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WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN
KERKELIJK LEVEN / M. fe Velde

Kerkelijke eenheid door
federatie?

KERKELIJKE EENHEID
DOOR FEDERATIE?

MEDITATIEF
C.J. Harryvan

/ In verwachting

/ WANDELENMET

M é é r eenheid van gereformeerdebelijders in
Nederland. Wie zou dat niet willen? Op plaafsel#k
en op landeluk niveau wordt er veel over gesproken.
Er wordt aan gewerkt. En om gebeden. Muur het
lijkt dsof we er niet veel verder mee komen, Daarom
is ieder initiatief om de eenheid dichterbij te

brengen welkom.
In dat verband viel de laatste weken (opnieuw) de
term 'federatie '. Prof. dr. W, van 't Spijker schreef er
breed over in de Wekker. He t Nederlcrnds Dagblad
paHe het op en vroeg er van verschillende kanten
een reactie op. In De Reformafie wil ik in twee
adjkelen een bijdrage aan het gesprek leveren.

Wat is kerkelijke eenheid?
Is federatie een verantwoorde tussenstap in het streven naar kerkelijke eenheid? Om die vraag te beant-

woorden is het in onze situatie nuttig om eerst wee in te gaan op een
achterliggende vraag. Deze vraag:
wat is 'kerkelijke eenheid'?
Het vdt me op, dat we het begrip

kerkelijke eenheid veel gebmiken,
maar dat niet altijd duidelijk is wat
we er mee bedoelen. Dat geldt van
de uitspraken van onze synodes in
1990 en 1993 en ook van het deputatenrapport dat aan de syncde van
1993 werd uitgebracht.
Een goede definitie is hier nodig.
Wat is eenheid? W e e e r heb je
kerkeiijke eenheid bereikt? Wat is
daar wezenlijl voor? Is het dat je
elke zondag in dezelfde kerk zit?
Of dat je tot hetzelfde kerkverband
behoort? Of kan het met minder
toe?
Neem eens het beeld van een huis.
Kerkelijke eenheid is dan dat je onder hetzelfde kerkelijke dak bent.
Maar hoeveel pannen moeten er op
dat dak liggen, wil het echt &n
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kerkdak mogen heten? Welke 'dakpannen' moet je gemeenschappelijk hebben om te kunnen zeggen:
nu zijn we kerkelijk één?
Ik doe een poging om dat wat nader te omschrijven. Het wezen van
kerkelijke eenheid is dunkt me dit:
dat je in hartelijke gemeenschap
leeft van W&, sacramenten en
tucht. Dat je kansels v m elkaar
openstaan en dat je avondmaalstafels voor eikaar openstaan en dat je
elkaars tucht erkent en overneemt.
Overal waar dat niet zo is, daar kan
wel een gedeeltelijke eenheid wmden beleefd, maar daar is niet echt
kerkeIijke eenheid.

Eenheid op drie niveaus
Hoe krijgt zulke wezenlijke eenheid dan vorm? Normaliter kun je
daar drie niveaus in onderscheiden:
intemationaal, n a t i d en plaatselijk. Kerkelijke eenheid krijgt niet
op e k van die niveaus op dezelfde
wijze gestalte. Maar het is wel telkens k e r k l i j k eenheid.
Het internationaal niveau. Je geeft
en ontvangt attestaties aan en van
kerken in het buitenland. Over en
weer zijn de predikanten gerechtigd voor te gaan in de kerkdiensten. Kerkleden kunnen avondmaal
vieren.
De meeste kerkleden zullen elkaar
nooit ontmoeten. Je spreekt niet de
zelfde taal. Hebt niet hetzelfde
kerkboek en dezelfde synode. Het
ene kerk-dak heeft hier maar een
beperkt aantal pannen. Maar het is
twh: kerkelijke eenheid.
Het nationaal niveau. Ook hier is er
in het kerkverband wederzijdse
aanvaarding van predikankn en leden. Maar daar komt een aantal zaken bij: samenwerking in kerkeiijke vergaderingen, een gezamenlijke kerkorde, aarnen een opleiding
van predikanten, financiële hulp
aan e h , een kerkboek, enz.
Het is een goddelijke verplichting
om in &n land waar je kúnt veel
dingen samen te doen. Het zou immers in strijd zijn met het Lichaambeeld uit l Kor. 12 als kerken hier
ieder m hun eigen zaakjes regel-

den en langs elkaar heen leefden.
Toch is niet alles wat je dan samen
doet allernaal even sterk een gebod
van God. Niet ailes waasin je feite
iijk in ons kerkverband één bent,
heeft hetzelfde gehalte en is even
verplichtend.
Ook bij nationale eenheid blijft gelden,dat je de meeste mensen met
wie je &énbent nooit persoonlijk
ontmoet, er niet mee in 6én kerkgebouw samenkomt, nooit samen bidt
en samen naar een preek luistert.
Er is eenheid, maar ze is wel in verschillende opzichten anders dan de
eenheid die er plaatselijk is.
Het plaatselijk niveau. Principieel
is kerkelijke eenheid hier wel hetzelfde als internationaal en natio
naai: in principe eenheid in Woord
en sacramenten. Maar het krijgt
hier z'n meest intensieve vorm. Je
zwkt elkaar 's zondags zoveel mogelijk op in gezamenlijke kerkdiensten en door de week geef je het gemeente zijn ook samen gestalte in
je woonomgeving. Op intemationaal en nationad niveau kun je die
intensiteit niet vragen, maar plaatselijk wel.

Concentreren op het
wezenlijke

Deze onderscheiding lijkt me van
belang aIs je voor kerkelijke eenheid van gereformeerde belijders in
Nederland aan het werk bent. Je
moet goed weten, aan wat voor kerkelijke eenheid je wilt bouwen.
Waarin die wezenlijk tiestaat. Hoe
die op verschillende wijzen gestalte moet krijgen. h wat daarvan de
noodzakelijke en de minder noodzakelijke concretiseringenzijn.
In ons werken naar eenheid moeten
we ons m.i. concentreren op wat
wezenlijk de kerkelijke eenheid uitmaakt: eenheid in Woord, sacramenten en tucht. Eenheid in de aanvaarding van de Hedige Schrift en
in het gereformeerd hlijden. Dan
zijn er ook bijkomende dingen: eenheid van kerkorde, van opleiding,
van kerkboek, in het zendingswerk,
enz. Waar de primaire eenheid er
is, hoef je niet direct allm samen

en op dezelfde manier te doen om
a h kerkelijk één te zijn. Als kanseis, avoadmaalstafelsen harten
naaar voor elkaar open staan!
Dat wezenlijke mtiet je als uitgangspunt nemen. En d m moet je
de eenheid veder op elk niveau 226
invullen ais bij dat niveau p t . Dat
moesten we m.i.eens wat nauwkeuriger uittekenen. Niet langer kerkelijke eenheid hanteren als een
'overall-begip'. Maar onderscheidm aissen het wezefilijke en de afgeleiden, nissenk m en vormgeving. Je zou eens even los van de
bestaande situatie moeten proberen
om concreet voor eik niveau de passende invulling te formuleren. Met
de minimum-vereisten die daarbij
horen.

Werken aan een consensus?
Minimum-vereistea. Weke zijn
dat? Hier dreigt het risico van perfectionisme. In de sarneusprekim
gen tussen de Christelijke Gereformeerde Kerken en de vrijgemaakte
Gereformeerde Kerken bijvoorh M behandelen we uitvmig enkele bhgrijk verschillen die er
zijn. En we toetsen elkaars kerk
zijn: is dat volgens C d s Woord en

de gereformeerde belijdenis?
Op zichzelf is dat een goede benaderirig. Zie maar art. 29 NGB: 'met
goede voorzichtigheid' te werk
g a n . Maar het h ook zo maar
perfectionisme worden. Dat zie je
aan de eindeloze discussies over de
taeëigening des heils. De samenspkingen daarover vinden veelal
plaats volgens de c o m e n s w - m e t b
de,d.w.z. we constateren een verschil en p o b n door gesprekken
daarin tot een ovmmsternming
(consensus) te kamen.
Nu hebben we als samensprekende
kerken al een consensus waar we
ons k i d e op beroepen, d.de belijdenis-geschriften.Het zou m.i. heel
gezond zijn om dan niet te werken
volgens de consensus-methode,
maar volgens de corarensus-plus-intentie- mthode. Dat wil zeggen, je
hbs een genieenschappelijke basis.
Je spreekt van heide kanten je k-

doding (intentie) uit, dat je je van

Iiarte wilt houden aan wat de
Schrift over deze dingen zegt en
aan w a de kerk daarover belijdt in
haar confessionele standaards. En
daar moet je het dan bij laten.
Natuurlijk, dan moet je wel erop
kunnen vertrouwen dat zulke vmklaringen betrouwbaar zijn. Maar
voor de toekomst moet j e het met
elkaar wagen op deze basis, biddend, gelovend, vertrouwend. En
wat dan de kerkelijke toekomst
brengen moge, ons geleidt des Heren hand!
Maar in de sarneusprekimgen over
de toeiiigeningdes heils gaat het
vaak op een andere manier. We
zoeken naar een corisensus. Dat is
moeizaam werk. Wmt v m q e &
veelkleurigheid v w i h h qmb3ringen vanwege de verscheidenheid in gaven en werkingen van de
Heilige Geest en vanwege de beperktheid van ons deden en forrnuleren laat zich over iets dat zá complex is als de toegigenhg des heil5
niet gemakkelijk een perfecte consensus formuleren.
Zo is het altijd al geweest in de katholieke kerk. Lees over een bpaald leerstuk maar eens Luher en
Calvijn, Bucer en Beza, Gornarus
en Voetius, Wisse en Van der Meiden, ja zelfs Van Genderen en Mark, en je zult altijd verschillen
zien. Cmnsensus moet er zijn in het
wezenlijke. Maar dan ook vrijheid
in het niet noodzakelijke. Overeenstemming in de belijdenis. Maar
dan ook vrijheid in de verdere uitwerking van de Mijdenis.

Het rkko w n perfectionisme
In de sarnenspkingen met de
Christelijke Gereformeerde Kerken
is het gevaar levensgroot, dat we
eindeloos blijven werken aan sen
consensus die méér bevat dan wat
de belijdenis zegt. Een consensus
waarin diverse dogmatische accenten zorgvuldig moeten worden uitgewogen om een acceptabel verhaal te cWren. En zo waken we
m.i. in feite m een v i d e formulier van enigheid. En lopen we het

risico dat we boven-schriftuurlijke
bindingen aan eikaar opleggen.
En ik denk dat het ene perfectionisme hier het andere uithaalt. k s t is
er de belijdenis. Maar het is niet g e
nmg als je verklaart daarmee in te
stemmen. Zelfs niet er van hurte
mee in te stemmen. H moet een
consensus k m e n , waarin de belijdenis op onderdelen nader wordt
aangescherpt, zodat bijv. typisch
vrijgemaakte accenten worden bestreden.
En dat is dan nog niet het eindpunt.
Ook hetfumtianeren van de belijdenis en van die mooie conmsus
moet dan verder worden onderzocht. Op papier hebben we op een
gegeven moment wel overeenstemming bereikt, maar functioneert dat
'bij de vrijgemaakten' wel in de
praktijk?
ik noem dit perfectionisme. Want
waar ter wereld zal er ooit een kerk
zijn, waar de belijdenis voldoende
finctioneert?! Het bLijft allemaal
stukwerk,gebrekkig en onaf. En
als we elkaar daarop dus gaan toetsen en keken de maat gaan nemen,
dan za1 het kerkelijk KEMA-keurrapport altijd een onvoldmde op-

leveren.
Hier dreigt een over-accent op de
heiligheid van de kerk. Een overmatig accentuereni van de eigen
identiteit en van geliefde denkbeelden brengt hier de katholiciteit van
het kerkelijk denken en handelen
in gevaar. En dat is niet gereformeerd! Het is niet peformeerd
om elkaar te binden aan een bepaalde hedogkche benaderingswijze.

