daxom naar de formuleringen van de
belijdenis kijken, ontdekken we,
dat we als kerk, na het ontstaan
van die belijdenis, er soms bij-geleerd hebhn. En ook, dat we sommige dingen af-geleerd hebben.
Daarom zou je later b.v. een andere formulering kiezen. Door zorgvuldig terugvragen naar de leer
van de meester, merk je dat de
woorden van de leerling geen eigen leven moeten gaan leiden. Dat
betekent niet, dat je de leer van de
kerk bij voorbaat tussen haakjes
moet zetten.Integendeel. De kerk
heeft er altijd veel werk van gemaakt aan te geven hoe en waar
we dies van Christus geleerd hebben. Daarom durven we ons ook
nistig te binden aan de belijdenis.
Dat doet ook een leerling die zeker is van de band aan zijn meester. Dit kent de leer waarin hij ortderwezen is. Daarvan durft hij nistig te zeggen: dit is de leer van
mijn meester. Maar tegelijk blijft
hij bescheiden. De meester heeft
meer te zeggen dan de leerling onder woorden brengt.
Zo beluister je & leer van de kerk
altijd kgen de achtergrond van de
woorden van de Heer van de kerk.
En dan b soms blijken, dat je wel
eens iets veranderen moet in de
leer van de kerk. Een woord, een
formulering, muitleg van een
tekst enz. Veel is het meestal niet,
maar het typeert wel de verhouding. De bron is zuiver. Als je er
uit put komen er soms ook minder

zuivere dingen bij. Dat ligt niet aan
de bron, maar aan het putten.
Maar er is meer, dat we 'leer' n=men.Want het is niet alleen de
kerk, die put uit de bron. Er zijn
mensen die, meestal in dienst van
de kerk, nadenken over de sarnenhang en & draagwijdte van de leer
van Christus. Hier zou je b.v. aan
dogmatici kunnen denken. Zij zien
hm een bepaalde tijd vragen stelt
aan de kerk en denken daarover na
in het licht van de leer van Christus. En al puttend uit de bron, formuleren zij antwoorden, waarin zij
nader doordenken over de leer.
Haar ook verdedigen tegen aanvallen en ook proberen de leer verder
te ontwikkelen. Ook dit noemen

we 'leer'.

Noodzaak en waarde van
dogmatiek
Juist wie het beeld van de bron
vasthoudt kan inzien, hoe belangrijk de dienst van de dogmatiek
voor de kerk is. De leer van Christus is de bron.Maar die leer komt
via de Schrift naar ons toe. En daarin is die leer niet systematisch overzichtelijk geordend. Integendeel. In
een veelkleurigheid en bonte verscheidenheid van bijbelboeken en
literatuursoorten is die leer neergelegd. En er zijn veel vragen te stellen waar de Bijbel geen pasklaar
antwoord op geeft. Wie dan voor
vragen rond de leer komt te staan,
heeft behoefte aan ordelijk nadenken over de samenhang en &
draagwijdte van de leer van Christus. En dat is de dienst die dogrnatici ons willen bewijzen. Laten we
ook blij zijn en blij blijven met die
dienst.
In een vorig artkel heb ik al aange
geven, dat ik er daarom problemen
mee heb als mensen de dogmatiek
voorlopig maar tussen haakjes willen zetten. Wie dat doet, blijft in ge
breke bij het formuleren van antwoorden op vragen die in een bepadde tijd gesteld worden. Je kunt
dat op twee manieren doen: Je kunt
de vraag negeren en net doen alsof

het niet zo'n probleem is. Je kunt
ook proberen het antwowd ergens
anders te zoeken (b.v. in een eigentijdse filosofie of wereldbeschouwing).In beide gevailen ben je te
weinig bezig geweest met de leer
van Christus. Heb je je te weinig
toegelegd op het echt leerling-zijn
van de meester.
Maar dogmatiek is natuurlijk nog
weer een stap verder van de bron
af dan de belijdenis. De dogmaticus is wel bezig binnen een geloofsgemeenschap,maar zoekt
daarbij toch vaak zelf zijn weg.
Zijn antwoorden ontmoeten soms
instemming, soms tegenspraak.
Een fjdlang hebben zijn antwmrden gezag, maar dat kan na een
poos ook weer wegvallen. De brede instemming en binding die de
leer van de kerk kent, is hier afwezig. Dat maakt het des te riskanter
om eenzijdig op de leer van een
theoloog af te gaan. Ik gaf dat
hierboven al aan rond Kuyper en
Schilder. Dan wordt het gezag van
die personen gemakkelijk een
draagvlak voor de leer. Wat door
hen uit de bron geput is gaat een
eigen leven leiden, zonder dat je
je afvraagt wat 'bronzuiver' is en
wat er 'toegevoegd' is.

Dat was voor mij de reden waarom
ik de afgelopen weken geprobeerd
heb de gevaren van een eenzijdig
accent op orthodoxie te signaleren.
De leer kan dan een eigen leven
gaan leiden. Mäar hoe sterk die
Ieer geworteld is in de leer van
Christus, dat blijft dan de vraag.
Daamm is het van levensbelang,
dat er een vitale band blijft tussen
de leer van Christus en elke andere
manier van bezig-zijn met de leer.
Zonder die vitale band maakt de
leerling zich min of meer los van
de Meester.De leer zal verdorren
en wat uiteindelijk overblijft is dode orthodoxie. Een echte leerling
keert steeds terug naar de bron. Het
mooie is trouwens, dat je dat bij alle belangrijke gereform&
dogmatici aantreft. Temgkerend naar
de bron vonden ze zoveel, dat dat
meestal ook een vernieuwing bete-

kende voor hun dogmatisch nadenken.'

Een onuitputtelijke bron
Temg naar de bron. Dat betekent
terug naar de Iser van Christus. In
mijn artikel van vorige week gebruikte ik ook die typemg: terug
naar de bron. Daar gaf ik aan, dat
temgkeren naar de bron betekent
dat je steeds opnieuw kginnen
wilt bij & omgang met God. Dat is
de bron van ons leven. Ik wil hier
dus nadrukkeIijk laten zien, dat dat
hetzelfde is: temgkm naar de omgang met God is vwr mij terugkeer naar de leer van Christus. Wie
die omgang kent, ziet hoe God naar
hem toekomt. Op die manier leren
we Qiristus in persoon kennen.In
die omgang staan we dus ook voor
de leer van
k hecht er aan, om dat hier nadrukkelijk te stellen. In het mmiel dat ik
daarvoor vorige week gebnrikte

Afbeelding I.

(zie afb. 1) plaatste ik die omgang
in de sector spiritualiteit. Daarbij
maakte ik de opmerking dat je eigenlijk die omgang onder het hele
m d e l zou moeten plaatsen. Ik kan
dat nu nader toelichten vanuit de
lm van Christus.
Ik besef nl. dat het begrip 'spiritualiteit' vandaag een behoorlijk rnodieuze term
Van uiterst mhudox
tot uiterst vrijzinnig grijpt men
naar dit begnp. Maar dan kan het
een krachteloos woord worden,

waar ieder het zijne in leest. Daarom hecht ik er aan de bron ook duidelijk te h w m e n . Omgang met
God betekent dat je voor Hem staat
die Zich geeft in Christus. Maar
juist daar waar je Christus ontmoet,
kun je dat nooit losmaken van d e s
waar Hij voor staat. Op die manier
kan omgang met God ook geen eigenwillige invulling krijgen vanuit
jezelf. Wie leeft uit de bron omhelst in Christus ook de leer van
zijn Heer.

'

Er zou overigens breder over te discussitm zijn in hoeverre die vernieuwing de laatste honderd jaar ook echt aanwezig is ge
weest. Het is dit jaar 100 j a n geleden (!j,
dat de laatstecomplete gereformeerde dogmatiek geschreven is (Bavinck). Daarna zijn
er wel zwakke plekken aanwijsbaar. Maar
dat ondetwerpvalt buiten het bestek van een
artikel als dit.
uitdrukking 'ieer van christus' omvat
dus veel mem dan wat wij Ret dogmatische
aspect zouden uwmen. Het is let&rlijk aiia
waar Hij in Zijn p e m n en werk voor staai.
Over de gebniikte temien in het model nog
het volgende: het is en blijft een saciolw
gisch model. Dat betekent dat & t e m niet
bij vmbaat theologisch ingevuldmaeten
worden.Ze zijn vwrshands aiieen besduik
vend bedoeld. Je mag er geen normatieve
waarde aan taekennen. Hei is misschim niet
o v e r M g dat te benadrukken. Het is d.niet
denkbeeldig, dat theologen zich wat bedreigdkunnen vaelen, mm.door het gebmiik
van het woord 'dogmatiek'. Voor een echte
gereformeerde dogmaticus is dogmatiek Mtuuriijk aitijd schriftuurlijke dogmatiek.
Maar binnen dii model is het mduidhg van
het arpect van de geloofsinhouden:Wat g e
loven wij?

WORD WIE JE BENT

'Dit alles om Hem te kennen en de
kracht van zijn
- oppstanding en de
genaeenschp aan zijn lijden, of ik,
aan zijn dood gelGkvonnig wordende, zou mogen komen t06 de opstanding uit de doden.'
(Filippmn 3 : 10,ll)

Door het geloof word je &n met
Christus. Eén ook met zijn lijden
en sterven en met zijn opstanding.
Dat betekent, dat God je ziet als
nieuw mens, want Hij rekent je oude mens dood met Christus. Maar
wat zien wij daarvan in ons eigen
leven? Zijn wij niet vaak nog heel
'oude mensen', bij wie de macht
van de zonde zich duidelijk laat
gelden? En moet dat niet eens anders worden?

Chrlsius stempeii je leven
Paulus heeft maar dén levensdoel,
en dat is Christus kennen. En dan
gaat het niet om oppervlakkige kennis, maar over intensief met Christus omgaan. En dat blijft niet zonder gevolgen voor je leven.
Als twee goede vrienden veel Mnien optrekken, gaan ze elkaar
Winvlmden, ze nemen dingen van
elkaar over. Als je rnet Christus
wandelt, gaat Christus je leven
beinvloeden. De omgang met Hem
stempelt je leven. Dat kan niet anders. Want de kracht van Christus
is groot. Wie in het geloof met
Hem de band zoekt, merkt de
kracht van zijn dood en van zijn opstanding.

Doodgaan en levend
worden
Christus ging met onze oude mens

I

de dood in en kwam vernieuwd uit
het graf tevoorschijn. Wie in Hem
gel&, mag dezelfde beweging
zien in zijn eigen leven. Dat bedoelt Paulus met de gemeenschap
aan het lijden en sterven van Christus. Hij wil geliJkVonnig worden
aan de d& van Chnshis, en dan
ook k m e n tot de opstanding uit &
d d n , dat wil zeggen: de opstanding van de nieuwe mens. Dat kan,
want hij leeft vanuit de hacht vmui
Christus' werk.

Hoe sterk is Christus in ons?
Wat zien wij zelf van die kracht
van Christus in ons leven? Zijn we
niet vaak lauwe, slappe christenen?
Verandert er nog wel eens iets in
ons leven, omdat we geloven in
Christus? Komt er nog iets terecht
van onze bekering? Als bij ons alles maar bij het oude Mijft, zit het
dan wel goed met die band tussen
Christus en mij?

Zoek Christus
Als je weinig aandacht besteedt
aan Christus en zijn werk, vervreemd je van Christus. Als van
g&
vrienden er één verhuist, dan
verwateren de contacten. Dan heb
je elkaar na verloop van tijd mam
weinig meer te vertellen. Als je bij
Christus vandaan gaat, verdwijnt
zijn kracht, zijn invloed uit je leven.
Jaag daarom naar dat, waar Paulus
in heel zijn leven naar jaagde: naar
de gemeenschap met Christus.
Neem de tijd om je te verdiepen in
zijn werk.Neem de tijd voor bijbelstudie, meditatie en g e M .
En kom niet met argumenten als:
ik heb het te druk. Als Paulus vergeleken bij de kennis van Chnstus
álles maar vuilnis vindt, wat voor

aanvoeren

I

Zoek Hem, en leer steeds meer on
dervinden, dat zijn opstanding ook
in je eigen leven een geweldige
energiebron mag zijn. En doe in de
kracht van Christus steeds meer je
zonden weg. Reken eindelijk eens
af, met die dingen waarmee je al m
lang af had moeten rekenen. In eigen kracht lukt dat niet. Maar Paulus spreekt niet voor niets van de
kracht van Christus' opstanding.

