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DE VRAAG
NAAR GELOOF

Na catechisatie bleven ze nog even nupraten.
Jongelui van veertien, vgffienjaar. 'Morgenavond
krggen we huisbezoek', flapte iemand eruit. Meteen

reageerde een ander, met een verdraaide stem:
'En jongen, zeg eens, hoe gaat hef op school? En
op catechisatie? En op verenighg ? '
De hele groep in een deuk van het lachen. 'f Gaf
nogal waf herkenning, blijkbaar,

Daar ga je dan, als ouderling. Doe
je je best om de jeugd erbij te betrekken, reageren ze zo.
Ligt dat aan hen, of doen we iets
fout?
-

De juiste toon
Je staat er versteld van, hoeveel
mensen vandaag nog opzien tegen
het krijgen van huisbezoek. Men
voelt zich ondervraagd en beoordeeld.

Terwijl de ouderlmg m juist niet
wil overkomen. Hij is bereid zich
heel bescheiden op te stellen, maar
ja, hij moet toch vragen stellen?
Daar is hij voor gekomen.
Dat is het probleem van een bezoek met een verplicht karakter.
Het kan stroef verlopen, terwijl niemand dat eigenlijk m wil. Terwijl
het als onbevredigend wordt m a ren, wanneer gerichte vragen uitblijven. Dan blijft het vaag en onpersoonlijk. Op die manier lijkt

het, alsof je het als ambtsdrager
nooit goed doet.
Toch ligt de sleutel voor een goed
diepgaand gesprek binnen handbereik. 't Is maar net, hoe de vragen
worden gesteld.
We weten intussen allemaal, dat
een opziener eigenlijk (letterlijk)
een omziener is (zo bijv. Hand.
20 : 28). Daarom is in de vertaling
het woord 'opzichter'.bewust vermeden. Een herder ziet om naar de
schapen. Petnis voegt daaraan toe
dat de oudste de kudde zal hoeden
zonder dwang en zonder heerschappij te voeren (1 PW.5 : 1-4).
Een oprnerkeli$ woord: hoe kun
je nu hoeden en leiden zonder
heerschappij te oefenen? De be-
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doeling is, dat de ouderling het
Woord bedient, waar hij ook zelf
voor buigt. Omzien gebeurt niet
vanuit de hoogte.
Als je dat met elkaar beseft, wordt
het mogelijk de goede toon te treffen. Op de vraag: 'hoe staat het
met uw geIoof?' klapt menigeen
dicht. Wat moet je daar nu op zeggen? Terwijl de eenvoudige vraag:
'hoe gaat het met u?' vaak heel gemakkelijk de tongen losmaakt.
Is dat een truc? Nee, het is precies
de vraag waar het om gaat. De Herder is ge-interesseerdin het welzijn
van de schapen. Het welzijn zo
breed als het bestaan. Daarom
stuurt Hij onderherders de gemeente in, met de vraag naar & praktijk
van het leven. Lukt het u te leven
als christen? Weke moeiten komt
u daarin tegen, in uzelf of van buitenaf? Kunt u in uw werk met uw
geloof uit de voeten? Kunnen we u
ergens mee helpen? Is de prediking
u tot steun? Wwdt u gestimuleerd
in de stxijd tegen de zonde? Lukt
het u die strijd vol te houden?
Waar liggen de problemen? Bent u
daar eenzaam in? Ervaart u Gods
liefde? Hoe kan God uw liefde merken? Zou u willen groeien in geloof? Enz.,enz.
Ailemaal vragen, niet van bovenaf, van een opzichter. Maar van iemand die naast je staat, die naar je
omziet, en die zelf ook nodig
heeft dat naar hem wordt orngezien. Niet het oog van de keurmeester, om te kijken of je wel
voldoet. Maar de blk van iemand
die het leven kent en die weet,
waar iemand hulp nodig heeft.
Hulp ook in de vorm van onderwijzing of zo nodig vermaning.
Op de juiste toon sprekend kun je
veel vertrouwen winnen. En juist
dan is het mogelijk samen te luisteren naar wat God over deze dingen zegt.

De juiste houding

m.
Zonder schriftelijkekesternmingvan de
uitgever is het niet begestaan artikelen uit
dit blad ousr te oemen.

Toen Petnis apostel werd, hoefde
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hem door Jezus drie keer gesteld:

hij maar 6én vraag te beantwmrden. Maar die ene vraag werd

'Heb je Mij echt lief?'
Dat is de enige manier om ambtsdrager te zijn. De enige houding
waarmee een opziener zich kan presenken en van waaruit hij zal spre
ken. Anders wmdt het ambt een
last, voor iedereen. De liefde tot
Christus wordt omgezet in liefde
tot zijn brmders en zusters. Een levenshouding trouwens voor ieder
die gelooft (Mat. 25 : 40).
Johannes de Doper zei, toen zijn
aanhang verliep: i k ben de vriend
van de Bruidegom, Bij heeft de
bruid (Joh. 3 : 29). De vriend van
de bruidegom was een soort ceremoniemeester, maar dan heel anders dan wij nu kennen. Het hoogtepunt van zijn taak was, dat hij de
bruid naar de bruidegom mocht
brengen! En daarna deed hij zelf
natuurlijk een stapje terug, &e
twee hebben aan elkaar genoeg.
Daarom had Johannes de Doper er
volledig vrede mee, dat de mensen
niet achter hem aanliepen maar achter Jezus. Dat was juist de bedoeling !
h deze enkele pennestreken word,
zichtbaar zowel het belang van het
ambt als de beperktheid ervan, én
hoe je daarmee omgaat.
Het belang is duidelijk: de Bruidegom zendt je met de báschap
van zijn liefde, en met de opdrach
het antwoord van de bruid te vernemen. Dat is het grote kader van alle
preken en van al die huisbeuieken,
jaar in, jaar uit.
De beperktheid is ook zonneklaar:
de bruid moet zelf antwoord geven,
dat kan de vriend niet v m haar
dmn.
Met welke houding zullen de
ambtsdragers dan spreken, van de
kansel en aan de huizen? Ten dlen tijde zó, dat er een indruk ontstaat van de liefde van Christus.
Liefde, die niet vrijblijvend is, &e
heel jaloers kan zijn,die verorrtwaardigd kan reageren, maar die
toch steeds liefde is en dingt naar
het ja-woord in het hart. Met de
voortdurende bereidheid alles
voor de ander te betekenen, mee
te denken in elk probleem, mee te
leven in elk verdriet, mee af te da-

len in elke diepte (Phil. 2 5).
Om dit helder te krijgen, het belang
en de beperktheid van een huisbezoek, kan het geen kwaad dit af en
toe als vraag op tafeI te leggen:
'Wat verwacht u van een huisbezoek?'. Of, wanneer de ambtsdrager kennismaakt: 'Wat verwacht u
van uw wijkouderling?' Dit zal zeker de openheid bevorderen én het
besef, dat een geslaagd gesprek
van twee kanten moet komen.
Vooral lijkt me belangrijk, dat op
die manier het huisbezoek een
steunpunt wordt. Iets om naar uit te
zien en om van daaruit verder te
gaan. Niet als één gesprek op een
eilandje, maar in het grote kader
van al het omzien dat in de gemeente gebeurt.

De jeugd erbij
Hier mogen de jongens en meisjes
bij zitten. En dan worden ze er w k
bij betrokken, uiteraard.
En niemand zal meer lachen, wanneer ook aan hen gewoon de vraag
wordt gesteld naar hun geloof.
Het is twh ook belachelijk, wanneer aan vader en moeder wordt gevraagd hoe zij hun geloofsleven
kunnen invullen, en daarna aan een
kind hoe het op catechisatie gaat.
Natuurlijk, dat laatste hoort er wel
bij, maar dat is geen vraag naar het
hart. En dat hebben zij heel goed in
de gaten.
Eens was een vader ernstig ziek.
Bij het huisbezoek zaten drie kinderem tussen de tien en vijftien jaar.
En daar ging het gesprek, over
school en over de vereniging. Totdat die vader zelf ingreep en tegen
de ouderlingen zei: 'vraag eens of
ze mijn ziekte in geloof kunnen verwerken'.
Kijk, over zo'n vraag worden de
volgende dag geen grapjes gemaakt.
Nu verdient het meestal wel de
voorkeur de jeugd wat indirect te
benaderen. Dat hangt natuurlijk
ook van de leeftijd af. Maar al vrij
jong kun je ze bijv. vragen of ze
weten waar het in de Bijbel om
gaat, of in een kerkdienst. Van

daaruit kan het gesprek gemakkelijk verder gaan door bepaalde dingen uit te leggen en te laten zien
hoe ze zei£ daarin bezig kunnen
zijn.
Zijn ze wat ouder, dan is bijv. het
eigen gebedsleven heel geschikt
om te bespreken hoe zij met de H e
re wel of niet omgaan. De vraag:
'Bid jij elke dag?' schnkt natuurlijk af.Daar help je ook niemand
mee. Maar als gevraagd wordt:
'Heb jij het idee dat er echt Iemand
luistert als je bidt?' sta je vaak prima voorgesorteerd om samen de
waarde, de echtheid en de inhoud
van het geked te bespreken. Dat
helpt en stimuleert, de jongere
weet dan ook meteen waar zijn ouderling de kracht vandaan haalt.
Nog iets ouder en je kunt de vraag
op tafel leggen of ze het niet raar
of verveIend vinden dat er zoveel
kerken zijn. Waarschijnlijk boren
we dan rechtstreeks in een bron
van twijfel en geloofsaanvechting,
al zal de lieve jeugd dat zelf niet
gauw zo noemen. Maar dat er voor
het mg 'tig' kerken zijn, werkt
nogal eens demotiverend om van
harte Christus en de kerk lief te
hebben. Laat al die moeite maar
eens boven water komen,om dan
vervolgens samen te zien wat het
betekent Christus te volgen, werkelijk te luisteren naar zijn stem en
het echt alleen van zijn genade te
verwachten. Als het een beetje wil,
kan er ook nog iets bij over het opnemen van je eigen kruis, je eigen
wil verIoochenen en die van Christus doen. Terwijl de vraag naar de
lief& tot God, hoe Hij die kan horen en zien, door alles heen gewe
ven is.
Dit zijn nog maar een paar voorbeelden, uiteraard. Maar toch duidelijk genoeg om aan te geven hm
je heel persoonlijk kunt vragen, en
vrij diep, zonder verkeerd over te
komen, maar juist om te helpen.
Want juist op die diepte kent het
geloof zijn strijd, al op jeugdige
leeftijd. De slag om het hart van de
mens begint al heel vroeg.
Maar ook verder blijft de vraag
naar geloof van belang.

1

Christus centraal
De jonge christelijke kerk door
heel Judea, Galilea en Samaria had
vrede (Hand. 9 : 31), middenin een
tijd van vervolgmg. Kennelijk ziet
vrede hier op innerlijke harmonie,
eensgezindheidin geloof. Een
wonder! Want inwoners van Judea
zijn meer de voorname mensen; in
Galilea ligt Nazareth vanwaar
nooit iets goeds kon komen; terwijl
met sarnaritmen de joden niets gemeenschappelijks hadden. Maar
kennelijk had men kans gezien het
geloof k Jezus Chnstus z6 centraal
te stellen, dat dit metterdaad de samenbindende factor kon zijn.
Ziedaar het geheim van & gerneente, tot op vandaag de dag. Een verzameling van totaal verschillende
mensen, die elkaar niet =ken omdat ze elkaar goed zouden liggen.
Ieder met zijn eigen achtergrond,
ligging, ervarhg en gevoel. Zuàra
iemand zijn eigen ligging of achtergrond zou gaan profileren, in de
trant van 'zó moet het vcior iedereen zijn', maakt hij brokken. Want
zo is het niet voor iedereen. De eenheid van de kerk zit niet in dezelfde achtergrond, voiksaard, traditie,
opvoeding of ontwikkeling. Helemaal niet! Evenmin zd het gevoel,
hoe wezenlijk het ook bij geloven
betrokken is, de samenbindende
factor binnen de kerk worden.
Want het gevoel en de uiting daarvan verschillen van persoon tot persoon. Hier moeten we allemaal,
oud en jong, pas op de plaats maken. In de kerk vergadert Christus,
Hij bindt ons samen.
Het lijkt me belmgrijk dit hardop
te zeggen. Want we leven in een situatie, dat toch wel allerlei iiggingen beginnen zich te profileren. ledereen zegt dat hij dat niet wil, en
tmh gebeurt het.
Wat is daarop een goede reactie?
Een heleboel polemiek? Liever
niet. De sleutel ligt in handen van
de kerkeraden. In handen van de
ouderling die op huisbezoek gaat.
Laat hij vragen nuar geloof! Naar
dàt geloof, dat Christus bovenaan
stelt in het persoonlijk leven. Daar

'

is heel veel over te zeggen, samen,
mais eerder werd omschreven. Het
gebedsleven is hier een spiegel
vm, wanneer daarin het vertrouwen, de toewijding en de kreidwilligheid onder woorden worden gebracht. Wie m bidt en leeft, is eerst
christen en pas daarna alles wat
met zijn afkomst te maken heeft.
Alleen op die manier irun je echt
vrede hebben met andere christenen en de eenheid van de kerk on&rhoudm. Die eenheid onderhouden gaat samen met de h l s buigen
ander het juk van Christus,hlijden wij in art. 28 NGB.Dat eerste
wil ieder kerklid wel, maar dat
tweede zit ons geen van allen in het
bloed. D m zit een voortdurende
bron van spanning, een bedreiging
voor de vrede van de kerk. Laat de
ouderling dat dan aan de orde stellen, als hij daarvan signalen opvangt. Mijn brweder, mijn zuster,
vindt u het moeilijk om de minste
te zijn? Hoe legt u zich toe op de
gezindheid van Christus? Vindt u
het moeilijk sommige bmders en
zusters te begrijpen? Wat hebt u ervoor over daarin verder te Iromen?
Enz.,enz.Zn voorkom je meteen
dat iemand zich verschanst in een
passieve, kritische houding.
Vragen naar geloof, m k tewille
van de vrede.

Wie ral ons scheiden...?
Deze innerlijke vrede is een goed
antwoord op vervolging door de
wereld. Eri ook op ailerlei leed dat
ons door anderen wordt aangedaan.
Wie Ciuistus bovenaan heeft staan
in zijn Ieven, mag weten: dá$r
komt in ieder geval niets tussen. Al
brandt de hele wereld af.
Daarom is het echt de moeite
waard, te vragen naar levend geloof.

Zie voor documentatie A. N d @ ,
Creamra Verbi, '$-Gravenhage 1984, blz.

