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WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN
KERKELIJK LEVEN / 8. Luifen

BEELDVORMING

sleutel tot het hart?

E e n jonge moeder vertrouwt haar wgkovderling
toe. op een persoonlgke vraag. dut het geloof haar
eigenlijk weinig meer zegt. Het persoonlijk gebed
schiet er nogal eens bEj in, want zij heeft het gevoel
duf God ver weg is.

DELEN MET GOD

chonden levens

Hm moet je daar nu op reageren?
Vragen hoe dat gekomen is? Dat
weet ze zelf niet.
Onderwijzen? Komt niet over, ze
weet precies wat je gaat zeggen.
Vermanen? Aan-n?
Ovemiigen? Je schiet gemakkdijk je doe1

M m er is wel een vraag, w m e e
je nogal eens in de roos schiet:

'Wie is God? Wek beeld hebt u

n bezoek aan India;

Op deze manier wil ik nog even
voortborduren op het onderwerp
van vorige keer. In de hoop dat u
dat eerst gelezen hebt.

't Is onvoorstelbaar hoeveel

men-

sen een eigen beeld van God in hun
gedachten hebben. En vooral een
negatief beeld. Alsof Hij iemand is,
die klaar staat om je af te wijzen.
Een God, die alles ziet wat je verkeerd doet. Van Wie je pas lief&
krijgt, als je de geboden volbracht
hebt, Enz., enz.
Dit mag niet worden opgevat ais
een eenzijdige im-ie
van het
kerkelijk leven. Gelukkig komen
we daarin veel mooie dingen tegen,
ook oprecht en spontaan geloof.
Maar dit komt mk voor, en net iets
te veel. Soms lopen veelal nog jonge rnenm helemaal vast in een negalief godsbeeld. Dat je op God
kunt vertrouwen, dat Hij je voorthelpt, is voor hen een onbekende
invalshoek.

Dit verschijnsel kgint op te vallen.
Menig huistïezwk wordt getypeerd
als 'puinruimen'.' Beelden moeten
worden afgebroken omdat ze de
ware godsdienst in de weg staan.
Waar komen ze toch v&?
Wanneer inderdaad het omzien van
de ambtsdragers, in Christus'
naam, zowel op & kansels als in
& huizen, een i m h k van zijn lief& derlaat, moet het toch onmogelijir zijn dat gelovigen niet weten
wat ze aan hun Heiland hebkn?!
Daarom stel ik publiek de vraag:
waar komt dit vandaan, en wat
dcen we eraan?
Want het is nogal duidelijk, dat een
negatief h e l d geen positief
geloofsleven oplevert. Nogd 10-
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gisch dat die jonge moeder ophield
met bidùen. Als je voortdurend het
idee hebt, dat je toch afgewezen
bent.. .

Gods beeld
Temidden van alle verwikkelingen
in en rondom de jonge christelijke
gemeenten lezen we ineens een uitd m k b g ah:'het Wmrd &s Heren wies' (Hand. 12 : 24). Een
soort aisakstand, om aan te geven,
dat Gods werk, tegen de verdrukking in, werd uitgebouwd
Het Wmrd wies, het grmide.
Niet alleen getalsmatig, zodat
steeds meer mensen tot geloof
kwamen. Maar vooral ook in de
harten. Het groeide z6, dat het
steeds meer mhte in beslag nam,
steeds meer aandacht ging opeisen. Zo groeide het in leven van
de gelovige én in het midden van
het gemeenteleven.
Het p i d e .
Aileen God kan dat geven. Wij
kunnen planten en begieten, en dat
is ook zeker de bedoeling, maar
God alleen geeft die groei.
Dat betekent. &t het Woord ruimte
wil hebben. Dat het wil uitpraten.
God wil zelf uitleggen wie Hij is.
Zonder dat wij Hem halverwege in
& re& vallen of bij voorbaat vangen in onze modellen.
Hier ligt een bijzondere taak voor
de zielzorger,om een oud maar
heffend woord te gebruiken. Op de
vraag 'Wie is God? Welke indruk
hebt u van Hem?' kan in een open
gesprek soms een helehel worden
&kt
wat niet klopt met het wezen en het spreken van God.Of
men gebniilb temien die m geijkt
zijn, dat de ware betekenis niet
wordt verstaan.Of men koestert
verwachtingen die meer uit &
mens voortkomendan uit Gods
zelfopenharing, 't Ligt demaal
voor de hand. maar het is keer op
keer een ontdekking als je het aanwijst,
Daarbij is het dan wel de kunst. en
dat vraagt zeker enige mfening,
dat wij onbangen lemn luisteren
naar het Woord dat groeien wd. En

dat wij zo ook spreken. van daar-'
uit, zonder te vervalien in voorspelbare, overwen& uitdniklllngen.
Dat is niet gemakkelijk als je f jaren gereformeerd bent. Dan heb je
d zoveel kennis voorgesorteerd,
dat ieder fris woord meteen kan
worden gesmoord en ingepast in
een reeds lang kstaande gedachtengang.
Geen kwaad woord over onze drie
Fmulieren van Eenheid, we hebben ze hard nodig. Maar het bewaren van de leer kan nooit in de
plaaîs komen van het onbevangen
luisteren naar en het spreken vanuit
het W d zelf. Zmh G d spreken Zelf wortel kan schieten en leven kan geven.
Wellicht is dat de zwakke plek.
Misschien hebben wij te gemakkelijk & indruk, dat wij van God allemaal hetzelfde en het goede
beeld hebben, Z d a t dat in een
huisbezoek geen onàewerp van
gesprek meer is. Terwijl intussen
iedereen zo zijn eigen gedachten
heeft, ongecorrigeerd, soms al jaren lang. De ervaring leert, dat het
heel zinvol kan zijn deze be~ldvorming eens aan de orde te stellen.
Een positief (neven)effect daarbij
is, dat het ingaan op dit soort vragen het voor & mens gemakkeiij%
maakt rechtstreeks te spreken vanuit zijn hart.

Vader
I
k meest duidelijke en overtuigende voorstelling die G d van Zichzelf geeft is, dat Hij onze V&r is.
Maar helaas, door medoen van
aardse vaders en rnders roept deze Vadernaam nogal eens ongewenste reacties op.Menig vaderh e l d ligt in duigen, en het m o e
derbeeld ligt ernaast. Als je van
huis-uit de indruk hebt meegekre
gen dat je liefde moet verdienen,
dat je aandacht moet trekken, dat
je je verdriet moet verbergen, dat
je je problemen zelf moet oplossen. &t vooral je gedrag belangrijk is, enz., enz., ligt het voor de
hand dat je God als Vader niet
weet te vinden.

Wat kun je dan als ouderhg? Is dit
nog te corrigeren? Soms h m je
het advies om de Vadernaam dan
maar te laten nisten, wanneer hij teveel negatieve gedachten oproept.
Ik kan dat we1 begrijpen, maar toch
is het jammer. Want het is eeri
Woord van God, vol leven en groeikracht, het kan juist zo genezend
zijn.
Mijn ervaring is inmiddels, dal het
vader- en mixder-zijn van God wel
degelijk een positief beeld kan bieden, ook in situaties van sterk negatieve ervaringen.Maar dan moet je
het als ouderling niet koppelen aan
de vader en & moeder die een negatief beeld hebben opgetrokken.
Nee, vraag dan de
met wie
je spreekt, hoe hij of zij zich zelf
voorstelt als vader of als moeder.
Misschien zijn ze dat al, of anders
kunnen zij zich dat vast wel indenken. 'Hoe zou jij dat dwn als vader, of als m&r?'
Wet voordeel van deze bee1dvorrning is, dat er nog geen fouten
aan kleven. De gedachten naar de
eigen kinderen toe, al moeten ze
nog geboren worden, zijn heel
bruikbaar.
'Zou jij je kind pas liefhebben, als
het iets presteerde?' Natuurlijk niet!
'Zou jij je kind liefde Iaten verdienen?' De gedachte aiieen al.. .
'Zou jij je verstoppen voor je kind
dat naar je zoekt? Zou jij het allen
laten in zijn problemen? Of zou je
het dàn juist helpen en je arm er
omheen slaan?'
'Zou er ook ruimte zijn voor een eigen ontwikkeling? Een vallen en
opstaan? Of moet het kind meieen
alles helemaal gmd doen?'
En zo kun je nog een hele tijd doorgaan, Met als r& draad: 'Als je
zelf zo niet wilt zijn, hnk dan ook
niet dat God zo is!'

Verzoening
Nu kan misschien de indruk ontstaan, dat op deze manier de mnde
wordt uitgehold. Zonde is immers
meer dan een (kinderlijke) fout, het
is schuld. Vanwege je zonden kun
je verloren gaan.

I

Welnu, daar gaat geen woord vanaf. Maar wel wil ik graag serieus
nemen, dat God om Christus' wil
mijn God en mijn Vader is (zondag
9 HC). Het pastorale gesprek m a g
zijn uitgangspunt nemen in de verzoening die is aangebracht. Niet
als een gepasseerd station, want
verzoening is ook een dagelijkse
activiteit van onze Heiland. Maar
wel als een zeker vertrekpunt om
zijn en onze Vader werkelijk te vinden. En om afstandscheppende
beelden radicd op te &&en.
,

iets, dat meteen in het oog loopt.
Toch houden ouderlinpn zich bezig met leer en leven van de gemeenteleden, in die volgorde (zie
bevestigingsfomuiier).
Aan die inhoud van de ambtelijke
dienst hoop ik met deze artikelen
een kleine bijdrage te hebben gegeven. Bedoeld om van het huisbezoek echt iets waardevols te maken.

I

Kerkeiijk leven

1

Misschien vraagt iemand zich nu
af, of dit nog wel 'Kerkelijk Leven' is. Misschien niet h & gebruikelijke zin. Maar het is wel uit het
leven gegrepn! Juist daarom zou
k wilkn vragen hier aandacht aan
te scheden.
Soms kan het huisbezoek een enorme opgave lijken. Hoe praat je als
ouderling het uur vol? Werken de
mensen wel een beetje mee, en zo?
Maar dat soort vragen versrnelkn
als sneeuw voor de zon als je je
een beetje kunt voorstellen welke
aanslagen op een kvend geloof mogelijk zijn.
Daarom is het niet verkeerd als deze zaken van te voren in de kerkeraad zouden worden doorgesproken, voordat de huisbezoeken kginnen. En Aker met de mbtsdragers die net bevestigd zijn en weinig ervaring hebben. Gelukkig gebeurt dat steeds meer. Laat iemand
met ervaring wat situaties kort op
papier zetten, gedachten en opmerkingen die je kunt tegenkomen.
Niet zozeer om een shik gesprekstechniek door te nemen, dat is een
heel ander verhaal. Maar om samen inbudelijkna te gaan, waar
de dwalingen zitten van deze tijd,
hoe je die kunt signaleren om mensen ervan te bevrijden Dwalingen
van buitenaf hebben we meestal
wel aardig in de gaten, maar wanneer ze huizen iride harten van de
gelovigen zitten ze vaak(onbewust) grondig verstopt. Evenzo is
een onchristelijke levenswandel

1

'

~e uitdrukking is van W.C. vm der Hmt,
die hierover schreef in twee nummers van
Bij de Tijd, apnl m mei 1995. Als ouderling
in Zwolle-mimm heeft hij de vinger be
h l i j k goed aan de pols van (jong)kakelijk Nederland Mijn ervaring is, dat hij hierin geiijk heeft, h e h .