-

G a m t t s beloften
Dat geldt natuurlijk vaof beide kanten. Of Het nu over de kerk gaat of
over Schriftgezag, over 'doorgaande reformatie' of schooikeus of
over wat dan ook. We kunnenw
met eibar bezig zijn, &t er geen
waagstuk meer over biijk Dat we
via smensprekingen en fmderingen en bepalingen aiie garanties
prokm te hijgen etst het met de
andere partij goed zit. ER dat het M
een verenigmg ook niet meer mis

kan gaan. En dat de anderen (!) de
verenigde kerk niet meer met hun
verkade opvattinga af accenten
kunnen ixderven.
Maar als het er 26 v m staat, dm
geloof ik dat we bezig zijn om de
toekomst van & kerk te bouwen op
garanties i.p.v. op belofien. Op
door h in mderhmdelingen gefabriceerd~garauties i.p.v. op de beloften van de levende (!) Gód.
Ongetwijfeld mogen we bij kerkelijke eenheid niet over één nacht ijs
g m . Er moet een goede basis zijn.
We mogen elkaar toetsen en m&vragen. Ook wel een ' k h g ' of
een consensus formuleren. En als
we menen dat bij & andere kerken
de belijdenis niet veilig is, dan
moeten we daar zeker niet zo maar
overheen stappen.
Maar wie voorafgaand aan hereniging petfecte garanties wil, dia is irreëel en ook niet echt christeiijk bei
zig. Ncdzakelijk is: vertrouwen
op God en vertrouwen in elkaar als
je bij elkaar dezelfde b l i j k wil
ontdekt om op een gereformeerde
manier kerk te zijn. Perfecte gmanties krijg je nooit. Die heb je intern
nu &k al niet! Maar draagkrachtige beloften heb je wel! Narnelijk
dat de Here meegaat op de weg
van de gehoorzaamheid. Er komt
een punt, dat kerkelijke eenheid
een zaak is van: leven uit de beloften.
Misschien komt er dan een eind
aan wat je nu ziet: gesprekken die
zich jam in jaar uit v m l e p e n . Je
loopt van bei& kanten het risico zo
te opereren,dat niemand van het
zijne iets hwft prijs te geven. Je
neemt misschien een standpunt in
waarvan je diep in je hart weet, dat
het voorlopig de eenheid nog wel
weer een flmke pms in de weg
staat. Serieuze zaken, dat ontken ik
niet. Maar worden ze mms niet tot
een schild dat we v66r ons houden
om maar te kunnen blijven waar
we zijn en wie we zijn?
Dan bouwen we aan een ' i h t i teits-kerkje', een gereformmnh
kerk met excïa kenmerken, waarin
vooral de historisch g e e d e eigen signatuur te herkennen moet

zijn. Is dat geen eigenwillige ereGereformeerdeKwk.
Is met die verschqirpg en verfijdienst?
ning en vermiding vooral van na
Ah we 26 bezig zijn, m m n we
onszelf de vraag eens stellen: wil1834 of 1892 d 1944 nu voor aitijd nornatief de ruimte van de
len we MS eigenlijk wel &t gékerk, de precieze en perkcte en onven? Ons geven, uittwbnd als
Abraham, zonder te weten waar we
opgeefbare baaidbdte mspankomen z u l h ?
wijdte bepaald? Of kan het ook een
Dit is geen pleidooi om over de
W j e mimer zijn? Dat is een vraag
toeëigening des heils niet meer
die de laatste jaren steedsnadrukkedoor te pratm. Ook geen pleidooi
Iijker op ons afkomt. Hoe kunnen
om alles maar in de uitverkoopte
we vandaag katholiek gmform& zijn? Uitdrukkelijk allebei.
gooien. Maar-&je wezenlijk één
Niet het een zonder het ander.
bent en d&je.&mEdegssklijke
Mijns inziens nillen de uit ' 1834'
doelen nasOW3 mst je,prdkhg,
dan moet dat doorpraten m.i. 1 6
voortgekomen kerken in deze jaren
het kader van de eindeloze toetsing
haar katholiciteit moeten bewijz~n.
van elkaar te worden weggehaald.
Er zijn kerken en grtqen die van
En dan kan het vervolgens een plek
harte willen staan op de basis van
krijgen in de alagelijkse gesprekken
de Schrift en de gereformeerde kvan de toekomstige vereraigde gerelijdenis, en die toch naast e h leformeerde kerken. Het zal tot ZEUI
ven, zonder kerkeiijke gemeende jongm dag een M g en noodschap. Wat zijn wij nu eigenlijk?
~ a k & j k ~ , b ~ ml. ~ E ~Kerken
, ~ van
~ de repeterende breuk
lm er e b b i j d g hebbat!
of kerken van de oecumenische
progressie?
Is er een sclrriftuurlijk verantwoorde kritkaliciteit mogezijk zónder
Dat heeft alles te makenmet de kaverlies van gerefmm* vastthoíiciteit van de kerk H m m Baheid, terwijl tegelijk kerkelijkevervinck heeft in zijn Wende &
deeldheden worden overwonnen?
over de katholiciteit der kerk in
Die achterliggende vraag is m.i.
1888 (hij was toen christelijk-gem
dringend. Het zoeken van een aaitfameerd en het is dus ome gezawoord daarop is veel belangrijker
menlijke voorgeschiedenis!$,Badan nog weer zoveel jaar doopavhck heeft gezegd @h. 50), dat er
ten over de tmëigening des he& of
in het Protestantimm W v e een
de visie op de kerk.
kerk-reformerend ook een kerk-ontbindend element lag.
Kuihoiiike bandbreedte
Dat is een w&
om over na te
denken.Vooral na de Afscheiding
De smensprekingen brengen ons
van 1834, na 1892 en na 1944,De
in een crisis. Ze zenen ms voor de
m i m g van afscheiding en vrijvraag: kan het ook een k t j e mdes?We zijn feitelijk gewend gemaking is altijd geweest: ruimte
raakt aan een heel eensgezinde rnahouden voor het katholieke evangenier van kerk zijn. Maar we zouden
lie. Blijven op de katholieke weg.
misschien eens even niet mo&n
Maar hoe katholiek zijn wij? We leuitgaan van de kiten, van de preven zowel in CGK als in GKV in
de lme van een vrij grote mate van
cieze m a u k waarop wij vandaag
eensgezindheid. En ook in de luxe
kerk plegen te zijn, maar van een
dat we behoorlijk de puntjes op de
breder Bijbels beeld van de kerk.
i kunnen zetten in dogmatisch en
Hoe ziet de bandbreedte van een
kerkrechtelijk opzicht. Dat heeft in
katholiek-gereformeerde kerk er eide eeuwen daarvóór nog woit zo
genlijk uit in de ogen van de Here?
g e h d Toch waren de kerken
Welke bijbelse lijnen zijn er op dat
tQen ook met vallen en apsfaan gepunt te vinden? Als we een nieuwe
reformeerd. Er was toen maar één
start mochten maken, wat vmr

P. H.R. van Hou welingen

mort kerk mudeq wij dan als gere-

formeerde belijders mogen en willen zijn? Laten we daar met elkaar
eens een schets van maken. Laten
we eens de criteria formuleren
waaraan nik kerk zijn zou moeten
voldoen.
En laten we d m van daaruit de huidige situatie toetsen. Is het met de
verschillen zoals die er nu tussen
CGK en GKV zijn, voor Gods aangezicht en bij een open Bijbel verantwoord orn ons te verenigen-in
zo'n kerk van de toekomst?
Het zou dunkt me veel waard zijn
ais de kerken zich in de komende
genede synodes hierop eens expliciet wilden bezinnen en zich uitspreken. De synodes van Z i e r i b
1995 en Berkel en Rodenrijs 19%
liggen nog v%r ons!
Het k in dit verbad dat nu ook de
vruug rilaar federatie aan de orde
komt. Volgende keer hoop ik verder in te gaan op &federatie-idee.

PASTORAAT PER BRIEF
w m g sv - + t e van het 'boekjeE ~ s t e i h g e no d r
zijn schepselen uit 1989. een bundel meditatieve Schiftstudiesover
& brief van Jakobus. Het W& geschreven door dr. A.N. H k W s
uit Ame~foort.De tik1 is oritieend
aan Jakobus 1,18, waar over God
gezegd wordt: 'naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht
door het wmrd der waarheid, om
in zekere z h eeE3klhEHl k Z k l wider zijn schepselen'. De gelovigen
zijn de eerstelingen vzm de w,
die straks zal worded.
h d d . Zij vertegmWd&m~&
grote vmnkuwhgw e e de Here Jezus bezig is @. B).
w

Keer op keer laat dr. bndrîks zien
dat Jakobus via deze brief uitenna-

te pastoraal met zijn lezers bezig is.
Vertroostend, vermanend en onderwijzend komt Jakobus als het ware
vanuit zijn brief rechtstreeks op
o m af. En het is mede & verdienste van didit boekje,dat die pastorale
toon h het bven van de h&@se lezer gaS
Daarmee is dit boekje zelf 66k een
vorm van briefpastafaatgMarden.
Mede door tal van Schriftverwijzingen bevat het veel bemoedigends
voor het geloofsleven van de g e
m a t e . De na vijf jaar verschenen
herdruk getuigt ongetwijfeld van
brede Mangstelling v m dergelijke leduiis.
Alleen vind ik het wel j m e r dat
de ompronkelijkejoodse kleur
van deze brief in &uitleg eigenlijk
nauwelijks uit de verf komt. H o e

.

wel we inhdzmi misschien niet
met absolutezehrheid kamen zeg-

genwkdesc~jwwasenaan
welke christenendeze brief oorspronkelijk was gericht @. g),
draagt Jakobus als geheel toch onmiskenbaareen joodschristelijk
karakter. Juist dat eigen karalrter
geeft een sterk persoonlijk stempel
aan dit pastoraat per brief.

I

N.a.v. A.N. flendriks. Eerstelinaen onder
zijn schepselen (2edrLk 1994). Üigevenj
V m den Bexg, Kampen Omvang 87p g na's: prijs; f 18,90.
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'Toen Elkma gemeenschp kaQ
met zijn vroww H a m , dacht de
HERE aan huar.. .'
1 Samuel 1,19

Zo door de week gaat het nog wel.
Maar de feestdagen zijn altijd het
moeilijkst. Dm mis je ze zo extra
Je zoon, die je aan & dood verloor.
De kinderen die de HERE jou niet
gegeven heeft. Maar j%je mtiet
nou eenmaal verder. Maar ezht
eraan wennen, doe je nooit.

Praten
Ze zeggen dat je er over moet praten. Maar ja, op een bepaaìd moment is alles er wel over gezegd.
Dat je er maar mee moet leren leven. 'We zullen voor je bidden.'
'Nou, sterkte, hoor.' Ze Moelen
het goed, natuurlijk.
Maar hebben ze ook echt naar het
verhaal geluisterd?
En met wie moet je er over praten.
Met Elkana, haar liefhebbende
man?Laatst reageerde die anders
ook niet al te tactisch.Toen Hanna
er nog eens over begon, vroeg hij
ijskoud: 'Ben ik jou niet meer
waard dan tien zonen?' Ach ja, en
dan heb je nog Peninna, onze niet
a vergeten Peninna. Haar naam
klinkt zoals ze zich gedraagt... het
lijkt op 'venijnig'. Met haar valt al
helemaal niet te praten.
De enige die nog luisteren wil is
God.

Kinderen
Ach ja, en je weet hoe kinderen
zijn. Neem kleine Jerocham, genoemd naar zijn opa. Vaak komt
hij even bij zijn 'tante H a m ' op
bezoek. Laatst vroeg hij opeens:

'Heb jij geen baby in je buik?' Net
toen zijn eigen moeder binnenstoof.
'Jerocham, tante Hanna kan geen
kinderen krijgen. Dat heb ik je toch
verteld? En bovendien. Je weet
toch, dat je niet zonder mijn t=stemming naar tante Hanna mag!'
En die blik w m e e ze kijkt, vcm
ze de deur uitloopt. H m a weet al
jaren,dat het geen inbedding is.
Zo gaat het h e r s al jaar in jaar
uit! Ach, ongelukkig...
Je weet het, dat E b van j e

houdt. Maarja, ds je geen kindtrem kunt krijgen. Tja, dan km je
zo'n man w h niet kwalijk nemen
dat hij tegen Peninna zei: 'dan
moet jij ook maar bij ons komen
wonen.. .' Wel dan?

Feest
Helemaal erg wordt het naarmate
de grote dag nadert.
Samen gaat de hele famihe op stap.
Naar het feest! 0,
het is werkelijk
prachtig voor de kinderen, &t jaarlijkse iaiktapje naar Sllo. Maar
voor Hanna is het ieder jaar weer
een dieptepunt. Haar rivaal, haar
mededingster laat haar nu geen moment met mt. De brok in Banna's
keel is zo dik,dat ze er geen hap
meer doorheen krijgt. Zodm zich
de kans voordoet, rent ze van tafel.

Erbarmedich
En waar kun je dan kter heengaan,
d m naar de stille van de kerk?
Waar niemand je lastig of In de rede valt. Eri daar knapt de bittere
knoop los. Ze weent.. . 'bicterlich.. . ' 'Erbarme dich, mein
Gott... ' Daar knapt een mens van
op. Vooral ds de hogepriester Eli
haar de zegen geeft.
Ga heen in vrede.

Het is een maand of drie later.
De herinneringen aan het laatste
feestmaai vervagen alweer. Het kven heeft opnieuw zijn bekende
loop genomen.. . Was & hoop alweer verflauwd? Was het een vergeten hoofdstuk? Niet bij de HERE
van de heerscharen!
Hanna is in verwachting! Had ze er
nog rekening mee gehouden?
'Heer, ontferm U', maar m ik dat
in verwachting?
Er m m nog een M e achteraan:
Rabbi, leer ons bidden zonder te
verslapp.
Leer ons dag en nacht tot Hem roepen7
en leer ons geloven,
dat Hij ons nooit voor niets laat
wachten.

A. de Ruiter

HEBBEN WIJ DORST?

Als je in de woestijn loopt en geen
water hebt, krijg je al sterker een
verlangen naar water. Je hele lijf
snakt er op den duur naar. Je hebt
echt dorst!

Als je dichtbij een kraan leeft, zal
je ook wel eens dorst hebben, maar
nooit zo erg. Geregeld kan je water
drinken. Een sterk verlangen naar
water is er dan niet in je.