God ziet ons in Christus al als nieuwe mensen. ZulIen we God niet
eren, door steeds meer te worden
wat we in Christus al zijn? Sta op
uit de dood!

SCHEIDSRECHTER
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kant m k geen werk meer ijn. Op
die manier is er wel meer te bedenken,dat typisch bij deze tijd hoort.

Thuis
Maar dat is al met d gm reden
omtezeggen,& jedetamde
nieuwe aarde toe bent. W is de
angst volledig w g e p d , dar je
om de nieuwe aardt te kërven zoveel moois zon moeten achterlaten.
Wel gaan we door h& s t e m
heen, en daarna door het oordeel.
Dat d xm i n d n i k w e h d zijn.
Maar wie op Christus zijn hoop
vestigt mag juist tegemmzien. dat
hij lamigs die weg al het goede t e
mgkrijgt wat hjhier is kwijtgeW t (Mk. 10: 28-31), ennog veel

meer daarbij.
Bens gmg Abraham dam Kmaiin.
I-üjh e g het land nog niet. maar
het was hem wel -gezegd, Hij
mocht het gaan doorkruisen. hij
ging overal kijkea hzijn eigen erfdeel. En intussen @de
het v a hugen naar & dag,dat dit land gezuiverd zou worden van aile kwaad

en zo b r G d zou worden opgeleverd.
Op precies diezelfde manier bevolken de christenen nu de aarde. We
w&m en ontdekken,we reizen en
trekken, ons erfdeel bekijken we
aan d e kanten. Zo zien we uit naar
de dag dat de aarde nieuw wordt
gegeven, tot een eeuwige woonplaats, met God in ons midden.
Nu zijn we nag vreemdeling. in het
gebied dat ons is twgezegä
Vreerndeli~~g
taniddm van alk
rampen en -den. Dm zi$ we
thuis,ineen~vol~een

hij zijn vertier had gezacht in de
@laze
@jh
van de kanaanieten. Dan zou hij de toorn over
zich heen halen die God damver
zoupitsLater Liet hij zijn knecht zweren,
dat Izaakniet zou trouwen met een
heidens, kanaanietischmeisje.
Waarom niet? Het zou het b h e n halen zijn van het oordeel van God,
dat op haar nism.

Vmdaagdedagbhetnogwd
eens probleraien,geve?, sls je de
hand wilt:houden &-L ditkwrt 'kgeW. Dan km het W w ~ o l
zijn om m n te ziq, wde

-

H E M &ze dingen ~ g tZijn
. voorSdldk~
d~tl

@I,

ze zijn juist uitemiate fumtbwl.

Het lijkt me duidelijk, dat op deze
d e f de &i
van
&
ons christelijk
leven een bijamke M e k m i s

God wíl niet dat zijn kinde
eafenis mÏslopn, maar dat zij die
verwachten ea dan 00% d mmm-

W@-

ga.

Almham dacnhiste Kanah, hij
h0e~datWendie~vhg
niettemij#m2kIFs,hadldjáond~ ~ ~ @ @ ! $ * ~ .
gingb*.MWMjmalel
~grote:dW
z ~i j n ~ ~ , a l s

Daarom1hoe csncret~~
de v w k 1 ling van de nisuwe aarde,
k
sterkerzd&fggth&kzijnm
echtjte rekma
er~
I n tmetlw~bamkn
van.

HET ZWARE JUK
VAN EMMANUEL LEVINAS

Ditjaar werd het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Een oorlog die een grote wond
heeft geslagen in het leven van veel mensen in
West-Europa en vuurct1 de geschied~nisvan het
joodse volk onh&e&aar hefiveranderd, We
hebben de bedden uver AL@TW@ s<f**
cmkmg9 weer
/Ad
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:@
' duldeiijk ge worden dat de hooggeroemde
rnenseEJke waarden en goede beddingen niet
tesen
deze o\~er-cht YM kwaad bestand ble
ken. Wat Is hunW3jt&tI~~~@
& fi*-h@idg
,
,<y

I
,
y.

>

<

A:

> ?

>*

De verschikkingen van de Twee&
Wereldoorlog vormen tevens &
achtergrond van het denken van
Emmanuel Levinas, een joodse filosoof. die in 1% in Litouwen werd
geboren en na de Eente Wereldoorlog naar Parijs kwam.Hij studeer& onder andere in het Duitse Freiburg bij de fenomenoloog E. Husserl (in 1928-1929) en diens leerling, de 'existentialist' (en nazi-Momof) M.Heidegger. In de Tweede
Wereldmrlog moest hij naar het
h n t en schreeftussen de wrlogsbedrijven door zijn eerste boek. De
I'existence d rexistent (Over het
Zijn en de zijnden), waarin hij zich
voord met Heideggers 'Zijnsfilmfie' bezighield.
Levinas overleefde de oorlog, maar
het was pas in de jaren zestig dat
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hij zijn hoofdweik TÜUW et ~n$ii
(Totaliteit en Oneindigheid, 1961)
publiceerde en bekend werd. De
kern van zijn d e d e n zou men kunnen typeren als: het er-zijn voor de
Ander (soms met een hoofdlett~r,
soms ook niet). Voor Levinas heeft
dat een diepe religieuze waarde.
krelatiemet de Ander is de kern
van goddienstig leven. h tihterview heeft hij eens gezegd 'Ik
wantrouw het woord liefde, dat te
grabbel is gegooid, maar de verantwoordelijkheid voor de ander, het
zijn-vm-de-ander brengt... het
anonieme en zinneloze geruis van
het zijn tot stilstand'. Levinas verbindt dit met joods-religieus leven,
waarin de 'ethische relatie' en de
verantwmrdelijkheidvoor de medemens centraal.

V d in christelipe kring is er
veel waaderhg wox Levinas.Zowel in rooms-katholieke als protestantse (d-~~Io&kieen fmlmfischel literatuur is hij een veel geciteerd schrijver. De waardering
heeft natuurlijk te maken met de religieuze achtergraid van zijn denken(dat gevoed wordt dmr een diepe kennis van de Thora), k t c.enstellen van de Ander en het
hoogsmmie etIuwhe eri morele besef waarvan bij blijk geeft. Als we
het willen hebben over rechtvaardigheid in de w e d 4 het h e l p
van d~zwakken, oyer persoonlijke
en sociale ethiek, dan biedt het denken van Levinas belangrijke mknopingspunten.
Er is nog een andere reden v m
waardefig. In zijn kritiek op de
Grieks-westerse grondmotieven
van de westerse cultuur, komt hij
soms dicht bij de uitgangspunten
van een reformatorische kritiek op
& westerse filosofie. Levinas wil
radicaal breken met de autonomie
van het denken dat de wereld in
zijn macht neemt. Hij breekt met
een traditie (van ParmenÎdes tot
Heidegger) waarin 'wijsbegeerte
m..
. geiijkstam met & verove
ring van het zijn door & mens in
de loop van de geschiedenis'. Ook
de reformatorische filosofie benadrukt dat de autonomie van heet denken veel onheil heeft gebracht.
Tmh is Levkm, v c m w& radicaai
christelijk wil denken,tegelijk
'Slechts' een ~ e n m tHoeveel
.
wmderhger ookrnag zijn voor kt
joodse f i b s o b n , de sleutel tot het
m t a a n van de werkelijkheid wordt
niet getoorad Voor Le+
gaat de
ethiek nog v m de waarheid, maar
daarme wordt de waarheid wel

sterk plativeerd. Gaat het slot wel
werkeiijk open als alks neerkomt op
de verantwcmklijkhei van mensen? Wordt er vanuit Levinas' filosofie werkelijk een bevrijdend pe~pectief getekend? Aan deze vraag wil ik
toekomen, nadat eerst dieper i s ingegaan op de filosofischeW s c h a p
van Levinas.

Hoewel Levinas' filosofie 'mmilijk' is -juist ook omdat hij smds
met andere 'moeilijke' filosofen
als Husserl en Heidegger in gesprek is -,is het probleem dat in
zijn werk telkens aan de orde is, levensecht. We proeven er de worsteling in met de menselijke autonomie die in onze eeuw verantwoordelijk is geworden voor zoveel
kwaad en zoveel lijden. Hoe heeft
het kwaad zulke proporties kunnen
aannemen? Hoe heeft men een
ideologie kunnen ontwerpen waarin het elimineren van de ander als
het ware al ingebakken was; hoe
heeft men met allerlei moderne methoden het kwaad ten uitvoer kunnen brengen?
Achter deze vragen verschijnt telkens het 'ego', het menselijk subject, dat het betrekkingspunt wordt
voor alle dingen en het Andere aanpast aan de maat van het Zelfde. In
zijn Totulitk et Infini laat Levinas
zien dat deze aanpassing nooit lukt
zonder Geweld, Oorlog of Apparaat. Het is een denktraditie die een
modern beginpunt heeft bij het
'ego cogito' van Descartes. Het is
een denktraditie waaxin het Ik &
bezitter wordt van alle dingen, ook
van wat bij Levinas het Oneindige
heet, de transcendente wereld.
Levinas keert zich dus af van deze
dmkîmìitie, die een demlxeuze ontwikkeling heeft mogelijk gemaakt.
Het is een ontwikkeling waarin het
'ik' & ontwerper is geworden van
de wereld; waarin het 'k' de oorsprong werd van allerlei sociale en
politieke 'waarden en nomen' in
een samenleving; waarin het 'ik'
heer en meester werd in een zogenaamd maakbare-samenleving. Dit is

een ontwikkeling waarvan Nietzsche
aan hef eind van de vorige eeuw met
ontzetting de consequenties b
schreef: de mens heeft God gedood
en moet zich nu zijn eigen bestaan
scheppem. LeWias spreekt in dit verband van 'egologie'.

Deze 'egologie' maakt de ander tot
een middel tot mijn doel; tot een
voorwerp van mijn zelfzucht, mijn
heerszucht en mijn wellust
(Nietzsche sprak in dit verband van
drie ondeugden). 'De zeifzuchtige
gebruikt zijn macht om anderen
aan eigen doeleinden, aan het eigen
genoegen te onderwerpen. De
heerszuchtige neemt zichzelf en de
eigen verlangens als uitgangspunt
voor zijn verhouding tot anderen.
De wellustige overheerst en gebruikt anderen voor zelfzuchtige
belangen' (Van Tongeren, 127).
Niet aileen de ander is 'object' van
het ik en daardoor de vreemde, het
slachtoffer, de vijand som, ook &
schepping is dat. De natuurlijke wereld wordt onderworpen aan &
doeleinden van het mens dat alIereerst subject is. Iemand zei in dit
verband eens: 'de veronachtzaming
van het milieu toont de bodem van
onze gewelddadigheid'(Van Tongeren, 135).
Het is deze houding waarmee Levinas, mede gevoed door de ervaringen van de Tweede Wereldoorlog,
radicaal breekt. In zijn benadering
staat niet het ik centsaal, maar de
Ander. De Ander is hoger dan mij.
De Ander licht ons ik uit het zadel.
De Ander relativeert mijn autonomie, want hij doet een beroep op
mij,klaagt mij aan, beschuldigt.
De Ander is 'verheven' boven mij.
Kenmerkend voor Levinas is dat
hij de ander typeert als 'gelaat'. In
het gelaat 'geeft' iemand zich. Het
is een weerloze blootstelling aan de
ander. 'Er ligt in het gelaat een wezenlijke schamelheid, het wordt
blootgesteld, bedreigd. Tegelijkertijd verbiedt ons juist het gelaat te
doden' (69).