DE AFSCHEIDING VAN
DR. J.J.C. DEE
De hawe week van juli v m k n
er in kerkelijk Neddmd een bericht dat onze bijzondere aandacht
verdient.Per 23 juli I995 heeft dr.
JJ.C. he., llervormd pdikant in
Twijzl~rheide,zich van & Nederlandse Hervormde Kerk afgescheiden en zich gevoegd bij d~ vrijgemaakte GereformeerdeKerken.
DI.Dee is onder ons d langere tijd
geen onbekende. In 1490promoveerde hij aan onze universiteit in
Kampen op het eerste deel (18901934) van een biografe over prof.
dr. K.-der.
Dat was een uituatderlijke gebeurtenis:een hervormde dominee die in Kampen promoveerde.
Sindsdien h g dr. Dee onder ons
meer kkendheid. Niet alieen ais
publicist over K.Schilder. Maar
ook vanwege zijn opkomen voor
de trouw en gehoomamheid aan
Gods Woord in de Hervormde
Kerk. o.a. via de Confessionele
Vereniging. Van gerefomieerde
kant werd het optreden van dr. Dee
al langere tijd met broederlijke belangsteliing gevolgd.
Nu heeft dr. Dee dan de belmgrijke beslissing genomen om & Hervormde Kerk te verlaten en zich beschikbaar te stellen voor de evangeliedienst in & vrijgemaakte Gereformeerde Kerken. We zijn er
dankbaar voor. En we W e n die
dankbaarheid ook publiek uitspreken in & kolommen van De Reformatie.

Er is heei wat christelijke maxi en
geloof voor n d i g om een zo ingrijpende stap te zetten! De 'Verantwoording van een keuze' die dr.
Dee publioeerde kgint niet voor
niets met een verwijzing naar 'de

h g van Gods voorzienigheid' boven zijn Ieven. Er was bij hem een
'geleid worden door Gods vader-

M. fe Velde

W.Wij eren die leiding van onze God en begroetendr. Dee met

blijdschap ais broeder in de Oerefornreerde Kerken.
Graag wilikbiereenenamkruit
& verantwoording van dr. Dee
doorgeven. Bij een zo opvallende
gebeurtenisais k t gereformeerd
worden van een hervormd predikant is het goed te luisteren naar
wat hem beweegt.

Opmerkelijk is dat dr. I k niet verzuimt om het g&
in & Hervormde Kerk te nmmen. Hij && dan
met name 'aan de p W l i j k e gemeenten, waar veel miuw a m en
liefde tot de kerk wordt gevonden,
waar kindmen van God zijn die
van hun geloof in de enige Naam
onder de hemd gegeventot b
houd getuigen, waar & verkoadiging mg is van de leer der zalig-

heid'.
Waarom dan W h dit heengaan?
Dr. Dee heeft daar veel over nage
dacht. Vooral door de bestudering
van K.Schilden werk voelde hij
zich &tentieel aangesproken. Bij
Schilder ligt immers heel veel nadruk op het normbes#. Ais je e n maai hebt gezien, wat de HERE
van je wil,dan kun je je daa~
niet
van ahakm. Dm kom je a vierkant voor te stam. Dan word je g e
roeperi en gedrmgentot een keuze,
een radicale keuze. Juist ook ap het
punt van Be kerk, die 'pijler en findament van & waarheid' is
(1 Tim.3 : 15).
De spil van Dee's beslissing is de
roeping geweest tot gekoonaamh t d . Om het in belijdenis-taal te
zeggen: ieder wordt geroepen om
de hals te buigen onder het juk van
Chnsms.

Terwijl dr. Dee toegroeide naar een
voluit serieus nemen van Gods gekmi tot g e h o o ~ mk
d inzake de kak,zag hij tegelijk in de
Hervormde Kerk een prmes in omgekede richting. In 'Samen op
Weg' bijvoorbeeld zag hij een
koets die steeds verder afvoert van
Schift en klijdenis.
In zijn werk als p r e d i heeg
Dee te maken (zoalshij schrijft)
'met een kerkelijk leven, dat zich
(...) steeds meer vervreemdt van
hetgeen voor de kerk van Christus
wezenlijk en kenmerkend is. De ongehoorzaamheidaan Gods W d
en aan de door de kerk zelf aangenomen Mijdenis is overal met de
handen te tasten. Van die k& mag
ik niet langer lid zijn. h die kerk
km ik niet l m p r als predikant dienen'.
Ia er dan in de Hervormde Kerk
niets
meer?Jawel, m m die
kerk als geheel is een 'hotekerk':
'alle stromingen vinden er &rdak, maar de eenheid in het ware
geloof ontbreekt'.Ze wordt 'b
menselijke meningen en bij Q
kerk niet psende stmcmen (...)
oveheerst'. Dat belemmert haar
om als kerk van Christus te functioneren.
De Schrift als d m de Heilige
h s t ingegeven Woord, waartegen niets valt in te brengen (art. 37 NGB.) heeft er niet het beslissende woord.Er is een 'voortwoeke
rende Scbdthitiek'. h er is geen
leertucht ondanks de mmie woorden van arlikel X van de hervormde kerkorde, dat de kerk ' d e s
weert wat h belijden weersprwkt'. Dr. Dee noemt dit 'ke*
lijke dubbelhartigheid'.
In zo'n gedeformeerde kerk waar

leugen en waarheid in principe dezelfde rechten hebben, kun je niet
wezen. Als een kerk zich zo van
haar Heer en van zijn Woord vervreemdt, dan maakt ze - en het is
een schande! - de ware gelovigen
tot vreemden in eigen huis.
Dr. Dee toetst áe Hervormde Kerk
aan de drie kenmerken van de
kerk die d~ Nederlandse geloofsbelijdenis hart. 27-29 noemt. En
hij komt tot de conclusie: het is
'binnen de Hervormde Kerk als
geheel zo slecht gesteld, dat afscheiding van haar gebeden is om,
in de Gereformeerde Kerken,
weer ingang te vinden in de kerk

van Christus'.
Daarin spreekt Dee dezelfde taal
ais die van 1834 en 1886 en 1892:
breken met de Nederlandse Hervorm& Kerk is door Gods Woord
en de gereformeerde belijdenis geboden en dus noodzakelijk!

Kerkvisie
Dr. Dee gaat in zijn verantwoording ook in op het heersende
'volkskerkelijke denken' in de Hervormde Kerk. Hij laat zien,dat de
idee van de Hervormde Kerk als nationale vaikskerk alle nadruk legt
op het gegeven instituut in plaats
van op de kerk als vergdering van
de gelovigen. Het instituut wordt
zo boven de Schrift geplaatst. Want
het Wó6rd kan zo niet meer functioneren als 'scheidingmakende
macht tussen geloof en ongeloof'.
In m'n eigen woorden gezegd: het
Woord wordt aan banden gelegd
met behulp van het vooroord~l
van eigenwillig ruim getrokken
kerkgrenzen. h zo'n kerk wordt de
gehoorzaamheid aan de Here regelmatig gehstreerd d m de binding
aan het instituut. Het instituut is immers onaapitastbaar gemaakt en de
eenheid in geloof en belijdenis
wordt daaraan ondergeschikt gehouden.
Terecht noemt Dee dit een 'statisch
denken over de kerk'. Het historisch gegeven instituut, 'de kerk
der vaderen', heeft een nagenoeg

onverliesbare positie gekregen. Dat
institauct w d t feitelijk gehanteerd
als laatste norm voor de grenzen
van de kerk. Gods trouw en verbondsbeloften gelden niet alleen
voor de gelovigen en hun kinderen,
maar ook voor het hervormde instituut.
Zo sluit men zich in de hervormde
kerkvisie af voor wat werkelijk de
kenmerken van de kak moeten
zijn: gehoomtamheidaan de
Schrift, gebondenbeid aan de beiijdenis en een gerefarmeerde kerkFe
gering.

Getuigenis en app&
Dr. Dee heeft met zijn afscheiding
en zijn publiek getuigenis een belangrijke kerk-opbouwendedaad
gesteld. Trefzeker heeft hij ook de
grote zwakte blootgelegd van de
positie van o.a. de brmlen en zusters van & Gereformeerde Bond,
voor wie het axioma 'wij blijven in
de Hervormde Kerk' altijd weer
voorafgaat aan aile andere geloofs-

artikelen.
Dee mept kerkeraad en gemeente
in Twijzelerheide en verder ook de
hervormde kerkvergaderingen op
m 'k ijveren v m herstel van de
kerk naar de eisen van Schift, be
lijdenisen gerefarmeerde kerkregering'.
En wanneer dat herstel niet mogelijk blijkt, dan 'dient een ieder de
roeping te verstaan om de gelmorzaamheid die de Here vraagt op
de eerste plaats te laten komen en
de gebondenheid aan het gegeven
instituut van & Nederlandse Hervormde Kerk los te laten'. Zolang
er in de Hervormde Kerk geen wederkeer is tot de ware dienst van
God, is afscheiding geboden.
We hopen van hark, dat het getuigenis en het appèl van dr. Dee het
oor en hart van veel ware gelovigen in de Hervormde Kerk mogen
bereken. En dat ze er door W
genade gelovig gehoor mogen vinden. Wie zijn gereformeerde belijdenis serieus neemt, moet die zich
niet van een tot hoteikerk gewor-

den historisch instituut afscheiden,
juist om samen met anderen in de
kerk van Christus te blijven?
Laten we de Here God ootmoedig
bidden om rijn trouw-makende en
gehoorzaam-makende Geest voor
vele duizenden die op kerkelijke
dwaalwegen gaan.