Maar stel je voor: je hebt alleen
maar water. En je hoort dan vertellen van een heerlijke exotische
drank met een bijzonder fijne
smaak. Dan ontstaat er als vameif
een verlangen naar die drank. Heb
je dan dorst? Nou dat niet. Je hebt
een waterkraan. Maar je gaat wel
verlangen naar die heerlijke drank.
Dáár ben je dan dorstig naar.
Hoe is dat verlangen ontstaan? Gewoon, doordat je er over hoorde
vertellen. Je hebt mensen horen vertellen dat het zo ontzettend lekker
is om die exotische drank te drinken. M'n dorst, m'n verlangen
wordt gewekt door de wwrden van
die vertellers.

Is er don meer?
Iets dergelijks maak ik zelf wel
eens mee. Soms hoor ik mede-kerkleden er wel eens over. Zij hebben
iets van dorst. Ze zijn blij dat ze
wekelijks in de kerkdiensten mogen drinken van het Woord. Dat ze
zich ook mogen laven aan psalmen
en gezangen die gezongen worden.
Zij zijn blij dat ze ook dagelijks in
hun huizen kunnen drinken uit de
Bijbel en thuis dagelijks kunnen
zingen. Ze hebben niet echt dorst.
Er is water genoeg. MW toch...
Af en toe horen ze dingen die hun
aandacht mkken en iets van dorst

in hen opwekken. Ze hebben de indruk dat er toch nog iets bijzonders
te krijgen is, wat ze zelf niet of nog
weinig hebben. Een bijzondere,
heerlijke drank, die iets van bezieling geeft.
Ze komen binnen en buiten de kerk
mensen tegen die het wel geproefd
en gedronken h e b h . Andere mensen lijken het als hun dagelijkse
drank te kennen en zijn daar zeer
verrukt over. Die mensen kunnen
zo blijmoedig zijn. Ook vrijmoedig
in hun spreken over God. Ze zijn
echt enthousiast in hun geloof.
Als hierover gepraat wordt, h m je
wel eens zeggen: 'dat is geen kwestie van een bijzondere drarik,het is
gewoon een kwestie van Irarakter;
de een is nu eenmaal gevwlsmatiger dan de ander'. Je hoort ook wel
eens zeggen dat de een nu eenmaal
opgewekter van aard is; andere
mensen zijn gewoon minder gauw
enthousiast ergens over.
Maar vindt u die verklaringen bevredigend? i k niet echt. Voortdurend komt weer die vraag: bestaat
die bijzondere drank waar je echt
verrukt over wordt echt niet? En je
begint weer wat dorstig te worden.

Heb ik het a13
Je kijkt riaar jezelf en je eigen manier van leven. En je denkt: ben ik
nu echt enthousiast over God? Is
geloofsvreugde nu echt kenmerk in
mijn hart maar ook in mijn manier
van leven en spreken? Vinden anderen mij een enthousiaste christen? Nou, goed, enthousiast is misschien niet het juiste w d . Maar
laten we eens aan de buurman of
buurvrouw vragen: vindt u mij een
blij, blijmoedig christen? Vindt u
mij een christen die vol is van lief-

die u veel meemaken? Collega's
enzo. Durft u dat? Of bent u, net
als ik, een beetje bang dat u misschien niet echt een voldmnde zal
krijgen?
Maar.. . dan mist er toch iets? Dan
klopt er toch iets niet?!

Soms kom je van die mensen tegen
die echt blijmoedig door het leven
gaan. Altijd vriendelijk, geduldig,
liefdevol en echt blijmoedig. Ook
als er tegenslagen zijn. Blijmoedig,
ook al stromen de tranen met liters
uit hun ogen vanwege verdriet.
Toch blijmoedig, hoopvol, verwachtingsvol. Maar ook-bij voorspoed. Komt u ze ook wel eens te-

gen?
Zulke mensen maken mij een beetje dorstig.

Jezus maakt je dorstig
En weet u waar ik vooral dorstig
van word? Van de beloften die de
Here Jezus zelf gegeven heeft. Als
ik bepaalde woorden van Hem
lees. Woorden die spreken over
stromen van levend water en van
een blijdschap die Hij om zal ge
ven.
Hoor wat de Here Jezus zegt in
Joh. 7 : 37 e.v.: 'Indien iemand
dorst heeft, hij of zij kome tot Mij
en W e !'. Zou dat slaan op die
dorst die ik af en toe voel? Zou dit
ook op mij slaan? Op mijn verlangen naar een vuriger geloof? Zoals
ik daarvan lees in de Bijbel en ook
wel eens zie bij broeders en zusters? Zou Jezus DIE DORST ook
bedoelen?
Het lijkt er wel op. Kijk maar. We
lezen verder: 'Wie in Mij gelooft,

simmen van levend water zullen
uit zijmaar binnenste vloeien'.
Dat is het toch. En dat geldt voor
'wie in Mij gelooft'. Dus dat geldt
ook voor mij!! Kijk, dat maakt me
nou echt dorstig.
Dat zou ik zo graag meemaken.
Dat is niet een beetje water hier en
daar, maar STROMEN gaan
VLOEIEN uit je binnenste.
Hebt u dat wel eens meegemaakt?
IXc soms wel eens.Soms dringt de
Heilige Geest me om uit liefde iets
voor anderen te doen of tegen hen
te zeggen, waardoor die ander iets
van de liefde van de Here Jezus
merkt en hoort. Dat gebeurt bijvoorbeeld wel eens als ik lifters
meeneem en dan gewoon met die
lifters begin te ptaten over de Here
Jezus. Dan merk ik wel eens dat de
Here Jezus door mij heen tot die ander spreekt en die ander roept. Dan
gaat er een stroompje van levend
water door me heen naar die ander.
Iets van wat ik gedronken heb
stroomt dan door naar die ander.
Dat is heerlijk om mee te maken.
Maar 'stromen van levend water'
vind ik wel een groot woord voor
dat gebeuren wat ik af en toe meemaak.Ik kan van dat woord van de
Here Jem toch echt nog wel een
beetje dorstig worden.

Voor allen
En deze grote belofte, ja, die is
echt voor mij, en voor u en jou.
Dat blijkt uit wat Johannes zegt in
vs. 39a: 'Dit zei Jezus van de
Geest, welke zij, die tot geloof in
Hem kwamen,ontvangen zouden'.
Dus weer: het geldt ook voor mij.
Ik geloof toch. Dan mag ik deze belofte me twh toe-eigenen! Dan
mag k toch verlangend vragen:
Heer, geef dit cmk aan mij, Daar
mag ik toch dorst naar hebben! Eigeniijk raar als m'n woord je niet
dorstig maakt.
Het is duidelijk uit vs. 39b dat deze

belofte slaat op de tijd na Pinksteren. Sinds die tijd werkt de Geest
als & Geest van Chstus in zijn
volgehgen op aarde. Het baek

Handelingen vertelt h= dat p g
en gaat. Ze werden vervuld met de
Heilige Geest. Niet één keer, maar
vele keren. Steeds maar weer werden kerkleden die Pinksteren meegemaakt hadden weer vervuld. En
zij spraken vrijmoedig en blijmoe
dig, zonder angst. En ze leefden zo
samen, dat de wereld om hen heen
het opvallend vond (Hand 2 : 47).
Simmen van levend water! Overvloed! Voor wie het maar horen
wil. Er is genoeg van &e heerlijke
drank.
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Is dit een beetje vreemd?
Misschien voor uw gevoel wel.
Maar ik geloof toch maar wat de
Here Jezus zegt: 'smrnen van levend water zuilen vlmien uit het
bheriste van wie gelooft'. Maar
hoe blijkt het dat we deze belofte
geloven? Tmh ook doordat we
hem g e h i k e n in ons gebed? Alleen als we verlangend vragen om
de vervulling van z u l k beloften
gaat Hij het geven (Lucas I l : 13;
Matt. 7 : 7).

Bij een kraan blijven, terwijl er een
exotische, levendmakende, heerlijk
smakende drank te fijgen is?! Is
dat niet vreemd? Leven we misschien toch teveel vmr onszelf?
Gelooft u dat de Here Jezus van u
echt een bron van levend water kan
en wil maken voor uw omgeving?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat geloof een poosje kwijt geweest ben.
Maar ik geloof nu weer echt wat de
Here Jezus hier zegt en ik bid, verlang en dorst naar God. Dat kan de
Here ook merken aan mijn bidden.
Bij u ook?
Jezus zegt: 'indien iemand dorst
heeft, kom tot Mij!'. Er is hoop.
Voor dorstigen.

Soms heb ik het gevoel dat veel gereformeerden met een waterkraan
genoegen nemen. Ze vinden het
mooi dat Jezus mor onze zonden
gestorvenis en dat we vergeving
en eeuwig leven hebben. Maar &nken ze wel eens am & stromen
van levend water?

Wegens vakantie
zal De Reformatie
een week
niet verschijnen
Nummer 42 zal D, V, verschijnen
op 22 juli 7995,

GEREFORMEERDE THEOLOGIE

TUSSEN VERSTARRING

EN VERWARRING
Van buitenaf dreigt de verwarring van modern
theologie.Van binnenuit komt hef gevaar van
erstarring. Om gereformeerd en vitaal
eeft de theologie de gemeesife nodig*
eer deze een levende geIaqf@emee
rondom de Bgbe/is, des fe ~ezrndw-de
fhe

Nog vitaal vmr haar leeftijd?
Het congresthema was: de vitaliteit
van de gereformeerde theologie. Nu
noemen wij iemand pas vitaal als wij
dat niet verwacht hadden. Van een
sterke jonge vent zegt niemand: wat
is hij toch vitaal. Maar van een hoogbejaarde dame die nog volop actief
is, hoor je dat vaker.
Ook de gereformeerde theologie is
zo'n oude dame. Ze gaat al bijna
vier eeuwen mee. Velen beweren
dat ze dus haar tijd wel gehad
heeft. Ook als gereformeerde theoloog zelf kun je je aanvechtingen
hebben. In sommige landen sta je
bovendien erg geïsoleerd.
Dan is het eerlijk om de vraag onder ogen te zien hoe vitaal de gereformeerde theologie nog is. Dat
-J

m -JI#

h uitlopen op een getuigenis naar
buiten, en een bemoediging naar
binnen. Het kan ook betekenen dat
je af en toe vol schaamte in de spiegel kijkt,en je geconfronteerd weet
met nieuwe uitdagingen. Het congres veroorzaakte al deze effecten.
Ze spreken ook uit dit bwk.
Vier referaten, elk vergezeld van
een co-referaat, vormden samen de
vitalikitstest voor de gereformeerde theologie. Ze gingen over: de
dogmatiek, de uitleg van de Bijbel,
de relatie theologie en gemeente,
en de plaats van de theologie in de
moderne samenleving. Om in het
beeld van de oude dame te blijven:
de vitaliteitstest betrof haar 'leer'prestaties, haar leesvaardigheid,
haar familie-betrekkingen,en haar
maatschappelijke waarde.
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Professor Gafñn van het Westminster Theological Serninary in de
Verenigde Staten testte de gereformeerde theologie op het punt van
haar omgang met de leer.
Gereformeerde dogmatiek moet
volgens hem ten diepste uiting van
d e Schrift zijn. Paulus m p t in
1 Kor. 4 : 6 op om niet uitte gaan
boven hetgeen geschreven staat.
Wel geldt de uitspraak uit de Westminster Confessie, dat niet alleen
wat de Schrift direct zegt, maar
ook wat langs een goede en noodzakelijke weg uit de Schnft kan
worden afgeleid, gezien moet worden als Gods openbaring.
Gaffm wil de dogmatiek heilshistorisch opzetten. Al vrij gauw na de
Reformatie kreeg de dogmatiek
een verstandelijke,ook wel 'scholastisch' genoemde, trek. Het menselijk verstand bepaalde in welke
samenhang thema's aan de orde
kwamen. Daardoor ging soms de
samenhang van de Schrift zelf verloren. Bijbelteksten functioneerden
dan ais losse bewijsplaatsen bij
leerstukken. Een voorbeeld daarvan is het ontstaan van een apart
leerstuk over Gods eeuwige besluiten. In de Bijbel zelf kom je deze
niet geïsoleerd van de concrete geschiedenis tegen.
Gaffin typeert de samenhang die de
Bijbel zelf aanreikt als heilshistorisch. Hij vergelijkt de heiishistorie
met een groot epos, waarin zich
verschillende thema's ontwikkelen.
Het is nu de taak van de dogmatiek
om van die thema's de 'plot' te analyseren. ~ a r k e r i n ~ s ~ u nin
t edie
n
heilshistorie zijn schepping, zondeval en verlossing. Die vormen daarom de passende samenhang voor
de gereformeerde dogmatiek.
Daarbij ziet Gaffin in die 'verlossing' een spanning tussen wat al gegeven is in Christus en wat nog
komt aan het eind van de geschie-
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denis. Meer oog voor deze spanning tussen het 'alreeds' en het
'nog niet' is volgens hem ook weinig inhoudeiijk belangrijk. Bij sommige onderwerpen komt nu te weinig het 'alreeds' uit. Zo is de gereformeerde theologie te zuinig over
de mogelijkheden van heiliging en
groei naar volmaaktheid in dit leven. Aan de andere kant benadnikt
de leer van de rechtvaardiging te
weinig het 'nog niet'. Door de
strijd met Rome ligt het accent op
het heden, terwijl rechtvaardiging
in de Schrift nauw verbonden is
aan het laatste oordeel.
De kern van Gaffms ktoog is zijn
opvatting dat al in de Bijbel zelf
theologie voorkomt. Paulus' brieven bevatten bijvmrbeeld een gezaghebbende theologische verwerking van het evangelie van Christus. Door daarop voort te bouwen
kunnen wij onze theologie een bijbelser kader geven. De gereformeerde dogmatiek overwint haar
verstandelijke (scholastische)zwakheden als zij al in de Bijbel theologie durft te zien.