81 V.Y.

P. H.R. van Hou welingen

spreking

MATTEUS,
DEE
Ds. G. v.d. Brink verzorgde voor
de E.O. een serie bijbelstudies over
het evangelie naar Mak&. Daarvan is inmiddels alweer de tweede
reeks in boekvorm verschenen. Dit
deel behandelt de hoofdstukken 1020: van Maneus: de uitzending van
de apostelen, de gelijkenissenover
het koninkrijk, k t onderwijs over
de gemeente en v e r ~ h i l b d lije
dendondigingen.
Voor een typering van de gekozen
stijl km ik verwijzen fiaar de b
spdchg van het eerste: deel [De Reformatie 70 (1 9941, p. 133). Een
verbetering ten a@h@ van deel 1
vind ik dai de verwijsteksten nu
vaak volledig uitgeschreven zijn.
Het geheel laat zich daardoor gemakkelijk lezen en is goed te gtbruiken als doorlopende toelichting
bij de bijbeltekst.
Op de laatste bladzijde (p. 170) trof
mij het volgende. De schrijver noteert het opvallende feit dat Matteus over twee bhden voorbij
Jericho spreekt, &mi$Marcus er
slechts één noemt @artheiis). En
Lucas meldt de aanwezigkid van
een blinde nog v& Jericho. Maar
wat moet een argeloze bijbellezer
denken van de volgende opmerking? 'Dat zijn geen verschillen
om w nodig te hmoniseren. Dat
wordt een geforceerde zaak. De
Evangeliën geven een volstrekt betrouwbaar verslag van dingen die
echt geixurt zijn. Daar gaai het

Maar als ze zdke dui&lijke verschillen vertonen, iigt er een exegetisch probleem.Is harmomwen
dan geforceerd? In dit geval spreken Matteiis en Marcus eikaar niet
tegen, als Marcus van de twee aanwezige blinden er &n bij name
noemt. Lucas vermeldt waarschijnlijk een andere blindengenezing,
bij het naderen van de stad. Trouwens, vdgens MatteUS 2 1,14 heeft
Jezus ook in de tempel meerdere
blinden genezen. Maar dat kom
hopelijk nog, in deel 3!

om.'
Uit de laatste zin mogen we afleiden dat ds. Van den Brink alle drie
getuigenissen betrouwbaar acht.

Nummer 44 zal D.V. verschijnen
op 19 augustus1995.

N.a.v.G . vari den Brink, Mattelis. Ileel2:
Hoofdcaik 9 : 35-2û : 17-34. Uitgave Buijten & Schippmjn, Amsterdam 1994. Omvang 170 pagina's; prijs f 2250.

Wegens vakantie
zal De Reformatie
een week
niet verschijnen

DE MAN NAAR GODS HART

'De HERE heejft Zich een man uitgezocht naar zijn hart...'
1 Samuel 13'14

Ik geloof in de leiding van de H 5
RE in mijn leven.
Ook al sta ik er soms tijden niet bij
stil. En als ik mij er wel van bewust ben, kan het ook weer zo omslaan. Totdat ik Hem weer Zijn
Naam hoor noemen: HERE! Ik
ben, Die Ik ben. Dat wil zeggen: je
mag geloven, dat Hij bij jou is. En
met je mee gaat.
Maar gaat Hij soms ook voor mij
opzij.. . d3 ik een domme beslissing neem? Iets, waarmee Hij het
niet eens is. Het Iijkt alsof de
HERE soms dingen "toelaat' in
Zijn Wijsheid. Om mensen in hun
eigenwijsheid iets te leren. Stijfkoppigheid wordt dan niet, zoals in &
Bijbel, afgestraft. Maar ogenschijnlijk toegestaan. Hij komt er vanzelf
wel achter...

Protest
Het is er eindelijk van gekomen. Er
is een koning!
Saul is tot koning over Israël gezalfd. Je bent er als lezer van het
verhaal vanaf 1 Samuel 8 helemaal
bij.
Frotesteert Samuel wel, maar de
HERE niet? 'Het volk begeert een
koning.' Niemand luistert naar Samuels bezwaren.Een koning zal en
moet er komen.'Dan zullen wij
tenminste eens zijn, zoals alle andere volken', zeggen ze.
Zal het Samuel niet hogdijk verbaasd hebben dat hij de HERE
hmrî zeggen: 'Stel een koning
over hen aan. Ze verwerpen jou
niet, maar Mij'.

Toch een koning
Is het toeval, dat juist in die tijd
ezelinnen weglopen? Nou ja, dat
komt vaker voor. Maar w begint
de reis van Saul, op weg naar het
koningschap! Een jonge h l .
Knap, lang. Uiteindelijk kruist zijn
weg die van de 'ziener'. 'Net' als
hij de stad binnenkomt, komt Samuel naar buiten. Gister zei God
hem: 'Zalf morgen de vorst, die
mijn voik gaat bevrijden'.
Na het maal praten die twee op het
dak. Dan is er opeens heel wat te
bepraten! Het ochtendrood kleurt
Saub gezicht nog rder, als Samuel hem na hun diepgaande gesprek tot koning zalft!
Thuis vertelt Saul wel over de zcekactie. Maar niet over die andere
dingen. Over Gibea, dat de Heilige
Geest ook kwam. Die zalving
maakte hem echt tot een ander
mens. Echt? Profeet? Wat zeg ik,
koning? Saul is duizelig bij thuiskomst.
Bij de vergadering van het hele
volk in Mispa heeft hij zich verstopt! Samuel kent hem inmiddels
en wijsî hem aan voor het volk.

Een andere mening?
Maar is Samuel het an&rs gaan
zien? Hij is oud en grijs. Tijd om
terug te d n . In zijn afscheidsrede wendt hij zich nog een keer tot
het volk. 'Jullie hebben nu een echte koning.' Maar hij dwingt Israël
tot het bekennen van hun kortzichtig denken. Regen- en onweersbuien volgen op het gebed van Samuel. Het is niet alleen een geladen
dag vanwege het weer. Dit zit ook
in de vonkende toespraak van Samuel.'Als jullie God loslaten, zul-

Jaren later
De spanning is zinderend. Filistijnen staan op het punt aan te vallen.
Het Israëlietisch leger slinkt per
uur.Zeven dagen in grotten, spelonken en holen. En maar wachten.
De toestand is dramatisch aan het
worden. 'Majesteit, hoelang wilt u
nog wachten? Wacht u tot ze ons
komen slachten!'
Saul ontsteekt het offer, dat eerst
moet worden gebracht. En het is
nog niet eens geheel opgebrand, of
daar staat een oude man!Samuel.
En de straf is hard! Dwaas gehandeld. En God heeft al een ander benoemd tot koning! Een man naar
Zijn hart. Weer een proefgelmi en
weer... ja alweer is het mis gegaan.
Samuel bleef intens verdrietig.
Hij kon toen nog niet weten dat
God later een man naar Zijn hart
zou sturen. De Z m n van David.
Die deze vicieuze cirkel doorbreekt
en aan mij... Zijn hart geeft.
En stel je toch eens voor, dat Hij
niet gekomen was.

TWEE SPOREN OPENBARING

1 I n het vorige artikel. 'Resten van openbaring l
gingen we na hoe Paulus reageert op de godsdienstigheid van de Grieken in Lysfru en Athe
(Hand. 74,8-78 en J 7,6331, De waag daarb
was: is er nog bruikbare kennis van God vos
den bij de heidenen? In di#artikel zoeken we v
der naar de waard8 van dje ~s4erivan
van God aan de hand van R i r m e h m 1,r7'tJ2
1. De schuld van de
heidenen
In Romeinen 1,18-32 geeft Paulus
een min af mem systematische uiteenzetting van Gods oordeel over
d e goddeloosheid. Voor Jood en
Griek is aileen gerechtigheid te verkrijgen door het gelmf: 'de rechtvaardige zal door geloof leven'.
God ml hen dit openbaren. Er zijn
echter twee sporen in die openbaring. Het eerste: 'Want gerechtigheid van God wordt daarin geapenbaard uit geloof tot geloof, gelijk
geschreven staat: de rechtvaardige
zal uit geloof leven' (Rom. 1,171.
Het andere, niet minder duidelijk:
'Want de t m van God openbaart
zich van de hemel over aile goddeloosheid en ongerechtigheid van
mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden... '
(Rm.1,18).

Gerechtigheid en toom van God
wordt beide geopenbaard. Over de
gddeloosheid van mensen (zie
hierover de vss. 19vv) wordt G d s
toom geopenbaard. Wie niet gelooft, de toorn G d blijft op hem.'
Dit geldt ook voor mensen die de
waarheid, die ze kennelijk wel konden weten, in ongerechtigheid ten

onder houden. Al is het mogelijk
God te kermen, er is een mahittiisme werkzaam bij mensen, dat de
ware kennis van G d onderdrukt.
God spreekt hierover een o o r d 4
uit in de vorm van een opbaring.
De mensen hebben echkr geen verontschuldiging, omdat Gods eeuwige kracht en goddelijkheid te kennen is. Hier wordt geen ' o p b a ring' (bekendmaking, altijd door
middel van een wmrd) mee bs
doeld. Wat verborgen was, wordt
opengelegd, zodat het zichtbaar en
kenbau is. Romeinen 1'19: hetgeen van God gekend kan worden
is 'in hen verschijnende', het is manifest, 'hard' geworden, het blijkt
helder uit $e dingm. Ik Wt van
God blijkt duideIijk uit de werken
van God iri de namur m de geschiedenis.
Dit moet dus geen 'algemene openbaring' genoemd worden, want er
komt geen'woord' rtan te pas, het
is de wmrdloze d e s t a t i e van
Gods macht. Openbaring is altijd
bekendmakhg door rnondelhge
tcielichtirrg en dat is hier niet het geval. De oude bijbelgeleerden spraken dan ook tmwht van manifestatie Dei,God 'is er', zijn eeuwige
kracht en goddeìijkheid blijkt uit

d d s klaarblijkelijkheidof Gods
manifestatie, maar het is geen algemene openbaring. Openbaring is altijd hkendmakingdoor mondelinge toelichting en dat is hier niet het
geval;
Het verschil tussen 'openbaring'
en 'manikstatie' h op grond
van het Griekse woordgebruik
niet te sterk w o d m aangezet.2
Het kan allebei openbaring genoemd worden: 'Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbmrd uit gdoof tot geloof...' (vs. 17), en: ' W a t toom
van God openbaart. zich van de
hemel over alle goddeloosheid
en ongerechtigheid van mensen...' (vs. 18).
h vs. 18 wurdt ook het woord
'openbaar' (phneros)gebruikt.
Dat heeft ook de betekenis: evident, duidelijk, helder, bekend,
manifest? Wanneer men deze nuance kiest, wordt m.i. duidelijker,dat het hier niet gaat om
(w0ord)openbaring(als spreken
van God tot mensen; in menselijke r a d bekendmaken wat voordien verborgen was), maar m
zaken die duiklijk zijn uit de
vemhijllakn =H,zoais ze door
Bod gemaakt zijn of zoals &j-=
'deed verschijnen' (vgl. ephaneraosen in hekeifde vers?. D u s
de daaden (ook de wet?) vm G d
zijn kenbaar, duidelijk uit zijn
werkm. Vandaaruit is dan As
volgt te redeneren: wat God kenbaar en duidelijk gem& heeft,
namelijk zijn eeuwige kracht en
goddelijkheid mom, 1 ,M))wordt
al vanaf de schepping met het
verstand doorzien.
Het lijkt mij een g& reden dan
de term 'manifestatie' te gebrui-

ken. Want Gods hdoeling is in
zijn werken 'manifest', in de zin
van 'evident, helder en duids
lijk'. Vandaar dat ik wat 'algemene openbaring' werd genoemd,
liever 'manifestatie' van God
noem.' Als J. van Bruggen stelt6:
'Uit deze verwijzingen naar twee
redevoeringen [nl. Hand. 14 en
17, DG] tot heidenen (!) blijkt
dat de algemene openbaring
Gods voor Paulus een levende
werkelijkheid is waar men vanuit
mag gaan bij de aanspraak van
de ongelovigen', kan ik mij daar
uitstekend in vinden, maar ik zou
het liever geen 'algemene openbaring' noemen, maar 'algemene
manifestatie'.

De kennis (van de wet) van God is
ook verwrongen, verbasterd en verdrongen. De waarheid is vervangen
door de leugen. God heeft hen d m
ook overgeven aan hun zondige
neigingen. Romeinen 1,2627 geeft
een voorbeeld van de meest perverse vorm van zonde, de groepsgewijze seksuele omgang.De natuur
wordt op z'n kop gezet. Ze verwerpen het God te erkennen (dus ge
ven Hern niet de eer die Hern toekomt). Romeinen 1,28-32 beschrijft verder aan welke zonden
God de heidenen overgegeven
heeft.
Dit verklaart waarom God & v o k n
op hun eigen wegen laat gaan en de
zmde (bimen zekere grenzen) laat
voortwoekeren.Tot het moment dat
Hij ze met de verkondiging van het
Woord wil bereiken, liei Hij ze los
en sloot ze op in hun eigen inzichten.
Dmr de verkondiging van het mangelie, dat altijd tot de mensen komt
met de oproep tot geloof (erkenning
van God) en bekering (dienen van
God), wekt G d ze uit hun zelfgenmgzame verduistering. Wie bestemd zijn tot het eeuwige leven k*
men tot bekering.