DE HELE GROTE MOND
GESNOERD
'.. .&n zal heel G% aarde weten, dat
Israd een God keef, en heel deze
menigte zal weten, dat & HERE
voor de overwinning geen zwaard
en lans nodig heft.'
1 Samuel 17,46 en 47

Gebral in het dal
Het is altijd weer spannend. De Bijbei is opvallend gedetailleerd.
N a u w k W wordt hij k b v e n .
De camera 'pakt h m ' van kop tot
tenen. Het koper s c h i m in de zon.
Daar staat hij. De reus. Wie ziet het
in gedachten niet voor zich? Het
dal tussen de twee legers in. Aan
de ene kant dat van de Filistijnen.
Aan de andere zij& dat van Israël.
De Filistijnen voeren & druk op.
Zij hebben een prachtige soldaat in

hun gelederen. Een wadeien&
vesting. Een levende tank.Deze
braakt geen zwarte woken gasolie,
maar breekt wel Israëb moreel!
Veertig dagen achter eikaar hoor je
het geschamper door het dal. Het
lijk atsof hij op vaste tijden zijn
wapen hankrt! 's Morgens, als ieder wakker wordt, hoor je 'm al
weer. .. 's Avonds voor het slapen
gaan is zijn geluid nog k horen.

Het volk Israël staat ermee op en
gaat ermee naar bed. En wie niet

slapen kan, hoort het in zijn hoofd
nog steeds.

zijn. Je krijgt veel meer de indruk
dat zijn schamperen doel mft!Satans oudste middel om mensen te
verleiden werkt nog altijd! Niet dleen blikken, m k wtiordenkunnen
verlammen. Een opvallende trek in
dit verhaal. Pas aan tiet einde volgt
het verslag van de veldslag. Maar
alle nadruk valt op wat er gezegd
wordt. Door Goliat. En daarna door
David. Hij zegt het in vs. 36: Goliat heeft de slagorden van & leven& God getart. Zijn Naam staat op
het spel. Zijn N m is verbonden
aan liet vok Israël. Maar Hij is uitgedaagd. God zal laten zien vandaag, wat Zijn gezalfde kan.
Als God met je is.. .

De kop vermoneld
Een steen uit Davids slinger treft
Gohts hoofd. Die valt vriorover.
Op zijn mond!David geeft hem
vervolgens de g e e s l a g en neemt
zijn hoofd mee. En van het ene op
het andere moment zijn de rolien
omgekeerd.De Filistijnen, die zich
veilig vaelben, lijd, een gevoelige nederlaag.
David neemt het hoofd mee. Maar
zijn wapens legt hij in zijn tent. Dit
detail zegt het nog eens dat niet de
wapens intefessant zijn. Maar die
hele grote mond die gesnoerd is.

Oorlog in woorden
Pas als de kop van de Tegenstander
Wie is er niet bang? Twee keer
wordt het verteld.
Telkens als Goliats woorden klinken, worden Saul en de Israëlieten
verschrikkelijk bang (vs. 11). En
als ze hem zien, slaan ze hevig geschrokken op de vlucht (vs. 24).
Maar Goliats wapens lijken op dit
moment niet eens zo belangrijk te

vermorzeld is, is het uit met wat er
allemaal uit zijn mond komt. Alle
laster. Dan pas zwijgt & leugenaar
voor het eerst.
En tot die tijd zal die er d e s aan
doen het woord te nemen. Om de
lelijkste gedachten W o p over
de mmdenaar van het Liegin.
Zijn wapen is vooral zijn mond!

ze Here Ciiristus noemt de duivel
De leugen! Een sfeertje schep
pen.. . van haat. Nee,dat is m le-

lijk.Van hatelijkheid dan. Als je elkaar schampt, heb je daar immers
al je aandacht bij nodig. En verslapt, zij het een ogenblik, de aandacht voor de leugenaar van buiten. Een sfeer van je schamen voor
elkaar. 'Geloof jij dat nog echt?
Dat had ik niet van je gedacht. Ik
had gehoopt dat jij bij onze (moderne) stroming h m . '

Serieus
De duivel weet waar de spleet zit
in het pantser van Gereformeerden.
Ze zijn heel knap. Ze weten heel
veel. Maar misschien raakt & Ieugenaar hier mijn tere hart: dat er
alvast van uitga dat wonderen niet
meer hstaan. Dit wonder:eendrachtig protest tegen de leugen. ik
win!

God gaf ons geen lans, maar Zijn
Woord.En het geM.
En wonderlijk genoeg zijn dat de
wapens wamnee je het alleen redt.

EEN SLEUTEL TOT HET HART?

-::.;-S.,-

-.

vond hij nog andere 'verlossingsdogieëra'.
Hij beschouwde
n twee voorgaande artikelen besprak ik hoe in ti-;-:
ze als Gods sleutel naar het hart
de zendingswetenschap resten vun Gods openvan de e:rne;nseai. een cknir het Nieubaring in de culiuren van de voIk8n worden gewe Testament gudgekemk benadering voor evangelisatie vaa culwaardeerd en pluutsfe daarnaast waf de biml
tuur tot cultuw. Richardmnnoemt
erover zegt in HundelIngen ?4,8-1B; 1J, 76-33 en
vele voorbeelden: & rechtvaardige
Romeinen 7, 78-32. In dJfartikel kome
mens van Sowates, de onbekende
g d van & A t h e m voor Paulus,
'verlo~5lngsanuIog~n'
van Don
& Logos van de apostel Johannes,
sprake naast Prediker 3,77:.
enz. Hij beschreef zijn theorie in
z'n boek Eternity in their
Als mensen beweren een sleutel
r r t r = t d e z e ~ r n ~ ~ w r n vaor
k t openen van r n e n m h k n '
den&ebmcht.Opeengoedrnoment,
gevonden te h e b h is daî een verna jplWam, werdhun de sleuHet verhaal van het zendelingsechtblijdende zaak. M m wat is nu &
tel in & schoot geworp. I
ko p h p a r Don en C m 1 Richardson
waarde van & deutel die Richardheeft veel indruk gemaakt. &hardsingharntoendemensen~
sm meent gevonden te hebben? De
~datze'koudwateropeikaar
verlossjingsdogieën hndoneren
son heeft het beschreven in zijn
zouden m e l e n ' , de uitdmkkhg
bij hem in het kader van de commuboek vredeskind.' Ze werkten onvoar het maken van wede tussen
nicatie-mwleh als een opener
der de Sawi's in het Zuiden van Iritwee g e m e r m m .
van het h a Nu heeft Richardson
an Jaya. Ze ontdekten dat in de
Voor het sluiten van mede tussen
zekm wel aandacht voor het werk
atamcultuur bedrog hoog stond aantwee clans moet een feest gemgmivan de Heilige Cteest bij hei wergeschreven. De werkelijke helden
~ w o r d e n , h e t f e e s i v m d erarap
ken van geloof en hkerhg. m m
zijn mannen die vriendschappen
tim, het m d d m d . De gemeende sleutels zijn een voorwaarde gesluiten met het h l later & bevriende mensen te doden en op te
S
C
wisselen b d e m uit. De
warden om het zendingswerk tot
mrirrnenleggen hun hand op een
een succes te maken. Zolang de
eten. In Sawi-idioom: 'de vriendMvandestamenondergrootceresleutel niet gevonden is, kan de
schap vetmesten voor & slachmonieel wordt hun kind gegeven aan
ting'. Deze hoogste vorm van Sawicommunicatie niet plaatsvinden.
de andem clan. Deze clan ontvangt
Ik à%nkdat hij hier de m d e
cultuur betekende een schok voor
het kind en daarmee is een einde geDon en Cml, Op &ze mauier
wetemhap ernstig oveïschat. Met
b e n aan het eindeloze vechten en
w& natuurlijk een lange reeks van
we~mxhapplijk.n a u w M g b i d
moorden ingezet ais weerwraak.
wreken, zalang het vrede&nd leeft.
kan men ck uitkomst geven. Als &
Dit gekeurt weda-hjds. Toen de RiBovendien zagen ze ook andere
jursternethdemruirgehantiead
chardsorisdi0meema&en, be-n
w d .Hier zit m k het verschil met
vormen van bedrog, toverij, pervers overspel, enz. Maar het rrieest
ze dat hier & slaitellag.
de gerefrnemk leerover het werk
Don Richrtrdson noemt dit een revai de W i Geest. De rnedde
telemteliende was we1 dat de bedemptive d o g y , niet zozeer een
volking beslist geen interesse tmnvan communicatie-t naûadijk
aankmpingspt, als we1 een midde voor de verlossende boodschap
perfect zijn enmag w e m d q p f i j k
van het evangelie. Men tmnde uitdel tot communicatie, een deutel
ukgekhd zijn, het hart wordt
om het har&te openen. Een sleutel,
apengebrokendoor& wereindelijk meer eerbied en interesse
door G d eeuwenlang in de d t u kingvan&&at.De~ger
voor Judas dan voor Jezus!
ren sluimerend gelaten, om uitvan het g& nieuw legt het evanZe gaven niet op. Er moest een sleutel zijn. Er mast een manier te vineindelijk ontdekt te worden en gegelie met een +gmd
@l voor
bniildtewordenommensenîoîde
dmzijnwaardoordeammmicatie
dedeurenkhpaan,maar&G8est

brengt het naar b i n . na zelf de
deur open gedaan te hebben.