Geloof
Op GafFîns referaat reageerde professor Maris uit Apeldoorn Hij
waarschuwt voor te p o e verwachtingen van zo'n heilshistorische opzet van de dogmatiek. Spanning rond de plaats van het menselijk verstand in de dogmatiek is onvermijdelijk Wij Ieren zo tekens
weer bij het gelwf te beginnen.
Maris noemt de verhouding tot &
filosofie vandaag de kernvraag
voor de gereformeerde dogmatiek.
Hij wijst bijvoorbeeld op een probleem bij de gennoemde uitspraak
van de Westminster Confessie.
Welke afleiding uit de Schrift is
'goed en noodzakelijk'. Het menselijk verstand en de logica zijn toch
niet neutml en zuiver?
Zelf vind ik het terecht dat G a n
zoekt naar een schriftuurlijkesamenhang binnen de dogmatiek en
daarbij een historisch perspectief
kiest. Op dat punt is nog veel vernieuwing nodig en mogelijk. Zwak
vind ik het echter dat hij blijft staan
bij een nieuw ordeningspnncipe:
de heilshistorie en dan ook nog in
dne kernen samengevat. Ook daarmee forceer je bijbelse samenhan-

gen. In ieder geval is de typering
die K, Schilder gaf van de apostolische geloofsbelijdenis al evenwichtiger: crinitarisch-historisch. Naast
een historische ordening komt &e
vanuit de kennis van de dneënige
God.

Leesvaardigheid
De tweede vitaliteits-test voor de
oude dame 'gereformeerde theologie', werd u i t g e v d door professor J, van u i g g e n uit Karnpen Hij
vraagt hm de gerefmeerde erkenning van het gezag van de Schrift
belangrijk is voor de uitleg en het
gebruik ervan. Voor dat doel vindt
hij het 'sola scriptura' (de Schrift
alken') van de Reformatie onvoldoende. De Schrift wijst de weg als
een staf, niet als een kompas. Met
een kompas kun je het zelf ui-ken. Een staf komt pas tot haar
recht in de hand van sen herder.
Omdat de rooms-katholiekekerkleiders deze staf niet goed gebruikten, moesten de Reformatoren zich
terugtrekken op het 'sola scripturaY.Maar los van die $@$situatie
kent die k u s k p d b g e n .'De
Schrift allee&' glijdt zomaar af naar
'alleen met de SehHt'.
Om de Bijbel goed te gebruiken
moeten we ook de Bijbel zelf goed
typeren. Van Bruggen bespreekt enkele van die typringen, zowel uit
links-moderneals uit rechts-orthodoxe hoek. Vrijwel alle geeft hij
een zeker recht, maar hij ziet ze
ontsporen zodra ze een totaal-typering van de Bijbel willen geven.
Daarbij is de ontsporing naar links
we1 veel schadelijker.
Als orthodoxe totaal-typeringen
van de Schrift wijst hij af de termen: m e c h i c h e inspiratie, verbale inspiratie, foutloosheid, boek
van Israël, en boek van het verbond. Verder beshijdt hij de stelling dat de Schrift voor elk terrein
van het leven beginselen levert.
De @wraakte moderne totaai-typtringen zijn: de Bijbel is een menselijk boek, staat vol fouten, is tijdgebonden, en vormt een stuk vroegchristelijke literatuur.
Tenslotte geeft Van Bruggen enkele richtiijnen voor goed bijbelgebruik. Gereformeerde theologen
moeten niet van twee walletjes
eten, dus geen methoden binnen-

smokkelen die oorspronkelijk
schriftkritisch waren. Je kunt het
brood van de Bijbel niet eten met
het mes van de duivel. Ook moet je
oppassen dat confessionele,Witionele of andere kaders een zorgvuldige luisterhouding niet in de
weg zitten.Je moet onbevangen
openstaan voor de veelzijdigheid in
de Schrift. Verder kun je de Bijbel
alleen goed gebruiken binnen de
gemeenschap der heiligen. Tenslotte moet de theoloog zelf buigen
voor het gezag van God.

Geharnast
Tegenover Van Bruggen pleit professor Wells uit Aix-en-Provence
(Frankrijk)juíst voor het 'sola
scriptura" %Zonder het 'sola' (de
Schrift alleen) valt volgens hem uiteindeiijk het Schriftgezag. Bovendien vindt hij het wel van pdaîsch
belang in de omgang met de
Schrift. 'Sola scriptura' leidt er bijvoorbeeld toe dat de Schrift zichzelf mag uitleggen. Het bewaart je
ervoor bepaalde teksten eigenzinnig op te vatten, los van of in s b i j d
met het grote geheel. WeIis sluit
zijn geharnast betoog af met de uitspraak dat onze knieën moeten buigen voor het sola scripîuca, een duideiijke zinspeling op Van Bmggem slot.
Waardevol bij Van Bruggen vind
ik, dat hij het gebruik van de Bijtiel
een plaats geeft binnen de gemeente en niet los van de wijsheid voor
het leven in Gods schepping,die de
Heilige Geest op het gebed wil geven. Ook laat hij zien hoe in de nad m k op de Bijbel sinds de Reformatie eenzijdigheden dreigen: zowel in de visie op als in het gebruik
van de Bijkl. Jammer is dat Wells
daarop niet ingaat. Anderzijds
heeft Wells mij er wel van overtuigd dat Van Bruggen te weinig
oog heeft toont voor de blijvende
en ook pmhische waarde van het
'sola scriptura' en voor bepaalde risico's wanneer je dat relativeert.

Familiebetrekkingen
Professm Janker uit Stellenbosch
in Zuid-Afrika onderzocht hoe vitaal de relatie van de gereformeerde theologie tot haar familie, de ge-

meente, is.
Thmlogie en gemeente hebben elkaar n d g . De thwlogie moet starten in het geloof van de gemeente.
Zij moet niet anders willen dan de
gemeente dienen in haar roeping in
de wereld.
De identiteit van de gemeente
hangt niet af van de theologie,
maar is gegeven in de gemeenschap met Christus. De theologie
m e t deze identiteit alleen maar
verhelderen. Jonker vult dat in
door met enkele trefwoorden de gereformeerde spiritualiteit te typeren: respect voor Gods swvereiniteit en genade, gehoorzaamheid,
oog voor het Oude Testament, de
universele betekenis van Christus,
levensheiliging.
in de tijd na de Reformatie bestond
deze gezonde wisselwerking tussen
theologie en gemeente. Calvijns inzichten werden geboren temidden
van zijn praktische kerkeiijke
werk. Gewone gemeenteleden waren theologisch bij en in staat om
zelfstandig te d e l e n .
Na de verslapping tij&ns de gereformeerde scholastiek maakte de
Verlichting aan deze samenhang
een eind. Thealogx paste zich aan
aan àe nieuwe wetenschappelijke
codes en werd een academisch bedrijf. Inhoudelijk verwijderde zij
zich van Gods W d . F d e l aan
die ontwikkeling verloren veel kerken hun confessioneleen theologische identiteit. Zij zoeken nu een
nieuwe identiteit via bijvoorbeeld
liturgie, politieke prediking, charismatische tendenzen, psychotherapie of oosterse mystiek.
Volgens Jonker moeten wij weer
aansluiten bij de R e f o d e . De
huidige postmoderne trend, die afstand neemt van de Verlichting,
biedt nieuwe kansen vmr de theologie. Jonker wil, in navolging van
anderen vaaidaag, de gemeente zien
als interpretatieve gemeenschap.
Wij hebben elkaar nodig om de Bijbel toe te passen in een nieuwe tijd.
De theologie moet niet academisch
neutraal willen zijn, maar de kerk
daarbij dienen. Om dat weer te leren, heeft zij zelf het leven& geloof van de gemeente nodig.

Corvee
Professor Graham uit Edinburgh in

Schotland is het mei Jonker eens.
Hij vindt hem wel te abstract en
vult hem aan met hoekige Schotse
duidelijkheid. De gemeente mmt
haar theologen concreet laten w e
ten wat zij van hen verwacht. Onze
oude dame krijgt binnen de farnilie
welomlijnde corvee-taken. De theoloog moet erop letten dat zijn begin-houding tegenover Gods
Woord niet die van de ondemeker
is, met de vette kluif van een interessant object voor zich. Hij is gewoon een zondaar, door zijn rechk r mge,sproken,diep verlegen om
redding. Niet de theologie is wel of
uiei vitaal, maar de thedoog zelf.
Ook inhoudelijk is Chham concreet. Theologen moeten vandaag
dringend duidelijk maken dat de
kerk er niet op moet rekenen dat zij
in de wereld gewenst is. Verder
moeten zij concreet spreken over
de zichtbare ware kerk,en gemeenteleden toerusten om confessioneel
trouw te blijven.
Waardevol bij Jonker en nog sterker bij Graham vind ik de nadruk
op de gelovende gemeente als de
passende context vaor gereformeerde theologen, en daarmee m k op
hun dienstbare plaats. Jamer is
echter dat daarme niet het probleem is opgelost hoe deze theologie in het midden van de gemeente
zich verhoudt tot de algemene wetenschapsprakijk en -theorie, mals
deze zich sinds de Verlichting
heeft ontwikkeld en waar gemeenteleden van profiteren of soms in
werkzaam zijn. Als wij in &e vraag
niet verder komen, leidt de bepleitte 'theologie in het midden van de
gemeente' tot verwetenschappelijkte gemeenteleden, of tot een onwetens@hqpelijketheologie.

Maatschappelijk nut
Professor Son uit Seoul in Korea
voert de laatste vitaliteltstest uit
voor de gereformeerdetheologie.
Wat is zij waard in de mode& samenleving?
Sou typeert eerst de moderne samenleving, Daarna concentreert hij
zich op de problematiek van menselijk lijden. Gezien de moderne mogelijkheden zou je verwachten dat
dit lijden is verminderd Veel lijden door natuurlijke mnaken, zo-

als ziekten, zou weg te nemen zijn.

Toch dnngt het lijden zich sterker
op dan ooit. Son stelt dat vrijwel al
dit lijden ontstaat of blijft als gevolg van menselijke verantwoordelijkheid. Hij noemt bijvoorbeeld
ziekten of natuurrampen als gevolg
van milieuvervuiling, maar wijst
vooral op de samenhang tussen
welvaart bij een minderheid tegenover de m o e d e bij de meerderheid van de wereldbevolking.
Christenen hebben de roeping aan
lijdende mensen het evangelie te
verkondigen, maar ook daadwerkelijk naar hen om te zien. De kerk
moet genezend willen inwerken op
de structuren van de samenleving.
Dat kan alleen als wij bereid zijn
tot soberheid, als vrijwillige zelfverloochening uit liefde tot de naaste. S m vertelt dat 52% van aiie
christenen in de wereld in overvloed leeft, terwijl 35% er relatief
gezien niet slecht voorstaat. Slechts
13% kent absolute armoede. G e
zien het totale inkomen van de i?ikere christenen kunnen wij samen
bij een sobere levenshouding het
meeste lijden van de wereldbevolking mugdringen. Wij missen echter geloof en zelfverloochening.
Dartrdoor heeft de kerk in de huidige wereld b a r profetisch gezag
verloren.
Mag je dan niet van Gods schepping genieten? Zeker, zegt Son,
maar wijst vervolgens op Christus
en Paulus die van hun rechten vrijwillig afzagen terwille van God en
de naaste. Is het geen idealisme en
zullen christenen daadwerkelijk de
structuren van de wereld veranderen? Waarschijnlijk niet, zegt Son,
maar net als de profeten van het
Oude Testament zullen we ook
moeten volhouden ais er geen resultaat lijkt.God zegent dat.
Wat heeft deze indringende boodschap nu met gereformeerde theologie te maken? Son grijpt juist bij de
kernpunten van zijn betoog terug
op het brongebied van de gereformeerde theologie. Calvijns Reformatie verbond aan het eerherstel
voor de prediking & diakonale sociale bewogenheid van de gemeente. En dat niet als een vorm van
liefdadigheid, maar als een bijdrage tot een smcturele hervorming
van de samenleving. Bovendien
leerden Calvijn en de vroege caivi-

nisten de tegenwoordige wereld
dankbaar maar tegelijk sober te gebnuken.