Gods kracht en goddelijkheid kunnen vanaf het begin van de wereld
met het verstand doorzien worden.
Er is de mogelijkheid gegeven om
God zo te kennen, tcht te kennen
uit zijn werken. En dat ontneemt ieder mens de mogelijkheid om zich
te verontschuldigen. Wie schuldig
verklaard is, zal zijn gerechtvaardigde straf niet ontlopen. Dat God
de straf over de heidenen nog niet
direct uitvoert, is zeker geen algemene genade (gemene gratie) te
2. Tussenbalans: Gods
noemen. Uitstel van de executie
openbaring alleen
mag nimmer gratie of genade geHet zal duidelijk zijn dat de bespronoemd worden. De mensen hadden
ken teksten uit Handelingen en Rode mogelijkheid God te kennen,
meinen in de loop van de zendingskenden Hem zelfs(Rom. 1,21).
geschiedenis steeds weer een rol
Maar ze hebben Hem niet gedankt
hebben gespeeld. Op grond van de
of verheerlijkt. 'Daarmee begint aluitleg van deze verzen werden beles. Met het uitblijven van eerbied
slissingen genomen over de waarde
en dank. En al het andere is gevòlg.
van de niet-christelijke of heidense
Omdat men niet dankt en bidt, dáárreligies.
om wordt het denken beneveld en
Calvijn schreef bij Romeinen 1,18v
gaat men tot mensvormige gedachdat
er bij de heidenen nog wel ' k i e
ten over God komen en tot mensmen' van de zuivere Godskennis
vormige moraal'.' 'Hun overlegginovergebleven waren. In hun spregen zijn op niets uitgelopen en het
ken over God zouden nog wel
is duister geworden in hun onverwaarheidselernenten zitten. Calvijn
standig hart' (Rom. 1'21 b). Ze
zo de deur op een kier gezet
heeft
dachten zelfs dat ze wijs waren
naar
de
leer van de 'natuurlijke
(vgl. de Atheners in Hand. 17!),
godskennis'?
Overigens laat Calmaar het blijkt dat ze allen gepervijn
er
geen
misverstand
over beverteerd zijn in hun dienst van
staan,
dat
die
'kiemen'
geen
mogeGod. De majesteit van G d is verlijkheid
bieden
om
de
verlossing
te
vangen d w r een beeld (afbeelding)
verkrijgen,
daarvoor
is
alleen
Chnsvan een mens of een dier.

tus waardig genoeg. Romeinen
1,l &vlaat geen ruimte om positief
te spreken over de godskennis van
de heidenen.
Er zijn geen goede elementen overgebleven van de godskennis.
H. Berkhof spreekt over 'fragmentarische en gebroken' kennis van
~ o d Maar
?
wat slechts gedeeltelijk
aanwezig is of wat gebroken is,
kan ondanks onvolledigheid op
zich nog wel goede kennis van
God bieden. Romeinen 1,18 stelt
juist nadrukkelijk dat de waarheid
door de heidenen in ongerechtigheid ten onder wordt gehouden. Er
is geen gedeeltelijke kennis van
God,alleen maar verdòrven kennis. Verdorven en verwrongen kennis is geen goede kennis van God.
Er is ook wel gezegd dat in de verkondiging van het evangelie mngeknoopt kan worden bij de aanwezige, verwrongen godskennis. Dat is
de vraag van het aanknopings- of
wngrijpingspunt. Anders gezegd:
kun je voortborduren op deze kennis, bf moet je het op zich verkeerde gegeven aangrijpen om je eigen
unieke h d s c h q te bezorgen?
Duidelijk moet zijn dat die verwrongen kennis geen enkele p s i tieve rol kan spelen. 'Deze niet-ge
wilde kennis van God in de mens is
geen aanknopingspunt of houvast
voor het evangelie. Deze kennis is
niet & eerste stap op de weg. Omdat de mens deze kennis bezit als
een niet-gewilde kennis is het juist
een verharding tegen het zetten van
de eerste stap naar God terug'.''
Paulus grijpt in het gesprek hoogstens een element uit hun religie
aan (altaar voor de onbekende god;
het citaat 'wij zijn van zijn [Zeus']
geslacht'), om zijn eigen verhaal te
houden, maar de boodschap die hij
brengt laat geen twijfel over de onwaarde van de heidense religie. De
godsdienstigheid van de heidenen
is voos: bekees je maar van die
dwaalweg!

3. Christendom vervulling
van de godsdiensten?
h de achttiende eeuw, de tijd van

de Verlichting, werd steeds meer
bekend van de (were1d)godsdiensten. De gedachte kwam op dat het
christendom de vervulling of de
kroon mu zijn van de andere godsdiensten. Alle godsdiensten zouden
iets van de waarheid bezitten, maar
de meest verlichte godsdienst was
ongetwijfeld het christendom.
Vele verlichte chrisknen achtten
het daarom ook niet meer nodig de
aanhangers van de andere godsdiensten met de boodschap van
Christus te benaderen. Het was voldoende de verhevenheid van het
christendom te laten zien.
Een bekend voorbeeld van de redenering die men hanteerde, is te vinden bij J,G. Lessing (1721-1781) in
zijn Fabel van de Drie ~ i n ~ e n . "
De boodschap van Lessing was:
het is niet uit te maken welke van
de dne vmaarnste godsdiensten,
jdendom, christendom of islam de
ware is. De waarheid van en de
schoonheid in deze drie gocisdiensten is niet van elkaar te onderscheiden. Wees daarom v
d verdraagzaam tegenover elkaar, was
zijn devies. De drie godsdiensten
zijn alle drie even waar en het is
niet uit te maken wie de 'echte' is.
in & negentiende eeuw hebkn vele christelijke kerken soms ook niet
veel meer gedaan dan de verworvenheden van hek westerse christendom te planten te midden van de
andere godsdiensten en culturen.
Toen het besef doordrong dat & andere godsdiensten er mk verheven
en edele gedachten op na hielden,
moest de motiveringom het christelijke geloof te verkondigen wel tanen.
Anderen brachten een sociaal evmgeiie dat zich eigenlijk allen van
de andere grote godsdiensten onderscheidde dmr een hogere moraal
en de gedachte dat het christendom
zich tot een hogere trap van ontwikkeling van het religieuze leven had
ontwikkeld. Omdat het histmische
christendom hoger geacht werd
dan de andere godsdiensten, kon er
toch nog een reden zijn om zending te drijven.
De discussie over de waarheid in

de andere godsdiensten is in onze
eeuw nog niet geluwd. Het thema
kwam telkens m g op de vergaderingen van de Internationale Zendingsraad. Een beslissende en verhelderende rol heeft de taalgeleerdelzendingsman Hendrik Kraemer
gespeeld door zijn bijdrage aan de
voorbereiding voor de Internationale Zendingsconferentiein Tambaram (Zuid-inclia) in 1938. Geïnspireerd door Kar1 Barth heeft hij duidelijk gesteld, dat niet het historische christendom normatief is voor
het zendingswerk, maar slechts de
bijbelse boodschap.12
Kraemer had niet in alie opzichten
een goede visie op het karakter van
Gods openbaring. De Bijbel was
voor hem een getuigenis van mmsen over Gods openbaring. Tach is
in zijn 'realisme' te waarderen dat
voor hem Gods openbaring in Jezus Ctiristus uniek is. De Bijbel
biedt echt de énige manier om God
te kennen. Daarom mag het zendingswerk geen historisch christendom verkondigen, maar alleen de
openbaring van God in Jezus Chnstus. En die bekendmaking moet
aan de volken verteld worden.

Vgl. N.H.Gootjes, De geestelijkheid wui
God (diss.), Franelcer: Wever, 1984,93v.
Vgl. bijv. G.C. Berkouwer, De Algenmew
Opiabnring(Dop.Studiën), Kampen:
Kok, 1951,75w.die het verschil aissen apohluptpo enphaiierw wil verwaarlozen.

W . Bauer, Wöi-terbuch z m Nmcn TestaYork:De Gniyter, 1971,

ment, Bwlin/New
S.V.

Van phwroo, Bauer: 'opmbaar maken
bekend maken,tonen'; bier: 'was an ihm erkemibwist'.
-

Ook D.K. Wielenga J.Dzn. 'Paulus en Aratus', De u k k r is & wered, Amsterdam
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H.Kraemer, Godsdienst, godsdiensten en
het christelijk geloof, Nijkerk: Callenbach,
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zal er ongetwijfeldaan gedacht hebkn,
v o d omdat hij Gads algemene openbaring
(de revelatio Dei generaiis) uitsluitend b
perken wil tot Gen. 1-1 1. Via A.G. Honig,
Handboek van de GereformeerdeDogmatiek, Kampen: Kok, 1938,67v., sluit hij aan
bij de oude dogmatici, die ook onderscheidden nissen munfestu?io(wat God kennelijk

in de kosmos is) en revelario (rechtstreekse
openbaring door het Woord).Wie &ze oude
dogmatici zijn, is niet duidelijk. Het zou vanwege het belang van & hele beschouwing
en de hordeiing van de niet-christelijke religies de moeite waard zijn dit na te gaan.
'IS G d onbekend omdat hij onbemind
is?', De R d o m t i e 46 (197'0/1) 386.
J. van Bruggen, 'Het Vondeipark is het ergste niet', De Rqformatie 46 (1 97011) 378.

N.H.Gootje, De geestelykheid van God,
97.
H. Berkhof, Chr&telijkgelo<S, Nijkerk:
Callenbach, 1973 ,50.
'O J. van Bruggen, 'Is God cmbernind omdat
hij onbekend is?'

J.G. Lessing, Nathm der Weke, in:Werk I, 553v. Vgl. voor een korte samenvatting: J. Verkuyl, Zijn alle gofsdiensten
gelijk?, Kampen: Kok,1984 ,29-30.
l2 H.ICraerner, The Chrish'an Message in a
Non-Cisticmn World, 1937.

DORST HEBBEN IS GOED

'Wat de boer niet kent, dat eet hij
niet'. Als kerkmensen iets vreemd
vinden, zullen ze het ook niet gauw
een plaats geven in hun leven.
Dat was ook zo in de dagen van Jezus. Hij wilde mensen dorstig maken door zijn woorden. Mziar velen
vonden het te nieuw. Ze konden
zich niet voorsteilen dat Hij, die
tenslotte gebceid voor Pilatus
stond de redder van Israël en van
de wereld was. Zou Hij echt leven
kunnen geven? Dat was onvoorstelbaar. Daarom riepen ze: kruisig
Hem, weg met Hem!

ten worden passend gemaakt bij hedendaagse ervaringen. Maar het
boeiende en dorstwekkende verdwijnt dan uit zo'n woord. Anderen laten horen: ja, een mooi woord
maar ik weet niet wat ik me daarbij
moet voorstellen. Ik hou me maar
aan wat ik we1 begnjp. En zo
wordt dit woord van Christus naar
de achtergrond geschoven.
Maar zo beslist onze ervaring of
ons voorsteIlingsvermogen of we
veel met zo'n woord doen of niet.
En nu ik dit zo schrijf zegt u als le
zer waarschijnlijk ook: dit is niet
goed!

Dat laatste roepen wij zeker niet.
Maar zijn onze verwachtingen
hoog gespannen? Geloven wij w d
dat Hijsimmen van levend water
uit ons binnenste kan laten stromen? Bij ons allen, ook bij mij?
Of staat zo'n woord (Joh. 7 : 37
e.v.) een beetje aan de zijlijn van
ons leven?
Dit is maar één voorbeeld van grote beloften. In volgende artikelen
wil ik graag nog wat meer noemen.

Eerlijk zijn
Hier wiI ik het nu over hebben: wat
doen we met zuike grote hloften?
Laten we ze echt staan? Laten we
er ons hongerig door maken? Of
dorstig naar dat grote wat beloofd
wordt? Gebruiken we ze in onze
gebeden?
Het gevaar bestaat dat we deze en
andere beloften wat uit de aandacht
W e n . We leggen ze wat buiten
ons blikveld. Preken er weinig over.
Maar zou dat de bedding zijn van
de Here Jezus? Natuurlijk niet.
Toch gebeurt het wel. Ik heb mense.n in een gesprek hierover wel
eens een heel b e r k t e uitleg horen
geven aan m'n w d .Grote belof-

Maar waarom doen we h toch
zo? Laten we daar eerlijk over nadenken.

Wat is een christen?
Als ik met mensen over deze dingen praat, gebeurt het nog wel eens
dat mensen onrustig worden. Ze
zeggen het ook wel: ik krijg het gevoel dat er iets niet goed met mij
zou zijn. En ze vragen: leef ik dan
niet goed? Vindt u dan dat ik geen
goed christen ben? Hebben we dan
altijd verkeerd geleefd?

maai niet gek om te zeggen dat

christenen nog veel niet weten of
kunnen. Het is zelfs vanzelfsprekend te zeggen dat we als kinderen
van God nog veel te ontvangen
hebben wat we nog niet hebben.
We hebben het in belofte, maar
nog niet in onze handen of in ons
lijf (bijv. een volkomen nieuw
hart). Bij iedere doop wordt gebeden om waar geloof, vaste hoop en
vurige liefde. Maar &t wil toch
niet zeggen dat iedere gedoopte
zo'n geloof, hoop en liefde ook bezit. De praktijk van vandaag leert
je wel anders. We zijn ook vandaag
gebrekkige mensen, juist op deze
punten.
Tussen allerlei beloften van G d en
& vervulling van die beloften zit
vaak tijd. Een tijd van groei. Een
tijd van omgaan met Christus. Een
tijd van hongeren en dorsten. Een
tijd van beproeving en veel gebed.
IIc heb de hdmk dat dit nog wel
eens vergeten wordt.

Alles of niets?
Het gevolg is het 'alles of niets den-

Dan reageer ik vaak met de volgende vraag: gelooft u dan dat u al volmaakt bent? Dan vraag ik: gelooft
u echt dat de Here Jezus u nog wat
te leren of te geven heeft? Kunt u
voor uzelf ook punten aanwijzen
waar u persoonlijk nog gaven nodig hebt?
Het gesprek gaat er dan over dat
een christen iemand is die onder de
hoede van de Heilige Geest leeft en
daarom ook in zijn of haar leven
vruchten van de Geest mag en
moet verwachten (negen worden er
genoemd in Gal. 5 : 22). De vernieuwing van ons hart en leven is

ken'. Of je hebt alles al bf je bent
nog niets. Als je alles hebt ben je
een echt kind van God. Als je niet
alles hebt deugt het niet met je. Als
je bijvoorbeeld moet constateren
dat die stromen van levend water
niet echt uit je binnenste vloeien,
dan voelen velen zich veroordeeld.
Ze denken dan dat ze daarom geen
goed kind van G d zijn. Want het
is albs of niets.
Maar dit isfout!! Echt goedfout.
Tegen kinderen die in de groei zijn
zeg je toch ook niet &t ze alles al
moeten hebben en kunnen. God
zegt dat ook niet tegen ons. Want

wij zijn, zolang we hier op aarde leven, kinderen van Hem in de groei.
En de Bijbel vertelt ons waarin Hij
ons wil laten groeien. Hij geeft grote beloften van grote groei, die Hij
zal bewerken: stromen van levend
water, grote geloofsvreugde, liefdevolle ogen, vergevingsvoIle harten,
liefde zelfs voor vijanden, enz. enz.
Geloof dat u een kind in de groei
bent. God heeft ons beloofd die
groei te geven bij onze doop. Maar
niet alles tegelijk. In de omgang
met Hem gaat Hij ons de beloofde
groei geven.'