Hitler aan de Amazone
Een treffende (maar waarschijnlijk ongezochte) illustratie hiervan
geeft George Steiner in zijn boek
The portage to San Cristobal of
A.H. Hierin gaat het over een
speurtocht van een groep joodse
mannen naar Adolf Hitler, die na
de nederlaag van zijn Derde Rijk
naar het Amazone-gebied zou zijn
ontkomen. Als ze hem inderdaad
hebben gevonden, en hem vervolgens meenemen om hem te kunnen berechten, gebeurt er iets verrassends. De gevaren van het oerwoud en hun eigen wanhoop in de
hele onderneming, vallen weg tegen een nieuw gevaar: de rnenseiijkheid van de gevangene en het
eigen medelijden met die 'onmens '. Wie werkelijk aandacht
heeft voor iemand, kan hem niet
vernietigen of ontkennen.
In deze lienaderhg van Levinas
wordt de menselijke autonomie
doorbroken. De mens is iemand die
in relatie staat tot de Ander. En achter die ander staat God. 'In & mgang tot het gelaat ligt ongetwijfeld
ook een toegang tot & idee van
God' (74). In de bundel Het menselijk gelaat (1969) zegt hij ergens:
'De voorrang van de Ander (Autrui) op Mij - geweten of moreel
bewustzijn - valt samen met het
doorstoten naar de buitenwereld,
dat tevens een doorstoten naar de
Hoogte is' (32-33). Zo wordt via
de Ander de txanscendentie herwonnen.

Joods denken
In deze benadering werkt ongetwijfeld het in deze eeuw m aansprekende en vitale joodse denken van
mensen als Martin Buber, Franz
Rosenzweig en Abraham Joshua
Heschel door (Levinas heeft over
hen opstellen geschreven). Het ' r e
lationele' in het denken van Levinas heeft sterke overeenkomst met
het denken van bijvoorbeeld Martin Bukr. Bij Buber staat de 'IchDu-relatie' centraai; ook hier is het

geen autonomie, maar heteronomie. De mens staat in relatie tot
God, voor wiens aangezicht hij
leeft. Bij Buber gaat het om wederkerigheid en de dialoog: 'Alle werkelijk leven is ontmoeting'. Bij Heschel vinden we iets dergelijks: de
eigenlijke menselijkheid komt tot
uitdrukking in het partner-zijn in
het scheppingswerk.
Heel dit joodse denken staat haaks
op de westerse denktraditie, waarin het subject alles voor het zeggen heeft. Bij Heschel treedt het
'denken' dan ook terug achter de
verwondering en het 'doen' achter
het vieren. Lofprijzen en sabbatvieren staan in deze kschouwing
voorop. Bij Levinas zijn de accenten anders komen te liggen. Zoals
ik al zei spelen de ervaringen van
de Tweede Wereldoorlog hierin
mee. Centraal in Levinas' beschouwingen staat de ethiek. AIles wat de Bijbel te zeggen heeft,
het ontmoetingspunt van alle
schrijvers, is de ethiek.

Verantwoordelijkheid
Dat komt volgens Levinas omdat
de 'verantwoordelijkheid' de oorspronkelijke en fundamentele s m c tuur is van de menselijke subjectiviteit. Ons bestaan is een verantwmrdelijkkid vmr de Ander. 'De band
met de ander wordt slechts gelegd
ais verantwoordelijkheid, of deze
overigens geaccepteerd wordt of
geweigerd, of men nu wel of niet
weet hoe deze op zich te nemen, of
men nu wel of niet iets concreets
voor & ander kan doen. Verantwmrdelijkheid betekent: zeggen:
zie, hier ben ik. Iets voor een ander
doen. Geven. Menselijk denken.'
De 'ethische relatie' is voor Levinas de grondsmctuur van het menselijk leven. Ze is zeifs belmgijker dan wat wij denken. De 'ethische relatie' relativeert a1 onze ontwerpen. Niet wij, zeifs niet onze
'normen en waaràen' hebben het
laatste woord. maar de Ander. Hierin schuilt een diepe embied voor de
medemens, die voor ons in zijn 'ge-

Goddelijke. Verheft zo God niet
Zijn aangezicht over ons? Opvallend is dus dat Levinas, als kenner
van de Bijbel, de liefde heiemaal
niet in het spel brengt. Nee, het
gaat hier om een bevel, een g e h d
van de Ander. ?%n bevel dat tegelijkertijd nooit ophoudt; de verantwoordelijkheid blijft ons altijd 'plagen'; ze behoort bij het leven.

Aanknopingspunten
Zoals ik al aangaf biedt het denken
van Levinas aanknopingspunten
voor een christelijke visie op ethiek
en op medemenselijkheid. We kunnen onder de indruk raken van de
ernst van zijn ethiek en de consequentie waarmee hij de ander respecteert, om zo & eigen auton*
mie, die zoveel onheil km stichten,
te laten relativeren. Dit gaat nog
wel wat verder dan het soms al te
oppervlakkigeen obligate: je moet
de ander in zijn waarde laten. Irnmen, de ander wordt de nieuwe
waarde.
Een ander aanknopingspunt is dat
Levinas het moderne beheersingsdenken radicaal van tafel veegt.
Wie mmnt dat hij de wereld kan
maken en beheersen heeft morgen
een moord gepleegd. Het beheersingsdenken maakt ons blind voor
onszelf, voor onze voormxklen,
ons emocentrisme. En eerlijk moet
worden toegegeven dat de 'egobg e ' ook op het christelijk erf schade kan toebrengen. Door een onvoldoende gekritiseerd subjectivisme
is soms de horizon van Gods werkelijkheid en Ziin Koninkrijk weggewist.

Zwaar juk
Toch wil ik een paar kanttekeningen maken die vanuit een chnstelijk perspectief gemaakt moeten
worden.
1. Bij Levinas wordt de ander de
nom. Hij of zij gebiedt en beveelt mij. Levinas heeft niet gezegd, dat we een nieuwe gehoor-

naar Gods bevel te luisteren,
nee, de ànder wordt normatief,
De verwijzingen naar God blijven dtijd lopen via de ander.
Ook wanneer Levinas spreekt
over 'plaatsvervanging' gaat het
om de intermenselijke verhoudingen.
Tegen deze achtergrond wordt
ook duidelijk dat het begrip verantwoordelijkheid bij Levinas
twh een beperkte betekenis
blijft houden. Ook wij spreken
graag over verantwoordelijkheid en de antwoord-stnictuur
van het menselijk bestaan. Maar
dat is niet slechts een verantwoordelijkheid ten opzichte van
de andere mens -hier denkt Levinas wel erg dialogisch - maar
een verantwoordelijkheid jegens de Schepper die om de hele Schepping heeft toevertrouwd.

2. De volgende kanttekening betreft het 'wettische' van Levinas' benadeing. De verantwoordelijkheid is een oneindig
zwaar juk. Crold voor het j d e
volk al niet dat de liefde de vervulling van de wet was (Deuw
ronomium 6 : 5)? Levinas laat
die liefde helemaal schuilgaan
achter het gebod. Maar hiermee
heeft Levinas zich Mind gemaakt voor de vervuiling van
die liefde, niet dmr mensen,
maar door God zelf die Zijn eigen Zoon heeft gegeven. Daarmee heeft hij ook de troost afge
sneden, dat wie struikelt onder
het juk, door God zelf eedragen
zal worden.

Chrlsius' juk
Levinas' filosofie blijft daarmee
wel sterk gebonden aan de bodem
van het joods-religieus leven dat de
Christus niet kent, die wordt getekend als de 'sleutel' tot de kennis.
In Chnstus heeft God pas werkelijk
Zijn Gelaat getoond, een Gelaat
van liefde en genade. Deze Christus is de ware Andere die alle 'ik-

m n stoot. Eiij heeft de heerschappij over de wereld definitief overgenomen.
Niet aileen de waarheid van de
Schrift (die door hem ais 'systeem'
gewantrouwd zou worden), maar
ook dit geheim van & Schrift,
Christus zelf, gaat bij Levinas helemaal schuil achter wat mensen
moeten doen. De sleutel om t=gang te krijgen tot de 'Oneindige'
komt te liggen bij mensen zelf. Dat
is een zware last, die uiteindeiijk

ondraaglijk is. Als Christus zich
presenteert ais de weg en de waarheid, dan wordt daarmee de last
van mensen afgenomen die menen
dat door wetsbetrachting de 'Eeuwige' te vinden is.
Juist in zijn bereidheid dit juk op
zich te nemen heeft Levinas veler
respect gewonnen. Hij zou het beroep van christenen op Christus en
op de liefde zien als een poging onder de emst van de ethiek uit te
komen.Inderdaad kan de ernst van

Levinas helpen om te vmtam wat
Jezus bedoelde toen hij zei dat hij
geen tittel of jota van de Thora
vervallen verkiaarde, ja dat onze
gerechtigheid 'oven loediger' moet
zijn dan die van de schriftgeleerden
en Farizeeën om het Koninkrijk
der hemelen binnen te gaan (Matt.
S : 20). 'Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn
minste broeders hebt gedaan, hebt
Gij het Mij gedaan' Wtt. 25 : 40).

Nu leverbaar het 2e R.B.-boek van de 47ejaargang
Een Schrift-geleerde aan het Woord
Een keuze uit de preken van prof. K. Schilder
Ingeleid en toegelicht door dr. J.J.C.Dee
In dit boek zijn een zestal preken opgenomen van K. Schilder, die de ontwikkeling laat

zien van de jonge begaafde predikani naar de volgroeide, beroemde prediker en veelbelovende hoogleraar. De bekend@Schilder-kenner dr. J.J.C. Dee, geef8 een brede inleiding
waarin hij het kerkelijk en thedogi9ch Wer van Schilders predikmtsjaren beschrijft.
Daarnaast maakt dr. 0% onder andere de theologische fronten zichtbaar, waartegen
Schilder tientallen jaren heeft moeten mijden.
In deze uitgave teren we K. Schild~rkarinefi als d! man van de kansel.
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M. fe Velde

DE DOMINEE EEN KRUIS?
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Zit de fout bij het begin? Hadden

het gevoel dai' hun ci'ornínee zíJn taak niet aan
k m . Het functioneren van me#/"ged ~ m h e &u
e
vandaag onder krMiek. Dat betekent snwed

oor staan, moet je je W& $ m e n veanhoofd
lijk weten!Daar heb ik in .hef a~fikelvan vorige
en naar oorz
HW is h d f n ~ f U k ?
'Hm kan zoiets toch?' was de
vraag van de jongeren in Kivive in
het geclteede inr8ePuiew met mevr.
Bnnk. Iemand heeft in K a m p
een c o m p l e ~o p f e ' i gehad. Is
vervolgens twee keer dmr een classis geëxamineerd. Is door minstens
&n gemeente bermpen. Hm kan
men dan na verloop van jaren toch
nog zeggen: 'hij had maar beter
wat anders kunnen worden'? Wat
is er dan verkeerd gegaan?
Als we de hand in eigen boezem
steken en =ken naar een antwoord op de vragen,stuiten we op
een paar mogelijkheden. We kunnen bij de voorbereiding en toelating tot het ambt fouten hebben gemaakt. Bij de b d r zelf kan er in
de loop van de jaren een teruggang
in capaciteiten zijn opgetreden. En
de eisen van het werk kunnen ook
de laatste tijd zo zijn toegenomen
dat een predikant vroeger zijn taak
wel aankon, maar nu niet meer.