Ontmaskering
Op Son haakt T.C.Rabali in, die
doceert aan een bijbelschool in Sibasa, Zuid-Afrika. Hij sluit zich
aan bij Son, maar waarschuwt wel
voor het risico dat de tegenstelling
rijk-arm samenvalt met slechtgoed. Rijken hoeven niet per defmitie arm te worden, en m e n zijn
door hun lijden niet heilig. Verder
plaatst hij het lijden ia het perspectief van het komende koninkrijk.
Daarnaast geeft hij concrete richtlijnen om Sons principe toe te passen.
Bij de bijdragen van Son en Rabali
durf ik het woord 'waardevol' niet
te gehiken. Daarvoor zijn deze te
existentieel en treffen ze ons(mij
althans) teveel op een zwakke plek.
Met name raakte mij Sons vlijmscherpe ontmaskering van een van
onze standaard-tegenwerpingen tegen pleidooien om in te leveren
vanwege de nood van de naaste:
'je mag toch ook genieten'. In een
ethiek waarin de navolging van
Christus het kader vormt, is zo'n
overweging niet voldoende. Het
voorbeeld van Christus en zijn
apostelen leert ons zelfverloochening. Echte zelfverloochening ontstaat niet bij wat je niet hebt en niet
mag, maar juist bij wat je hebt en
wat je recht is. Je ziet üaarvan vrijwillig af terwille van Christus' koninkrijk. Sommige woorden vragen
niet om beschouwingen, maar om
verootmoediging en gehoonaamheid.. .

Fitnessoefening 1
Ik ben in het bovenstaande niet
diepgaand op de bijdragen ingegaan. Dat wordt gauw te technisch.
Wel wil ik nu vragen wat de gem
formeerde theologie moet d m om
haar viîaliteit te behouden, welke
geestelijke oefeningen zijn daarvoor nodig?
Dr. K. Veling, een van de initiatiefnemers en ook president van het
congres, schreef een inleiàend
hoofdstuk waarin hij een evaluatie
geeft. Hij Iaat .ttwee punten het
verschil zien tussen gerefomeerde

en andere theologie. Volgens anderen spreekt en handelt God in onze
werkelijkheid niet direct, maar alleen 'verscholen' achter bijvoorbeeld mensen. Bovendien mvaar& de theologische wetenschap
d e e n rationele criteria. De gereformeerde theologie laat zich leiden
door het geloof. In de Schrift
spreekt God wel direct. Twh
schaart Veling juist deze twee punten ook onder de vragen waarin
wij, blijkens het congres, nog verder moeten komen. Wat zijn de
consequentks van het k i t dat Gods
Woord via memm gesproken is?
En wat is precies de taak van de
theologie? Daarnaast wijst hij erop
dat verdere bezinning nodig bleek
op de plaats van de kerk in de w e
reld.
Zelf zie ik vanuit het congres nog
enkele uitdagingen. Het valt me op
dat gerefomeerde theologen verschillen in de vraag of je gebruik
kunt maken van modem-theologsche methoden en inzichten. Van
Bruggen typeert deze als het 'mes
van de duivel', terwijl Gaffin zijn
acceptatie van 'theologe' in de Bijbel verdedigt met de opmerking dat
het verkeerde gebruik het gmde
niet opheft. Vanuit andere wetenschappen met meexdere richtingen,
ben ik geneigd Gaffin gelijk te geven. Anderzijds ben k als leerling
van Van Bruggen allergisch gemaakt v m r de zogenaamde spanning tussen 'alreeds' en 'nog niet',
waarmee Gaffin werkt. Dat model
stamt uit moderne kring en doet
v& geen recht aan de Bijbel.
Geeft dus de praktijk Van Bruggen
geLijIr? Om mke methodo1ogische
vragen echt te kunnen aanpakken
heeft de gereformeerde theologie
actuele wetenschaps-theoretische
bezinning nodig.

Daarom stem ik helemaal in met
Maris, als deze de verhouding tot
de filosofie ziet als een van de kernproblemen voor & gerefmeerde
theologie vandaag. Volgens mij is
het een iLlusie dat wij in de dogmatiek ooit zuiver recht doen aan de
samenhangen van de Schrift.Onbewust werkt Rder vanuit gangbare
overtuigingen of denkvormen. Dat
geeft elke tijd zwakheden en moge-

lijkheden. Bewuste bezinning daarop is beter dan onbewuste beïnvloeding. Daarom vind ik het gebruikelijke negatieve oordeel over de gereformeerdescholastiek onhiste
risch. Deze is weliswaarnu verouderd, maar was in haar context vitaal, zoals de Reformatoren in hun
tijd.
D m m moet de filosofie ook niet
alleen helpen om verkeerde invloeden te ontmaskeren.Zij kan een positieve bijdrage leveren: de gereformeerde theologie van haar eigen
denkvormen bewust maken om
daarin een eigentijdse en verantwoerde weg te zoeken. Een voorbeeld dat de noodzaak hiervan laat
zien, levert Van Bruggen.Terecht
waarschuwt hij ervoor de Bijbel te
vangen in vooropgezette uniforme
kaders, maar te gemakkelijk passeert hij de vraag of zijn 'onbevangen' o p s t a a n voor de Schrift niet
eveneens bepaalde kaders m e e
brengt, maar dan verzwegen.
Vervolgens moet de vraag gesteld
worden wat theologie is. Wat b
doelt Gaffin bijvoorbeeld als hij
zegt dat al in het Nieuwe Testament 'theologie' vmrkomt? Wezeuiijk is het inzicht dat t t s t u s '
leer niet zozeer uit het Nieuwe Testament is ontstaan, maar aan het
Nieuwe Testament voorafging. Het
onderwijs van Christus en zijn
apostelen bestond al. Het Nieuwe
Testament biedt vaak een eerste uitwerking en concretisering van die
leer op de praktische en histwische
situatie van de ~ s t o l i s c h kerk.
e
Deze eerste 'contextuahsaties' van
de leer van Christus horen bij de
geïnspireerde Schrift.
Terecht heeft Gsn kritiek op een
gangbare visie, mals die uitkomt in
een Imld van Abraham Kuypr.
Die zegt dat de Schrift als het ruwe
erts is waaruit de kerk het goud van
de leer moet winnen. Ik zou zelf
zeggen: Dat goud van & leer b
stond voor een behgnjk deel al
voor het Nieuwe Testament er was.
De Geest ordende en smeedde het
al tot sierden. Het Nieuwe Testament laat ons veel van deze sieraden zien zoais ze door de apostolische kerk daadwerkelijk gedragen
werden of moesten worden. Inderdaad is dat inzicht belmgrijk VWS
onze kerkelijke en theologische
roeping om ook vandaag het si&

raad van de christelijke leer met
overtuigingskracht te dragen. Maar
is die 'theologie' van toen hetzelfde als de later in de geschiedenis
opgekomen theologische wetenschap?

De sla tegen de
verou ering
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Wat is de uitslag van de vitaliteiktest voor de gerefomeede theologie? Veling zegt dat het congres
overtuigd was van die vitaliteit,
maar dat je deze ook prakbsch
moet bewijzen. Hij wijst dan een
weg tussen behoudzucht en ongeref m e e r d e vernieuwing, dus tussen
verstarring en verwankg. Nu eindigde het congres in een soort verwarring. &n slotverklaring bleek
niet mogelijk. Veling wijt dat terecht aan de tijdsdruk. Toch had ik
de indruk dat er ook inhoudelijk teveel knelpunten waren om tot een
uitgewerkte verklaring te komen.
Bijvoorbeeld rond de Schrift, maar
ook over de vraag hm praktisch de
gereformeerde theologie is. Aan
die verwarring til ik echter niet
zwaar. Zij ontstond gedeeltelijk
doordat verschillende referenten de
moed toonden om aanzetten te geven tot echte vernieuwing. D&mee bewijs je juist vitaiikit. Aan
de andere kant roept een eerste congres dat zo eindigt om een vervolg.
Ik hoop dat God de plannen om in
1997 een tweede congres te organiseren, zegent.

Wel leg ik de vinger bij een risico.
Verschillende bijdragen stemmen
op dit punt overeen, dat ze het brongebied van de gerefomeerde theologie nauwelijks ter discussie stellen. De vitaliteit kwam in die visie
onder druk door de g e r e f o m d e
scholastiek, terwijl zij weer opbloeit als we teruggaan naar de oorsprongen van de Reformatie. Alleen Van Bruggen kijkt van enige
afstand naar een grondbeginsel van
de Reformatie, namelijk het 'sola
scriptura'.
Maar hoe waardevol een terugkeer
naar de Reformatie ook is, wij mllen die moed vaker moeten opbrengen. Ook de Ref~rmatieblijkt almeer een historische periode met
mogelijkheden en beperkingen.
Nieuwere Calvijn-biogmf~eënzet-

ten aspecten van zijn werk duidelijker in het raam v,m zijn tijd. Ook liturgisch en rond kerkelijke functies
en structuren is er meer en soms
ook wat anders te zeggen dm de
Reformatie deed. Vitaal is de gereformeerde theologie als zij ook htisch durft omgaan met de erfenis
van de Reformatie.
W.H. Velerna, die als vice-president het congres besloot, w Gaffin
wijzen erop dat de vitaliteit van de
theologie die van
het Woord van Crod zelf moet zijn.
Gaffin be-t
zich op Heb. 4, dat
het woord levend (vitaal) en krachtig noemt. Dat woord biijft eeuwig
en veroudert dus niet. Dat verlost
van een dreigende krarnpachtigheid. Zonder deze vrijheid in g e
bondenheid aan het Woord wordt
de gereformeerde theologie een
steeds oudere dame, die almeer
moeite zal moeten doen om haar vitaliteit te bewijzen. Op een gegeven moment verliezen zulke oudere dames hun geloofwaardigheid.
Wie tussen vektamng en v&arring Christus' leven& Woord volgt
in & gang door de geschiedenis,
blijft dtijd jong.

Blijvend vitaal
Daarom is de gereformeerde theoIogie voar haar belangrijkste vitaliteitsoefening aangewezen op de gemeente.De theoloog moet persoonlijk ootmoedig buigen v m r God en
zijn Woord. Hij moet het verstaan
en &passen in eigentijdse navolging van Christus, in zelfverloochening. Waar zou een theoloog dat
anders leren dan in een gemeente
die deze godsvrucht oefent?
Daarom vroeg ik uw aandacht voor
het congres en de bundel. Deze is
in het Engels geschreven, wat vmr
sommige lezers misschien een barrière is. Maar steeds meerderen onder ons hebben persoonlijk of als
gemeente Engelstalige contacten,
die wellicht ook theologisch geïnteresseerd zijn.Zo'n boek kun je mraden of cadeau geven. En als je
wel Engels kunt lezen: het is geen
rnoeiüjk geschreven boek.
Maar ai w u u met het boek niets
dmn, de les eruit is klangnjk.
Theologen geven niet alleen leiding aan u. U moet ook richting geven aan hen. De leus 'de theologen

gingen voorop', vaak gebruikt om
te laten zien hoe ergens -de achteruitgang begon, is een halve waarheid. Theologen zijn eerst gevormd
door de gemeente. Volgt die Qiristus? Waarom zou je in je voorbede
niet ook de gereformeerde theologen opnemen, in binnen- en buitenland? Zij zoeken hun weg tussen
verstarring en verwarring. Ze heb
ben u nohg.

In dit artikel be6preek ik: J.M. Batteau,
T.W. Mans, K.Veling (d),
The virality of
Reformd Theology.Proceedings @?he International Theoiogicd Congres, J w 2024th 1994, noord wij kg r. ho^, T h NetherInrirds. Uitgeverij Kok, Kamperi. Prijs:
f 39,50.
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tisch. Iemand schreef: 'met al je vezels voel je je in opstand komen bij
sommige hier getoonde uitingen'.
Vandaar ook dat we op deze plaats
niet al eerder ;tand&ht aan deze ex-

de naam Jezus Christus). Het opge
lijmde takje rechts lijkt wel een
enorme spijker die in het lichtbloedende doek steekt. Wie langer
blijft kijken zal steeds meer vage
verwijzingen ontdekken naar christelijke symbolen. Het is een soort
meditatie-schilderij waarbij de herinnering aan het lijden van Christus
steeds even te voorschijn komt
maar daarna weer weggedrukt
wordt ten gunste van alkdaagse tekens van verderf en herstel: vuur,
oud hout, vlekken en rafeling ten
opzichte van de helderheid en het
evenwicht van het witte vierkant
dat de dreiging van het zwarte
kruis verzwakt.
Een groot contrast daarmee vormt
de tekening van Pad Klemann:
'Crucifix in de trein'. De vormgeving is stijf en doet denken aan het
werk van middelbare scholieren. h
een in grijzige tinten gehouden
treincoup4 zien we een enorme
bniine crucifix: een geknusigde
Christusfiguur. Het gevame vult
de halve ruimte, maar niemand

heeft er erg in. Er zit zelfs een man
lui uitgestrekt over de benen van
de christusfiguur heen rustig z'n
krantje te lezen, een bekertje dnnken in & hand. Alles wijst erop dat
zelfs de herinnering aan Christus'
lijden hier een sta- in-de-weg is.
Ondanks dat het beeld bloedt (er
simomt bloed uit de voeten naar de
grond) heeft niemand aandacht
voor deze symbolen van de verlossing. De kunstenaar probeert met
deze en smgelijke beelden af te
rekenen met deze vorm van roomse
religieusikit. Heel typerend laai hij
zo zien hoe niet dleen voor hem,
maar ook voor heel veel anderen,
Christus zelf en de symbolen die
naar Hem verwijzen, hebben afgedaan.