Waar het om gaai
Her centrale punt in het geloof is
niet of ik al een bron van stromend,
levend water ben. Ook niet of ik al
een erg blijmoedig geloofsleven
heb. Ook niet of mijn hart al vol
van liefde is. Dat is niet her eerste.
Dat zijn de gaven die Hij belooft
aan hen die geloven. Die volgen op
,
het geloof. Het g a t er om ofwe
echt geloven &t de Heer deze diagera in ons leven wil bewerken. Zo
ja, dan grijpen we al zijn beloften
vast en we houden ze vast ook in
onze gebeden. We pleiten op de beloften en we kijken dorstig uit naar
de vervulling van al die beloften.
Ook van die onvoorstelbaar grote.
En we worden niet hopeloos en
wanhopig als & vervulling dm
niet direct komt. Hoelang moest
Abraham niet wachten voordat hij
vader werd? Hoelang David niet
voordat hij koning werd? God doet
wat Hij gezegd heeft. Als we er
maar hoopvol naar blijven uitzien.
En dus biddend om de vervulling.

Als we er niet meer om vragen
blijkt het dat we de beloften niet
echt geloven. We hebben ze dan
aan de kant geschoven. Maar dan
zullen we de vervulling ook niet
meemaken (Lees hierbij eens het
indringende Lucas 18: 1 -S!).

Wees niet wanhopig of moedeloos
als de vervulling soms lang op zich
laat wachten. Open des te meer Uw
mond. Hou u vast aan Gods belof-

ten. Hou God aan zijn beloften.
Maar eis niet: nu, nú moet het ook
gebeuren. Want God beslist wanneer en hoe Hij zijn beloften aan u
vervult. Hij is en blijft Heer.

Meer genade
God wil zien, of wij echt geloven
en ons nog dorstig laten maken
door zijn beloften. De kerk weet
daar al eeuwen van.
In Dordtse Leerregels I.16 lezen
we: 'Nu zijn er mensen die het levend geloof in Christus of het vertrouwen met hart en ziel, een goed
geweten voor God, het leven in de
kinderlijke gehoorzaamheid en het
roemen in God nog niet zo sterk bij
zichzelf opmerken'. Zij hebben duideiijk ailes nog niet?! Nee,maar zij
zijn wel gelovigen. ais zij er naar
verlangen. Als ze dorstig zijn.En
dat blijkt als zij 'de middelen, waardoor God naar zijn belofte dit alles
in ons bewerkt' gebruiken (Bijbel,
samenkomsten, gebed, gemeen-

schap der heiligen, enz.).
Laai u daarom nooit ontmoedigen
als u alles nog niet hebt. 'Integendeel, blijf gewoon de middelen
trouw gebruiken en vurig verlangen n m r de tijd van overvloediger
genude en verwacht die ootmoedig
en eerbiedig' (DL I, 16).
Laat u niet onrustig maken door
grote beloften waarvan u moet zeggen: daarvan merk ik niets in mijn
leven. Zeg liever: daarvan merk ik
nog niets. Maar de Here heeft het
beloofd! Dus za ik het wel meemaken. Op Go& tijd zái Hij het geven. Want Hij is trouw.
Laat u dorstig maken. Dan wil
God. Dh zullen er tijden van overvloediger genade komen.
1 .
Zie de artikelen van de vorige maand in
deze rubriek over Geestelijke groei,
geschreven door ds. H.J. Meselink.

Zie hoe o n s doopformulier omschrijft wat
de Heilige Geest ons belooft bij de doop.
Geref Kerkboek p.S 13.

De stlchtlng Afbouw te Kampen ste# zich
ten doel de beoefening van de gereformeerde ffieotogie te bevorderen door met
name te helpen blj de financiering van
proefschriften ten dienste van
aan de Unlverciteit te Kampen,

11Voor haar inkomsten is de stichting geheel 1

Glften, dle fiscaal affr

DE BELIJDENIS ALS GIDS
BIJ DE AMBTEN

Daarnaast kan zondag 3l van &
HeidelbergseCatechismus worden
genoemd, over & bediening van de
sleutels van het koninkrijk der hemelen.

bp
de ambten. Een gids dle ons helpt uit de ver1
Kerkelijke M l u l k n
Zou de kerkorde daarvoor h e n
dienen? Voordeel daarvan is, dat
die geen particuliere mening bevat;
het gaat om kerkelijke afspraken.
Zolang ze niet veranderd zijn, hebben we beloofd ons er aan te houden.
Maar het nadeel is, dat ze wd veranderd h h e n worden. Zelfs rijst
bij de huidige stand van zaken de
vraag, of de kerkorde niet veranderd móet warden. Is de scherpe
scheidslijn die de kerkorde trekt
tussen predikanten enwzijds en ouderlingen en diakenen anderzijds,
wel terecht?Zou die lijn niet verlegd moekn worden: predikanten
en ouderlingen wat meer als eenheid, en & diakenen wat meer afgezonderd, ais ambtsdragers van een
andere orde?
Om deze vragen open te houden,
kunnen we beter eldm ons uitgangspunt kiezen.

Dat zelf& geldt voor de bevestigingsfomulieren. Ook dat zijn kerkelijk vastgestelde formuleringen,
maar ook zij kunnen veranderd
worden, en moeten misschien ook
inderdaad veranderd worden. Niet
geschikt als beginkader dus.
Je zou ook de recente synode-uitspraken kunnen nemen. In De Reformatie van 23 oktober 1993 en

vervolgens, werkt C.J. de Ruijter in
deze richting. De wissel is om, laten we eens kijken waar het spmr
nu heen leidt.
Het probbem is echter, dat deze
synode-uitspraken voor verschillende kerkleden al een stap te ver zijn.
Ze staan nog ?er discussie! Qok De
Ruijter zelf heeft zijn kritische op
merkingenerbij.
Bovendien weegt mee,dat de synode zelf niet bedmlde om een
alomvattend kader voor de ambten
k geven. Ze ging slechts heel voorzichtig die weg een eindje op, om
in een bepaalde kwestie een uitspraak te kunnen doen.
Als de synode niet meer bedoelt,
moeten wij er maar niet meer van
maken.

De belijdenis als handvat
Ik voel daarom nog het meest

voor de belijdenis, als uitgangspunt voor gesprek. Ook die belijdenis zou natuurlijk veranderd
kunnen worden, maar toch niet zo
gemakkelijk. We hebben ooit verklaard dat de leer van die belijdenis in alle delen overeenstemt met
Gods Woord. En ik heb nog niet
gemerkt dat iemand daar op dit
moment aan wil tornen.
Het zal dan met name gaan over de
artikelen 30 tot 32 van de Nederlandse Gelwfsbelijdenis. Die geven een dAdelijk kader voor de

Eigenlijk is de belijdenis daar m h
ook vmr bedoeld: als handvat om
greep te krijgen op de bijbelse gegevens. Die bijbelse gegevens zullen uiteindelijk de doorslag moeten
geven. Alleen zij bevatten het gezaghebbende W d van God!
Maar bij de bestudering van de Bijbel willen we elkm niet kwijtraken. We willen voorkomen dat iemand door een eigenwijze manier
van bijbeîlezen op een verkeerd
spoor raakt. Als belijdende kerkge
meenschap kun je elkaar d a m corrigeren.
Ook willen we voorkomen daî ie
der zijn eigen accenten legt en zijn
eigen termen smeedt. Met als ge
volg dat we elkaar niet meer zouden begrijpen. Een gezamenlijke
blijdenis i s dan een goed hulprniddel om bij elkaar te blijven.

Formulier van eenheid
Dat geldt zeker voor de bijbelse gegevens over de ambten. Het is d
vaak gezegd: de Bijbel biedt geen
pasklaar bouwplan voor onze ambtelijke structuren. Het is een mengeling van allerlei materialen: b
schrijvingen van de toestand in de
begintijd, lofzangen op alles wat in
Christus mogelijk is (mam daarom
nog niet altijd noodzakelijk), voorschrúkn in een bepaalde situatie,
en slechts zo nu en dan regelrechte
voorschriften voor de kerk van dle
tijden.
Wie dan op eigen houtje daarmee

werken gaat, loopt gemakkelijk
kans om te verdwalen. Of in ieder
gevai zulke persoonlijke accenten
te leggen, dat hij de aansluiting met
anderen verliest.
Ik meen dat Van Bmggen in zijn
Ambten in de apostolische kerk
daar niet helemaal aan ontkomen
is. Hij toont in dat boek zijn b h t :
die van de zelfstandige exegeet.
Maar juist door die zelfstandigheid
is het wat moeilijk geworden om
de resultaten toe te passen in de
kerkelijke praktijk. Want dan krijgen we te maken met een bestaande kerkorde, en niet te vergeten:
een bestaande belijdenis. De formuleringen van die geschriften sluiten
niet bepaald naadloos aan bij de
exegetische vondsten van Van
Bruggen!
Ongetwijfeld zal het niet de bedoeling van Van Bruggen zijn geweest
om tegen de belijdenis in te gaan
Ook niet als de Nederlandse Geloofsbelijdenis over drie vemchillende
ambten spreekt, terwijl Van Bruggen
op zijn minst vraagtekens bij dat drietal plaatst. Maar hij iaat mk niet zien
hoe zijn so&emultaten en de belijdenis dan wel bij elkaar passen.De
beiijdenis blijft Ui zipi boek buiten
beeM En dat maakt het v m ons wat
lastig werken met ditt boek. We zijn
als kerken immers niet gebonden aan
Van Bruggen,maar wel aan de belijdenis.

Natuurlijk kun je dan zeggen dat
Van Bmggen teruggaat naar de bijbelse gegevens, en die hebben toch
wel meer gezag dan de belijdenis.
Maar dan zie ik daar nu mk ons
werk liggen: laten we met die bijbelse gegevens in de hand dan nog
eens naar de belijdenis gaan kijken.
Zodat we de inhoud van die belijdenis goed kunnen verantwoorden.
Dan kan die belijdenis, ook op het
punt van de ambten, weer voluit als
'formulier van eenheid' gaan gelden.

Document van de
Reformatis
Nu is de belijdenis geen tijdloos do-

cument. Om ons tot de Nederlandse Geloofsbelijdenis te beperken:
die draagt duidelijk de sporen van
de tijd waarin hij is opgesteld: de
tijd van de grote Reformatie.

Xiie Reformatie heeft zeker ook op
het gebied van de ambten tot geheel nieuwe inzichten geleid. Het
zou dan ook niet verstandig zijn
om bij de overweging van de belijdenis aan de inzichten van de Reformatoren voorbij te gaan. Zij zijn
het juist die de formuleringen van
de belijdenis sterk hebben %hvloed.
Dat is bijvoorbeeld de waarde van
het boek van C. Trimp over de
ambten: Ministerium. De ondertitel
zegt het d: een introductie in de reformatorische leer van het ambt.
Het is een uimkenen van wat mensen als Luther, Bucer en Calvijn
hebben geschreven over het ambt.
Om zo beter te kunnen werken met
de erfenis die ze ons als Gereformeerde Kerken hebben nagelaten.
Iets dergelijks geldt van de serie artikelen die M. te Velde schreef in
De Reformatie van 20 november
1993 en volgende. Onder de titel
'De afbakening van de ambten'
doet hij daar verslag van een onderzoek naar het denken van de Reformatoren op dit punt. Namen als Oecolarnpadius, Bucer en Calvijn passeren de revue.
En toch, hm leerzaam zulke studies ook zijn, in de discussies van
vandaag zijn ze niet in staat om het
laatste woord te spreken. Ze mogen
dat zelfs niet eens. Want als we één
ding van de Reformatie hebben geleerd, is het toch wel dit: vertrouw
niet op meningen van mensen, hm
eerbiedwaardig ook,maar ga terug
naar de Bijbel. Lees telkens na wat
God zelf er over zegt.
Het lijkt me van levensbelang dat
we die weg ook steeds gaan bij het
werken met de Gereformeerde kiijdenis. Het zou onjuist zijn om
daar telkens weer de complete theologie van de Reformatoren in te
stoppen. De belijdenis is immers
niet bedoeld als sleutel tot de ge-

dachtengang van de Reformatoren,
maar als handvat bij het lezen van
de Bijbel.
Concreet betekent dat de mogelijkheid, dat we bij de uitleg van de belijdenis afwijken van de visie van
de Reformatoren. Natuurlijk zal dat
niet zomaar gebeuren: want ook de
Reformatoren baseerden zich op de
Bijbel. Maar het mag wel, zo'n afwijking. Als we dat op gmde bijbelse gronden kunnen doen,mogen
we de bedoelingen van de opstellers van de belijdenis laten vmr
wat ze zijn, en ons beperken tot de
formuleringen van de beiijdenis
zelf. Om die, vanuit Gods eigen
Woord, opnieuw tot leven te brengen.
ie vrijheid van

de exegese

Het kon wel eens zijn, dat we in
het gesprek over de ambten ook
werkelijk van deze mogelijkheid
gebruik mmten maken. Vanuit de
nieuwe exegese komt er immers
kritiek op de arnbtsleer van de Reformatoren. Dan kun je zeggen: die
Reformatorische arnbtsleer ligt
toch wel ten grondslag aan onze belijdenis. En zo zou je die oude opvattingen min of meer onaantastbaar kunnen verklaren.
Maar je kunt m k %Ben:de belijdenissen van de Reformatie zeggen
minder dan de theologie waar ze
uit voortgekomen zijn. In de belijdenis over de ambten zei men wat
duidelijk uit Gods Woord was af te
leiden; in de theologie ging men
daar verder mee aan het werk. Dat
betekent voor ons de vrijheid, om
vanuit die minimum-formule van
de hlijdenis opnieuw aan het werk
te gaan, misschien wel in een andere richting dan destijds, maar g e
steund door een nieuw verstaan
van Gods Woord.

Nogmaals, het gaat me er niet om
dat we de complete theologie van
de Reformatoren overboord zetten.
Het gaat me er wel om, dat we er
niet een te groot gewicht aan hechten. Alsof we de opvattingen van

de Reformatie kunnen gebruiken
om in onze tijd sen discussie te beslechten.
In het laatste gevd worden de Reformatoren immers een verhindering bij het vrijuit luisteren naar
Gods Woord. Terwijl ze juist zelf
hebben gevochten voor die vrijheid! Laten we hen dan eren d m r
niet aan hun lippen te blijven hgen, maar de weg te gaan die zij
ons wezen: sola scripaira, aueen
het geschreven w d van God.

We zijn in de kerk altijd wat beducht geweest voor de zogenaamde
'vrijheid van exegese'. Maar d te
gemakkelijk wordt die vrijheid immers tot vrijbuiterij. Vandaar toch
de binding aan de gereformeerde
belijdenis!
Maar laat die binding aan de belijdenis drui meteen voldoende zijn.
Dat is het kader waarbinnen we willen werken. Ook als het gaat om de
leer over de ambten. Dan mag vervolgens vrijuit gewerkt worden aan
een goede exegese van Gods
Woord, zelfs als dat een geheel
nieuwe exegese zou zijn.