Ik ga even wat dieper op die verschillende factoren in. En ik geef
tegelijk alvast wat aan
richthg we m.i. naau o
moeten zoeken.
Vooraf wil ik op nog Ogen paar
dingen wijzen. l . We praten
over niet g o e d ~ c t z o n e r ~ n d e
dominees. M ~ aerr zijn ook dito
ouderfittgen m diakenen. En di-

gewenteleden. En dito vaders en moeders. En dito jongeren. Enzovoorts. Het is goed m
dut niet te vergeten! 2. Ik kun in
een publiek artìhl niet are dingen Pioemen die een rol spelen.
Bepaal& factoren ett voorbeelden blijven met opzet ongenoemd.3 . Primair i~ deze dingen is een geestelijk en gelovig
omgaan met de problematiek.
De Here vraagt van OFISgebed,
een mik& geest, geduld en we&rzijds respect. In die geest willen deze artikelen gelezen en b@sproken worden.

we iemand geen predxkant mogen
laten worden? Hem niet moeten o p
leiden en hem niet beroepbaar m o e
ten stellen? Soms lijkt dat na jaren
inderdaad het geval te zijn. De gemeente klaagt. De kerkeraad neemt
lange tijd de predrkant in bescherming. Maar dan, soms plotseling,
breekt ook in de kerkeraadskring
de onvrede door.Het gaat ZO niet
langer!
Lacunes in de opleiding spelen
daarin zeker een rol. Jarenlang is er
bijvoorbeeld om wat voor reden
dan ook in Kampen een zekere afweer geweest tegenover allerlei
praktijk-elementen. In &jaten zestig en in de jaren zeventig zijn uit
de kerken en uit de kring van studenten eri oud-studenten wel
id&n aangedragen over stages,
over een andere r n e W e k van leren preken, over persdijkheidsvwming en dergelijke. Maar het
overgrote deel daarvan is door de
synodes lange tijd afgewezen,kennelijk met instemming van senaat
en curatoren.
In dit s w r t dingen zijn we m.i.me%
de beste bedoelingen toch tekortgeschoten. ~ j k + k m e r i t e n
in de opleiding zijn juist heel g o e
de instrumenten voor een student
zelf, 6n voor ankren, om te k p a len of hij geschikt is voor het predikantschap.
En dan was er vervolgens ria de opleiding de laatste fase: & b e m p
baarstellingen de W a t h g tot het
ambt. Zijn we daarin wel zorgvuldig gemeg k z i g gewest?
In de oude kerkor&,d@ ve vóór
1978 hadden stond, W &.gemeente bij het bermpen van een predikant moest bidden ea vasten. Dat

-

had te maken met de ernst en de
zwaarte van het beroepingswerk.
Wij hebben het vasten ai een eeuw
geleden afgeschaft. Het bidden bestaat nog. Maar is er bij ons in het
beroepen van een predikant wel altijd voldoende diepgang geweest?
Of zijn we er doorde jaren heen
toch te oppervlakkig mee bezig geweest?
En hebben we bij de examens de
goede maatstaven aangelegd? Bebbm we soms niet te uitwendig geoordeeld? Als iemand maar door
het eindexamen in Kampen heenkwam, beschouwden wij hem misschien wel eens te snel ais bekwam voor de dienst. Was er in
K a m p wel voldoende selectie?
Dat is een vraag waar we niet omheen kunnen, En het is ook de:
vraag, of onze classicde examens
zo zijn ingericht en zo worden uitgevoerd, dat een werkelijk goed
d e e l over iemands geestelijke
en praktische bekwaamheid mogelijk is.

Geestelijke beoordetlng
Verder denk ik, dat de geestelijke
beoordeling van aanstaande predikanten niet dtijd een sterk punt is
geweest. Wij doen nogal eens negatief over de strenge eisen die voor
toelathg aan de Theologische
School van & Gereformeerde Gemeenten in Rotterdam worden gesteld. Daar v& men indringende
g e s p r e h over iernands bekering
en zijn inwendige roeping. O n s
veel te streng.
Maar wat doen we zelf op dit punt?
Buitenlanders vragen wel eens:
'zijn juliie studenten bekeerd?'
Goeie m g ! Er is ook in menig opzicht een positief antwoord op te
geven. Maar onze studenten komen
wel uit dezelfde kerken waarin we
allemaal leven! Is er vandaag in de
CareformeerdeKerken geestelijke
schraalheid en veruitwendiging in
het geloofsleven, is er oppervlakkigheid msecularisatie in de levenswandel, dan gaat dat 'onze jongens' in Kampen niet v d i j . Zoals de kerken zijn,zo zijn in aller-

lei opzichten haar theologi~studenten en haar voorgangers ook!
Een (aanstaand) predikant staat dus
voor de vraag: ben ik een voomploper in de dienst van de HERE?
Ben ik gegrepen door het evangelie
om het vervolgens ook zelf met
liefde en met een vurige geest uit te
dragen? Is er in mij diepe ernst in
het dienen van G d ? Houd ik van
de gemeente? Wil ik mezelf geven
aan de mensen?
En de kerken moeten die vragen
ook stellen. En hier niet maar vooronderstellen dat het wel in orde is.
En ook niet menen dat je dat in een
gesprekje van tien muiuten over
'de beweegredenen' bij een kandidaat wel even peilen kunt.

Begdeiding en nascholing
Maar de fout kan ook ergens anders liggen. Je moet m k kijken
naar de uitbouw van iemands kwaiiteiten en capacikikn in de jaren na
zijn start als predikant.Niemand
die in Kampen afstudeert en intrede doet in zijn eerste gemeente is
van dat moment af voor altijd een
goede dominee. Ook als hij in eerste instantie de nodige capaciteiten
lijkt te hebben en een goede opleiding heeft gehad, mmt er vervolgens nog wel groei zijn. Groei in
geloof, in ervaring, in bekwaamheid, in kennis en inzicht, in vaardigheden.
Veel van die groei voltrekt zich
als het ware 'vanzelf'. Als het
goed is. Maar het is niet altijd
goed! En dan is een dominee
soms na vijf of tien jaar predikantschap nauwelijks in hkwaamheid
gegroeid. Dan moeten we onszelf
beproeven. Wat hebben wij als
predikanten en wat hebben wij als
kerken daar aan gedaan?
We zeiden altijd: je moet het in de
praktijk maar leren. Hopen dat je
een 'goeie' of zelfs een 'stevige'
kerkeraad hebt. Je kant immers
veel van ervaren en wijze ouderlingen leren. Verder heb je hopelijk
een vmuw, die je de la-ïtiek niet
spaart. Je kunt ook nog één keer
per jaar naar het predikanten-con-

gres, eventueel op kosten van de
kerkeraiuì. En in Kampen hebben
ze af en toe 'terugkom-dagen'. En
dat is het dan.
Maar heb je daar genoeg aan? Het
werk in de gemeente s d t hoge eisen.De predikanten hebben het gewoon nadig, dat ze regehatig begeleiding en bezinning en nascholing en bijscholing hjgen. Horizondoorbreking. Een opfrisbeurt.
Zowel theologisch ais pralrtisch.
Wat is het g& als je eens even
een paar dagen of soms een paar
weken wat meer op afstand kunt
gaan staan van je dagelijks werk.
Regelmatig met deskundige hulp
kritisch je eigen functioneren overdenken en d m e t e n , levert als het
g& gebeurt veel winst op.
Mijns inziens hadden de kerken
daar in de voorbije dertig jaar mdér
aan kunnen doen. Al was het maar
alleen een regelmatige begeleiding
door een bekwame mentor in de
eerste drie jaar. Begeleiding ook
voor de mannenbroeders die vinden dat ze het helemaal nier nodig
hebtien. Zonder zulke begeleiding
zal bij menigeen de bekwaamheid
niet alleen niet groeien, maar na
verloop van tijd zelfs achteruitgaan. Je komt in een routine-gang
terecht. En je raakt uitgepreekt en
opgebrand. Ook die dominees die
w51 weer eens een beroep krijgen.
Regelmatige verhuizing kan het tekort dan camodieren. Maar het is
er wel!
Ook hier geldt, dat de kerken zich
samen verantwoordelijk mogen
voelen! We hebkn op dit terrein in
de voorbije jaren m.i. te weinig gedaan. Dat komen we aan de weet.
Wie niet zaait, zal ook niet oogsten.

Er ligt in deze kwestie ook een
vraag aan. het adres van de predikanten zelf. Er staat in de Heilige
Schrift een kostelijke passage over
het verband t u s m werken aan jezelf en werken aan de gemeente. In
1 Tim. 4:11-16 staat het volgende:
'Beveel en leer dit. Niemnd schatte u gering om MW jeugdige EeeftlJd,

wees e n voorbeeìd vwr de

gelovigen in woord, in wandel, in
liefde, in geloof en in reinheid I n
ajhckting van mijn kom?moer gij
u toeleggen op het voorlezen, het
vermanen en k t leren. Veronachtzaam de gave in u niet, die u krachsens een profetenwoord gesckonken is onder hambpiegging van de

gezamenlijke oudsten. Behartig &ze dingen, leef er in, opdat aan allen blijke,dat gij vooruit gaat. Zie
toe op meifen op de leer, volhard
in &ze dingen; want door dit te
h e n zult gij zowel uzelfals hen,
die u horen, bekouden.'
Diitiseenpwgemeenswomd
voorwdtewe~enopje
zelf toe te passen Paulus schrijft hier
aande'jmgedaminee'~.
En hij zegttegenhm we&aan&
=f,aan je eigen gdmucht, aan je
eigen omgang met deschriftenaan
een r e k l e v e m w d l . hdje
zoweljezefals degenen die je h m
khoudm! Het &n staat in direct verh n d met het&.
Hoe zijn wij als predikanten met
die geestelijke groei bezig geweest? IRt eens op & verschiilende punten die Paulus noemt als onderdelen van het werken aan jezelf:
Godsvrucht, Schriftstudie.levens-

wandel.
Als prdikant onder & predikanten
zeg ik dan: wij spannen o m niet altijd echt in voor de o e f d g in de
godsvrucht. Druk met de groei van
anderen, geen tijd voor het werken
aan eigen groei. We zijn niet altijd
biddende knechkn van God. Er
gaan soms dagen werheen, dat we
een bepaald probleem in de gemeente Mben en erover piekeren
en pratwi, zonder dat we het met
vokomen overgave voor de troon
van & HFRE brengen. En vemtten we ons er niet dikwijls tegen
om zelf met ons gezin een vmrbeeld te zijn van overgave en toewipding aan & Here? 'Eendominee is ook maar een gewoon
mens', zeggen we dan.
Overgave. T o e w i m aaw de H m .
Verdieping van je inzicht in de
Schrift. Intensivering van je gehfsleven. Hartelijke liefde voor je ge-