hierbij aansluiten en erop vmrtbouding die Richardson 1% met de bewen. De mensen met het verdwelofte aan Abraham.
nen h k zijn. volgens Richardson,
misschien wel 'andere schapen, die 3. De eeuw in hun hart
Een muitcoelbaar
niet van &ze stal zijn' (Joh. 10),
veriewigen?
(Pred. 3,111
maar wel geweid moeten worden.
Ricbdson verklaart de aanwezig3. Gewoonten die doen denken
Het bewijs voor een 'ingebakken'
heid van 'raten van opdwing' uit
aan het evangelie. Soms hebben
verlangen naar God. gevoed door
de opwitarhg van God aan aIle menvoiken vreemde gewoonten, zoals
oude resten gdskennis, meent Risen Zoals bij MeìchkW nog kende eerder genoemde medeskind-richardsonte vinden in & tekst:
nisvmGodteWadenwasmiser
aielen bij de Sawi's op Irian Jaya.
'ookheeftHij deeeuw in hunhart
mk bij de volken nog reslhmk te
En de h g van stenen w a a r b h
gelegd' W.3, I 1). Het is maar
vinden, al is wel veel v e r i m geeen Dani op liian Jaya niet gedood
=r de vraag of deze geheimzinnig
gam. ka?
kenrris
volmag w&,
ook al is bij in staat
khkmde UitchWngd d t op nog
gens Richardsoneen a n ~ ~ b a a r van -log of heeft hij de doodseraf
aanwezige kermis van G d of evenverlangen naar God. Om dit aan re te
verdiend. Zuke 'verlossingsdotueel een verlangen naar MVers
t o n e a w i j s t h i j o p d r k ~ ~ u @eh' wordenook gevonden in
10 z g t'Ik heb in ogenschouw geI . Deenegd.DeGsiekenwdm
verschikde gdmùkm bij de Innomen k bezigheid,die God m
&mQ h m d e a van Kïecrc m g g e dianen van N d h e r i k a en de
de r n m m n k k k m gegeven heeft
r o e p e n ~ i h ~ v a n d e e m g c d Dayaks van Kabtautan?
om zich daarmee te kwellen'. En
endaarvanisvolgenshem het ahar
dan volgt vers 1 l: 'Alles k f t Hij
atui de onbekende god in Hmdeiinvoortreffelij'kgernaaki op zijn tijd;
God beloofde Abrsttiam dat hij tot
gen17eenbewijs.Pdushkook heeft Hij de eeuw in hun hart
een zegen voor de volken $esteId
bij aansluitenen het wangdie zó
gelegd, zonder dat de mens van het
zou worden. Deze belofte w m t
cmtminiimxm. D e h ' s hebhde
werk dat God doet,van het begin
Richardson en factor van groot bs
h e r v 6 g van P d m u t î gekend,
tot het einde,, iets kan ontdekken'.
lang voor de verkondiging. OmwilVoor de uitleg van de uitdmkkhg
âetenighernaarhetvemmvmde
le van de belofte aan Abraham
'de eeuw Ui hun hart' zijn m.i. drie
ene ware gd die & wheppr van alheeft God ervoor gezorgd dat bij
punten van blang.
lesis,Viracocha.Oradanks&ververschillende volkem een betje
woesthg van de gehele nica-culRiur
kennis over Hem aanwezig is gedriordeSpan~isktverlanbleven. Daarmee is volgens Ri1. De betekenis vori 'eeuw'. Het is
& v a g van h
t Hehmwse
gennaar&enewaresckppq@
chardson de mogelijkheidom het
bij de h a ' s blijven bestaari. De
evangelie te c o r n m u n i m gegewoord ' o h dat 437 keer voorkomt
S a n t a l s u i t W ~ h e t v ~ ven. De verkondiging van het evanin het (hmdeTestament Hei -t
overde ene scheppergod 'ihalarrJiu
geIie Itsm de aanwezige =ten acti'lange,
tijd', 'duur' en
die de piaais van de vele goden inv-.
De verkondigers van het
hethu>we1ophetveri&alsop
Zomkdiz h#aka'suit Midevangelie kunnen erbij mluiten.
de toekomst bekkking kbka Het
den-Afrhm&Kom+km.InChiBij deze vmmkihg van aken zijn
keft niets te maken met ons tilosdinmivaemk menal vóórcwfipcius,
heel wat vragen te &h.
Ik beperk
%heiegrip 'eeu-id'
of 'tijd', of
Tao en Buddha de hmeigal Shangme tot een metal h-en.
met'eawigkid' m m m o v a h Ti,dievolgensRi' ' weioverinde~plaarsktewijzenopde
telijke z i n als boventijdelijkheid.'ooverschatting van de conunimicatie
h is in de Bij'bel op de tijd betrokmhmknvertoont met de Alniachken. Von Rad *lt dat in het Oude
t&,FdSjaddai.DeKmanenweten
leer. Hkdmr wordt de vrijheid die
Testamwit tijd aitijdals 'gevulde
mgvaagietsvande~god
hetwerkvandeGeestkenmerjdontijd' verstaan mmt worden, een afgevemtwoord ingesnoerd. Ik heb er
~
t
i
~
2. Het verdwenen boek. Diverse
boven al kort op gewezen, ik kom
Daarmee v d I e n inteipremranes
volkm vertelien verhalen over een
e
' uitgeheiderop temg bij het op
verdwenen bmk met woorden van
makenvandehhm.In&tweede
als:
- het mensefijke verfangen naar
plaats iser& uîtiegvandeiutdnikleven, bijv. & Karen, & K a c h en
eeuwigheid, een soort ingeschaking'deeeuwinhimhart'uitpredi& iahu in B h a . Volgas Rìpen ontevredenheidmet het tijdecharòson was Abraham toen hij uit
ker 3,11.Richardson vin& hier funUr ge-n
werd in een siftiatie
damenteel schrifhwijs voor een
lijke!
- een eeuwig verlangen om de zin
als die volken: ze herinneren zich
'ingebakken' vedangm4naar God
van het leven te ontraadselen.'
nog veel van & scheppfgd),
op groaid van nog aanwezige kennismaar de zuivere W is bedolven
m t e n Ik wijd aan deze tekst& vol- het goddelijke in de mens.
onder de aonickht voor de vele
gende paragraaf. Tot slot is er nog
- het bewijs dat de mens tot het
nieuwe -n.
De zedeling kan
wel iets te zeggen over de &ineeuwige leven gaschapen is.'

-

~~
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2. De pamllel met & voImaa&theid
viervdge en van kniipende &eren1
van & schepping. De onmiddeliijk
(VS.23). Maar het wb hun bekend
~~verwijdngnaarde
$ernaakt! JkeeuwigewetvanGod
vmIû?2ffelljidleid,de vohtktheid
w& hun Mgemada. De 'eeuw'
van de s c i q q h g is veelzeggxd Im
was in h u n M Iieswdankszijnze
meas,inde~iSvoor~
~contwtmetGodswerkkwi~
een tijdsduurenmtijddp vastge
raakt.DatisdPrediker3,ll: 'van
steld in de vohwereid zibde verhetwe&datCioddoet,vani~&hgin
halen over de mmzklijk v o h d tot heteinde, kandememiilietscmtteschepping dl&geninslagP
dekkgi'.DE-h
aan een
Daar biijh uit dat er bij de v o h
gmúhginenaande@li@orde
een Itmv&
k e f leeft dat de
w& vervaagd door en wnmmgd
.
schepping mmpmhlijir'gaaf' was.
meteendkkelaagcaigerechtighemd.
DOOP derlei ooIzaken 'ging het mis'
en leven & volken nu in een gebm
4. Pe waarde vun de
ken whlijkheid. De gaaaeid van
kennisresten: balans
het: goddeli* begin w ongwif
feld me^ m de
'& eeuw
Hetis tijddebalansoptemaken. De
in h hart'.
vraag was:is ernog kennis v a n C d
in de Ieligie9 van & v?En wat
3. De verbinding met k
t iiarf wt
isdewaadevmdie~ten?
& mensen. Het w& ' o h moet
Ineikgevaizuiiendebi~
hierinnauw verbandroet luuihart'
plaatsvanMeMh&wonka vexsCaan, In Imet h&' (leb)
s c l l i ~ s e n d e ~ v a r i w i i t
van de mens ndrijfveren, gewewerh'koeiingvanS&nen
voe2ens,keamisenwijWsamen
piester van & A k f h q s k G d
hetbestaanvandemarsinzijnwe
wem, ons vv-@
reld. God heeftde mens bekend m
vqelijliqpnîe~aissedizijn
mmkt met & orde van i j n wereld
fimctIem~inhtOodeTesta
in
verbh?& m m we 'olam
mentds~vaniieHEREènde
opvamn in de zin van het vertiondscultus van de volken van de
~~.
In n:l&kmzin dus,
iudegediedenisna~
Dat & betekenis van de belofie aan
& , u i m g van & wivea-guklijkehstelhgen,&wet&enietvemAhahn~indegeschiede
denihwoIda10
nix, ismetdeMofoeaeifgegeven:
Bij dit laatsk Iigt m.i. o& de insteek
'inu m i i e n d l e ~ o p d e
v o o r M ~ v a n d e ~ aardbhrn gezegend zijn'. Aan &
van het w d 'de eeuw'. Het ververvuJling van die belofte is v6ór en
wijst naarciodsecu* -gená&komstvanJe~isQlrisnrsh
maaktewet.ZokoMtmkdecwnechetvkmgewedct E n d ó r k h e t
tiemetR
*
1,de'algemene
w*dat~naarWlgingen m zich bij het vedmnds~olkte
open-,
birineri het gezichw
veld" 'Want
van Hem niet
voegenen26~ltehijgaiamlset
gezienkraiworden,zijneeuwige
kil van de HKRR.De BijkI s p e k t
kracht en goddelijkheid wordt m
ervan, ook d zijn het enkeiinpi die
des&pphgmetmverstanddoordestapvandebekeringtiot&God
zien,&atzijgeavemntschuMvanh&lenhetvo8kh&lgmmkt
gjng hebben' (vs. 20). G& wil is behebbea En ná het immen van
Ireridgemaalb,mlaiwenhetwetea,
ntsiribetv~~enwoFdende
maarzijn~dwordtdoor&
v o h in ongerechtigheidten onder
gehuden: ze hebben God met p

danktengeëwidHethartisduister
geworda.'De -it
van de mveIpnk&*Ciodisverv~door
hetgeen gelijktop het beeld van een
velga&lif
m.
van vq$Is, van

vohvandeaardegezegenddooa

het w
&
van de vexhdighg van
het evangeliein de voíkenwaeSa, let&dijk'tot aan de einden dm&'.
we zien gebeuml dat mensgi 'vastgrijpndesiipvrneenJ~~'
enmetlx%volkvanGad~~
gam, omdatzij "gehoaEdhebh dat

de )Iere met hen is'm.8,18-23).
Het wonder van het geloofen de
bekering zit in de Geest die werkt
met het W d . Het is speculatief
de resten van kennis van God of
een godheid, òf het heimwee naar
een verlmn b k , òf k t hstvan merkwaardige v e d o ~ logieën in d k c t verband te hgen met de mgen aan A€mkm
met be-g
tot de volken. Het
is evenminjuist om in die 'communicatie-factom' een werking van
de Geest te zien die
alvast M g geweest is met àe vmrbereiding van de het evangelie. De
Geest waait waarhewi Hij d,
maar kunnen wij die spren van de
Geest meeren, ah wij gebonden
zijn aan Wood h k t ?
De Engek zedngsman Lesslie
Mewbigin wijst chop dat de wereldbeschouwing en de religie van de
volken t o d verschiild is van
Gods openbming. Er is
op-

'w&'

tmingvanGodsg~;trui~

werk in de niet-christelij%egodsdiensten.'' Uitgangspunt is de enige zekere werkelijkheid van de persoon van & verfrondigmen de behoefte aau v ~ o s s i r i gbij d e h r h.
m g i n w& dit verder uit
aan de hand vm de aodeleer: hm
krijgen we zekerheid dat God onze
uinde d vergwen? Een E h d u
zou zich uitsluitend d e n wenden
tot een god die die zekmbid m
geven. Uit het aatwoord van de
HUldu op tiie vraag naar de zekerheid van & vergeving van&
Wijkt d dat het geloof van de Hindu en de christentotaal verschillend is. Vergelijking tussende

twue heiiswegenis uitgdoten. Het
gaat in feite tussen ~eWverlussing
bf verl-g
in Chnstas. Omdat er
geen omeenkmst, geen cantinu1teit is, blijft de noodzaakom het
wangelie tc verkondigen bestaan.
VoorRichardsonis~~a~~Christusvoorde~gemens&~