MET
OPGEHEVEN
HANDEN
Bidden
met kinderen
Inleiding
Wat heeft de Here ons een machtig
middel in handen gegeven. Het gebed. Hijzelf heeft dat middel ons
gegeven. Staker nog: Hij heeft ons
bevolen dat te gebruiken. Hij wil
zo zijn eer ontvangen. Hij vindt dat
het voornaamste middel om Hem
de dank te brengen. En aan de aride
re kant: In het gebed kunnen we
een deel van ons contact met de Hemelse Vader kwijt. Al biddend kun
je je soms zo dicht bij Hem voelen.
Alsof Hij vlak naast je staat. En als
je zelf die rijke ervaring als volwassene hebt, wat wil je dan graag dat
je kinderen dat ook zo beleven. En
als ze klein zijn lijkt dat ook nog
vaak zo. Wat kunnen k i e k kin&
ren vaak nog ontwapenend eenvoudig bidden. Het lijkt wel of ze
rechtstreeks met hun Vader in gesprek zijn.
Maar je kunt je tegelijkertijd soms
veel zorgen maken over je puber
van veertien. Hoe bidt hij of zij?
Bidden ze op die leeftijd eigenlijk
nog wel? Hm houd je dat bij? En
hoe krijg je een doorgaande lijn
van kleuter tot volwassene in het
bidden. Over deze vragen rond het
gebed in de opvoeding gaat dit artikel.

Eigen voorbeeld
Wat moet dat een mooi gezicht zijn
geweest in de tijd van de Bijbel:
bidden met opgeheven handen.
&n schitterende demonstratievan

ing en
ijs
n eigenlijk is: Heer, ik
alles van U. Wilt u mijn
handen vullen met uw gaven. Heel
de houding straalde dat uit.

He t is belangruk dat een kind
aan je merkt: je kunt de dag
niet in zonder de Here.
Dat moet ons bidden vandaag ook
nog doen: iets uitstralen. Dat is
zeer wezenlijk vmr de opvoeding
van onze kinderen. Hoe is onze eigen gebedshouding. Hoe leven we
zelf in gebed met de Here. De kinderen voelen het heel nauwkeurig
aan of u van harte bidt of niet. Of
het bidden een gewoonte voor u is
of een noodzaak. Het is belangrijk
dat een kind aan u merkt: zonder
& Here kun je de dag niet in. Je
gaat toch niet slapen voor je de Here hebt geprezen voor & dag die
Elij gaf en gevraagd hebt om bescherming in de nacht. Daar moet
je als opvmder eerst zelf volledig
van overtuigd zijn. Je kunt toch
geen maaltijd gebruiken zonder
Hem enroor te danken.
Laat maar zien dat vader en moeder niets zijn zonder God. Niet als
show, want dat wijst onze Heiland
af (Matth. B : 5 , 6 ) Geen toneelspel. Echt zijn. Heel je leven knjg
je van Hem. Geen dag zonder Gcù.
Als je dat laat merken aan je kinderen dan doe je als ouder &én van de
meest wezenlijke dingen in de opvoeding: Je houdt je handen op. Je
zit daar aan tafel of knielt voor je
bed en zegt daarmee: Heer waar
zou ik zijn zonder U! Dan ga je als
vader of moeder niet af voor je
kind,maar dan wijs je ze de weg:
Mijn handen wijzen naar omhoog,
want vandaar komt mijn Hulp (Ps.
121).

Zelf leren bidden
Het is een goede gewoonte de kinderen van jongsaf te leren spreken
met hun Vader in de hemel. Heel
gebruikelijk is het hierbij vaste gebeden te gebmiken: Here zegen dit
eten, voor de madtijd en het liekende Ik ga slapen ik ben moe, voor
het naar bed gaan.

Het
uit de mond van
een k/nd is een machtig
wapen in de strijd tegen de

vJand.
Het kindergebed is in de eerste
plaats een machtig wapen in de
strijd tegen de vijand, volgens
Psalm 8. En de positieve bijwerking van een vast gehd is dat de
kinderen een stukje duidelijkheid
ervaren. Het is bekend. Dat geeft
een gevoel van veiligheid. Het nadeel van steeds dezelfde vaste gebeden kan zijn dat het vmr het kind
meer een ingeslepen gewoonte
wordt. De vraag is dan of het kind
dit werkeIijk als een gesprek met
zijn hemelse Vader ervaart. De
woorden zijn zo vanzelfsprekend
geworden, dat ze weinig of geen inhoud meer hebben. Dan wordt zo'n
gebedje al gauw alleen maar gewmntevwrning. Dat gevaar dreigt
nog veel meer als we in deze jachtige tijd nauwelijks tijd meer hebben
en nemen voor het kindergebed.
We kunnen het dagelijkse gebed
voor het slapen gaan d een stuk bewuster maken voor ons kind,als
we er de tijd voor nemen. Even erover praten met het kind. Zijn of
ha& aandacht richten op de Here.
Bijvoorbeeld: We g m nu zingen
voor de Here. Zullen we dat eens
op ons allermooist doen? Hij is
toch onze Koning. Dan vragen we
of Hij alle stoute dingen wil vergeven en of Hij deze nacht voor ons
wil zorgen.
Het is mogelijk in de kindergebeden wat variatie aan te brengen
om de inhoud voor het kind fris te
houden. In diverse bundels zijn
kindergebeden vmr het slapen

gaan opgenomen.
Vanaf wanneer Iaat je je kinderen
met eigen woorden bidden? Ik
denk dat het beste is daar zo snel

mogelijk mee te beginnen. Al is
het nog zo stamelend. Al gaat het
eerst zo dat u de zin voorzegt en
de kleine zegt het na. Dat kan dan
het beste naast het vaste (d dan
niet zingend) opgezegde gebedje.
De aanleiding daarvoor kan hem
zitten in een zieke opa of oma, of
andere dingen die in een kinderlcven belangrijk zijn en niet concreet in het slaapgebed aan de orde kwamen.

Zouden we zo ook onze
Vader in de hemel niet
enorm blij maken met de
eerste, zJ het stamelende,
woordjes van ons kind,
U vond het als ouders vast heerlijk
twn uw kind de eerste woordjes tegen u brabbelde. Zoiets geeft een
heel gelukkig gevoel. Zouden we
zo ook onze Vader in de hemel niet
enorm blij maken met de eerste, zij
het stameiende, woordjes van ons
kind.

Samen bidden
Wat kunnen tijdens het bidden je
gedachten soms alle kanten opdwarrelen. Zeker als iemand anders voorgaat in gebed. Een
woord van de voorbidder kan
soms een hele gedachtenwereld
voor je openen. Het kost me altijd
heel veel moeite het gebed van
een ander te volgen. Dat zai v m
een goot deel aan mijn gebrekkige concentratie liggen. Voor een
ander deel ligt dat echter ook aan
de manier waarop wij voorbede
meestal doen thuis, in de kerk , of
op school. Zonder nadere aankondiging over de inhoud ,van het gebed, wordt er begonnen. 'We gaan
bidden', is dan de enige mededeling. En h moet je als kind in de
klas, of als tafelgenoot, of als
kerkganger de gedachten van de
voorganger maar zien te volgen.

Aandachf voor *lkuar
er ook echt namens de
groep gebeden kan worden.
Er mu in dat geval nog heel wat
zorg besteed kunnen worden aan
o m gezamenlijke gebeden. Met
de bedoeling dat er echt meer meegebeden wordt. Als je namens 'een
groep' bidt, hetzij aan tafel, of in
de kerk, of in school, dan zal dat
gébed voor een deel
uit die
groep moeten opkomen. Dat betekent niet democratisch bidden of
zoiets. Maar wel: aandacht voor elkaar d a t er ook gericht namens
de groep getieden kan worden.
In de kerk bestaat de mogelijkheid
van het aanvragen van voorbede.
Wij doen dat meestal in bijzondere
gevallen, bij ziekenhuisopname of
iets dergelijks. En dat is mooi. Het
gebed wordt sterker meegebeden
naarmate de overige meebidders
van te voren geïnformeerd zijn. Zo
wordt ook voorkomen dat het gebed een soort voorgelezen nieuwsbericht wordt. Zou het niet rnogelijk zijn bij het voorgaan in gebed
bij groepen, meer duidelijkheid
vooraf te geven, waarvoor er gebeden gaat worden. Niet alleen wat
betreft de aangevraagde voorbede,
maar altijd. Al is het in een paar
zinnen, W h even aangeven waar
in het gebed de lijn langs loopt.
Dat verplicht de voorganger tot
structuur in zijn gebed en helpt de
groep (het gezin, de schoolicias of
de gemeente en vooral ook de
jeugd) meebidden. En dat is toch
ook wat onze hemelse Vader graag
ziet en hoort.

Een gebedskalender
Voor die gelegenheden waar heel
regelmatig gezamenlijk gebeden
wordt, thuis en in de kerk, kan het
invoeren van een gebedskalender
meer duidelijkheid geven. Met
een gebedskalender wordt bedoeld een planning voor een aantal vaste zaken in het gebed. Hieronder een voorbeeld hoe je daar

thuis mee om kunt gaan: 's Maandags bid je aan tafel altijd voor
het catechetisch onderwijs, het
werk in de kerk, bijvoorbeeld de
huisbezoeken. Dinsdags bid je
voor de mensen die regeennacht
hebben. De machtigen van de aarde en de regering van ons land en
onze woonplaats, ons koningshuis. Woensdags gaat onze amdacht uit naar de mensen iri nood.
Donderdags is de voorlx.de voor
het onderwijs. Vrijdags komt in
het gebed de zorg voor zieken en
gehandicapten aan de orde. Op zaterdag bid je met name om & leiding van de Geest voor allen die
Gods Woord moeten bedienen op
zondag. Op zondag bidden we
voor zending, gezegende kerkdiensten, opleiding voor dienaren van
het Woord in diverse landen.
Zou het werken met zo'n gebedskalender ook in de kerk niet te regelen zijn? Het plaatselijke kerkblad
kan dan per keer aangeven welk onderwerp aan de beurt is. Misschien
hebben veel predikanten wel een
verborgen gebedskalender. Laten
ze hem maar openbaar maken,zodat de gemeente des te meer mee
kan bidden.
Een gebedskalender mag niet de
baas zijn. Het is slechts een hulpmiddel. Het ontneemt je natuurlijk
niet & mogelijkheid om voor concrete situaties re blijven bidden.
Dat blijft er natuurlijk bijhoren.
Deze vorm wil allen al helpen om
een uitgesleten standaardgebed te
voorkomen, Bet bestrijdt ook het
willekeurig bidden, waardoor zaken 'vergeten' zouden kunnen
worden.
Het blijft natuurlijk wenselijk
thuis ook bij het gebruik van de
gebedskalender met elkaar aan tafel door te spreken over de inhoud. Wat is vandaag aan de
beurt? Zijn er heel concrete zaken
in dat thema te noemen? Bijvoorbeeld als er gebeden wordt voor
de machtigen van de aarde, dan
kunnen allerlei belangrijke zaken
die dan spelen aan de orde komen
in het gebed.

1

der, maar Hij is wel de Heilige die
in de hemel woont!
Je kunt soms versteld staan hoe iunderen juist op jonge leeftijd op een
ontroerende manier inhoud aan hun
g e W kunnen geven.
Een andere mogelijkheid om kinde
ren en andere tafelgenoten bij het
bidden te beekken is het gezamenfijk bespreken waarvoor gebeden
moet worden. Ieder aan tafel mag
een aandachtspuntinbrengen.

Gebedskalender of niet: he t
blvfi noodzakeluk de tijd te
nemen voor het gebed.
In alle gevallen, gebedskdender of
niet, blijft het noodzakelijk de tijd
te nemen voor het gebed. Zeker
ook voor de voorbereiding op het
gebed. Het is dan ook belangrijk allen aan tafel bewust te betrekken
bij wat er gebeden gaat worden.
Een goed uitgangspunt voor het gekan
de bijhuezuig ujn.
punt
wat we gelezen hebben kunnen we
gebnillen
in ons gebed? Dat is een goede
vraag aan de tafelgenotrny voor of
na de bijbellezing.
Het kan ook heel goed mogelijk
zijn van te voren af te spreken dat
er aan tafel ook gelegenheid is
voor persoonlijk gebed: 'Straks
houd ik me even stil. Dan kunnen
jullie een eigen bede zachtjes voor
je zelf zeggen.'

Wie bidt hardop?
In veel gevallen zal aan tafel de vader of de moeder de voorganger
zijn in het gebed.In veel gezinnen
mogen ook de kinderen bij mbeurt hardop voorgaan. In s o k ge gevallen hebben zij dan ook de
schriftlezing verzorgd. Dat hardop
leren voorgaan, is een goede gewoonte. Jong geleerd is hier ook
oud gedaan. Alleen het moet wel
opgebouwd worden. Bij het ene
kind lukt dat wat eerder dan bij het
andere. Zo vanaf het zesde levensjaar moet het in de meeste gevallen
wel goed gaan. Je kspreekt eerst
met het kind waarvoor je kunt danken, daarna wat je aan de Here,
kunt gaan vragen voor deze dag.
Neem niet te veel dingen tegelijk.
Voor beide aspecten - het danken
en het vragen - z i p twee zaken
ruim voldoende. Vmr & meeste
kinderen op die leeftijd is het moeilijk meer dingen echt te onthouden.
We kunnen bij de voorbespreking
van dat gebedje natuurlijk ook aandacht vragen voor de eerbied die er
moet zijn. Je praat wel met je Va-

kunt soms versteld staan
hoe kinderen julsf op longe
lee#Ud op een ontroerende
manier inhoud aan hun
gebed kunnen geven.

J,

Je zou dan zelfs kunnen overwegen
dat ieder ook zijn eigen bede in het
gebed zelf mag verwoorden.Iedereen aan tafel spreekt een aantal zinnen van het gebed uit. En sluit dat
bijvoorbeeld af met de woorden:
Dat vlagen (of zeggen) wij u in Jezus naam. Dan weet de volgende
wanneer hij of zij aan de beurt is.
Deze manier van bidden pas ik we1
eens toe met kinderen in -p
8.
Wat dan opvalt is cie. ~ o t eerbied
e
en betrokkenheid die dan kreikt
wordt.
Nog een mogelijkheid om het gebed te activeren is het samenstellen
van een kaartenbak met voorbeden.
De onderwerpen die op de kaarten
komen, worden samen bedacht en
opgeschreven. Dat bakje staat op tafel en de voorganger p& daar bijvoorbeeld aan het begin van de
maaltijd een kaart uit. Op die kaart
staat dan waaraan in het gebed !njzondere aandacht voor gevraagd
zal warden. Samen kun je dan nog
invulling geven aan het onderwerp.
Wat zd ik daarover voor de Here
brengen. Zijn er nog actuele dingen
over te zeggen. Ook deze vorm kan
het meebidden van anderen bevorderen. Het vowkomt ook het sleurgebed.