meente,ook voor zogenaamd 'oninAmbt en persoon
en 'lastige' leden. Bexeidheid om van kritieke k e n . inspanDan komt ook de vraag op: hebben
wij wel een goede kijk op de verning om de schrift niet alken 'techhouding van ambt en persoon? Die
nisch' te iezen, maar geestelijk. Inzet
0mdegemeenteinpprekene~twee hangen sterk met elkaar satieel wat mee te geven. Al die dingem
men. Dat hebben we volgens mij
zijn van grwit belang vow & geesteniet altijd g& verdisconteerd. We
lijke groei van een dominee in de
hebben altijd sterk de nadruk erop
loop van zijn leven. Waar &e
gelegd. dat het niet om &persoon
groei ontbreekt ml je vrmg of laat
gaat. Je moet niet naar de mens,
vastlopn.
naar de dienstknecht kijken, maar
naar zijn Heer die achter Hem
staat. En letten moet je op de Mschap die hij brengt, niet op de maDat geldt temeer vanwege een dernier waarop die boodschap wordt
de factor die ik noemde. De eisen
gebracht.
die het pedmmwerk aan een
Zulke u i m e n h e b h ongetwijmens stelt zijn de laatste tien jaar
feld hun grond in de Schrift. Denk
steeds z w d r g e w d . Er zijn
maar aan Mozes, aan Jeremia, aan
Paulus. Maar ze zijn wel eenzijdig.
M dingen gaan verauderenen
verschuiven. Het werk in de ge
Want de Here neemt mensen - dat
meente is in veel opzichten camleert de Schrift ook - niet in dienst
plexeren moeilijker gewordm. En
als lege rolmts die door Hem verde mensen zijn ook veel kritischer.
volgens geprogrammeerd worden.
Respect voor anderen,respect voor
Hij gebruikt hen juist met al hun gaambtdragers opbrengen kost ze
ven en capaciteiten en met hun kameer moeite.
rakter, hun mogelijkheden en hun
En de mensen zijn - merkwaardige
persdjkheid.
tegenstrijdigheid! -tegelijk ook afAmbt en persoon zijn geen twee gehankelijker g e w o h . Vragen veel
scheiden circuits, maar hangen
begeleiding. V d e n zich al gauw
nauw met elkaar samen. De h c h t
en het gezag van de ambtsdrager
in de kou staan. Zoeken deskmdikomen niet puur door zijn ambt, als
ge hulp bij van d e s en nog wat. Ze
een van buitenaf toegevoegd iets.
h e b n in de crisis en de mvechMaar ze komen altijd in de eenheid
ting van een turbirlente en seculanserende wereld des te meer houvast
van ambtelijk q t m k n en persoonnodig en een krachtige geestelijke
lijk functioneren samen. Het ambt
leiding.
is niet los verierijgbaar, ds een jas
die je aan en uit kunt meldren. De
Daarbij zijn de dominees zelf ook
mensen van hun tijd: gauwer m=ambtsdrager is de ievende mens,
ker, gevoelig voor s m s , gevoelig
heel persoonlijk.Zie maar wat Pauvoor wat de mensen van ze vinden,
lus aan Timotheik schrijft in de
makkelijkeruit het lood te slaan,
hierboven geciteerde passage.
niet m zeker van zichzelf.
Dat betekent dat in het priedikantDat betekent, dat iemand met de cazijn (en natuurlijk ook in het ouderpaciteiten v a r een pedhmchap
ling- en diaken-zijn) het persomin 1960 of 1970 of 1980 niaper d e
lijk functionexwi en optreden van
fintie vandaag 66k in staat is een
cenmai belang zip.Iemand die
g&
dominee k zijn. Het werk
theologisch g m i onderkgdis m
vraagt in onze tijd veel dddíracht,
theoretisch zijn wee* weet, kan
kennis,wijsheid, vermogen tot ontoch een d a n i g persoon zijn dat
derscheiden en formuleren, contacthij onmogelijk tot heil en opbouw
vaardigheid en noem mam op. Dan
van een gemeente predikani kan
is de vraag: wat hebben wij er aan
zijn. Iemands persoonlijk funcriane
gedaan om de verzwaring van taren kan een factor zijn die het d i e
ken op te vangen?
nen als ambtsdragervedhdert.
assarite'

Ik verwijs hier graag naar twee artikelen van onze docent M.E.Hoekzema in De Reformutie van 22 en
29 oktober 1994 over de persoon
en het optreden van de predikant.
Belangrijke stof ter overweging!

Een kruis dat je moet
dragen?
De gesignaleerde problemen vereisen bezinning en maatregelen in de
kerken. Wanneer het werkelijk zo
is, dat een predikant naar het gevoelen van goede mensen in zijn gemeente toch eigenlijk niet goed
functioneert, dan mogen we dat
niet maar laten bij zo'n constatering. Ik kan er beslist niet mee instemmen, als over zo'n situatie alleen maar gezegd wordt, dat het
een kruis is dat de gemeente gewillig moet dragen.
Ik ga hier nu niet in op situaties
waarin gemeenteleden onbillijk
oordelen. Dat doet: zich natuurlijk
ook voor. Soms zijn er verkeerde
motieven. Kritiek kan cxik een
'ziekte' worden. Breidt zich soms
uit als een olievlek. Knaagt aan het
kerkelijk leven en verstmrt je geIoof. Mensen kunnen soms ook bkkeelhard een ~&ant laten vaiien
en niets goeds meer aan hem vinden. Daar kan k nu niet verder op
ingaan. ik beperk me tot situaties
van terechte kritiek.
Moet je het moeizaam of slecht
functioneren van een dominee geduldig verdragen? Er zit iets
goeds in als mensen het zo benaderen. De menselijke gebrekkigheid van domineeswerk bepaalt
ons er nadrukkelijk bij, dat het
evangelie geen succesverhaal is.
En dat dienaars van het Woord
niet met schittering van woorden
komen en niet met makkelijk aan
te horen en aan te nemen toespraken (zie l Kor. 1 en 2). God stuurt
ons geen glanzende redenaars of
'entertainers' of 'krachtfiguren'.
Hij laat het evangelie brengen
door mensen zoals ikzelf ben.
Mens van vlees en bloed, met beperkte gaven en mogelijkheden.
D-ee
stelt de Here ons, daarin

heeft mevr. B&-Blijdorp gelijk,
inderdaad op de proef. Aanvaarden
wij het evangelie omdat het zo indrukwekkend en overtuigend gebracht en gepresenteerd wordt? Of
nemen we het Woord ook aan als
het in gebrekkige vormen en manieren tot ons komt?
Maar daarmee is beslist niet ailes
gezegd. God wil zijn evangelie tot
de gemeente laten komen met betoon van geest en krach (1 Kor.
2 : 4). De dienst van de predikant
moet toch wel zo zijn, dat de gemeente er rijker van wordt. Dat je
als je gelovig naar zijn preken lui&
tert en die goed verwerkt, er door
gebouwd wordt.
Ontbreekt die opbouw, dan kun je
niet tegen die hele gemeente zeggen: 'U m&t uw kruis gewillig dragen'. DWoor heeft de H m toch
de dienst van ambtsdragers niet bedoeld?! In de Schrift staat, dat zij
geschenken zijn van de verhoogde
Here Christus aan zijn gemeente
(Ef. 4). Met mike cadeaus wil de
Here ons rijk en blij maken.Hij wil
ons er verder mee helmn. Hun

dienst is véél te nodig voor de o p
bouw van de gemeente om een predikant voor tien of twintig jaar
maar te mogen ixstempelen als
'een knûs voor de gemeente'.
En denk dan niet gering over wat
er d m r de jaren heen aan geestelijke schade ontstaat, als predikanten
niet (of niet meer) tot het werkelijk
opbouwen van de gemeente in
staat blijken. Het is wel heel moeilijk om precies te k m d e l e n wanneer dat het geval is. We zullen er
heel voorzichtig in moeten zijn.
Maar het kan toch gebeuren. Wat
moet je dan? Tien, twintig, dertig
jaar zo verder?!
Er zijn voor dit probleem andere
middelen en andere wegen nodig.
Volgende week wil ik daar nog iets
over schrijven.

Vorige week is in het artikel
'Opgezadeld met een dominee...'
helaas een tussenkopje weggevallen. Boven de laatste 7 regels in de
3e kolom van blz. 774 had moeten
staan: Samen verantwoordelijk.

J.A. Knepger sr.
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Een geestelijke huis van
levende stenen
Gemeenteopbouw in de
praktijk rond het jaar 2000

functioneert de kerk
als organisatie? Wat gaat

Hoe

er mis en hoe kunnen we
dat voorkomen? Dit boek
helpt
elk gemeentelid
zijdhaar steentje bij te
dragen aan het geestelijk
huis waarin wij mogen
wonen.
152 pag.,paperback, f 17,75
Verkrijgbaar

DE AANVULLENDE
GEZANGENBUNDEL
voor gebruik in de Nederlands Gereformeerde Kerken

le Synode van Ommen (7993) een deputaatschap in te stellen dat onder andere o n d e ~ u

derlunds GereformeerdeKerken de Iaatsfehun

De bundel is een aanvulling op de
194 liederen, die de Landelijke Vergadering van Dronten (1988) vrijgaf voor liturgisch gebruik. In het
'Ter inleiding' staat te lezen dat bij
de samenstelling gestreefd is de
bundel inhoudelijk een aanvullend
karakter te geven. Dat wil zeggen:
er is extra aandacht geschonken
aan 'categorieën liederen' die voIgens de gezangencommissie in het
L i e d h k ondervertegenwoordigd
zijn. Wat precies bedoelt wordt
met categorieën liederen, is niet
duidelijk. Vermoedelijk heeft men
alleen een aantal liederen willen
bundelen die niet in het Liedbaek
staan. In ieder geval zijn de liederen genummerd vanaf 50 1. Dit is
gedaan om verwarring te voorkomen in gemeenten waar men ook
(een selectie uit) het Liedboek gebruikt.
De bundel opent met een 17 bijbelliederen. Daarna volgen l l liederen die geordend zijn volgens het
kerkelijk jaar. De overige liederen
zijn ingedeeld in de rubrieken: 'Koninkrijk Gods' (530), 'Liturgie'
(531 tlm 535), 'Zending' (536 &

537), 'Huweiijk'(538) en 'Andere
liederen' (539 & 540).
Een rubriek "Koninfijk G d s ' tref
je voorai sinds de Hervormde Bundel 1938 in veel gezangboeken
aan. Het is mij nooit helemaal duidelijk wat er met deze rubriek nu
precies bedceld wordt en welke [iederen je er dus in onderbrengt.
Opmerkelijk is de opname van de
rubriek 'Zending'. Voor de Tweede Wereldoorlog trof je een dergelijke rubriek in veel liedbundels
aan. Tegenwoordig is dat niet meer
het geval. Zelfs specifieke zendingsliederen moet je met een lantaarntje zoeken. Op grond hiervan
kun je op z'n minst vermoeden dat
de houding ten opzichte van de zending sinds 1940 veranderd is. Bij
kerkgenootschappen, die vandaag
de dag nog steeds veel f?iden energie in de zending steken, misstaat
een rubriek 'zending' of de opname van zendingsliederen niet.

Bestaande liederen
Zestien liederen zijn eerder in officiële kerkliedbundels verschenen.

n muziek
onder andere de gezan(de onberijmde versies
van Apostolische ~eloofsbelijdenis) en 25 ('Wij knielen voor uw
zetel neer') uit het Gereformeerd
Kerkboek aan.
Wat de Apostolische Geloofsbelijdenis op de melodie van Van Westering betreft, is jammer dat men
de oorspronkelijke indeling 'rnannen', 'vrouwen' en 'allen', niet
heeft overgenomen. Door deze indeling, die ook in het Gereformeerd Kerkboek helaas gemist
wordt, wint de melodie aanmerkelijk in waarde. Het weglaten kan
niet gebeurd zijn omdat beurtzang
in de Nederlands Gereformeerde
Kerken taboe is. In het zogenaamde kettinglied (530 'Vrede op aarde' - tekst: Johan Klein) wordt immers aangegeven dat de strofen 2
tot en met 5 afwisselend door mannen en vrouwen gezongen moeten
worden.