Christelijkekunst?
In de kranten en op de televisie is
er nogd wat aandacht aan deze tentoonstelling besteed. V d de
chnsklijke pers was uiterst kri-

positie hebben geschonken, wat bij
veel andm presentaties van Het
Catharijneconvent wel het geval
was.
Nu de tentoonstelling voorbij is,
kunnen we ons afvragen wat christenen en christen-kunstenaars met
zo'n venamehg 'Jezus- beelden'
moeten. Was deze expositie kenmerkend v m het niveau en het karakter van de hedendaagse christelijke h n s t in Nederland? Uit de catalogus blijkt dat de samenstellers
zeker serieus te werk zijn gegartn.
Al te kitscherige of godslasterlijke
werken zijn buiten beeld gebleven.
Maar gezien de aard van hun keuze
is hier toch geen sprake van christelijke kunst. Laat staan dat er enig
zicht gegeven werd op de manieren
waarop het beeld van Christus in
het werk van hedendaagse christenen voorkomt. Het merendeel van
de werken laat zien hoe men zich
vergrijpt aan de symbolen van het
christeIijk geloof en die gebruikt
voor het uitdragen van een eigen,
moderne en individualistische
boodschap. Dat blijk ook uit de
teksten in de catalogus. F. de Lange constateert dai de Christus van
de kerk feitelijk dood is, een lege
metafoor is geworden. J. de Wal
prijst de vervreemding die in de
werken aanwezig is. Hij wijst erop
dat deze kunstwerken & toeschouwer willen losmaken van zijn verstarde kijk op het religieuze om er
iets nieuws voor in de plaats te stellen. Hij constateert dat nogal wat
beelden raken aan onverschdligheid en lastering, ahoewel ze ook
een andere bedoeling hebben dan
dat: 'kunstwerken die blasfemisch
lijken, zijn in veel gevallen con-
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M. fe Velde

HOE VERDER
MET DE DOMINEE?

in opbouw
rbe~idingop het

1

niet goed functioneert. Als de kerken dat constateren, moeten ze zich afvragen: waar is het misge
gum? #uncoJsh de opieiding in Kampen, in de
il taelating dom d@ C/ICTSS~S,
heet onfb~pken
van beg
1 leidjng en napcholing.het kon ol&mpa! een roll

4

?nwerken aan verbeferhg op deze punten, t
m
vder auat het over hef neerleggen van hem

H e t begint bij de oplddlng
Werken aan het goed functioneren
van dominees begint aan de opleiding fier in K a m p . In de b o p
van dejaren tachtig kwam er op dit
gebied een langzame vmdering
op gang. Het onderwijs van de heer
H o e k m a ui & didactiek van de
catechese (inclusief stage} was
daar een belangrijke stap op een
nieuwe weg. Ookde inskiiing van
werkmuddagen over pasaaraat onder leiding van dr. A.N. Hendriks
waren een w ~ v o l l stap
e naar
meer praktijkgerichte vorming.
En verder veranderden de sarnenleving en het onderwijs overal zo
sterk,dat'Kampen' daarop wel
m&st inspelen. S î d s sterker
werd het besef, dat er m&r praktijk-elementenmoesten kmen.
h de herziening van de s t u d i e o p
zet sinds 1987 is dat gerealiseerd.
Vroeger kon iemand bijvoorbeeld
dominee worden nadat hij in de opleiding niet meer dan twee p r e h
en een preekschets had geleved.

een rniW kunnen zijn om aan de
kerken g& functionerendepredikanten te geven. En m w k te be
vorderen, dat niet geschikte studenten een andere saidie kiezen of een
doctoraal-bul krijgen zupncdffde
aantekening praktische vorming.

Nascholing
Wij knjgen nog wel eens de vraag:
'kan onze dominee die nieuwe elementen in de Kamper opleiding alsnog krijgen?' Ten dek is dat helemaal niet n a g . Je moet niet vergeten,dat een flak &d van wat hier
in K m p n aan praktkche vonrihg
wordt rneegegeveri'mor de
kanten al een gepasseerd stadium
is. Maar er blijft toch vast wel het
een en ander over, dat ook voor ervaren dominees nog de moeite
waard is.
Mijns inziens kunnen preclikanten
vandaag de dag doorgaans niet zonder periodieke bijwhohg en nascholing. Dat moet echt d i r zijn
dan af en toe eens een dagje 'Kampen' of een conferentie in "De
Bron' in ûudieusen. Het is aan de
k e b n en de predikanten om in d e
zen met initiatieven te komen.
Ons kerkverband werkt in dit soort
zaken niet zo soepel. Want wie
moet z u h &gen behartigen? Wil
het op een synode komen, dan m o e
ten er kerkeraden in actie komen.
En de predikantenverenigingmisschien. Die heeft wel geen kerkrechtelijke status. Maar zouden kerkeraden naar een verzoek van die
kant nlet mogen luisteren?
Er moet Wel wat gekmren! De kerken m e n er op w e k wijze ook
zelf voor zorgen dat voor zo'n zware taak als het predikantschap ook

m-

De laatste jaren leren de studenten
het preekmaken veel meer in fasen
en is & trauiuig dus veel intensiever. Je moet nu onder del&^ als 'p
ken' en 'catecltimen' met een 'voldoende' afsluiten.
Injanuari 1995 hebben voor het
eerst & vijfdejaars studenten een
wwk meegedraaid met een dominee in een gemeente. Ze krijgen
v56r hun eindexamen straks ook
m g een periode van twee maanden
pmktijkdntatie in een gemeente.
Za zíjn er in de studie-nieuwestijl
allerlei mfm- en lemrnomenten
voor & praktijk van het pFedikantswerk En ook specialedagen vow
bezinning op het ambt en op het eigen functioneren. In de toekofnst
worden die aspecten van de opleiding vemaid in eeh aparte 'aantekening prakikche vonning' op de
K a m p doctoraal-bd. Een aantekening die niemand automatisch
hijgt!
Je mag er dus in de kerken op vertrouwen dat er in Kampen hard ge
werkt wordt aan een goede, ook

passende toerusting wordt gegeven. Daar moeten dan de nodige
docenten onder ons voor worden
'uitgemosterd'. Of zoiets aan de
Theologische Universiteit wordt
verbonden of in een Gereformeerd
Toerustingscentrum wordt ondergebracht, maakt niet veel uit. Als het
werk maar gebeurt.
Ik herinner hier even aan wat professor Trïmp in De Reformatie van
9 s e p t e m k 1989 over dit onderwerp heeft geschreven. Dat was onder de titel 'Geen halve maatregelen'. Hij noemde toen o.a. het 'sabbatsjaar' dat predikanten in sommige landen krijgen: den keer pet zeven jaar een jaar h g verlof om
'bij te tanken' door studie en bezinning.
Prof. T r h p stelde als variant voor
onze situatie vmr: v m eike predikant telkens na drie jaar recht op
zo'n studieverlof van 1 april tot 31
augustus. En dat met het oog op de
kwaliteit van het werk! Wie steeds
maar moet uitdragen zonder ooit
W te kunnen bijtanken, raakthmers op den duur leeg.
We zijn intussen zes jaar verder.
En wat is er gebeurd? Bij mijn weten niets. Z i p wij in onze wijze
v m sarnenwexken hhet kerkverband zo machteloos, dat dit soort
goede en noodzakelijke dingen in
geen jaren van de p n d komt?'

Met gwde opleiding en nascholing
zijn we er niet. Soms ontstaan er
zulke problemen, dat er zwaardere
maatregelen n d g zijn. Boe pak je
die aan?
Als er prohlemen ontstaan rond de
pkedikant, is een goede analyse
door vemuw& en deskundige
mensen altijd het eerste. Dan zou
kunnen blijken, dat de mensen die
de dominee 'afgekeurd' hebben,
fout zilten.Dat ze onterechte eisen
aan hem stellen en hem verkeerd
beoordelen. Er is dan ernstig gesprek met &ze gemeenteleden nodig. Ernstig en openhartig. Om aítn
te wijzen, waar het bij hen fout zit.
En om wat er verkeerd is weg te n e

men en zo de mensen weer samen
met hun predikant in &n spoor te
zetten.
Het kan ook, dat die vertrouwde en
deskundige mensen het oordeel
van gemeenteleden of ook van de
kerkeraad moeten toestemmen: dat
de predikant niet goed functioneert.
Er zijn dan vervolgens in grote lijnen twee wegen: Óf de predikant
moet worden geholpen een betere
dominee k worden 6f er moet (na
verloop van tijd) aan zijn dienst
een einde komen. Die twee mogelijkheden wil ikelk afzoderlijk
even b e i p r e h

Weken aan verbetering
Het kan zijn, dat een predikant naar
eigen gevoden en naar dat van zijn
kerkeinderdaad niet goed functioneert.Zijn preken bijvoorbeeld
spreken de gemeente niet existentieel aan en voeden haar niet. Of de
catechisaties gaan slecht. Of in het
pastoraat bouwt de pmiikant de
mensen helemaal niet op. Of met
zowel preken als catechisaties ais
pastoraat is het mis.Hoe mwt je
dan verder?
Daar zitten (kort gezegd) een geloofs-kant en een praktijk-kant aan.
Het is van groot belang om op geloofs-niveau met deze dingen h z i g
te zijn. Er is bijvoorbeeld met de
predikant pastoraal gesprek nodig.
Het kan zijn, dat hij wel mogelijkheden heeft om een goede dominee
te zijn, maar dat zijn capaciteikn
niet tot ontplooiing komen doordat
hij zich u h inspant, of met persoonlijke problemen zit, of doordat
hij zelf niet een levende geloofsband met de Here heft. Dan is er
indringende pastorale zorg voor de
pastm nodig.
Die zorg is ook n d g , als er bij de
predikant wel een levend geloof is
en een hartelijke inzet. Want j e
komt wel in de mangel, als je
merkt dat je werk geen vrucht
draagt, als de kritiek op je afkomt
en mensen zich tegen je keren! Je
zou misschien allang opgestapt
zijn, als het maar met ere kon en
als je maar wist waar je heen moest.

Maar behalve pastoraal gesprek
daarover is er dan vervolgens ook
werk mde praktijk-kant te doen.
Je moet in de kerken hulp zoeken
van kundige en wijze mensen,die
kunnen analyseren wat er mis is.
En die dan advies en toerusting en
instructie kunnen geven. Die je
kunnen helpen aan training om de
dingen beter te leren dwn.
Daar moeten een kerkeraad en een
gemeente wat voor over hebben.
Een aanvullende en d g e r e n d e
toerusting voor de predikant kost
geduld en tijd en geld. Het vraagt
ook meeleven en gebed. Een p s i tieve houding ook, om christelijk
en loyaal de dominee te blijven respcteten. Als God het p&dan
zul je straks des te beter samen
weer verder *n,

Neerleggen van het ambt
Het kan soms ook anders gaan. Als
er geen verbetering komt of t~ verwachten is, dan zie ik geen andere
weg dan dat de predikant van zijn
ambt wordt ontheven. Dat laatste
klinkt h d , dat weet ik. Mam dan
moeten we samen temg naar de
fundamenten van het schnftuwlijke onderwijs over de ambten. Het
ambt is er tot opbouw van de gemeente. De ambtsdrager mag geen
molensteen zijn om de hals van de
gemeente. Wanneer zijn dienst de
gemeente geen voordeel en vrucht
meer brengt, dan is het tot heil van
de gemeente en ook van de man
zelf, als er een einde aan komt.2
Dat einde komt er niet uim.Artikel 15 van de kerkorde gaat over
het neerleggen van het ambt door
een predikant. Er staat, dat een predikant zich voor het leven aan de
kerkelijke dienst verbindt. D m m
mag hij zijn arnh niet neerleggen.
Dat is de hoofdregel.
Prdkant wmden doe je niet op
contract voor een paar jam, omdat
je het voor een pms wel Fijnwerk
hjki of omdat je het wel eens wilt
@renn ikze dienst vraagt volle
toeiwijdhg en overgave \ra
de hele
mens, m dat levenslang. 20 krijgt
de verkondiging van het euwig