Bidt mijn kind nog wel?
Somniige ouders van oudere kuide-

ren maken zich wel eens zorgen:
Bidt mijn kind nog wel? Hoe kom
je daarachter? En hoe bereik je
hem of haar?
In de eerste plaats denk ik dat we
voor een gesprek met ons kind
daarover, niet al te bang moeten
zijn. Open erover spreken kan op
het moment zelf wel eens moeilijk
zijn, maar daarom moeten we hei
nog niet omzeilen. Het gaat irnmers om zaken van levensbelang.
Dat geeft aan de andere kant ook
aan dat zo'n gesprek wijsheid
vraagt. Om de hulp van zijn Geest
daarbij kun je vragen bij de Vader
in de hemel. Vragen naar dit swrt
zaken aan je kind doe je niet publiek. Je zoekt je kind bijvoorbeeld
op in zijn kamer. Of je neemt hem
of haar mee uit. Je kiest in ieder geval een geschikt moment uit. De
aanleiding kan dan liggen in bepaalde blangrijke beslissingen
waar het kind voor geplaatst wordt.
Zeg, weet je al wat je gaat doen?
Moeilijke beslissing, he? Heb je
het daar ook al eens met je Vader
in de hemel over gehad? Zo'n gesprek moet niet m maar uit de
lucht komen vallen. Regelmatig
praten met je kinderen,over de dingen die ze echt aangaan is zelfs een
ouderlijke plicht.

Op een gegeven moment

gaan ze zachtjes voor
zichzelf bidden. Dat betekent
niet dat we onze aandacht
er dan niet meer aan
moeten geven.
We leren onze kinderen bidden
voor het slapen gaan. Op een gegeven moment gaan ze zachtjes
voor zichzelf bidden. Dat betekent
niet dat we onze aandacht er dan
niet meer aan moeten geven. Bij
het brengen van de nachtzoen ook
regelmatig blijven vragen: Heb je
al gegindigd? En, waar bid je dan
voor? Bid je ook wel eens voor.. .
Stimuleer de kinderen ook tot een
eigen dagsluiting. Bijvoorbeeld
door middel van het regelmatig in
de handen stoppen van een bijbels

dagboekje of een ander boek dat
uitnodigt tot het bidden en het bestuderen van de Bijkiel. Er verschijnt tegenwoordig heel wat in
die richting.
Laat aan je kind voord merken dat
je het heel belangrijk vindt dat ze
er alles aan doen om hun persoonlijk geloof te ontwikkelen.

Verhoring
Tenslotte nog iets over de verhoring. Veel mensen, en v d kinderen, ervaren het vaak als een p m
bleem dat niet altijd datgene gebeurt waar je om gebeden hebi. Je
bidt bijvoorbeeld om genezing
voor een ernstig zieke oma, maar
het gebeurt niet. De zieke oma
sterft. Dat is ook voor een kind
maar mtieiiijk te begrijpen. Hoe ga
je daar nu mee om met betrekking
tot het gebed. Een land kan bidden
om mooi weer bij het schoolreisje,
maar haar vader, die boer is, bidt
op dezelfde dag om de n d m k e l i j ke regen voor het land.
Het zou wat zijn ais de Here altijd
ons precies gaf, waar wij om vroegen.
Iemand zei het eens zo: Als de Here al mijn gebeden verhoorde zou
ik nooit meer bidden.
Hij bedoelde daarmee: Als dat zo
zou zijn, dan wist ik alles net zo
goed als God.

Geen gebed zonder het: Niet
mijn wil maar Uw wil.
We moeten steeds weer in ons leven, dus ook bij het bidden, letten
op het voorbeeld van onze Heiland. Hij zei, bijna aan het einde
van zijn leven, toen het zwaarste
deel van zijn lijden v w r de deur
stond: Niet mijn wil, maar Uw wil
geschiede... Ook Hij schikte zich
volledig naar & wil van zijn Va&r. Die Vader wist precies wat
goed was. Wat paste in Zijn plan.
En dat zullen we steeds weer voor
ogen mmten houden. Wij zelf, en
dat moeten we dan ook doorgeven
aan onze kinderen. Geen gebed

zonder het: Niet mijn wil, maar
Uw wil. Wij moeten daar steeds
voor leren buigen en ook onze kinderen moeten daar voor leren buigen. Niet voor een strenge, harde
God die maar doet wat Hij zelf
wil. Nee, wij weten dat we mogen
buigen voor het plan van Vader.
Iemand die altijd het beste zoekt
voor jou en je kinderen.
Een vader loopt met zijn kleine
kind langs een drukke weg. De bal
van het kind rolt per ongeluk de
weg op. Het kind wil dadelijk de
bal achterna. Maar vader houdt het
kind stevig vast. Het kind begint
luidkeels te protesteren. Het ziet
geen gevaar. Maar vader overziet
het wel. Hij ziet ook het doodsgevaar dat dreigt. Hij houdt daarom
zijn kind weg bij het drukke verkeer. Want hij is vader. Dat staat,
als het gmd is, voor zorg, liefde en
behoud.
Zo gaan wij ook aan Vaders hand.
Hij overziet, als de Almachtige,
heel zijn plan. Hij kent ook alle
gevaren die ons bedreigen. Wie
weet beter dan Hij wat echt goed
voor je is? Hij wil dat je veilig
thuiskomt.
Zo zijn we weer terug bij het begin: Bidden is je handen ophouden
en ze laten vullen.
Bidden is je handen in de uitgestoken hand van Vader leggen. Om
aan zijn hand veilig thuis te komen!

EEN BEZOEK AAN INDIA;
LAND, KERK EN SEMINARIE

H.M. Ohmann

werelduiijd
mggaan. Er warm toen reeds allerlei han&lsbet&bgen tussen het
Romeinse Rijk en India? Al is dit
Ook in India is er een kerk gekoniet h e l d zeker, hiniader geval
men.
zijn er uit de vierde of vijfde eeuw
En niet pas in de 18e of 1% eeuw
gegevens die op het hsCaan van
toen. volgens & voorstelling die
christelijk k e r h In &ze regio
nog algemm worst aangehangen,
duiden. Het zijn kaken van w
de-pasgoedoggangisgem m d Syrische signatuur, nader:
komen, m m al in de eerste eeuw
Nestoriaans, genoemd naar de patrivan onze Christelijke jaartelling;
arch v a Cmscantinopel uit de vijfdie van de Heiland en zijn a p t e de eeuw, die leerde& CIgistus'
lm.
twee naturen gelijkskmden am
Een van die apostelen was Thomas
twee personen, waarvan de ene, de
en volgens de legerde, die steunt
GOdtklijIre, de adere, m reeds
op het apocriefe boek: Handeling e n v a n ~ ~ ~ & ~ a p o bst a- d e m e n s , Maangemmai.
Van hier maken we een gmk
tel, bij de verdeling V M de werkersprong naar de 1Be eeuw, voor ons
h e n door de apostelen, Indië Wde eeuw van de reformatie,maar
gewezen,Aanvankelijk zou Thovoor de Roomse kerk de rijd waarmas hebben g e p o t e s k d , maar
inde Jeniiekntoteengmteonttoen hij in mverschijnhg een
plooiing van hun zendingaactíviteikoopman zag, door een Indische
ten zijn gekomen. doox een d e
koning W a r gezonden,wndat
missimahe drang n.
In dit
&zeM&tehadaaneeuvakbB
verband h de naam w Francisk w a m timmerman, is hij meegecus Xavenus ais eerste wordengegamin naar het vreemde land.' Daar
n d . De uitvlilnbasis was d~ hheeft hij het evangelie gepredikt.
tugese vestiging Goa Behdve de
een evangelie dat naar verluidt
heidense HindoGs kmisten ook de
sterk zou zijn toegespibt op seksu&ar d s lang woonachtige 'Syriele ascese. Hij zou dit zo nadrukkesche' Christenen hun p d . Dit laatiijk hebben gedaan, dat lij in moeiste leidde # confiictfm. De Christelijkheden kwam met de hdiërs,
nen van Syrische signatuur w a m
die, naar men weet, erg op nakmeniet - dthans niet alle -bereid zich
lmgschap zijn gesteld. Het b maar
aan het oppergezag van Rome te
een legende...
~~.
En die dat wel deVandaag de dag zijn er nog in het
den, dedendat in veel gevallen niet
zuiden van India christenendie
vmqmd. Zo onderscheidt men
Thomas beschouwen als hun geessimklim met Rome geikkade S ytelijke v&. We dmlen op Kerala,
k h e kerken.(Je wiancret zemk
de zuidelijkste van alle Indiase stainan~laden,h.hkendeOeten. Dat verband is niet uit bovenkmhe, ze houden zich aau de
genmmde Acîa af te leiden, het is
Roomse leer en kerkregehg maar
een op zichzelf staan& overlevemet bhoud van eigen 'rim'.)De
ring vm &ze Christenen. Ook dit
niet met Rmne geiinieerde kerken
kan w c d m verwezen naar het rijk ,
Ujn larer 'ongemerkt' (!) van Nesder legenden, alhaewel de oortoriaans Jaoobitischgeworden. Jasprong van deze Christenen tot
eabitisch wii zeggen: monofysinieuwtestamentische tijdenkante-

n3 weke opvathg on-

twee raatuae~i,de

Goddelijke en & menselijkeheeft
&ad. maar &n (mom-W-menselijke nmur (physis). Dat is, in
vergelijking met Nestorius, wel het
andere uiterste.
Beide uitersten zijn op het concilie
van Chalcedon451 verodeeld.
Die overgang van Natonaans naar
J d t i s c h hing -s
met &
overkomst destijds van een nieuwe
patriarch uit Syrië.
Eigenaardig is dat de uit de Rooms kerk afkomstige zendelingen vergaande concasies aan het &I
doeisme, inzonderheid L O . ~ .het
kastenstelsel hebben g*.
Dat
w& m g door tot de dag van vandaag, nu in het vene zuiden van India er kerken zijn die de Brahmanen, de hmgste stad, acxo~gimcderen en andere die de btE10mwillm kg€moetkome$i!
Namnate in volgende eeuwen de
invloed van de Jeniieten afneemt,
komt de p t m m t s e zending meer
en meer naar vorm. I
k koning van
Denemarken, Duitse piëtisten als
Ziegenbdg en andere Luthersen
gingen voorop. Tranquebar in het
zuidoosten werd het uitgmgspmt
van hun zendingsactiviteit.
'En waar was Nederland?', zo hoor
ik mlezer vragen. Nederland was
premtinhdhAlklInhetbegin van Be 17e =uw, toen de Oostindische Compagnie nederzettingen stichtte aan de h€
van Coromank1 (het midmsten). &k aan
de zgn. kust van Mdabar (het mi&
westen) lieten de Nederlanders
zich zien. In dergelijke vestigingen
trufmenuitesaad~k~maan.
Onze vaCaeren waren vrmm. Up en
top kq1ieden en de M a m i e e r & religie toegedaan. Ook in h n g a lm, h het nmrümsten, kwam je

& Nederlanders tegen. Evenals de
Fransen en de Engelsen, de laatsten
duchtige concurrenten. Onder de
Nederlandse predikanten mag de
naam van ds. Abraham Rogerius
niet onvermeld blijven. Hij is een
der eersten geweest die een zelfstandig onderzoek naar de religie
der Hindoes heeft ingesteld en van
zijn bevindingen verslag heeft gedaan in een boek getiteld: De Open
Deure tot het Verborgen heydendom Ofte Waeruchtighvertoogh
van het Leven ende ikden, mitsgaders &Religie, en de Gods-dienst
der Bramines op de Cust C h m n del, e d e de i u n d e n &r o n t r ~ n t . ~
Het boek is gebaseerd op eigen
waarnemingen gedaan o.a. in gesprekken met Brahmanen. Laten
we in dit verband vwral niet vergeten de eigen bijdrage van onze
landgenoten aan het geestelijk en
hrkelijk leven op het vroegere
Ceylon, nu SI+Lanka, waar thans
nog een Dutch Reformed Church
is, met een van wier predikanten,
rev. Jansz., een aantal onzer deputaten voor B.B.K.een gesprek mwhten hebben.4
Terug naar India, en wel het noorden van het land. Daar heeft de
schrijver dezer regelen zes weken
lang mogen verkeren temidden van
de broeders en zusters van de Reformed Presbyterian Church. Deze
gaat in haar ontstaan terug tot ongeveer 1830, gevolg van de komst en
het werk van Refomed Presbyterian Missionwies uit de Verenigde
Staten. Zij waren niet de enige
Amenkanen. We denken aan de
missionarissen van de veel grotere
Presbyterian Church in het noorden
van de U.S.A. Deze grote Presbyteriaanse kerk kreeg in de loop van
de twintigste eeuw te maken met diverse stromingen in haar midden,
waaronder vrijzinnige. De kerk
ging zich profileren door een
steeds bredere opstelling, die uiteindelijk de weg heeft vrijgemaakt
voor een unie met Methdisten en
Anglicanen. De Anglicanen hebben een dikke vinger in de pap wat
aan het licht treedt in het ceremonieeI. Deze geünieerde kerk is nu be-

kend als 'The Church of North India'.
Ondanks deze vele richtingen omvattende c~curnenistischekerk is
de Refonned F'resbyterian Church
als zelfstandige kerk blijven bestaan. Hoe gering ook in aantal, zij
telt in haar midden mannen van
naam. We noemen de Taylors, vader, de zendeling, diens zonen, één
hoofd van het kindertehuis in Bhogpur, de ander tandarts en een &inzoon. Dan moeten nog genoemd
het echtpaar S m , naar wie het
Strorn-hostel, het dormitorium
voor de meisjesstudenten,is ge
noemd, en de broeders Fiol van
wie een India heeft verlaten maar
de ander de leiding heeft van een
school terwijl zijn vrauw een werkzaam aandeel heeft in het kerkelijk
leven. Rev. Hard, over wie in een
volgend artikel meer, en ik, zijn
een avond hun gasten geweest. Mr.
Fiol gaat ook wel voor in de kerkdiensten.
Er zijn voorzover ik heb kunnen nagaan vijf plaatselijke k e h n : De
Covenant Ref. Presb. Church in
Dehra Dun, de Ref. Presb. Church
te Bhogpur, & Ref. Presb. Church
te Hardwar (Risjikes), waarvan we
de p-t
hebben mogen ontmoeten tijdens een bezoek,die van
Kanpur en tenslotte de Faith h s byterian Church te New Delhi.
Daarnaast zijn er nog de Refmed
Presbyterian Churches van Manipur in het verre, ontoegankelijke
noordoosten van India, aan de
grens met Myanmar (Binna). Een
groot aantal jongens en meisjes
uit deze kefken studeren aan het
seminarie, aan gezicht en morkomen terstond kenbaar als Mongoloïeden. Met een vertegenwoordiger van de kerken uit Manipur,
rev. Roshyama h g c h a l , die een
reis door India maakte, hebben wc
een uitvoerig gesprek mogen heb
ben, waarbij veel informatie werd
versterkt. Van alle kerken hebben
we die van Dehra Dun het beste leren kennen. Geen wonder, het kerkgebouw staat op de campus van het
seminarie, wat zijn voor- maar ook
zijn nadelen heeft. Nadeel is dat je