h de Aanvullende Gezangenbundel staan twee liederen uit de
Eenige Gezangen (1933): 'U, heilig Godslam loven wij' en 'In het
kruis zal 'k eeuwig roemen'. Deze
liederen kunnen door Nederlands
Gereformeerden, die na 1973 het
Liedboek al dan niet selectief zijn
gaan gebruiken, weer gezongen
worden.
De tekst van 'U, heilig Godslam' is
in de bundel ten onrechte op naam
van J.J.L. ten Kate gezet. Het lied
is een (vrije) bewerking van het
lied 'Agneau de Dieu' van César
Malan. Bij het lied - evenals in de
Eenige Gezangen en het Gereformeerd Kerkboek - de melodie van
psalm 54 geplaatst. In vergelijking
met het GereformeerdKerkboek
valt op dat de vreemde coda ('Ja,

amen ja, halleluja!') weggelaten is.
Uit muzikaal oogpunt een winstpunt. Alleen gaat daarmee wel een
regel van de oorspronkelijke tekst
verloren. Misschien zou toch nog
eens gekeken moeten worden naar
de melodie die Malm zelf bij dit
lied componeerde. Wanneer we die
melodie niet meer te puimen vinden (wat ik me levendig kan voorstellen), zou ik terwille van een stilistische eenheid tussen woord en
toon zoeken naar een andere melodie uit de eerste helft van de negentiende eeuw.
Het is niet duidelijk waarom bij het
lied 'In het kmis zal 'k eeuwig mmen' een melodie van J.A. Hfler
uit 1793 is opgenomen. Historisch
gezien is dat geen betere keuze dan
Bastiaans melodie, die in de bundel
Eenige Gezangen (1933) bij het
l i d werd geplaatst. Bovendien is
de muzikaie waarde van de melodie niet hoger dan de(niet al te sterke) melodie van Bastiaana. Waarom werd niet de melodie vati cantique 13 ('De Jbsus la tenctre mère')
uit Cantiques pour le cdte public
(Dordrmht 1803) bij het lied geplaatst? Dht is immers & melodie
die door Da Costa zelf bij zijn liedtekst werd uitgekozen.
Nu we het toch over de negentien& eeuw hebben: curieus vind ik de

opname van het lied 'Heugelijke tijding' (537),een vrije bewerking
die A. van den Berg (1733-1807)
maakte van het lied'Wort des
hkhsten Mundes' van H.C. Hecker (1699-1743). Het lied werd in
1806 opgenomen in de Evangelische Gezangen. Daar werd het als
gezang 36 (met de titel 'Het Evangelie') ondergebracht in de rubriek
'Ellende en Verlossing'. Bij het
lied werd de beroemde melodie
van Jesu, meine Freude (Johann
Crliger) geplaatst. In de Aanvullende Bundel heeft men drie van de
vijf strofen opgenomen en het lied
geplaatst in de rubriek 'zending'.
De samenstellers hebben het lied
dus geïnterpreteerd als zendingslied. Dit zal gebeurd zijn op grond

van de tweede strofe, waarin het
woord 'vredebden' voorkomt. Bij
dat woord kun je eventueel (!) aan
'zendelingen' denken. Maar dat
zou dan ook de enige verwijzing
naar de zending zijn. Het lied zou
ik eerder plaatsen in een rubriek
'Koninkrijk Gods' of 'Andere liederen'

Uit de twintigste eeuw zijn een
paar bestaande liederen opgenomen, die een verrijking betekenen
voor het Nderlands-Gereformeerde liturgische lidrepertoire. Ik
denk bijvoorbeeld a a n de twee liederen uit de overbekende bundels
Allm wordt nieuw: 'Het lied van
het k g i n ' (501) en 'Een schare die
niemand kan tellen' (516). Winst is
ook het begrafenislied 'Hier leggen
wij zijn lichaam neer' (540) van
Ad den Besten. Dit lied werd overgenomen uit Zingend Geloven 11:

dichters uit de NederIands Gerefor-

meerde kerk.
Onder de vierentwintig liederen
vinden zich liederen die de moeite
waard zijn. Ik denk bijvmxkeld
aan lied 518 ('Van imven daalt een
englenschaar'). Het lied is sen vertaling die Johan Klein maakte van
Luthers kerstlied 'Vom Himel
kam der Engel schar'. Ook het
paaslied 'Wees gezegend, Heer
van alle leven' van Klein behoort
m.i. tot de ktere nieuwe liederen.
De nieuwe liedteksten hebben in ieder geval gemeen dat ze schriftuurlijkheid (willen)zijn.Uiteraard kan
dit niet genoeg gewaworden. Daartegenover staat wel dat ik
de(poëtische) zeggmgslaacht van
veel liederen te zwak vind. De liederen 'ademen' niet. Het taalgebruik is mij niet fris en origineel
(verrassend)genoeg.

Hler leggen wij zijn lichaam neer
en staan het aan de aarde af,
Zijn levensadem keerde weer
tot God die hem de adem gaf.
Over de graven klinkt een stem
die spreekt met goddelijk gezag,
dat wie in Christus was, in Hem
zal blijven op de jongste dag,
Zijn naam staat vaster dan in steen
gegrift in Gods gedachtenis,
die hem het leven gaf ter leen
en die geen God van doden is,

Nieuwe liederen
Wat: de liederen betreft, valt het
grote aandeel liederen van auteurs
en componisten uit de Nederlands
Gereformeerde Kerken op.
Vierentwintig liedteksten zijn afkomstig van dichters uit de Nederlands Gereformeerde k& Meint
van den Berg, Johan Klein, Jan
Mulder en Kms Veeikind.
D m dit grote aandeel wordt de
waarde van de bundel voornamelijk bepaald d m de liederen van

Een aantal liederen wordt ontsierd
door strofen d o f zinnen die p&tisch gezien te hard dissmeren.
Een paar voorbeelden. In de versregel 'Er viel zaad op de doornstrUik
die prikt' (508 sir. 3) zijn de laatste
twee woorden een storend element
Natuurlijk prikt een doornstruik.
Niet gelukkig zijn ook clichématige regels ais 'zalig die harten mosten in smarten' (507 strf. 5),'hoe
schoon is uw getuigenis' (531 str.
12) en 'Hijstond weer op als aller
heren Heer' (536, str. 4).

Sommige liederen volgen volledig
het verwachtingspatroon en verrassen dus niet. Ook staan er liederen
in de bundel die naar mijn smaak te
bednerend, te betogend zijn.
Ter illustratie van wat ik bedoel,
geef ik de tekst van lied 525 ('Het
lied van het nieuwe leven'). De
liedtekst is meer op een preek-uittreksel op rijm dan op een hymne.
Bovendien voegt de 5de strofe
niets meer toevoegd aan de v d gaande strofen en had dus beter
achterwege kunnnen biijven:

gebruikt. De keuze van de melodieën bij de teksten is bijna altijd
goed te noemen. Alleen de keuze
voor de melodie van Psalm 38 bij
lied 513 ('Laten wie door God bemind zijn') vind ik niet geslaagd.
De overwegend proclarnerende
tekst (een bijbellied bij Filippenzen
2 : 5-15) vraagt een andere dan de
ingekeerde, phrygische Geneefse
melodie.
Bij vier liederen staat een tweede
melodie afgedruk (511 en 538) of
wordt een alternatieve melodie genoemd (503 en 5 15). Waamm dit

Toen Christus in ons leven kwam, halleluja,
en onze zonden op zich nam, halleluja,
werd onze oude mens gedood, halleluja,
met Hem begraven In de dood, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Zoals Hij op de derde dag, halleluja,
weer opstond uit de dood en 't graf, halleluja,
zo heeft Hij ons ook op doen staan, halleluja,
tot een verlost en nieuw bestaan, Halleluja,
Halleluja, halleluja, halleluja.

Nu leven wij voor onze Heer, halleluja,
en zijn Qeen slaaf der zonde meer, halleluja.
Hij is het die dit heeft bewerid, halleluja,
en die ons zwak geloof versterkt, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.
In Hem geworteld en gegrond, halleluja,
danken wij Hem met hart e n mond, halleluja.
Ja, heel ons leven komt voortaan, halleluja,
in 't teken van zijn lof te staan, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Hij heeft ons van de dood bevrijd, halleluja,
Hem zij de lof in eeuwigheid, halleluja,
Ons leven wordt een lied ter eer, halleluja,
van Christus Jezus, onze Heer, halleluJa.
Halleluja, halleluja, halleluja,

Melodidn
De nieuwe liedteksten moeten vmr
het merendeel gezongen worden op
bestaande melodieh. Het meest
wordt verwezen naar een melodie
uit het Liedbek. Een paar keer
wordt een Geneefse psalmmeldie

gedaan is, is rnij niet duidelijk. Het
iijkt mij in ieder geval niet voor navolging vatbaar.
In de bundel staan elf nieuwe rnelodieën van Nederlands Gereformeerde componisten (Jan Mulder en
Klaas Bolwerdaj. Of de melodieën
'het halen' vraag ik me sterk af.

Ge'inspireerd of boven de middelmaat uitstijgend vond ik ze d m gaans niet.
In ieder geval is de notatie van de
melodieën wel prima verzorgd.
Voorzover van toepassing heeft
men aangesloten bij de uitgangspunten die golden bij de muzieknotatie van het Liedboek.
Bij twee melodieën heeft men ervoor gekozen de melodieën met
wisselende maatsoomen te noteren. De wisselingen worden op de
desbetreffende plaatsen in de melw
die genoteerd. Het betreft de melodie van P.Chr. van Wesking bij
de Apostolische Geloofsbelijdenis
en de melodie van Chr.Gregor bij
het lied 'De genade van onze Heer
Jezus Christus'. Bij de eerstgenoemde melodie zou je kunnen
overwegen een m t u s minor te
plaatsen (wals in het Gereformeerd Kerkboek is gebeurd). Bij
de melodie van G~regorprefereer ik
aan het begin van de eerste notenbalk de gebruikte maatsoorten aan
te geven.

Overzien we het geheel dan kan
wat mij betreft geconcludeerd worden dat de bundel een aantal liederen bevat waarmee de Nederlands
Gereformeerden hun liedrepertoire
verrijkt hebben.
Wel vraag ik me af of het een g=de greep is geweest zoveel werk
van dichters en componisten 'uit eigen kring' op te nemen. Het prefereren van'nieuwe' liederen van 'eigen mensen' is op zich een waardevoiie gedachte. Maar voorwaarde
is wel dat de liederen zich op alle
fronten kunnen meten met liederen
van mensen buiten 'eigen kring'.
Enopditpuntgeloofikdatinbe
staande niet-Nederlands-Gereformmde bundels veel meer liederen te
vinden w m geweest die aan & gestelde (inhoudelijke) eisen voldoen
en die bovendien uit poetiach en muzikaal oogpunt M m zijn. Bij kmkikderen is de vraag wie de liede~ngeschtwen heeft, volledig &levant.
Als het maar goede liederen zijn.

DE VRIJMAKING
IN ZUIDHORN
De kerkgeschiedenis gaat door het
eigen dorp. Zuidhom bijvoorbeeld.
De gemeente was daar op woensdag 18 januari 1995 bij eikaar in
het kerkgebouw 'De Rank' om de
Vrijmaking van precies vijftig jaar
geleden te herdenken.
Op de preekstoel in Zuidhorn stond
die avond een spreker met kennis
van zaken: drs. H. Veldrnan, leraar
geschiedenis aan het Gomarus College in Groningen, de meeste van
onze lezers beter bekend als medewerker aan De Reformatie.
De toespraak van Veldrnan op die
18e januari is nu in uitgebreide
vorm uitgegeven in een boekje in
eigen beheer. Kerh6ra~din oorlogstijd heet het, met als ondertitel
Zuidhorn 194411945. Geen stijf referaat, maar een de mensen direct
aansprekende vertelling. Soms bijna een persoonlijk gesprek met de
aanwezigen, een verhaal met een
moraal, een toepassing naar vandaag.
Bij het referaat (7-34) heeft Veldman maar liefst 82 aantekeningen
(35-64)en enkele documenten (68106) toegevoegd. Geen saaie stof.
Integendeel! Je leest er allerlei interessante bijzonderheden in, opgediept uit archieven en doorgegeven
uit brieven en verhalen van mensen
die m l o g en k e r k s ~ j din Zuidhorn van dichtbij hebben meegemaakt.