WegtOCCJBd~eriSfOChOOkeen
~wegge~.H&isweliswaaraensmalleenon~*

weg,mamerismcheen~ma
gelijkheid mGod te komen.
g~ersteldeKraerraerdat,zaalsde

J& de weg naar de verlossing k b
ben afgewezen, d de anderen de
0penùarhgvanüaikumrenv;erwerp a l 3 at volgens
is
inhetaaistendm,isdego&hjke
zeW~.Wopenbamig
~ d o o r $ e ~
..
kend geniaalb: de wdcmhpg van
het evgngeliein de we&, Als er
een~wgzouzi~naarhet
bWl,daupou&wgvan&v&m
diging niet nodig zija

De pre-Abmhdkhe openbaring,in~I-l1,isgoeddeeIs
verloxen gegaan in de zonde van &
mensen. Ricfiardsorimiemt dat de
Sodom-factor. I
k Devan God
is v e r l m gegaau, of in elli geval
tot venwongen kennis geworden.
De gdsdiedge gegevens uit de
voIkenwereId dienen getaxeerd te
worden met khulp van R o d e n
l. Die resten van de 'aigemene'
-@=algemeneg-de) zijndoarde
werking, mals g w m d in Rûmeinen l,vermhkt,vewmq$nen
verkeerd gericht.
k~o~icludeerdaîdewaardevan
die vemmngtm mt-kambin &

van een verloren
boek,of vage kennis van een boven alles verheven -mi,
of
een verbssingsadogie, of wat
ook m m ,aangrijpen als kgin van
een gesp& ter M u c t i e van het
in een andere cdtuur en
~evangelie
b
reIigieuze context. Bhm. het handige gebruik van een communicatiemiddel breekt het gesloten hart
nietopwi.DatkandeOedleen.
En wie de Geest &t ziet doen,staat
sprakelcm vanwege het i#:de wonder dat zich volkkt. \ l o b
dig buiten de mens rnet al zijn hulp
middelen om gebeua het k
t Rart
gaat open. Niet dmr een communicatideutei, in de vorm van een
verlossingsandogie, maar dtbw &
sleutel in de h a d van de Geest,die
het slot van bimmuit qlHma&
Mensen gáán luimm naar 'de
woorden van eeuwig Wen',en de

decnendemdeg~mecgeno-

&

mcnwdtindcprauwnaardczecòfdatde
prawmmshtindés&mmvhkbijfiet
dorp.WMisdus#araoispelljngd

dc'ciicnde'indorpdWijvenofnietDit
kan-m-ogaefP
notmà wraden. Men wíi w&ea of de d l e d

--

vaudrzwrdcnitdepmemchq.
4h& v e d h g van hetIthm&h Bijbel~ p i s d e u i ~ w e t r g e s e v t n
als 'kt mlmgen naar d & a (enig) ware
God'.
Via U Beek,Prdik-Ha@eà 0,
Nijkerk Wwbach, 1984,64.
TGvinden bij P. Delimch, C m m m t a y
on thSong q f h g s mui Ecciksiastes, 26 1,

t C P . I U & F . ï h w d l + C ~ ~
mtheUOlaT~#,Vol.~Orawl~pids:Berdmaris.Hijstemttm,datdemms
die eeuwighidniet d f s w d i g kan km&
kcn.O.~pn&als~ami:Gad
hetftin&~cen~veoMar'dwr',in
de zin van dunmam roem m een biijvende
naam gelegd (verwijzing bij J& THAT

U,242).
7 ~ f ~ d o o r M . A + ~ e & 5).
( z k ~
Dc wowdm'in hm hart' zijn volgens h m

sleEhastmtepsenophetmmdjkeb
&jn.Eadanin&Mdatdemensp
dwongen is wer 'de tijdsduur' na te denken.

G e € & l e g t - ~ w ! - ' ~ ~ w

MaarhijisnictinshatdedmrGad~
alde
'
a begnipta. Dit wil z.i.

inhunh&'.DM#hetmidhgswerk vm Jezus Christus valt de
~met~jnhmtwEeriIlhEtp-

iwt van mem Net
naar ba oPlmrdigtkan v e r h m w dat

ditwdmpmettevavnllwiis.

'vgl~nd212v,waarsiaadatwvm+
m m niets overbliiffizelfs gem berinncring;
en vgl. het vervolg in Red 3: de v a . 19-21
e n d e M k ~ v a n l a e t ï n m k ~ k e a ~ d e ~ ~ v a n d e m e n s .
'Zie ïñP.v a n B ~ S c ~ i n g & Ien, de schepping van D werelf volgem het
gebqfder wiken.hmtmìmm @mlo,
7 4
1964.

troonwaarhijijQpis.Dat
is hel w
&
van de zading, het
wooder van de Geest!

theonevan&zending~&eeu-

weahecnsWtepitiefisingeach& De hoorde- van de relig i a van de volkeo was vaak optimistisch Handeiingen 14 en 17 en
Romeinen 1 spreken andere taal.
Ook alle vmhiinselen die Richardson opme& in het denken
van & volken, maken het evangelie nog niet 'compatible' op het

mnsefihart.
Maar wel is het geheim van de
zending dat God na Pinksteren,
'met voorbijzien vari de tijden der
onwetendheid' op zoek is naxu de
volken om Zich een gemeente uit
te kiezen voor het eeuwige leven.
Die volken h e b h het beslist niet
verdiend en kunnen op geen enkele manier rechten chima op het
heil. Of ook maar enigszins pochen op resten van zaiigmakende
kennis van God Toch wil Hij uit
pure genade mensen winnen voor
rijn lamende Rijk.
Hij g t b n i k M i j mensen, zende
bijvmrbld, dk mogelijk
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GESCHONDEN LEVENS

len met God
Kwaad
Midden tussen alle kwade dingen
die er in deze wereld op te sommen
zijn, staat het kwaad van de incest.
Wie zal dit kwaad ooit adequaat
omschrijven? Misschien is het wel
de meest fundamentele schending
van een mens door een mens. Het
gaat immers altijd om een lichaam:
het onvervreemdbaar bezit van ieder mens. En ook al is een mens
meer dan zijn lichaam, wie het lichaam van een ander schendt,
schendt die persoon. Zo is dat, zolang wij als mensen met een lichaam leven. Incest is een overschrijding van een grens die God
gesteld heeft. Wie deze grens minacht, maakt onherroepelijk meer kapot dan een omhulsel. Maakt een
persoon kapot. Juist in de kring
waarin men zijn oordelen afstemt
op dat wat God heeft gedaan en gezegd, zal het oordeel scherp zijn.
Misschien wel juist daar het
scherpst. Vergoelijking of verdringing speelt het kwaad in de kaart.
Nergens weet men beter wat dat betekent dan daar waar men de Bijbel
aanvaardt.

Schuld
De schuld van dit vergrijp wordt
nog groter doordat incest altijd mede bepaald wordt door machtsongelijkheid. Het is haast een verdacht
woord in onze cultuur. Toch gaat
deze ongelijkheid terug op een bestel dat God gewild heeft. Anders
verdampt het vijfde gebod. Er is
verschil tussen de een en de ander.
Er is macht. God heeft dat zo gewild. Sommige mensen hebben
macht over andere. Het is altijd
moeilijk om met macht om te gaan.
Het geeft meer 'zwaarte', meer verantwoordelijkheid, die zich bijna altijd zal moeten uiten in zorg, dienstbetoon en liefde. Bij incest worden

~

al deze dingen geperverteerd; letterlijk: omgekeerd. Als 'macht' tot de
scheppingsorde behoort, tast incest
deze orde aan. Er is bij incest immers altijd een sterkere partij en
een zwakkere. De dader is altijd degene die méér kan doen dan het
slachtoffer, méér 'gewicht' heeft,
méér aanzien, méér leeftijd, méér
positie, kortom: méér macht. Daarom is het ook terecht om de zwakkere in dit geval aan te duiden als
slachtoffer. Wezenlijk voor een
slachtoffer is namelijk, dat het is
overgeleverd. Ook al wordt dat
woord soms ook gebruikt om de dader in bepaald opzicht te typeren,
het steekt wel nauw om de verhoudingen helder te houden. De dader
van incest is nooit slachtoffer ten
opzichte van het slachtoffer.
Andersom is dat juist wel altijd het
geval. Wie de beide partijen toch
samen slachtoffer gaat noemen,
snijdt zich de pas af voor een helder oordeel. Als er ook nog sprake
is van directe verwantschap tussen
de dader en het slachtoffer wordt
het allemaal nog eens te erger. Dan
zal immers bijna altijd het slachtoffer voor de eigen ontplooiing afhankelijk zijn van de dader. Ik kies
met opzet voor het woord ontplooiing: het is ruimer dan voeding, en
opvoeding. Het omvat ook het zich
eigen maken van normen en waarden, de vorming van gedachten en
patronen, de kijk op macht, zorg,
liefde, lichaam en leven. Allemaal
elementen die fundamenteel zijn
voor de groei van een mens. En als
God dan ook nog Vader heet, wat
wordt dan het godsbeeld van zo'n
mens? De verwonding die optreedt
is dan ook nooit iets aan de buitenkant. Ze betekent dat zo iemand
niet meer haar (zijn) plaats kan innemen in de kring der mensen, en
haar (zijn) plaats niet meer kan vinden tegenover God. De schending
in het verleden groeit uit tot een
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~oém, 'die'vervreemding bewerkt.
De ve~destende ervaring van
vroeger heeft een levenslang effect.
Ook op dit punt zal juist in christelijke kring de beoordeling heel diep
gaan.