's zondags en op andere weekdagen veelal dezelfde personen tegenkomt. Je m ze kunnen verwarren.
Toch is er onderscheid. 's Zondags
zagen we heel wat andere families,
mannen en vrouwen die geen functie aan het seminarie vervulden,
met hun kinderen ter kerke gaan.
De kinderen zijn nadrukkelijk mwezig en zitten voor in de kerk keurig naast elkaar in rijen op de
grond, vlak naast de kansel, d.w.z.
een grote tafel, met daarop een lessenaar. Sommige voorgangers spreken de kinderen tijdens de preek
rechtstreeks tcie bv. door hun een
vraag k stellen; of een grapje te
maken. De Amerikanen zijn daar
ook sterk in en misschien hebben
ze het van die geleerd. De predikant is rev. Samuel McGregor, een
van de teaching-elders, zoals dat in
Presbyteriaansekringen heet. Hij
heeft een ernstig scooter-ongeluk
gehad - en wandelde met moeite,
skunend op zijn 'cane' (wmdelstok) de kerk in en uit. We hebben
ook &enten horen preken en eens
een gastpredikant, zoals & dominee van de Free Church (of Scotland) in Jabalpur (Madhya Pradesh). Rev. McGregor was bezig
met een prekenmie over kviticus
en Numeri. 's Middags werd er gepreekt aan de hand van.. . de Heidelbergse Catechismus!
Steeds werd de boodschap der
Schriften gebracht - tot onze blijdschap. We willen niet verhelen dat
de wijze waarirp nu en dan zo was
dat die voor verbetering vatbaar
was. We hebben dat rev. McGregor
ook gezegd; vriendelijk maar dui&lijk. Na de dienst staat & dominee bij de uitgang en geven de
kerkleden hem een hand, betuigen
hun dank vmr het gepredikte
woord of maken een opmerkmg.
Zelf heb ik een paar malen het
woord mogen bedienen, ook over
de Heidelberger Catechismus, Zondag 20. Voor de liturgie hoeft men
dan geen zorg te dragen. De
Scfiriftlezing wordt verzorgd door
studenten. Links van de kansel,
d.w.z. van de kansel gezien, zit een
aantal studenten, ook een docent,

de heer Chellaaya, en ook vaak
mrs. Chacko, vrouw van de principal, om met allerlei insirumenten
de zang te ondersteunen. Er wordt
uitbundig gezongen, in het Hindi
uit een klein hymnbook PS&
dienst in die taal is, en uit het PsaIter-hymnal van de Christian Reformed Churches in Arnerica als de
dienst in de Engelse taal is.
Wat de zitplaatsen betreft. Links,
van het podium af gezien, zitten de
studenten in dichte rijen op de
grond. Achterin de kerk ziet men
een paar rijen banken, aangevuld
met stoelen voor de ouderen. Aan
de andere kant van het middenpad
dat naar de 'kansel' leidt, maar in
een drukbezochtedienst ook half
gevuld is met laatkomers, ziet men
de vrouwen. Achterin, op stoelen
en in banken zitten vrouwen en
moeders, daarvoor in &&te rijen
de damesstudenten, allen op de
grond.Iedere bezoeker doet zijn of
haar schoenen uit, althans in Dehra
Dun. In het heiligdom beweegt
men zich blootsvoets. In andere
kerken dacht men daar anders over.
Het Heilig Avondmaal werd in de
tijd dat wij er waren twee zondagen bediend. Men zit niet aan aan
een tafel. Een grote schal bevat
kleine stukjes Indiaas brood; het leken net Hehe ftintertjes pannekoek. De wijn wordt in kleine bekertjes uitgereikt. Men moet met
het drinken wachten tot de bedienaar door het uitspreken van Ben
formule het teken daarim geeft en
zo drinkt men toch gezamenlijk.
Een doopbediening hebben we niet
meegemaakt, maar de kindenloop
leverde geen enkel probleem op.
De kinderen horen er bij en zitten
zelfs op de voorste rij.
De oefening van de kerkelijke
tucht is een aangelegen punt, zo
bleek mij. De R.P. Church in noordelijk M a deinst voor de discipline niet terug. Dit had recentelijk
zelfs geleid tot het ui-n
van
een paar plaatselijke kerken, die
het met de tucht m nauw niet namen.
Nog weer een ander k l d kregen
we in Bhogpur, waar we een zon-

dag de diensten konden bijwonen
en tussen de diensten de gast zijn
geweest van de familie Taylor,
zoon en schoondochter van het al
eerder genoemde zendehgsechtpaar, van wie de namen voorgoed
aan het kindertehuis zijn verbonden. Zoon en schoondochter, beiden tachtigers, waren nog heel helder van geest en wel ter tale,
's middags aan tafel en later tijdens
de viering van het jubileum. De
dag van ons bezoek - 9 april - was
het precies vijftig jaar geleden dat
de oude Taylors hun zegenrijke arbeid waren gestart en dat werd
's middags in een feestelijke samenkomst herdacht die duurde van
4.00 tot 7.00 uur. En Bhogpur zit ieder in banken en houdt men zijn
schoenen aan. Het huis van de fam.
Taylor was op zichzelf al een bezienswaardigheid. De wanden zijn
volgehangen met jachttrofeeën,
waaronder huid en kop van een
enorme tijger het eerste opviel. Die
tijger was een wat men daar noemt:
'maneater' - hij had eens mensenvlees geproefd en toen de smaak
daarvan te pakken gekregen- en
sindsdien de schrik van zijn orngeving. De eerste taak van de zende
ling was - neem het hem niet kwalijk -het ondier te vellen met een
welgericht schot! U begrijpt dat er
anders geen ruimte en in elk geval
geen aandachtig gehoor zou zijn geweest vmr & evangelieprediking.
Naast die van de tijger was de hoge
wand nag gesierd met de huiden
van een beer en een panter, alsook
de koppen van herten en antilopen,
getooid met vorstelijke geweien
resp. horens. Kasten met boeken
getuigden van een wij& belangstelling en tafels met tijdschriften onderstreepten dat nog eens. Een
vriendelijke broeder leidde ons
rond over het uitgestrekte terrein
dat weer was opgenomen in het b
koorlijke landschap dicht bij de
voet van de Himalaya. Met 'gepaste' trots werden mij scholen, dormitories van resp. jongens en meisjes,
werkplaatsen en een boerderij met
vee en een fokstier van het ons b
kende Holstein-ras getoond. Nu

zag ik met eigen ogen wat ons via
de stichting 'Red een kind uit India' via publkaties en folders bekend is. De namen Rmkmeeker
(Ftookmaker) en Goedswoard (dr.
B. Goudszwaard), klonken ons bekend in de oren. Evenals de naam
van de heer E. van Middelkoop,
'member of parliarnent in the Ne
therlands', die uit hoofde van die
functie een bezoek aan India had
gebracht. Vol gepaste trots toonde
deze en gene mij het visitekaartje
van onze parlementariër. 's Midd a g ~was er groot feest. Het uitgebreide programma was gevuld met
toespraken van heel wat sprekers,
Ieuke sketches opgevoerd door de
jongens en meisjes van het tehuis,
vol van toespelingen op anecdotes
uit de tijd van de eerste Taylors.
Dan een door een groep meisjes,
volgens de regels van de Indiase
kunst in dito kostuums, uitgevoerde klassieke dansen, waar het land
zo beroemd om is. Uit alles bleek
dat de oude Taylors een grote
plaats ingenomen hadden in de Rarten. Die liefde was overgegaan op
hun nu nog levende kinderen, die
in het middelpunt stonden en, met
bloernenshgers omhangen, aan
het einde de sprekers beantwoordden en toen zeìf, ieder op zijn en
haar wijze, nog eens een rede hielden die er wezen mocht, in het Engels, maar ook in het Hindi. Een
van de broers Taylor is tandarts en
de kinderen genieten gratis 'dental
cm'.

De volgende maal nog ieîs over
kerk en school te Delhi en het Serninary te Debra Dun.

Gudnafar wordt gelijkgesteld met Gondop
hares uit de dynastie van de Saco-Parthische
heersers welke van 80 v m tot 50 na Christus over een deel van India regeerde.
Z Zie mijn: Godrdiemtenvan India, b

s

1985, blz. 119-121.
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Zie over hem: H.Terptra, De Nederlanders in Vwr-Indië,Amsterdam 1947, 182

vv.

Ile historie van deze kerk is beschreven in:
Fuirh ofour Fathers. Th6 B.utehRefomed
Church in Sri La&, in opdracht van de
'General Consistoy of the Dutch Reformed
Church in Sn Lanka'.

G.J. van Middelkoop

De kerk als de
Jezusbeweging
In het CentraulWeekblad van 30 juni
jl. schrijft prof. Runia over de minderheidspositie waarin de kerk vandaag
raakt. In de eerste eeuwen was dat niet
anders.
De kerken als minderheid moeten
zich niet druk maken om de verloren dominante positie. Van oorsprong is de kerk een Jezusbeweging. De kerk van vandaag wordt

teruggeworpen op haar 'basistaken ': verkondiging, geloofsoverdracht, pastoraat en diaconaat.

(...l
We kunnen niet beter doen dan het
secularisatieproceste zien ais een
uitdaging voor de kerk. De kerk
wordt erdoor teruggeworpen op datgene waar ze werkelijk voor bedoeld is, nl. mensen op te roepen
om Jezus als Heer en Heiland te
volgen.
Dat is heel iets anders dan met behulp van moderne middelen een
soort herkersteningscmpagne te
beginnen. Die tendens zien we bij
de huidige paus, die met zijn oproep tot her-evangelisatie van Europa ongetwijfeld goede bedoelingen
heeft, maar niettemin de indruk
wekt dat het een poging is om aan
het christendom weer de dominante rol in de Westerse cultuur t~ geven. Het is de vraag of dat in een
cultuur die a.h.w. door het christendom is gegaan en zich nu in een
post-christelijke fase bevindt nog
mogelijk is.
Het is trouwens ook de vraag of het
Jezus daarom ging. De laatste tijd
hoor ik mensen weer over de jonge
kerk spreken als de Jezusbeweging.
(...>

In de vroege kerk, die ook altijd

een minderheid in een heidense cultuur was, was het besef van beweging nog altijd levendig aanwezig.
In zijn artikel in de bundel Geloven
in de minderheid haalt pf.
dr.
A.J. Jekrna de kmemde Brief aan
Diognetus aan. Het geschriftdateert uit de tweede helft van de
tweede eeuw. Het is door een onbekende christen geschreven aan een
eveneens verder onbekende heiden,
die Diognetus heette. In eenvoudige, maar aangrijpende kwoordingen, vertelt de schrijver aan
Diognetus waar de Jezusbeweging,
waartoe hij behoort, voor staat en
wat het verschil tussen de volgelingen van Jezus en de anderen is. Ik
wil graag een lang citaat doorgeven.

Brief aan Diognetus
"Christenen verschillen van de
overige mensen noch door woonplaats noch door taal of zeden.
Want nergens wonen ze in eigen
steden noch gebmikn ze de een of
andere afwijkende taal of leiden ze
een bijzondere levenswijze. Hun
leer is niet uitgevonden door het
verstand of vernuft van drukzoekende mensen... Terwijl ze wonen in
Griekse en niet-Griekse steden.. .
en ze de gewoonten van het land
volgen in kleding en voedsel en in
andere zaken van het dagelijks leven, vemnen ze toch een wonderbaurlijke en algemeen erken&
vreemde levenswijze.
Ze wonen ia hun eigen la&, rnmr
als vreemdelingen.
Ze delen in alles mee als burgers,
naaar hebben alles te lijden als
vreenadelingen.
Elk vreemd land is hun vaderland
en elk land is hun vreemd.
Ze b-ouwen als ieder ander. Ze krijgen kinderen, maar ze leggen hun

bed.
2% !men 'in het vlees', maar niet

' n m r het vlees'.
Ze vertoeven op aarde, muur ze
zijn thuis in de hemel.
Ze gehoorzamen de vastgestelde
wetten, m r in hun eigen leven
overtreffen ze de wetten.
Ze houden van allen, muur worden
door allen vervolgd.
Ze zijn onbekend, maar ze worden
vermoord.
Ze sterven, maar ze worden levend
gemak t.
Ze zijn urm, w a r ze maken velen
rijk.
Ze komen alles tekort, w a r ze hebben in alles overvloed.
Ze worden onteerd, muar die ontering strekt hun tot roem.
Ze worden belasterd, muur ze worden gtrechtvaartdigd.
Ze worden gesnuad en ze zegenen.
22 worden beledigd en ze bewijzen
eer.
,Als ze goed doen worden ze ges'trajials boosdoeners.
Als ze gestrafi worden verheugen
ze zich alsof ze tot leven kwamen.
Door & Joden worden ze bestreden als vreemdeSngen, door de
Grieken worden ze vervolgd. En
die hen haten kunnen toch geen reden voor hun vijandschap opgeven.
Kortom, wat de ziel is in het lichaam, dat zijn de christenen in de
wereld."
(Vertaling door A.F.J. Klijn ir
Apostolische Vaders 2.)
Terecht heeft Jelsrna er op gewezen dat we dit gedeelte van de brief
niet zozeer als een beschrijving van
de werkelijkheid moeten zien,
maar eerder als een 'programma'.
Ook in de tijd van de schrijver wa-

ren de christenen niet volmaakt.

Ook toen was de werkelijkheid van
de Jezusbeweging een gebarsten
werkelijkheid. Maar ze wisten
blijkbaar wel heel goed waar het in
hun beweging om ging en gaan
moest.