Midden in de oorlog
Oorlog en kerkstrijd gaan in dit
boekje samen op. Meestal beperken boekjes over de Vrijmaking
zich alleen tot de kerkelijke gebeurtenissen. De m l o g speelt alleen in
de marge een ml. Veldrnan heeft
het andere gedaan. Hij vlocht in
zijn verhaal en vooral in de aante-

keningen allerlei mlogsdetails in.
Zo brengt hij de geschiedenis echt
dichtbij.
Ik noem een paar bijzonderheden.
De Gerefomeerde Kerk in Zuidhorn stond in 1944 aan de straatweg Groningen-Leeuwarden vlak
bij de bmg van het Van Starkenborghkanaal. De consistorie werd
op een gegeven moment gevorderd
om er een Duitse brugwacht van
Wehrmacht-soIdatenin te vestigen.
De koster zal de domineesportretten wel even ergens anders opgek g e n hebben!
Dominee W.J. van Otterlo woonde
naast de kerk. Veldman vertelt van
een poging tot arrestatie te middernacht in september 1944. De dominee vlucht in z'n pyjama met een
dikke stok in de hand over het platte dak achter het huis en ontsnapt.
Hij raakt (zonder bril) wel in een
sloot, maar weet tenslotte nat maar
veilig de bmrderij van diaken Dijkstra te bereiken. Vandaar duikt hij
onder bij een kin Dorkwerd,
tussen Groningen en Aduard. Tot
na de Vrijmaking van zijn gemeente.
En zo komen we nog veel meer
oorlogsverschijnselen tegen: 'foute' @tiemensen, landwachters, gereformeerde N.S.B.ers, onderduikers, een koerierster, clandestien
slachten, een vliegtuigaanval op
een melktankauto v m Koopman
Zuidhorn, radio Oranje in een hervormde kerktwen, evacué's, verklikkers, een kerkeraadsvergadering bij het schijnsel van een petroleumlamp, en wat al niet meer. Je
kijkt door al die bijzonderheden
echt binnen in het leven van de
mensen van toen!
Zaiets vraagt van de schrijver van
een boekje veel tijd en speurzin.
Maar het resultaat loont de moeite!

M. te Velde

n hrkgeschiBdenis.

n des te sterker het kerkelijk gehuren van tmn echt meebeleven.

Voorzichtige vrijmaking
De Vrijmaking heeft in elke plaats
haar eigen verhaal. Het ging niet
overal tegelijkertijd. En ook niet
overal op dezelfde manier. Zuidhom is daar een duideìijke iilustratie van. Men wilde daar helemaal
geen scheuring en verzette zich er
ook zo lang mogelijk tegen. Zuidhom werd uiteindelijk pas de 22e
kerk in de provincie Groningen
waar het tot Vrijmaking kwam.
Terwijl dominee Van Otterlo zat
ondergedoken, moest de kerkeraad
samen met hulpprediker J.J. Arnold positie kiezen. Amold kreeg
er apart studieverlof voor om zich
in de zaken te verdiepen. Er kwam
voorlichting van de 'synodale' en
van de 'vrijgemaakte' kant. De kerkeraad vergaderde heel wat keren.
Men kwam er maar niet uit.
Maar tenslotte konden de broeders
niet meer om een beslissing heen.
Op 18 januari 1945 kwam de kerkeraad bijeen rond het ziekbed van de
scriba, meester E. Compaan, bij
hem thuis in & achterkamer. Daar
viel het besluit tot Vrijmaking, met
9 tegen 4 stemmen.
Het besluit was voorbereid door
het werk van een groepje bezwaarde broeders. Zij hadden in een brief
van 16 november 1944de kerkeraad tot vrijmaking opgempen.
Maar niet op een gemakkelijke en
harde manier. De volgende passage
uit hun brief maakt dat duidelijk:
'Tenslotte willen wij U verzekeren,
dat wij deze verklaring @eggen
niet zonder voorafgaand gebed en

mef oe1ydenis van onze persoonlijke schuld en solidariteit in
de schuld van heel ons kerkelijk l p ven. Ongetwiifeld is er voor ons allen veel reden tot verootmoediging
jegens den Here, die WJ door ome
ze~genoegzmmheiden gebrek aan
liefde tot Hem en tot de Remeensc& van alk heiligen Hem bedroefd hebben in de voorgaande jaren, waarin @
ons i
zozeer gezegend he&.'
Zeer de moeite waard om te lezen
is ook het gedegen bezwaarschrift
van 6 Zuidhomse broeders tegen
de synodale besluiten. Opsteller ervan was H.J. & Vries, Kamper
theologie-student en uit Zuidhm
afkomstig, Hier vind je in het kart
de kern van & zaak, zowel dogmatisch als kerkrechtelijk.

G.J. van Middelkoop

OO K

Aanbeveling
Ieder die op een of andere manier
een band met Zuidhom heeft zou
dit boekje mwten kopen! Maar
ook voor anderen op wat meer afstand is het een waardevol geschrift.
In leerboeken en schetsenbundels
wordt bij ons & Vrijmaking alleen
landelijk geschetst Daardoor blijft
het allemaal wel eens wat afstandelijk. Maar in Kerkstrijd in oorlogstajd zie je de Vrijmaking zich in
een concrete gemeente voltrekken.
De mensen in & kerkbank komen
in beeld. Met hun aarzelingen, hun
zoeken naar een verantwoorde
weg, hun kiezen tegen een verkeerde leerbindmg en tegen synodale
hiërarchie.
Kortom, het praktijkvcmbeeld van
Zuidhom brengt het wezen, de
noodzaak en de feiklijke tciedracht
van de Vrijmaking dichtbij. Levensecht en in dorpsfwmaat. Aanbevolen.
N.av. H. Veldmm, Kerksirijd in oorlogstijd. Zutdhorn 1944-1945.Uitgave
in eigen beheer,Zuidhom 1995, 112
blz. Prijs f 1230.
Te b e s t e h bij H.Veldrnan, Fazantenlaan 4,9801 JJ Zuidhorn, of bij de
boekhandel Dahoff aldaar.

Zappen, bladeren, jak keren
In Hervormd Nederland van 17 juni
wordt de vraag gesteld: wordt Nederland een vulgair land? In dat verband
wordt het Rapporí '94van het Socilaal
en Cultureel Planbureau ter sprake gebracht:
In zijn Rappart '94 signaleert het
Sociaal en Cultureel Planbureau de
groei van een 'luidmchtige staccato-cultuur' die van Nederland bezit
heeft genomen. De burger doet in .
zijn vrije tijd geen dingen meer die
veel tijd vergen, maar wisselt zijn
bezigheden af 'in een totaalpakket
van sensorische atts;tcties'. Die
moeten elkaar in hoog tempo o p
volgen wil de consument aan zijn
trekken komen. 'Rustpunten, stilte
en ontspanning in de letterlijke zin
van het woord staan niet in hoog
aanzien', want een volle agenda
geeft prestige. Hij leest niet meer,
hij bladert. liij kijkt geen tv meer,
hij zapt. Rust, lange tijd gezien als
een ideaal, is vervangen door temp en haast.
Omdat die vrije tijd door steeds
meer activiteiten wordt opgevuld,
heeft dat tot een sterke vervlakking
van het amusement geleid. Die diversiteit en msteloosheid van de
vrijetijdslmteduig zullen nog verder toenemen, voorspelt het SCF.
CD-i, beeldplaattmhnologie,interactieve televisie stellen ieder individu in staat tot 'recreatieve zelfverwrging' op maat.
De keuze voor een produlrt individualiseert daarentegen niet mee.
'Iksmaak van mensen Lijkt eerder
onder invloed te staan van een uniformering die mondiale p r o p d e s
heeft aangenomen.' In deze op zinaiigiijke genoegens georiënteerde
leefstijl worden uiterlijke vorm en

De Tilburgse hoogleraar sociologie
Theo Beckers v m p e l t dat al dat
gejakker zal leiden tot een vulgarisering van de cultuur. Met het overaanbod aan entertainment zijn 'we'
in een situatie geraakt waarin 'we'
door niets meer gebeid raken.
Wie als stad, organisatie of persoon de aandacht van de burger wil
mkken, moet op z'n minst een
show organiseren. Beckers spwkt
van het 'Dagobert Duck-syndroom': hm meer 'we' bezitten,
hoe ongelukkiger 'we' worden. Fab h t e n op het terrein van sportartikelen, amusement, tmrísme, prakkizeren zich uit de naad over de
vraag hm ze de consument hun gestandaardiseerde modules mmten
aanbieden; de consument wil immers de illusie hebben dat het produkt of de dienst op zijn individuele maat is gesneden.
Hm m'n chronisch opgefokte s&
menleving de met de mond bele
den weg naar duuname ontwikkeling en naar verbetering van de
kwaliteit van het bestaan mmt inslaan, is een raadsel.

Friezen in Brabant
In Opbouw van 2 juni gaf H. Algra
een samenvatting van een lezing van
de orthopedagoog Ter Horst, die hij
hield op een congres van de Vereniging van Christen Pedagogen en Opvoeders. Enlcele gedeelten daarvan:

Opvoeden kun je niet alleen
Ter Horst begon met een stelling
die hij al meesdere malen gneerd heeft. De positie van christenen in onze samenlevingvalt te vergelijken met de positie van Friezen
in Brabant. Hun kinderen leren niet

meer 'vanzeif Fries spreken.
Geïsoleerde christelijk gezinnen
h e n & opvoedhg niet meex
aan, of ouders nu buitenshuis werken of niet. Gezinnen moeten daarom met elkaar opvcdngsgemeenschappen vormen; kinderen muden
riegelrnatigover de vloer moeten
komen in andere gezinnen met een
gelijkgestemd geesteiijk kbmaat.
(a.

.l

Het pdagogkh quintet
Vervolgens ging Ter Horst in op
het zogenasmide pedagogische
quintet:

- beschermen
- venmgen
- overdragen
- inleiden,en
- inwijden
De= onderdelenzijn niet los verk r i j g b , ze horen bij elkaar. Een
illustratie bij het eerste aspect: ieder kind heeft bescherming nodig.
Daar zwden de chistelijke scholen en & o p v a n g c e n ~ g verblijven eens goed over na moeten denken,aldus Ter H&. &n
kind dat niet tieschermd wordt,
siuit zich af. Ais s p d i e k voorbeeld bij het jonge kind noemde
Ter Horst het feit dat het beschermd maet worden tegen geurwisseiingen. Een h b y kan de moeder daadoor m b h e i d e n van anderen. K i n k die vadurend
met &R g e m in aanraking komen, raken k a n in de war.
Maar maak je dan van een kind
geen kasplantje?Ja, dat gebeurt als
je het kind deen maar beschermt.
Die bherming is nodig zodat het
kind in de rug gedekt wordt.Tegelijkertijdheeft het kind perspectief
nodig: een doel vmr eigen ogen
ontwikkelen. De opvmder moet
het kind helpen om vooruit te kijken. Als je alleen dcelen stelt,
maar het kind geen veiligheid
biedt, verzandt het Irind in een chaos.Met andere wamden: beschermen en i n i e i b h u o n i o m a b
iijk bij e k .

Aan tafel
Aan een v

d van Ter Horst ont-

breken nooit de pedagogische doordenkers.'Een vader die nooit heeft
gespeeld met zijn zoon mag niet
verwachten dat hij later wel een
goed gesprek met hem kan voeren.'

(...l
Natuurlijk nemen op den duur andere opvoeders stukken van de opvoeding over. Maar: als ouders hun
lund weinig zien, ats ze alles aan
adere opvmdm overlaten, zal het
nooit lukken om het &nd de waarh van de ouders over te laten n e
men.Het kind k u t je dan onvoldm&. O p v d n houdt ook in
dat je samen leert splm. samen
gaat eten, samen leut vertrouwen.
Daa~is gezamenlijke tijd voor nodig. Je moet je als ouders niet b
perken tot preken tegen je kindem. Eenmoedahdtgeentoespraalr,mmrzieneemth&Min
de amen. En het leven eindigt ook
weer met het beetpakken van de
hand. Daar moeten m weinig mogelijk buitenstaandersbij b k kenw&.
Smnenvattend:opv&
dm je samen, in gemeenschap met anderen.
Ouders mmten er zorg voor dragen
dat ze zelf tijd en energie ovahouden. Ze blijven de eerstverantwixirdelijkq je kunt niet gedeelten van
de opvoeding volledig aan anderen
overlaten. De onddekn van hei
pdagogkhcontact Ujn immers
niet los verkrijgbaar.