Gevangenschap
Daar viel een groot woord: levenslang. Het is een woord waaraan de
geur van gevangenschap zit. Wie
daar goed over nadenkt moet wel
schrikken. Levenslang betekent:
- er is een deur dicht gevallen, die
niet weer open gaat;
-

er is een gevangenschap binnen
een beperkte bewegingsvrijheid;

-

er komt nooit meer een dag, die

echt opening geeft;
- er is een nooit verdwijnend gevoel van machteloosheid en verlamming;
- er ontstaat boosheid en wrok, die
een mens verstikt;
- er is iets donkers dat de toegang
tot de vreugde van de genieting
van door God gegeven mogelijkheden verkleint of zelfs blokkeert.
De schending betreft de verbinding
met de oorsprong. Dat brengt het
slachtoffer altijd in een isolement.
De roep om erkenning van het aangedane kwaad wordt gedempt, omdat ook dan, juist dan weer de verbinding met de oorsprong onder
druk komt te staan. De hulp die nodig is krijgt haast onvermijdelijk
een soortgelijk effect als de schending zelf. Dat is de tragiek van deze
veroordeling tot levenslang. Wie
kan daarin eigenlijk goed helpen?
En hoe moet dat gaan als de pastorale hulp alleen in mannelijke handen
is? Hoe moet dat voelen als de beslissingen over ontschuldiging van
de dader en fungeren van het slachtoffer in de eigen gemeenschap tenslotte alleen door mannen genomen
worden? Soms is er de mogelijkheid van hulp via het maatschappe883

zich ondergeschikt maakt aan wat 1 zijn schuld wordt dagelijks groter.
hitar is ov&omen. Tegelijk houdt I M h r er ho& oog een me& verzij daarmee de dader-van-vroeger
hindering mogelijk, en wel aan de
gevangen in zijn daderschap, waarkant van het slachtofferzelf: het
door ze hem dwingt in zijn daderkan zijn, dat ZR in haar jeugd zover
rol. 'En dan doet i j uiteindelijk
over de grens van een ndgedwonhemifde wat de dader haar ooit
gen geven is moeten gaan vanwege
heeft aangedaan: zij schendt de
de exploitatie d m r de dader, dat ze
scheppingsidentiteit'. Zij bereikt
niet meer in staat is om nog iets te
Hulp
het omgekede van wat ze berei'geven'. Dm is haar 'niet-geven'
ken wil: zij blijft zelf eeuwig slachtde enige passende vomi van geven
Er is en wordt veel ~
~
v offer en
m ze houdt de dader gevangeworden.'Maar door haar 'nietover hulp. Ik verwijs naar de al
gen in zijn daderrol. Er komt geen
geven' te 'geven*erkent ze &
weer enige jaren gel& verschezi&v*g
rnethiiarwder(s)
kmijding, voor geen van bide
nen braAure 11u:esssst.Es is -1
partijen. Ze hwmden e~~
en daarme haar eigen oorspng'.
meer. Onlangs las ik een artikel in
gen: gevangen slachtofferen p
De schrijfster ziet bweg als een
het T i j k m voor pastode wevangen dader. En m a t s zij meer is
uitwegtussen enemijds a c c q m m
~nschappenPraktische Theologie
dan alleen maar dachtoffer, is hij
wat niet te accepterenis (de vader
van de hand van mw. Anneìies Gde r dm alleen maar dada:hij is
ia nu eenmaal de biologisch^ vader
Ievan Lu?t&hha. W e is een op
ook schepseI van zijn God en hij
en meent als W i g m h t te heb
vallend h e l , waaruit ik graag
behoort verantwmdq te nemen
ben op contact en -t)
en aniets doorgeef. Het is m e n
en af te leggen. Dat h nu juist wat
demijcis veriooehenen wat niet te
dooreenvrouw.Datzaliltegehet slachtoffer van de dader eist,
v & o o c h m valt (de vader is nu
d e r ingang pven bij vele vrouwee e d de ex*
en moet &arlijke dachtoffers. Begrijpeli~l.Zij
Opening
om verbannen worden uit het leweet waaroverze spreek Ze heeft
ven). Ais er geen uitweg uit dit
ervaring opgeban in de h*&Opening komt er, als de dochter
kiemend dtemaîief gevonden
nhg met name aan vrouwen die
Tiiet langerom het feitkmboeft te
wordt is er pas echt sprake van l
e
door dkme familieieh zijn gegaan,dat= e t e r is vaa hamvavenslmg. De sleutel ligt tenslotte
schonden. In haar adikel iqmkt
der. Of, om het met de w
&
van
in het maken van ondasckid tus
ze zich uitdrukkelijk tot deze vorm
ditartikeltezeggm:dsze&msen vader en ex-dada. Voarwasrde
van incest. H m typering ervan is
bindingmet haar ooqmng (de
daarbij is wel dat de v& bereid is
scherp: ze hanteea de term 'verziJnsverbküng)&t @r hoeft te
tot een gelijkwaardige actie.
mlnking van zijnskwaliteit'.Het
ontkennen. De b l o e d v e m ~ ~
slachtoffer is op grwid van de
Mijftnu eenmaal d e m q e l i j k be Slot
scheppingsorde v a C d in een
staan. Wie die uit z t l f k h c d blijzijwerbintenis geplaatst met de
verad moet ontk:ennen, zal rnaeili~kHulp vergt veel: veel tijd, veel despleger die daarom vertrouwensperheden &winden. Bijvmimld
kundigheid. Niemand is gebaat met
soon bij uitstek had moeten zijn.
alsersp-dkeisvaneigen~m.
lapweelr. ontkenning, v&-.
'De eigen ouder of bet eigen famiDe scbrijfster van dit &el k l t
Ogenhg komt er bij erkerining van
lielid heeft de s d q p h g s i b t i t e i t
mee.datzeindtzegevdlende
de normen en waarden die gehvan het kind - zij btioort toe aan
vraag voorlegt ofhet 'slachtoffer'
seerd zijn in Gods tiestel. Dat zal
de Schepper cn daarom aan zichbereidis 'eenstapteimennaarin& diagnose scherp doen W j r Zon~
zelf en aan niemand anders- betegratie van haar morvenheden
der aanzien des persoons of der powust aangetast. bannee is het babinnen de z i j n w ~ d i n g 'Dan
.
sitie. He- is weìiicht n& meer
sisvertrouwen blijvend geschonden
moet er gezocht worden naar eeo
a bereiken, waar de schending w
en de zijns-verbintenis misbruÎkt'.
bij haar passend 'geven'. Daarbij
fundamenteel is. Verbd6ng van
Zij haadhaaft het gebruik van het
hangt a k s af van & mogelijkkh
de ketenen van het levenshg is
w a d slachtoffer 'alle tegenspraak
die a nog over zijn, Als & Mmlimisschien toch mg hadbaar. Mijns
teri spijt'. En dat doet ze met stelligken oudex(s) het verleden
inziens wijst dit artikel een weg,
heid 'want ik houd de v o l w ~ Mi%t(veri)denmm, is er uiteraard
m& al zal die van d e hulpwegen
voor verantwoordelijk, zonder pargeenenkele rno@Iijkheid,ook al
de langste zijn.
don'. Maar vanuit dit uitgangspunt
zoudegednpmledegevmgdebs
x& ze nu een uitweg: Ze wijst er
~idheidkbbm Het is dm eenvouNaar U i d i n g van: h e k Gde-van
op,dat het slacbfftr d a r zich l e
dig niet 'pssmd' om hwnlhun nog
~ ~ ' O p e a i n g i n h a
v m & ~ ' : i n : ~ h
venslang uitsluitend te blijven hiets te geven.Het mu zijn schuld
gie, N e h r W T+sckr@ voor P e r d e
schuwen als siachtoffer,de dader
vergiam. =j mag mets meer 'ontW e ~ b m c m n22t
; jr& 1995, no. l, p&
gevangen houdt in zijn daderrol.
vangen'.
bet niet nemen van
37-46.
Za blijft ze ondergeschikt aan hem.
verantwoordingblokkeert de dada
Haar slachtofferschap verandert in
alle v e k , er treedt dm ook geen
een s l a c h ~ lw. ~ o ze
m
ont-=huldiging op. htepndeel,
lijk werk. Maar een kerkeraad bestaat altijd uit mannen. En de W e
beslissingen vallen in die kring.
Soms zelfs zit er één tussen hen
verborgen,die tot de groep der daders behoort. Waar moet je dan
heen? Waar moet je h,
rils dat je
eigen vader is?
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SPRAAKVERWARRING
ROND HET AMBT
. De belijdenis

1

w
ede belmnis natrekt op het punt van de
ambten, stuif meteen op de taalkundige vernieuwing die ons kerkboek heeft ondergaan. Wat be-

Het is h e r s duidelijk dat dit
woord in & t i ! datde belijdenis
werd opgesteld, een tamelijk algemene betekenis had. Kijk deen
maar naar art. 12 W:ieder
schepsel(dus ook een pImt af een
steen) heefl zijn eigen ambt!
Die d p m n e betekenisisernu
echt wel d*Bij het woord 'ambt'

In het oude k e r m kwam het
woord 'ambt' vaker voor dan in het
nieuwe.
In art.9 NGB(oude tekst) werd
&Rt
gewaagd vaor 'de bijzondere ambten en werkingen' van de
drie p m e n in Gd.In de nieuwe
tekst ehet alleen nog am 'het eigen werk' vm ieder.
h art. 12 (oude tekst) werd aan ieder schep1 een eigen 'ambt' toe
gekenk ia de nieuwe is dat een ei-

denkenweeigeniijk~mgam

delgdenvande~of,buiten de kak, aan mensen met een

openbare h s m u d m c k Bijvoorbeeld het 'amht' van ~
m
(Maar wie zegt dat nog?)
Vadaar dat het w&
.'ambt'
. g bij e
d
e
~
d
i
OP
& meeste plaatsen is vervangen
door 'taak' of een dergelijk woord.
Want meer kiekende het daar ook
niet.AUeen in art. 31 is het gehandhaafd, omdat dleen daar de moderne betekenis past: 'kerkelijke hstuursfunctie'.

gen 'taak'.
in art. 28(oud)werd gaproken
over 'he! ambt aller gelovigen'; nu
is dat 'de roeping van alle gelovigen' gewordwi.
Verder is in art. 36 het 'ambt' van
& overheid veranderd U1 haar
'taak'.

Het woord 'ambt' is alieen nog blijven staan in art. 31: pdikanten.
Mmderlisgenen diakenen worden
gekozen 'tot hun ambt'.
Een zelfde held biedt de Caîechismus: voorheen spraken zondag 38
en 49 nog over mbten; nu niet
meer.
Deze veranderingen zijn niet bedmld ais inhoudelijke wijzigiwn.
Het was deen een mahudip aangassing. Een aanpassing die nodig
werd omdat de betekenis van bet
woord 'ambt' in de loop der mmwen bebrlilijk is verschoven.

1

I

Dat kluikt nogal zakelijk Ta& is
dat p i e s & urnzet van art. 30
N B : de kerk moet geregead worden. Dus volgt er een opsomming

van de functies die daarbij nodig
zijn FuraFties, die in art. 31 met het
v ~ e I w O O P 'ambten'
d
worden
aangeduid. Het ambt als kerkelijke
functie.