Verlangen naar beleving
Via het Gereformeerd Weekblad van
f 4 juli jl. nemen we iets over van een
interview in het evangelisatieblad
Windstreken. Ds. PJ.Visser uit Bergambacht vertelt daarin dat hij in zijn
gemeente veel mensen ontmoet die er
naar verlangen om op de =n of andere manier iets te beleven ván God of
gán God.
Het verlangen om iets te beleven
van God, is dar nieuw?
'De vraag naar het beleven van
God wordt hoe langer hoe actueler.
Hoe Godlozer de samenleving
wordt, hoe indringender de vraag
gesteld wordt: b het nu wel waar?
Want d die mensen buiten de kerk,
die gaat het toch ook goed? Waaraan kun je weten dat God de Levende is?'

Ome hedendaagse cultuw is gericht op het zoeken naar ervaring.
Heeft dat er mee te maken?
'Ik weet niet of de cultuur op z w k
is naar ervaring; dat: wordt veel gezegd. Mensen zitten in een leegte;
maar ze zijn lang niet altijd op
zoek naar een religieuze ervaring,
maar meer naar een kick, een lekker gevoel.' In de kerk wordt de
vraag naar de kleving aan G d
stseds sterker gesteld. Jongeren
zeggen: 'Als God dan de Levende
is, hoe kan ik dan met Hem leven?
Ik wil alleen verder als ik met Hem
leven kan, anders houd ik er mee
op.'
Ik zie het ook gebeuren bij keurig
opgevoede, meelevende mensen.
Vooral bij ouders van wie de kinderen breken met de kerk. Omdat het
die kinderen niets meer zegt, gaan
die ouders zich afvragen: Wat zegt
het mij eigenlijk nog? Als ze dan
niet aan hun kinderen kunnen uit-

leggen dat God de Levende is, wor&n ze in onzekerheid en twijfel
van de kinderen meegenomen. Ze
beleefden niets aan God en zien nu
in hun kmderen dat het zonder
Hem ook goed kan gaan. Eerst wilden ze hun kinderen voorgaan in
het kerkelijk spoor; maar haken de
ze echter, dan valt die noodzaak
weg w zie je hen zelf ook steeds
minder.

herkenning.
Ik heb in mijn leven ook enorrne
onzekerheid gehad over God.Ik
vraag me af of niet iedere gelovige
die spanning heeft gekend; we
doen er alleen vaak te geheimzinnig over. A h je tobt met die vragen, kun je het gevoel hebben dat
je de enige ongelovige bent. Het
kan dan bevrijdend zijn om iemand
te ontmoeten,die openlijk zijn twijfels durft te uiten.

Is er in de gemeente ook meer
openheid gekomen om de vragen te
~t@ll@Pl?
'Mensen vinden het eng om uit
zichzelf dergelijke vragen hardop
te zeggen, jongeren ook. Maar als
je er als ambtsdrageropen voor
tient, en zelf wat aangeeft, dan is er

Er wordt tegenwoordig trouwens
ook weer openlijker gesproken
over geloven, en het leven met
Gd.Dat maakt somrnigen onzeker. Een onzekerheid w a m vooral
een eigen gemis achter zit. Bij anderen m p t het de vraag op: Kon ik
ma* zo leven... Ze zochten, maar
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vonden nooit wat. Ze hoorden de
woorden van genade, maar ktegen
er geen houvast aan. Alles was in
de aanbieding, er zat altijd zoiets
als een etalagemit tussen. Je kon er
zomaar niet bij. Ze weten vaak
maar één ding, dat hen eindeloos is
verkondigd: "Je moet er maar veel
om vragen". ?kvraag me af of wij
als predikanten, hoe goed bedoeld
ook, mensen niet teveel met een
kluitje in het net hebben gestuurd.
Te weinig hen de weg gewezen, te
gemakkelijk het aan de Heere heb
ben overgelaten. Ik kom mensen tegen die na 60 jaar kerkgang zeggen: ik ben nog even ver als toen ik
begon. Dat is best schokkend, ja.
Menigeen ervaart sinds jaar en dag
niets, terwijl men dolgraag iets zou
wiIlen beleven.'

Wat zoeken & mensen dun precies?
'Hoe kan ik er zeker van zijn dat
God er is? Hoe kan het echt iets
worden tussen God en mij? Hm
kan ik een kind van God worden?
Die vraag naar ervaring is op zich
legitiem. Geloven is een vertrouwensrelatie. Daarin is de beleving
niet slechts een onmisbare voorwaarde, maar veeleer een wezenlijk element. Als je te eenzijdig hamert op een geloven zonder te zien,
laat je mensen op den duur met een
leeg hart zitten.'
Welke weg wijst u mensen die met
die vragen rondlopen?
'Het gemis aan ervaring neem ik
zeer serieus. Ik probeer samen met
de mensen te zoeken of ze toch niet
ooit iets van God ervaren hebben,
in het eigen leven of bij anderen.
Met andere woorden, of men in de
nacht van de godsvememding
toch niet Gods vmtstap heeft vernomen. Als er een positieve ervaring is, dan probeer ik daarop door
te gaan. Als een eerste houvast.'
Kunt u h 6 toespitsen? Op wat voor
gebeurtenissen wordt dan bijvoorbeeld teruggegrepen? Wat gebeurt
er als iemand God ervaart?
'Een voorbeeld: je zit in een uitzichtloze situatie. Je legt de zaak

bewust in g e k d bij God neer. En
je ontdekt tot je verrassing opeens
een uitkomst, iets dat je zelf niet zomaar hebt kunnen bedenken. Als je
er bewust om gebeden hebt, kun je
daar de hand van God in ervaren.'

Zo'n Godservaring is een eerste
houvast. Hoe garat het chn verder?
'Ik stimuleer dat ze bidden en bijbellezen. Dat is immers de weg
om, als je G d s voetstap hebt vernomen, Gods ware gezicht gaandeweg te leren ontdekken. Ai zoekend kun je een ervaring opdoen.
Zeg maar eerlijk tegen God: L
hoor van U, maar ik weet niet wat
ik aan U heb, of U leeft. Dat mag
je zo voor Hem uitzeggen. Ik merk
aan jongeren de verrassing als ze
langs deze weg opeens worden aangesproken: Hïj leeft en Hij heeft
me wat te zeggen! Die persoonlijke
ervaring is belangrijk; je kunt er
niet omheen. Je kunt geen vertrouwensrelatie opbouwen met iemand
van wie je niet weet of E
jer is en
wat Hij jou te zeggen heeft.'

Beroepen te Lutten: J. Plug, kandidaat te Hamilton (Can.); te Uithuizemeeden: H. Offereins te Surhuisterveen i.c.m. Opende;
Aangenomen naar Assen-Z.:
H.J.C.C.J. Wilschut te SpakenburgN.; naar Brouwershaven: J.A. Roose, kandidaat te Kampen, die bedankte voor Lutten en voor Rotterdam-Delfshaven; naar EnschedeNoord t.b.v. de GGRT (docent
STMISAP irimJaya): C. van de
Beek, kandidaat te Oegstgeest;
naar Stadskanaal (wijk Noord):
A.G. Bniijn te Driesum c.a.
Bedankt voor Axel: H.A. Strating
te Amersfoort-N.; voor Bedfordale
(Free Reforrned Church of Australia): A. Boersma te Mussel; voor
Leens: J. Boersma te Harderwijk;
voor Stadskanaal(wijk zuid) en
voor Uithuizemeeden: H. Offe
reins te Surhuisterveen i.c.m. Open&; voor Waardhuizen: P. Groen te
Bruchterveld.
Toegelaten: W. Dijksterhuis, beroepen predikant te Dokkum, is toegelaten tot het ambt van predikant,
na het met goed gevolg afleggen
van het peremptoir examen in de
classis Dokkurn.

Intrede
Op zondag 9 juli jl. deed ds. RJ.
Blok te 's-Gravenhage-Z./imsduinen intrede in de gemeente te Rijswijk.
Ds. Blok werd in het ambt bevestigd door ds. M.J.C.Blok te Arnersfoort-N.,en deed in de middagdienst intrede. Ds. Blok blijft verbonden aan de gemeente van 'sGravenhage-Z./Loosduinen.Beide
gemeenten zullen vanaf september
1995 samen vergaderen. De intrededienst van ds. Blok was al een
gezamenlijke dienst. De dienst
waarin ds. Blok in Rijswijk werd

bevestigd werd gehouden in de gereformeerde school gelegen aan de .
Trompetstraat, de intrededienst
vond plaafs in de Licht-der-wereld
kerk, Steenvoordelaan 364, eveneens te Rijswijk.
Op zondag 16 juli jl. deed ds. M a .
Sliggers t~ Amersfoort-C. intre&
in de gemeente te Arnhem.
Ds. Sliggers w e d in het ambt bevestigd door ds. J. Kruidhof te Arnhem (inmiddels studiebegeleider
GMO, woonachtig te ZwoIleJ,en
deed in de middagdienst intrede.
Beide erediensten werden gehouden in De Koepelkerk aan het Jansplein te Arnhem.
Nieuw adres ds. Sliggers: Gabriëlstr. 2 l , 6813 KL Amhem, e
(085) 43 57 91.
Op D.V. zondag 27 augustus a.s.
zaI ds. E.C. Luth k Eerndijk inmde doen in de gemeente te Eindho-

ven-Best. Op urndag 16 juli jl.
heeft afscheid genomen van de
gemeente te Eemdijk in een dienst
die gehouden werd in het eigen
kerkgebouw van de gemeente.

Ds. P. de Jong vervraegd
met emeritaat
Oldehove - Ds. P. de Jong is, op eigen verzoek, vervmgd emeritaat,
naar artikel 13 KO, verleend door
de classis Grootegast. Ds. De Jong
had zijn kerkeraad verzocht vervroegd emeritaat aan te vragen omdat hij, wegens aanhoudende g e
zondsheidproblemen,zijn arnbtswerk niet meer kon verrichten. De
classis besloot het verzoek in te willigen (gesteund door de deputaten
van de particuliere synode).
Ds. P. de Jong w e d geboren op 19
juli 1950 en studeerde aan de Theologische Universiteit te Kampen.
Op 17 juni 1979 werd hij in het ambt
bevestigd in de gemeente van SneekKoudum. Vanaf 12 augustus 1984
stond hij in de gemeente SiegerswoudeFrieschepalen en Wijnjewoude (vanaf l jan. 1988 zonder
Wijnjewoude). ûp 29 december
199 l werd hij predhnt te Oldehove.

Nieuw adres ds. De Jong: Buitensingel 176,9883 SM Oldehove
(vanaf medio augustus). In septernber hoopt ds. De Jong weer preekverzoeken uit andere gemeenten te
kunnen aannemen.

Arum en Harlingen samen
Arum - Na ampele overweging
heeft de kerkeraad van Anim, op
advies van de classis Leeuwarden,
bloten de gemeente samen te voegen met die van Harkingen. De samenvwging heeft op 2 juli jl.
plaaîsgevonden. In Arum wordt
nog een haif jaar lang iedere week
's rniddags een erdienst (om 14.40
uur) gehouden.

Ds. R. Kuipers naar Indonesië
Middelburg- De zendingsadviescommissie van de zendende kerk te
Middelburg heeft meegedeeld dat
ds. R. Kuipers met zijn gezin naar
Indonesië is v e ~ ~ ~ ~ kHet
k egezin
n.
Kuipers ml voorlopig verblijf houden in Bandung op het eiland Java
om de taalstudie Indonesisch af te
ronden. Ds. Kuipers zal (op verzoek
van het curatorium van de school te
Boma), M het verkrijgen van het
defmitieve visum, te Boma op Irian
Jaya ais theologischdocent kerkelijk opbouwwerk verrichten ten
dienste van de plaatselijke kerken.
Voorlopig adres: dla IMLAC, jl.
Gunung Agung 16, Bandung
40142, Indonesia.

Adreswijzigingen e.d.
Arnersfmt-Centrum * Diaconie:
A. Steendam, Juliëttestr. 17,3816
RA (pag. 104).
Beilen * Preekvoorz.: Mevr. A. v.
Berkum-Admiraal, Eemster 92,
7991 PT Dwingeloo, u (05219)
32 76 (pag. 64).
Bruchterveld * Scriba: D.E. de
Vries, Juffr. Schefferstr. 6,7695
SN, s (05233) 18 32. D i e m e n :
9.30 en 14.30 uur (pag. 77).
Deventer * Kerker&: Postbus
875,7400 AW. Scriba: W. Meilema, Wilgehaantje 6,7423 HV,

(0570) 65 31 45 (p. 73).
Dordrecht * Scriba: H.J. Luth,
Koldeweystr. 28,3314 XR,e
(078) 13 90 94 (p. 123).
Emmeloord * Diaconie: D.J.Zuidema, Espelalaan 54,8302 CJ,
(05270) 1 27 49 (p. 83).
Enschede-Noord * Diaconie: J.G.
Kloek, Toekomststr. 152-B, 7521
cw (p. 73).
Gouda * Diaconie: C. van Gel&r,
Pol&nneestersIag 33,2805 EZ, P
(01820) 3 1550 (p. 128).
Hdpman * Scriba: S. Moltmaker,
Breedebmg B, 9722W K Groningen, w (050) 26 56 18 (p 41).
Hilversum * Scriba: A. van Diggele, Lutherhof 90,1216 KV, u
(035) 21 79 73 @. 109-120).
Leiden * Scriba: C.A. Groenewegen, Porceieinvhder 5,23 17 JZ,
u (07 1) 21 24 08 (p. 128).
Middelburg * Scriba: J.D.A. Bareman, Brigittadreef 5,4333 RB, a
(01180) I 22 97 @. 146-147).
Rotterdam-Z. * Scriba: C.L.H.
v.d. Hoeven, Lokhorst 364,3085
WZ, u (010) 4 81 15 38 @. 141).
Sliedrecht * Kerkeraad: Postbus
11,3360 AA. Scriba: A. van der
Does, Rembrandtlaan 2618,3362
AK,e (01840) 1 52 86 (p. 125).
Urk * Scriba: J.A. V h f f , w
(05277) 32 5 1. Penningm.: J. Kramer Wm.,De N d 118 JZ @.
84).
Veendam * Scriba: HA. Moiiema, Vredewold 8,9642 EP, .a
(05987) 1 40 28. Dkconie: B J.
Mulder, Prins Bernhardlaan 44,
9641 LW, (05987) 1 37 89 (p.
70-7 1).
Zaamslag * Kerkeraad: Postbus 3,
4543 ZA. Scriba: P.M. van Westen, w (01153) 22 24 (p. 145).
Zwijndrwht-Grmte Lindt * Scriba: W.L. de Lange, Refter 38,
3335 DL Zwijndrecht, e (MR\
l0 40 27 (p. 126).