'Hij kijkt naar ons'
Jan Grmen, hmfddacteur van
Trouw, houdt er andere geloofgopvattuigen ap na dan Herak Binnendijk van
de Evangelische Omroep. Dat constateert hij nog weer eeas tijdens een reportage over & jongerendag van &
EO:

Toen ik afgelopen woensdag in de
reportage over hun jongerendag
EO's He& Binnendijk ui eerbiedig mgerijk op God hoorde mopperen vanwege de regen die met
bakkenuit de lucht viel, besefte ik
hoe Mde kl&f is die deze gelmfsopvatting scheidt van de mijne. E h besef dat zich nog verdiep-

te toen aan het eind van de &spraak het zonnetje toch nog doorbrak en Binnendijk daar & -10-

gische observatie aan ontleende,
dat er op G d altijd te rekenen viel.
Of het regent of niet tijdens een
EO-jongerendag lijk mij een kwestie van hoge- en lage&& gebieden, maar Binnendijk kijkt &ar anders tegenaan. Regen:'God kijkt
niet'. Zonneschijn: 'Hé. Hij ziet
ons toch'. Beetje depressief en in
de put: 'Gdis weg'; blij gevel:
"aar is ie wem'. Bij Binnendijk is
G d 'een-Gd-voor-jou', die ais
eend&elopeendoosjepastopde
individuele erifaringen van zijn publiek. Zijn balschap over W is
in eenvoudige zinnen te verwoorden, ze& in een regenachtig stadion voor een jeugdig publiek: 'Voel
Hem, kleef Hew of. als je dat niet
kunt, vraag je dan af wat je blokkah zijn en stel je voor Hem open'.
Waamiee hij perfect aansluit bij
het moderne marketingdenkm:
breng je publiek via pmumhjk ervaren emotie naar de acceptatie
van je boodschap, roep daartoe_een
sfeer op, waarin emoties kunnen gedijeri en houd je lmalschap kott en
overzichtelijk.
Bij m'n EO-reportage bevangt GEven een diep gevoel van vervreemding. In het vervolg van zijn artikeltje
duidt bij, in d m - h l o g k h e toonzetting, aan wat het geloof voorhem
betekent.Zo concreet als Binnendijk
spreekt, zo vaag is Greven. Wat mij
beerieft: beiden even v - h d

Bedankt voor Hardenberg-Oost
(2e pred.plaats): L.W. de Graaff te
Zuidlaren.
Aangenomen naar Rozenburg:
M. Heemskerk te Hoogezand-Sap
pemeer.
Spreekconsent is dmr de classis
Kampen verleend aan G. Meijer en
J.J. Meijer, beiden te Kampen.
Beroepbaar gesteld door de classis Ontario-South van de Canadian
Refomed Churches: J. Plug te Hamilton. Kand. Plug (42) verbiijft
van 24 juni t/m 10 juli in Nederland en zal evt. beroepen vanuit
Nederland serieus in overweging
nemen. Hij is bereikbaar op u
(05940)51 11.

Intrede
Op 25 juni jl. deed ds. P.H. van der
Laan te Eindhoven-Best intrede te
Leiden. Ds. Van der Laan werd in
de morgendmst in het ambt bevestigd door dr. W .G. de Vries, emeritus-predikant te Zwolle. In de middagdienst vond de intrede plaats.
Beide erediensten werden gehou&n in het kerkgebouw aan de Herengracht 70 te kiden.
Nieuw adres ds. Van der Laan:
Blauwkarper 2 1,2318 NM Leiden,
e (071) 21 38 57.

Extra kerkdiensten Heernse
Heernse- In verband met de toestroom van vakantiegangers worden in Heemse van 9 juli tot en met
13 augustus weer extra kerkdiensten belegd in bijgebouw De Smidse van de Kandelaarskerk.Deze
diensten vinden gelijktijdig met die
in het kerkgebouw plaats.
In Heernse zijn de zitplaatsen tot
15 minuten voor aanvang van de
dienst gereserveerd vmr de eigen

gemeenteleden.
Omdat er toch soms nog plaatsgebrek is, attendeert de kerkeraad
erop dat in genabuurde gemeenten
wel voldoende ruimte is. Gedoeld
wordt op de gemeenten van: Hardenberg-C., Hardenberg-O., Mariënberg, Bergentheim, Bmchterveld, Grarnsbergen, Lutten, Avereest-Dedemsvaart, Vroomshoop en
Daariemeen.
Een volledig overzicht van de diensten is bij de koster verkrijgbaar en
op de campings.

Adreswijzigingen e.d.
Amersfoort-Centrum* Scriba:
C.Koning, Juliëttestr. 5,3816 RA,
mr (033) 75 U4 09 (pag. 104).
Avereest-Dedemmaart * Penningm.:J.B. Wieten, Luttenoeverweg 3,7707 PT Bakbrug (OV.)
(pag. 77).
Berkum *Diaconie: T. Spoelstra,
Swarnmerdamlaan4,8024 DL
Zwolle, (038) 53 63 61 (pag. 8687).
Bruchterveld * Scriba: D.E. de
Vries, Juffr. Schefferstr. 6,7695
SN. Diaconie: A. Dubbink, Hoopsteeweg 7,7695 SJ (pag. 77).
Enkhuizen * Scriba: R. Kuijsten,
Duizendroed 23, 16û2 KT,w
(OZZSO) l 60 22 (pag. 118).
Hardenberg-Oost * Comm. van
Beheer 'HefMorgenlicht' : Gramsbergerweg 59,7772 CV (pag. 79).
Monster * Scriba: J.C. van Houwelingen, Kiinkenkrg 4,2681
NC, zt (01749) 4 80 28. Diaconie:
A.P.G. de Heer, Dr. v.d. Brinkstr.
29,2681 AZ, P (01749) 4 41 99
(pag. 132).
Waardhuizen * Predihnt: G.
Treurniet Am.,Weidebuurt l l,
7771 CZ Hardenberg (pag. 23 en
151).

Wageningen * Scriba: J. van h o ,
Breehoven 5,6721 SP Bennekom,
(08389) 1 51 52, na 10 okt.
(0318) 41 51 52 (pag. 94).
Zwijndrecht * Scriba: W.L. de
Lange, Refter 38,3335 DL (pag.
126).

KORT VERSLAG
van de vergaderingen van het curatorium van de Theologische
Universiteit te Kampen d.d. 11
mei en 1 juni 1995
1. De vergaderingen worden geleid door de president, ds. C.J.
Srnelik, die ze beide op chnstelijke wijze opent. De senaat is
in beide vergaderingen vertegenwoordigd door de rector,
prof. Dourna, en de secretaris
van de senaat, prof. Van Bruggen. Een deel van de vergadering wordt ook bijgewoond
door prof. Te Velde en docent
Hoekzema, beiden lid van de
commissie Statuut.
2. In de juni-vergadering memoreert de president het volgende:
- op 13 april was het 25 jaar geleden dat prof. Trimp zijn
arbeid aan de hogeschool/universiteit aanving;
- aan het afscheid van de docente in de semitica, mw. Blok,
werd op 19 mei bij de sluiting
van de cursus op gepaste wijze
aandacht geschonken;
- op 2 juni heeft prof. Veling
zijn afscheidscollegegegeven;
- de conservator van de bibliotheek, de heer Meijer, heeft na
een langdurige ziekte zijn werk
weer voor een deel kunnen hervatten;
- in de kring van studenten en

personeel zijn in de persoonlijke sfeer zegen en zorgen ie melden.

3. h de mei-vergadering komt
eerst een aantal zaken aan de arde die de senaat ter tafel brengt.
- Als tijdelijke voorziening in
de aanstaande vacature-prof.
Veling wordt conform het voorstel van de senaat voor de cursus 1995-1996 drs. I.D. Haarsma te Zwolle benoemd voor het
onderwijs in & (geschiedenis
van de) wijsbegeerte. Voor andere arbeid van prof. Veling zal
eventueel een enkele maal een
gastdocent worden uitgenodigd.
- Overeenkomstig het vomtel
van de m a a t wordt prof. dr.
J. van Bniggen voor de penode
1995-1997 benoemd tot rector
van de universiteit.
- In verband met gewijzigd
overheidsbeleid, waardm & regeling van de studiefinanciering
van studenten in vooropleiding
nog onzeker is, heeft de senaat
besloten de gegadigden in te
schrijven 'anders dan als student'. Besloten wordt voor hen
een collegegeld vast te stellen
dat overeenkomt met het lesgeld VWO.
- De senaat krijgt toestemming
sen Ned.-geref. predikant in te
schrijven voor een aanvullende
doctoraalstudie.

4. In de juni-vergadering worden
notulen van de vergaderingen
van 23 maart en 11 mei 1995
vastgesteld. Van een aantal ingekomen stukken wordt kennis
genomen, met name van berichten van drs. C. van Dusseldorp,
dr. A.N. Henclriks, drs. P.W.
van de Kamp en ds. C. van der
Leest, dat zij hun aanstelling tot
het verrichten van hulpdienst in
de sector Ambtelijke Vakken in
de cursus 1995-1996 aanvaarden. Ook wordt door de senaat
kvestigd dat drs. J.R. Dourna is
aangesteld tot voltijds onderzoeksassistent van p f . dr. C.J.
de Ruijter voor de tijd van een

jaar. Tevens heeft drs. W.H. Rose te Oxford bericht dat hij de
knoeming tot tijdelijk docent
semitica voor de cursus 199519% aanvaardt.
Namens het Comitk hkrnationaal Theologisch Congres legt
prof. dr. K. Veling de defmitieve rekening van het congres
over.

middelen verschaften om haar
werk te verrichten. Speciaal
mogen worden vermeld
f 17.000,- aan giften en exea
bijdragen en f 1ZS.OM3,- aan
legaten. In verband met toenemende tasten lijkt het goed om
de laatste mogelijkheid nog
eens onder de aandacht te brengen.

5 . Na bespreking in beide vergade-

8. Besloten wordt een krediet te
verstrekken voor de pmiuktie
van een CD van de cantorij van
de universiteit.

ringen wordt op 1 juni de tekst
van een nieuw Statuut van de
universiteit dehitief vastge
steld. Het ontwerp zal in het najaar, los van het curatorenrappoa,aan de kerken worden
voorgelegd met het oog op de
komende generale synode. Met
ktrekking tot de vraag of het
verantwoord is de 'Stichting
voor de Financiële Verzorging
van de Opleiding tot de Dienst
des Woords in de Gereformeerde Kerken in Nederland, gevestigd te Groningen' in de nieuwe
bestuursstmctuurvan & universiteit op te heffen, zal een nadm
onderzoek worden vemkht.

6. Ter beantwoording van de
vraag van de Generale Synode
van Ommen 1993 'in hoeverre
de regeling van het preparatoir
examen aanpassing behoeft',
zulks in verband met de in te
vwren aantekening 'praktijkoriëntatie' bij het doctoraal examen, zulien aan de komende
synode enkele concrete aanpassingen in de regeling voor de
kerkelijke examens worden
voorgesteld. Tevens zal op
grond van het onderzmk van deze zaak bij de synode erop worden aangedrongen een studiedeputaatschap in te stellen om het
geheel van & kerkelijke examens te bezien.
7. Van het Jaarverslag 1994, door
de financiële commissie gepresenteerd, wordt kennis gen*
men. Met dankbaarheid kan
worden geconstateerd dat de
kerken de universiteit de nodige

9. In de juni-vergadering rapporteert (uiteraard buiten aanwezigheid van de adviseurs) de
commissie van toezicht dat zij
de collegerapporten heeft besproken. Op haar advies stelt
de vergadering met dankbaarheid vast - in de termen van
het Statuut - dat uit het onderwijs alles geweerd bleef wat
zou hebben afgeweken van de
Heilige Schrift of inbreuk zou
hebben gemaakt op de belijdenis van de kerken, en dat het niveau van de wetenschappelijke
vorming gewaarborgd bleef.
10. Het concept-collegerooster
v m de komende cursus wordt
vastgesteld.
1 1. De volgende vergadering
wordt bepaald op maandag 4
september 1995, terwijl d m
's avonds de opening van de
lessen en de overdracht van het
rectoraat zullen plaatsvinden.

12. Beide vergaderingen worden
met dankgebed beëindigd.
In opdracht van het curatorium
P. Schelling, secretaris