I

Natuurlijk is er vet1 mcer over die

rs maeten
hun werk 'gastelijk' h *opde
wijze die onze Here ons in zijn
Woord g
e
mheeft'. Zij mixten
samen'een raad van de kerk' varmen. Ze mmml 'mouw' zijn. Ze
moeten'in de weg van wettige verkiezing door de kerk' gekozen worden. ~iernandmag zichzeIf indringen, maar 'de tijd ahachten dat hij
doorGodg~wmdt'.fim
wordt er nog veel meer gezegd in
art.30enart.31.
Toch lijkt het me niet verstandig
om d deze elemenm nu ook in onze --omschrijving
van het
woord 'ambt' op te nemen. Het
w&
'ambt' wordt daar mmelijk
m beladen van, dat je het niet meer
duidelijk kunt gehiken.
Kijk maar naar de bestaande verwarring over & ambten. Eén van
~
. verwanhg
de oomaken
van die
bìijkî h zijn, daî iedereen uit eea
breed verhrsal over de ambten zijn
~eigen kem+lement &St.

ArnM en ambt is twee
Zo ging het in de deputakn-rapprten over'de zegende oudding',
mak die dienden op de s+
van
HeemSe 1w.
Beide mvinden dat het uitspreken van & zegen 'ambtelijk'
moet gebeuren. Eri &s geven beiden b d e beschouwingen over het
ambt,
~ d a n b l i j k t h e t ~ t e ~
als kernpurit voor de ambten te
zie% dat het scherp afgebakende
functies zijn (Acta Hekme, p.
168). En dat tieheerst de hele verdere reabenering: een ouderling kan
niet amklijk & =gen opkggen.
want die zegen, als k d h h g van

het Woord van God, hoort niet bij
zijn afgebakende functie.

Het tweede rapport heeft echter
een ander uitgangspunt: in de ambten gaat het vooral om de roeping
door God (Acta, p. 184). En dus is
er gemakkelijker te redeneren naar
een voorganger, die geen predikant
is, maar toch 'ambtelijk' de zegen
oplegt. Als je maar kunt zeggen dat
hij door de kerkeraad, en zo door
de gemeente, en zo door God geroepen is (Acta, p. 183).
Beide opvattingen van het woord
'ambt' zijn niet strijdig met elkaar.
Je zou het ambt zonder problemen
kunnen omschrijven als' een
scherp afgebakende functie', 'waartoe iemand door God geroepen is'.
Het probleem is alleen dat de één
het accent legt op het eerste deel
van de omschrijving, en de ander
op het tweede deel. Met een spraakverwarring als gevolg: want als beiden spreken over de zegen als
'ambtelijke bediening' van Gods
Woord, bedoelen ze toch niet het
zelfde. En dus praten ze compleet
langs elkaar heen.
Zelfs meer

dan twee

En bij deze twee opvattingen blijft
het niet. Er zijn er nog meer.
Bijvoorbeeld als men als kernpunt
van het ambt ziet: de zalving met
de Heilige Geest. Vanuit zondag
12 van de Catechismus wordt dan
gesproken over' de drie ambten
van een christen': profeet, priester
en koning. We zijn dat immers op
grond van de zalving met de Heilige Geest, zegt de Catechismus. Die
noemt daarbij niet het woord
,ambt' , maar door velen wordt het
er wel bij ingevuld.
En inderdaad: voor de uitoefening
van een kerkelijk ambt is de Geest
onmisbaar. Maar wanneer je dat als
wezenlijk ziet, en dat als uitgangspunt neemt, krijg je wel heel andere uitkomsten dan bijvoorbeeld de
zojuist genoemde deputatenrapporten. Elke eenvoudige geloofsuitspraak zou dan al als 'ambtelijk'
bestempeld kunnen worden.

~

Nog een andere opvatting ziet als
wezenlijk voor het ambt dat het kerkewerk is. En zo spreekt men dan
ook wel over het' ambt' van de organist, het 'ambt' van de koster, enzovoort.
Weer met goede bedoelingen: men
wil het werk van deze mensen op
zijn waarde schatten. Maar weer
komt het de duidelijkheid in het
spreken over de ambten niet ten
goede.

Je kunt zelfs als kernpunt voor het
ambt zien: een taak die je tot Gods
eer verricht. Dat was immers de
vroegere betekenis van 'ambt', bijvoorbeeld in art. 12 NGB en zondag 49 HC: ieder schepsel en ieder
mens heeft zijn eigen' ambt' .
Mooi gezegd. Maar niet verhelderend voor het spreken vandaag.
Levendigheid
duidelijkheid

en

Al zulke opvattingen krijgen hun
kans, zolang we in het ene woord
'ambt' een hele vracht aan betekenis willen stoppen. Want niemand
heeft die lading in één keer voor de
geest. Ieder legt toch weer zijn eigen accent. Met een spraakverwarring als gevolg.
Natuurlijk, een beetje levendigheid
in ons spraakgebruik is nooit te vermijden, en hoeft ook niet schadelijk te zijn. Maar wanneer we als
kerken tot duidelijke afspraken willen komen over de ambtelijke
dienst, moeten we wel van elkaar
weten wat we bedoelen. En dan
kunnen we niet zonder een eenduidige omschrijving van het woord
'ambt' .
Daarbij pleit ik ervoor om aan te
sluiten bij de keuze die we als kerken al hebben gemaakt, bij de taalkundige vernieuwing van het kerkboek.
Die taalkundige vernieuwing heeft
overal in de belijdenis het woord
,ambt' geschrapt, behalve in art. 31
NGB. Om daarmee aan te geven
dat de betekenis die het woord
'ambt' op die andere plaatsen had,
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niet meer geldig is. Laten we die
betekenissen dan ook niet meer gebruiken.
Blijft dus alleen over de betekenis
van art. 31, zoals ik die boven heb
omschreven: het ambt als kerkelijke bestuursfunctie. Dat is nog
breedvoerig genoeg.
Is daarmee de verwarring rondom
de ambten opgelost? Zeker niet.
Maar het is wel een eerste stap. En
ook een onmisbare stap.
Dergelijke stappen zullen we trouwens wel meer moeten maken. Ik
heb de indruk dat het gesprek over
de ambten nog te vaak wordt vertroebeld door allerlei uitdrukkingen
die wel goed en betrouwbaar klinken, maar minstens voor tweeërlei
uitleg vatbaar zijn.
Te denken valt aan uitdrukkingen
als (ambtelijke) volmacht, (ambtelijke) bediening, 'stichtelijk
woord' , prediking, zegen, 'onder
de tucht', diaconaal, kerkeraad, eredienst, enzovoort.
In het levendige spraakgebruik
krijgen deze woorden, net als ieder ander woord, telkens een andere kleur. Dat is ook niet erg. Maar
als iemand aan zulke uitdrukkingen allerlei gewichtige conclusies
wil ophangen, moet hij wel zorgen dat hij zo'n uitdrukking eerst
goed heeft vastgepind op één duidelijke betekenis. En dan liefst
een betekenis die weerklank kan
vinden bij de mensen die hij aan
wil spreken.

Een mist van mooie woorden
Anders bestaat immers het gevaar
dat er rondom het ambtelijk werk
een mist komt te hangen van allerlei mooie woorden, waar eigenlijk
niemand doorheen kan kijken.
'Hier is de ontmoeting van God
met zijn volk.' 'Hier wordt met
ambtelijke volmacht de verzoening
bediend.' 'Hier is Christus aanwezig met zijn zegen.' 'Hier stellen
we ons onder de tucht van de ambtelijke prediking.' Het zijn allemaal
zinnen die willen verwijzen naar
geweldige zaken. Maar zonder dui886

delijke uitwerkhgverdrogen ze gemakkelijk tot goedkope&ten. -

I

Het probleem is *j,
dat &
ambtelijke dienst b r zo'n mist
niet alieen ommmtbaar, maar ook
ongrijpbaar wordt.
Hij wordt onaantastbaar het wordt
immers eengriezeligwaagstukom
i e t s t e v W n i n d e m
ambtelijlx praktijk. Bijv&Id
eenouderhgdiedezegengwop
leggen. Je weet maar nooit wat dat
allemaai loshaak!
Maar bij wordk ook ongrijptiaar:de
gemeenk hijgt i m r s wel de in~datermdktietsbijzondm mm de hand is, maar weet
niet p ~ c i e waar
s
dat op vast zit.
De w kan niet zomaar door iedemn worden opgelegd, nee, dat
mwt ambteiijk gebeuren. Maar
wat is dan p i e s de waarde van
die ambtelijke q e n ? Wat mu je
missen ais je hem niet ontving?
Het is de kunst om dat m aan de
gememte uit te leggen, dat ze werkelijk wordt getrms~
Daarvoor moet je zuinig zijnmet
hoogdravende woorden. D ~ ~ ~ o L
moet je royaai zijn met duidelijke
omschrijvmgenvan watje k c h l t .

Uw kerkgebouw is toch wel
bij Donatus verzekerd?
lm z*
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J. Pouma

OVER DOGMATIEK
EN SPIRITUALITEIT
m

Prof. dr. C J. de Ruijter heeft onlangs in dit blad een aantal h e len geschreven, waarin hij een analyse gaf van de situatie in onze kerken.' ik heb veel waardering v w r
ck manier waarop hij dat gedaan
heeft. De artikelen zijn in onze
kring druk besproken, zoals ik begrepen heb uit d e s die mij bereikten. Collega De Ruijter heeft
stof genoeg geboden om erover
door te spreken. Ik neem de vrijmoedigheid een kIeine bijdrage aan
die verdere bespreking te geven.
Veel waarin ik het met hem eens
ben, zal onbesproken blijven. Ook
snijd ik niet alles aan wat ik te k de zou brengen als ik een m i e aaikelen over zijn analyse ging schrijven. k zal mij vooral op #n artikel concentreren, nl. het eerste dkel dat De Ruijter heeft geschreven.

Vier sectoren
Laat ik de lezers eerst even herinnem aan de hoofdlijn van De Ruijtem betoog. Dat kan gemakkelijk
aan de hand van de doar h m l f
geleverde afbeelding:

L

De vier factoren die in deze cirkel
vernield wo+, geven volgens De
Ruijter samen gestalte aan de ma-

II

* , u d ~ mI .
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nier waarop wij in C M geloven.
Mei'dogmatiek' Woelt hij de geloofslwr, zoals die in een samenhangend -1
is geformuleed.
Onder 'etbiek' ver&& hij de mnier waarop we in geloof handel=
Onder 'spiritualiteit' de wijze waarop de gelmfsbeleving gestalk
krijs En met 'cultwr' bgdoelt hij
het levensgevoel van de tijd en &
samenleving waaraan we als g e l s
vigen deel h e b . De vier factoren moeten alle vier gem-rd
woràen, want ze hangen nauw met
elkaar samen.
Maar en daar komen de moeilijkheden een bepaalde sector kan
veel nssdnik krijgen. De Ruijter
schetst de gevolgen daarvrn. Sterke nadruk op & cultuur leidt g e
makkeiijk tot aanpassing van &
leer. Sterke nadmk op & ethiek
kan de dogmalieb wegdringen, zoals b.v. in de politieke theologie en
de bevrijdingdeer gebeurd is. Alle
accent op spiritualiteit in & v m
van mystiek, gaat vaak c& ten kmte van de dogmatiek. Maar ook als
dogmatiek het hoofkcent ontvangt, gaat het niet
De Ruijterdenktdanvdaandemtho-

-

*

m.