evangelie een p l a s in & sfeer van
t w zijn betekent diui: temgtreden
volle toewijding, reserve-loze
en je ambt neerleggen.
dienst.
Maar er is een uitzondering. ZoMateriële. voorzieningen
maar weglopen kan een predikant
niet. Maar hij wordt ook niet a h w .
De kerken moeten zorgen, dat dit
in de gevangmis van z'n ambt 'op
ook op een eerlijk, mauier kaai gegesloten' wat er ook
gebeurt.
beuren daar waar het nodig is. Op
Hij kán in bijdere gevallen ontdit moment is daar sociaal en Finanheffing krijgen en 'overgaan tot
cieel gezien m.i. onvaldoen& voor
geregeld. Een prdkant bouwt in
een andere levensstaat'. Zuik h e n gaan van een predikant uit zijn
de jaren dat Q werkt Yi de kerk
dienst moet wel met grote voorzichgeen pensioen op. Dat is vanwege
tigheid en mqpidigheid gabeueen bepaalde h e r i n g over erneren.Hij moet op wettige wijze ontritaat die we dtijd ge~ralgdhebben.
slag krijgen, met meikwerking van
Maar in de huidige situatie leidt dat
de classis en de deputaten van de
tot enorm problemen in geval van
paaimliere synode.
een voortijdig tieëein&gen van het
Voor zuik ontslag maeten er 'gepredikantschap.
wichtige redenen' zijn. In princip
Bovendien hebben we geen afspraheeft een predilrant zich voor het leken over wachtgeld, maatteeen
ven aan de kerk verbonden. Hij is
inzake omscholiag, herplaawhg en
als het ware 'met de kerk gedergelijke. Zulke v d & g e n
tmuwd'. Daar is allerlei mwis
zullen .er m,i. wel moeten kernen.
over te zeggen.hlaarai5 het niet
Hier deen h g meten worden
gaat, als het ècht niet gaat, dan is
geslagen aissen bmliáitvmxhg in
het geen schande om ontheffing uit
het kerkverband en u i t v d g in
bijv. de Verenigmg Samenwerking
het ambt te vragen.
Laten we zoiets niet verkeerd en
Emeritering.
onbillijk koordelen. Vaak wordt
We zullen immers niet door onvolhet als bijzonder oneervol ervaren.
doende financiële regehgen onze
p d h n t e n indirect mmen dwinDat is te kgrijpen. Je hebt ervoor
gekozen mpredikant te worden.
gen m altijd p d W te blijven.
Dat zou haast 'simde%jn,oneiJe hebt er lang voor gestudeerd. En
je hebt het werk vaak ook met liefgenlijke h v l d van het p l d op
de gedaan. En waar moet je rnaathet krijgen of houden mnean ambt
(zie Hand. 8).
schappelijk gezien heen? Er zijn
geen banen genoeg vmr afgestudeerde academici, zeker niet als ze
Ontslag uit het ambt
geen 28 of 33 meer zijn. HW h
je dan aan je levensonderhoud?
Het ging hiervódr over een prediDat zijn aliemaai remmende factokant d e zelf de conclusie trekt, dat
ren. Je zult je wel tien keer bedenhij het p&kmtswefk niet langer
ken voordat je het ambt opgsek Je
kan @n. EhtTh
ook mdem
voelt je dan immers misliikt. Toch
gaan, nl. datde prdkant gewoon
ben ik er van overtuigd dat het
door wil gaan, maarde kmkmad
dat ~ emeer
c ziet zitkn. Dat zijn
soms een verantwoorde en zeer te
waarderen s t q is. Er is niets schande pijnlijkste gevallen, maar ik wil
er toch maar en.$
iets over zeggen.
delijks aan.
Als je op de lange duur niet in staat
Onze kerk&
k e t in art. 14 een
bent om het p d h n t s w e r k met
bepaling over zuke s i t d e s . Daar
vnichi te d-, dan is het ' m o l staat, dat een kerkeraad een prediler' en christelijker om die te zware
kant niet m a a r mag ontslaan van
taak neer te leggen dan dat je met
zija &intenis aan de gemeente.
je onvermogen het werk van de HeDaarvoor ia de Wewerking en
re Iti de gemeente blokkeert of be
toestemming {'voorkennis en goedmaeilijkt. Dienstknecht van Cbriskeuring') d g van de zusterker-

ken, via de classis en & deputaten
van & gaItidiere s p & .
Hier gaat het over ongmmagd ontslag, in de wandeling 'losmaking'
genoemd. Dat kan dan wem tweeërlei zijn. Het kan een ontslag wor&n alleen van die bepaalde gemme, met een berqbaarstelling
via de classis. Dm kan de
kant ds hijbijv. b h e n een jaar
een b m e p hij& zijn werk v&zetten in een andere k k , Het kan
ook een volledig rirmhg zijn, waarbij de ambtsdienst helemaal eindigt.
h de commentaren op dit artikel
wordt er altijd op gewezen, dat deze procedure gebniikt kan worden,
als de predikantniet meer met
stichting en vnicht in die bepaalde
gemeente kan werken. Als er geen
goede harmonie mogelijk bfijkî tussen predikant w gemeente of kerkeraad. Of als er in het persoonlijk
leven of in het gezin van de predikant iets is gebeurd, waardoor het
moeilijk wordt om in dezeifde g e
meenk-&er te werken. Dit artikel mag niet worden gebruikt om
bijvoorbeeldde tucht te omzeilen.
Het is duidelijk, dat e m m. 14-situatie vaak veel moeite met zich
meebrengt. Vooral wanneer de pre
dikant vindt dat bij k s t zou kunnen biijven. We mogen hier trouwens ook niet doen &of de schuld
of de oorzaak van het vastlopen alleen bij de predikant ligt.
Toch is het goed, dat de kerken de
ze mogdijkheid van ontslag heb
ben. Een predilrant kan wer zichzelf en & situatie e n wrkserd oor&el hebben. Dan is hijzelf hkt niet
die beslist wat goed is voor de gemeente.De gemeente is er niet om
de @ k a n t maar de predikant is
er cm de gemeente. h
m heeft
& dominee geen 'vetorecht' in deze zaak. Het is dan uikindelijk de
kerkeraad die terwilie van het heil
van de gemeente ingrijpt, geholpen
en gecontroleerddoor de nisterker-

w-

ken.

Mudregelen nemen
De kerken moeten uit het bovenstaande m.i. hun conclusies wek-

ken. Het is een zaak die onze hele
kerkgemeenschap aangaat. Er zijn
verschii~eiidematregekm nodig
om de problematiek van predikeuiren met problemen te.voorkomen
enapte lossen.
1. Aan de opleidirrg:goede hulp
vow de studenten bij het nadenken over hun geschdctheid vmr
het predikantschap. Praktische
elementen in & opleiding waardoor capaciteiten en v d g h e den getoetst worden, Bewaking
van & t o e t s - m m t e n in de opleidhg (zowel de theoretische
dils de praktische) tegw al te
grote toegeekiijItheitL B e d ling op diverse momenten in de
opleiding en een goede toetsing
aan het eind. Aan deze dingen
wordt in Kampen de laatste jaren gewerkt.
2. De kerken moeten zorgen voor
een verbeterde en doeltreffende
toetsing van kandidaten, voorafgaande aan het hoepbaar stellen. De inrichting van de examens en de uitvoering daarvan
mag niet za zijn, dat het feitelijk een herhadd thone-examen is, Waarvoor je mmilijk
zakken kunt,
Een eigen oordeel van de kerkelijke vergademgen náástde beoordeling door de docenten in
Karnpen blijft ook in de nieuwe
situatie z'n waarde houden2.
M k het zou daarin dan vooral
om twee àmgen moeten gaan.
In de eerste plaats: hebben we
hier een godvrezende -r,
die goed geestelijk gemotiveerd
is? Die met liefde, met geestelijk inzicht en geest-kracht de
gernwnte kan dienen? In de
tweede plaats: is hij een betrouwbare 'gerefömieerde
vent', die op & vragen en uitdagingen van de praktijk Schriftuurlijk en doeltreffend reageren kan?
Zuke dingen toets je niet met
een 'overhoring' over bestudeerde hoofdstukken uit beken, die
een doublure is van wat er in

-pen
gebeurt. Er is uitvoerig
en diepgaand persoonlijk g e
sprek nodig. Daarnaast ook nog
andere ~ t s - v ~ eEEmmn,
h,
er moet gewerkt worden aan
een herziening van de kerkelijke examens.
3. Er zijn kerken in de wereld
waar een afgestudeerde kandidaat paszelfstandig in een gemeente gaat fanctioneren nadat
hij eerst een iaar als hulppredib m&t toezicht van een -a-fen prédilsarrt heeft gewerkt.
Zuike opties moeten we niet bij
voorbaat onmogelijk verklaren.

4. De kerken zouden in ieder geval op korte termijn een vaste
begeleiding voor prdikmten
moeten regelen. V d voor de
eente jam dat i m d pmedikant is, is een v m van mentoraat af supervisie Wgend gewenst. m m ook voor latere
j m u moet er $eni rr@elijkheid
zip om van buiten je k c t e
omgeving hulp te krijgefiVMK
problemen, liaemts en vragen
m.b.t. het functionerenals predih t Je zou kunnen denken aan
een deputaatschap kgeleiding
p d h n t m , te benoemen door
de eerstvolgende generale synode. Voor zuik werk moeten
we dan wel landelijk mankracht
(en dus ook financiële middelen) vrijmaken. Dit zijn geen zah die we nog langer kunnen
overlaten aan de beperkte moge
l i j k h e n van erikele Kamper
docenm en andere free-lme
begeleih. Maar als we in
staat z?jam een landelijke doven-pt
te 'regelen', zou
zoiets dan voor dit h l nier
kwnen?

5. Er moeten meer mogelijkheden
komen voor het periodiek 'op
herhaling gaan' en voor een 'bijscholing' en aanvullende training van predhten. De huidige voorzieningen zetten k
weinig zoden aan de dijk. Ook
de predikanten zelf zouden in

&t opzicht best wel wat actiever
en creatievermogen zijn.

6. Er zijn speciale maatregelen nodig v m prdikanten en gemeenten die vastlopen. We hebben momenteel onvoldoende
instrumentenvoor een &oede
analyse van de problemen en
voor een vemtwoord en bindend oordeel over wat er moet
gebeuren. Wanneer zulk vastlopen zich voordoet, is er bovendien vaak in de gemeente al van
alles scheef gegroeid. Een beetje d h hulp van kerkvisitatoren M niet toereikend. We zw&n mensen moeten hebben, die
een tijctlang b i j v ~ b e e l enkele
d
dagen pet w& aan zo'n gemeente kunine~~
bestederi.

7. Wanneer het echt niet meer
gaat, moet een predlkant zich
g m p m weten om ontheffing
uit zijn dienst te tegen. Ik zeg
met opzet: 'geroepen'. Ook
heengaan káui een roeping zijn.
Een &gelijke stap moeten we
met elkaar eens wat meer Iepen
waarderen als een weg die soms
echt de beste is. I
kkerken moeten dan wel vmmf zorgen voor
goede financiële en rnakri5le regelingen. Het feit dat zaken van
emeritenngin sen apart parallelverband zijn geregeld mag hier-

voor geen belemmaing zijn.

Tenslotte
Het ging in dit artikel en in de
twee vorige over een moeilijke
materie. Ik gaf ten o p bespreking van bestaande problemen.
Zaiets heeft bepaaide risico's. &r
is teer. Het kan maar zo gebeuren,
dat predikanten in eea negatief
daglicht worden gezet. Toch
meende ik dat het noodzakelijk
was om eens publiek met eikaar
over deze dingen te spreken.
Nu wordt denk ik van ons allen
v66r alles een geestelijke houding,
een geestelijk omgaan mt deze
dingen gewaagd. Laat er liefde zijn
voor elkaar en voor de kerk van

Christus. Laat er ook een hartelijk
gebed zijn. Van predikanten en gemeenten, over en weer. Gebed
vooral voor die situaties waar moeite en onvrede, conflict en onvermogen is. De Here God geve ons een
wijs hart om samen tot heil van de
gemeente bezig te zijn.
1 In 1990 heeft men in de Nederlandse Hervormde Kerk iets dergelijks geregeld: drie
maanden per vijf jaar. Zie P. van den Heuvel, De Hervormde Kerkorde. Een praktische toelichting (Zoetermeer 1991), 213.
Overigens moet er bij het verlenen van verlof ook gekeken worden naar andere activiteiten van een predikant buiten de eigen gemeente. Met een dominee die toch al vaak
'weg' is vanwege werk in het kerkverband
of reizen naar Oost-Europa, staat het er anders voor dan met collega's die bijna alle
tijd in hun eigen gemeente besteden.
2 De generale synode van Sneek 1939 (Acta
art. 67) heeft een besluit genomen waarin
aan de kerken de mogelijkheid werd geboden voor de verwisseling van twee predikanten. Twee gemeenten konden overeenkomen
om elkaars predikant gelijktijdig te beroepen en 'over te nemen'. Provinciale 'vertrouwensmannen' bemiddelden daarbij. Dit besluit stond tegen de achtergrond van een
overschot aan predikanten, waardoor veel
dominees in de jaren dertig nooit een beroep
kregen. De verwisselings-regeling
gaf dan
predikanten van ongeveer hetzelfde 'kaliber' een kans om elders eens opnieuw te beginnen. Er is van deze regeling bij mijn weten maar weinig gebruik gemaakt. Ze is te
vinden in de editie van de kerkorde met bijbehorende synodebesluiten door ds. H. Bouma, ad art. 6 Ka.

G.J.

Getuigen in deze tijd
In het Gereformeerd Weekblad van 9
juni jl., was een artikel te lezen van
drs. Jac. Westland over hoe christenen
getuige mogen en moeten zijn in hun
eigen tijd. De inhoud van ons getuigen blijft door alle eeuwen en tijden
onverminderd hetzelfde. Maar we
moeten wel altijd weer naar vormen
en methoden zoeken om ons getuigenis zo verstaanbaar mogelijk bij de anderen te brengen. Dat betekent, dat we
rekening houden met de omstandigheden van vandaag.
Nu vormen die allesbehalve een
gunstig klimaat voor het evangelie.
De mensen met wie wij in onze
Westeuropese cultuur te maken
hebben zijn aan de ene kant bijzonder mondig en zelfbewust. Kritisch
tegen alles wat opgelegd wordt en
instituten van voorbije tijden. Maar
aan de andere kant niet echt kritisch tegen het materialisme, maar
sterk geneigd om te leven bij de geneugten van de dag. Zijn zogenaamde vrijheid ontaardt in ongebondenheid, zijn mondigheid in eigenwettelijkheid, waarvan de leus
bij de Franse Revolutie al luidde:
Geen God en geen meester. Men
heeft geen behoefte aan de ander.
Met een kleine letter al niet veel,
maar helemaal niet met een hoofdletter.
Aan de andere kant ontmoeten we
bij het getuige-zijn een onzekere
moderne mens. Een mens, die zich
gemanipuleerd voelt. Op de maatschappelijke ontwikkelingen heb je
uiteindelijk maar weinig greep. Je
kunt zomaar ineens op straat komen te staan. En wat ben je in dat
grote geheel eigenlijk waard? Voor
jou is er zo weer een ander. Vaak
ben je niet veel meer dan een admi-

van Middelkoop

e verlegenn veel moderne mensen weer op zoek naar zin.
Het verdrietige en ook wel beschamende is, dat men die vooral buiten de kerk zoekt in allerlei wijsgerig-religieus getinte stromingen.
Dat is dus niet een echt gunstig klimaat. Je kunt je afvragen of je niet beter kunt zwijgen. Laat het maar uit onze houding te merken zijn dat ons
Christen-zijn ons leven vernieuwt.
Hopelijk roept het vragen op en
krijg je gelegenheid om te getuigen
van het geheim van je leven.
Want het kan niet bij zwijgen blijven. Al is het voor een tijd geboden, het is nooit het laatste, nooit
het definitieve. Er is toch maar één
Naam onder de hemel gegeven tot
zaligheid en die Naam mag en
moet verkondigd worden aan alle
creaturen.
En mogen we dan geen moed en
vertrouwen hebben? Het is toch
Pinksteren geweest. En de Geest
spreekt alle talen. Ook de taal van
onze tijd. Ik herinner nog maar
eens aan de belofte van de Heere
Jezus, dat wij ons ook niet bezorgd
hoeven te maken over wat we spreken zullen. Immers, de Heilige
Geest zal het ons geven. Omdat de
Heilige Geest de Geest van het
Woord is, onderstreept dat nog
eens dat we dicht bij de Schriften
moeten leven. Zo wil Hij ons gebruiken ook in deze tijd om in nieuwe vormen, als dat moet in nieuwe
woorden, de boodschap van het
evangelie te vertalen. De Heilige
Geest bouwt de brug van het getuigenis. Hij is het ook, Die aan de andere kant een platform bewerkt
waarop de brug rusten kan. Hij
overtuigt. Hij wederbaart en ver-

nieuwt. Hij maakt in zondaarsharten ruimte voor de Heere Jezus

en zware vervolgingen doorstaan
(25v.).

Christus.

Christenen: een minderheid
Prof.dr. K.RU* 5 c h f in fret Ceatrml Weekbldvan 9 juni jl. over de
achteruitgang van kerk en geloof in
Nederland: Chrsstenen worden een
minderheid. Maar is dat wel m bijzonder?

Als we vanuit historisch perspectief naar het chnstendom kijken,
moeten we zeggen dat het bijna altijd een minderheid is geweest. Zo
is de christelijke kerk begonnen.
D m de j&n zelf werd ze als een
sekte gezien, de sekte van de &oreeërs (Handelingen 24 : 5). Toen
later ook heidenen tot de kerk toebaden, was het al niet veel anders.
Als Pauius een brief stuurt aan de
gemeente te Korinte, schrijft hij:
'Ziet slechts, broeders, wat gij
waart toen gij geroepen werd: niet
vele wijzen naar het vlees, niet vele
invloedrijken, niet vele aanzienlijken' (1 Karinthiërs 1 : 26). Dat
geldt trouwens niet aileen voor de
hele vroege kerk (vgl. 37vv.).
In de tweede eeuw verwijt de Wosoof Celsus de christenen, dat ze eigenlijk maar ongeletterde mensen
zijn, om m te zeggen: mensen van
de nachtschuit. Ze willen en kunnen alleen 'de dwazen en onaanziedijken en dommen en slaven en
vrouwtjes en kinderen overtuigen'
(39). Ongeveer in diezelfde tijd erkent Irenaeus, bisschop van Lyon,
dat het inderdaad 'bedelaars langs
de wegen,doven, blinden, de vertrapten en verachten' zijn die op
Christus afkomen (42). Mam hij
schaamt zich daar in het minst niet
voor, want 'het is beter en van
meer nut onwetend en weinig geleerd te zijn en door de liefde nabij
God te komen, dan te menen zeer
geleerd en ervaren te zijn, terwijl
men toch zijn eigen Heer blijkt te
lasteren, door een andere God als
Vader vmr te stellen'.In de derde
eeuw moest de nog steeds bemkkelijk kleine kerk felle discrimuiatie

Na Constantijn
Tijdens de regering van Constantijn de Grote in de vierde eeuw,
schijnt de zaak helemaal te veranderen. In 313 vaardigt hij met zijn
medekeizer Licinius het zogenaamde edict van M i l m uit, waarbij
aan de christenen vrijheid van godsdienst en gelijke rechten worden
toegekend. Het aantal chxistenen
neemt dan snel tm. Als in 380 keizer Theodasius het heidendom verbiedt en de christelijke godsdienst
tol staatsgodsdienst verheft, neemt
het aantal natuurlijk nog veel sneller toe. Men kan alleen maar een
ambt bekleden als men tot de christeìijke kerk behoort.
Toch moeten we ons ook daarna
niet op de situatie verkijken. Wij
denken vaak dat in de Middeleeuwen West-Europa bijna geheel gekerstend werd. Formeel mag dat
waar zijn(soms vond er een k k e ring van hele volken plaats), maar
we moeten ons daarbij niet een al
te grootse voorstelling van het
christelijke gehalte van deze kerstening maken. De bekende histo-

ricus Jan Romein wees er indertijd al op, dat het middeleeuwse
chnstendom maar een 'dun laagje' vormde (1l).
In de tijd van de Refopmatie is het
vaak al niet veel beter. Wij zijn
nogal eens geneigd te denken dat
in de 1b en 17e eeuw bijna heel
Nederland calvinistisch of gereformeerd was.In werkelijkheid is het
waarschijnlijk maar een betrekke
lijk kleine bovenlaag van ongeveer
tien procent geweest. Prof. dr.
F. de Lange haalt een citaat aan
van de rooms-katholieke socioloog
O. Schreuder, die op grond van onderzoek tot de conclusie is gekomen dat de GereformeerdeKerk in
de zogenaamde Gouden Eeuw
voornamelijk bestond uit'betrekkelijk stevige kernen van belijdende
calvinisten, die zich bewogen in
een zee van onorthdoxie, wijzinnigheid, m- en bijgeloof, slappe
kerkelijke praxis en losse moraal'
(12). Aan het einde van de 19e
eeuw was het al niet veel tieter. Nederland leek wel een christelijk
land, omdat officieel bijna iedereen
wel bij een of andere kerk behoorde, maar de werkelijkheid was echt
wel anders.

Drs. H.Veldman

Licht en schaduw in de
Lage Landen
Een ieder in zijn eigen taal!
Dat is het sprankelende
dat ook de kerkgeschiedenis van de Lage Landen

horen van
Liudger tot Gomarus - de
tijd van Dordt. Erasmus
en de reformatoren, Dopersen en gereformeerden
komen voor het vcetlicht.
Tenslotte: Hoe kwam het
monumentale werk: 'de
Statenvertab' tot stand?
doet leven. W e
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Beroepen te Assen-Zuid:
H.J.C.C.J. Wilschut te Sp&nkgNoord, te Axel: H.A. Strating te
Amersfoort-Noord;te Stadskmaal
(wijk noord): A.G. Bruijjn te tee
surn c.a.; te Sudskmaai (wijk
m):
H.Werieins te Surhuistervsen i.c.m. Opende., te Waardhuizen: P.h
te Bmchtenteld.
Beroepbaar gesteld door de Canadian Reforrned Church te Ham&
ton: R. Sietsma, missionair predikant in Brazilië. Adres: Caixa Postal 203 1,57061970,Macei6, Brasil, e en fax 00 55 82 324 3407.
Aan de TheologischeUniversiteit
slaagden voor het doctoraal examen: DM, Boerma en K. van
Hoek te Kmpen, Th,Oosterhuis te
ZwoUe.

Intrede
Op zondag 2jdi jL deed 03.JR.
Geersing k Lisse en Voorschoten
intrede in de gemeente te Berkel en
Rodenrijs.
Ds. Geersing werd in het ambt bevestigd dom ds. W. Tiekswa te Berkel en Rodenrijs, en deed in de rniddagdienst intrede. Beide exediensten werden gehouden in kerkgebouw k Bron, Rodetuijseweg 97
te Berkel en Rodenrijs.
Nieuw adres ds. Geersing: Rdenrijseweg 69,2651 BN Berkel en
Rodenrijs, e (01891) 1 30 50.
Eveneens op zondag 2juli jL, deed
dr. G. Treurniet Azn. te Waardhuizen intrede in de gemeente te
Beemse.
Ds. Treurniet werd in het ambt bevestigd dom ds. E. Woudt te Heemse en deed intrede in de middagdienst. Beide erediensten werden
gehouden in de Kandelaarkerk,

Weidebuurt 9 te Heemse.
Nieuw adres ds. Treurniet: Weidebuurt 11,7771 CZ Eiktdenberg, =
(05232) 6 51 75.

Brunssum-Tdaek - In verband
met de &vloed van vakmtiagangers, worden vanaf 2 juli jl. t(m 3

I
s&

september a.s. de erediensten in
Brunssum gehouden in de hervormde Bcthi:h&, gelegen 8p de hoek
van de Rins Hendriklaan m de
Hugerstraat.
Aanvangstijden:9 juli: 10.00 en
17.00 uur; 16 juli tlm 13 augustus:
9.00,10.30 en 17.00 uur; 20 augustus t/rn 3 september: 10.00 en
17.00 uur.
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Nijverdstl - in de p e W e 16 juli
t/m 6 augustus, worden in Nijv&dal de erediensten &ouden hhet
Hervormd Centrum, Constantijristraat 7a. Aanvang: 11.00 en 1600
Uur.

Op zaterdag 16 september 1995 zal
het vijftig jaar @eden zijn dat in
Pernis de Vrijmalang plitatsymd.
De kerkeraad wil op die & h m dÎt
feit herdenken, samen met wd-gemeeriteI&n en belangstellenden.
Vanaf f 6.00 uur zal er een informeel samenzijn waden georganiseerd (met koffie en broodjes) in
'Het jeugdgebouw' aan de Burg.

van Essstraat 34.

Om 18.45 uur zal de offÏciEle herdenkuig beginnen in het Irergeh u w aan de Nieuwedijk 6 . Spreker zal zijn ds. A. v.d. Sloot, verder
zal er een historisch overzicht wor&n gegeven over de Vrijmaking in
Pernis en zal er samenzang en orgelspel zijn (informatie: (O1890)
1 84 0711 47 76).

6 32 40.Kerkbhd: Het MorgenZich-Nieuws:H. Janssen, p/a Postbus 102,7770 AC, = (05232)
6 32 40. (pag. 11 en 79).
Niezijl * Scriba: A.A. M n i , p/a
Geref.Kerk, Kerkpad 1,9842 PM,
(05947) 1 31 34. Koster: M. v.d.
Mark, Hoofdstraat 41,9842 PC, w
(05947) 1 35 22 (pag. 46).

Preekbeurfen
Adreswijzigingen e.d.
Ede * Sc*

F. mevit, Voerakker

l O, 67 13 SN, w (Q8SQ)3 3 P 44
(pag. 92)"
Hardenberg-Oest * Predihnt: ds.
M. B m h s is m.i.v. 9 maart 1995
emeritus. Scrih: H. jansxn, anehof 7,7772 GA, u (05232)

De kerkeraad van Den Helder doet
een dringend beroep op prdikmten, hooglerarenof studenten am in
& maanden juli, auptus en q t a k e r pekbeurten te vervullen,
zowel in Den Helder als op Texel.
I%eekvmzkxhg:M. Staring, e
(02230) 3 08 56.

Nu leverbaar het 2e R. B.-boek van de 47e jaargang

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 predikant naar de volgroeide, beroemde prediker en veelbelovende hoogleraar. De bekende Schilder-kenner dr. J.J.C. Dee, geeft een brede inleiding
waarin hij het kerkelijk en theologisch kader van Schilders predikantsjaren beschrijft.
Daarnaast maakt dr. Dee onder andere de theologische fronten zichtbaar, waartegen
Schilder tientallen jaren heefi moeten strijden.
In deze uitgave leren we K. Schilder kennen als d6 man van de kansel.
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