De 'dogmafirche trend'
onder ons
Met dat laatste komt De Ruijkr
waar hij met zijn artikelen km
wil. Volgens hem heeft de dogmatiek binnen de gereformede traditie k t hoofdaccent mkremm. I
k
Ruijter wordt nog concreter ais hij
de 'dogmikhe m d ' juist in mze kerken zodominerend vindt.
Enazijds kan het iijken alsof ùij
dit positief beoordeelt: 'Ik durf wel
te zeggen, daî het sterke punt van
omte kerken in de dogmatiek ligt'.

Ó6k sterke punten.
'als je
vergelijken vallen de verschillen k t op... Je
W je voorstelien, dat er dan ook
een beweging kan opkomen. die
proker€om bimien de kerk eens
ruimte te maken voor een andere invalshoek. Mijns inziens is dat de situatie, waarin wij op dit moment
als kerken vdceren'.
Dat wat De Rui* ah k t sterke
punt onder ons kwaiif~ceert,blijkt
dus tmh nadelen te hebben. Door
de conflicten van 1905,1926,1944
en 1967 is onze houding'om ZO te
zeggen naar orthodoxie gaan
staan'. Dat is terug te vinden in de
andere sectoren. Neem de spiritdikit, die weinig een eigen ontwikkeling heeft gekend in onze kerken.
De
wordt gedomineerd
doof het leer-element Het linirgisch element in onze kerkdienst is
lange tijd sterk onderontwikkeldgeweest. Ook de persoonlijke eredienst vertoont de sporen van te
weinig ontwikkeling.Bijkllezen
en mediteren leveren moeite op, of
ontbreken.Kortom:we hebben in
onze kerken te maken met een verschal&@meit.

Wat & cultuur behfi, zij is altijd
een Mangrijk adachispunt g e
weest in de gereformeerdetraditie.
We hebben veel energie gestoken
in maatschappijen poiitiek. Maar
in ons denken over die dingen zijn
we altijd sterk dqymiixhh&rend bezig geweest. Denk aan &
onder m,Dat
zijn in feite v o l p s De Ruijter typisch dogmatische dismissies. Ais
zo'n discussie gevoerd wordt bhnen b.v. een politieke partij, dan
komt daar in feite weinig echte plitiek ruin k pas.
Met Mnkkhg tot & ethiek constateert De Ruijter een soortgelijke

es

verenging. hthische kwesties warden op dogmatische manier bena-

derd. Bij een bepaald ethisch onderwerp worden voor's en tegen's op
een rijtje gem, en dan wordt afgewogen wat de doorslag geeft.'Nu
is dat op zichzelf heel belangrijk
Maar het heeft we1 het gevaar in
zich, dat je ethisch handelen meer
ingegeven wordt dom de vraag
'hm wordt er onder ons over deze
d i n p gedacht', dan door een directe geldskeus in verboderkid
aan Christus'.
Het is geen wonder dat de tw&
W l d i n g van De Rui* er als
volgt uitziet. Alles wordt sterk dogmatisch gekiemd.

Kwestie van accent3
Wat De Ruijter hier h e a t , m p t
bij mij een aantal vragen op. Ik zal
hem wel misverstaan, maar het
lijkt wel, atsof de onvoikomenheden van ons kerkelijk leven een gevolg zijn van een accencs-kwestie.
Legden we maar niet zoveel nadruk op de dogmatiek en deden we
dat wat meer op de spiritualiteit,
dan uiu het er heel wat kter met
ons v m t a a n ! Is deze voomlling
van zaken die ik uit het artikel van
De Ruijter krijg, niet wat te eenvoudig?
Ik licht mijn vraag n a i k toe. Bn ik
bgin dan met wat De Ruijter over
de scheefgroei op het gebied van
de cultuur zegt. Hij vertelt dat
grondslagkwestiesonder ons tot typisch dogmatische discussies binnen een politieke prtij hebben geleid, terwijl& echte politiek daar-

door in feite niet aan b
i kwam.
Die gang van zaken heb ook ik altijd opmerkelijk gevonden. Maar
volgens mij heeft dat weinig te maken met het feit dat wij m 'dogmatisch' zijn. k zou veel eerder zeggen: dat had en heeft te maken met
het feit dat we er bepaalde 'dogmatische' opvattingen op nahielden,
die het a n t w d op de vraag van
kerkelijke eenheid en politieke samenwerking beheersten. Niet dat
we 'dogmatisch' bezig waren,
maar dat we z6 dogmatisch bezig
waren, leidde tot vreemde siniaties.
Het Iijkt dus dat bij De Ruijter de
k w d in het zware -t
op dogmatiek ligt, krwijl ik de vraag zw
willen openhouden, of het soms
ook aan de 'dogmatkb' antwoorden zou h e n liggen dat we
soms aan politieke zaken niet toekwamen.
Voor de Tweede Were1doodog
was dat zeker anders, aI wekt De
Ruijter de indruk &t men over politieke zaken toen oolc altijd 'sterk
dogmatisch fudmnd' bezig was.
Ik bespeur daarvan niet veel in de
politieke werken van K
-,
Die
penhorst, Colijn en amben, evenmin trouwens in AJ. Verbnrgh
ùriedelii werk Universeelen Antirevolutionair. Natuurlijk leggen deze denkers en schrijvers fundamenten onder wat zij schrijven. En uit e d worden ze daarbij ook b&vloed doof wat dogmatici p h r e ven hebben. Maar zij waren volop
met politieke zaken bezig. Als dat
in ons jongste verleden vaak niet
lukte,dan moeten we ons afvragen
waar dat aan lag. Zou dat niet eerder liggen aan bepaalde verkeerde
dogmatische denktieelden dan aan
onze dogmatische instelling ais zodanig?
i
k Ruijter sluit zich aan bij ds.
H.J. Boiten, die over & leer van
ds. H m geschreven heeft dat
God daarin 'in & schaduw van &
kerk' komt te staan. Dat lijkt me
geen ldeinigheid Zeker niet als De
Ruijter daaraan de opmerking vastknmpt, &t er onder ons een bepaald (dogmatisch) Idimaatwas
waarin zo'n leer als van ds. Hoorn

kon gedijen. Met andere woorden:
de leer van ds. Hoom kwam niet
uit de lucht vailen. Maar dan lijkt
het me wat naïef als De Ruijkr vervolgens volstaat met: 'Mijns inziens heeft dat te maken met het
kiezen van een eenzijdig dogmatische invalshoek'. Ik zou willen vragen: een eenzijdig dogmatische of
een verkeerd dogmatische invaishoek?

Het gaat mij hier om & probleemstelling en niet om het a n t w d op
& vraag wie er in & discussies
over samenweding wel of niet gelijk had. Ik vind &t De Ruijter 'de
dogmatiek' eerst te gemakkelijk
van siai haalt('dogmatiek is ons
sterke punt') en vervolgens weer te
gemakkelijk op stal zet ('dogmatiek is een eenzijdige invalshmk').
Gaat het nu over dogmatiek of over
een ixpdde dogmatiek?
Evenmin lijkt mij overtuigend wat
De Ruijter over ethiek zegt. Die
zou onder ons, evenals de 'cultuur', vanuit een sterk dogmatische
invalshoek benaderd worden. De
Ruijter vindt het 'op zich' k
1belangri~kdat mensen in hun ethiek
overleggend bezig zijn. Wat is er
voor, wat is er tegen een bepaald
standpunt? Maar vol^ h Ruijter lopen wij met ons extra accent
op dagmatiek gevaar. O n s h a d e
lm m m.eer ingegevem worden
door wat er 'onder ons' over deze
dingen gedacht wordt dan d m een
directe geloofskeus in vehndenheid aan auisnis.
Laat f aannemen dat het m toegaat als De Ruijter het voorstelt.
Vaak zal het inderdaad zo gaan.
Broeder A en zuster l3 kijken voor
hun handelen v d naar wat de
dominee en de professor zeggen.
en laten zich minder leiden b r
hun k t e band aan Chrim.Opnieuw vraag ik, of dit nu werkelijk
het gevolg is van de 'doggmiixhe
trend' onder ws. ieat die dogmatiek dan niet daî wij biddend en bijbellemd moeien onderscheiden
waarop het aankomt? Of zijn wij
damvoor geestelijk te lui, leunen
we kgen anderen aan, in p l m van
onze eigen dogmatiek over vrij-

held en & plicht van alle gelovigen
inpraktijktebreagen'dooreendi=te geloof&eus'? ik ontken dus
niet dat op het punt van & ethiek
onder ons veel zai haperen; maar
mijn vraag blijft waarmi dat aan
de ' d o g m t k k invalshmk' moet
liggen.
Iets SOMtgelijks vraag k mij af als
het over de spiriricaliseit gaat. Wanneer iiturgie en bijbelezen. kerkelijke en prmmlijk eredienst er
scliraal &omen, waar ligt dat b
aan? A m het feit d& we d e gehamaste dogmaihhe strijden zijn,
die vanaf 1905 tot 1%7 en ook
daarna teveel met de leer bezig
zijn? Of ligt dit aan het feit dat we
helemaal niet zulke strijders zijn en
geestelijk graag op onze mg liggen, in plaats van wze knieën te
buigen voor God en onze Here kzus Ch&tus? Ons spirituele leven
schiet te kort. Zeker, maar dat
komt niet door onze dogmatiek,
maar door
luiheid. Dogmatisch gehamm weten wij allen deksels goed waar het in ons leven om
moet draaien: mde eer van God.
hlaar het is blijkbaar m d j k die
'leer' d tot 'leven' te bmngen.

-

Een andm hkening
De Ruijter zal h e n begrijpen
dat jk mijn vragen heb over de dominerende plaats die 'dogmatiek'
onder ons zou hebkm. Ik liet al
merken dat het mij niet duidelijk is
wat hij precies onder 'dogmatiek'
verstaaL De dogmati& of b p d àe dogmatische opvattingen?In
zijn vierde artikel schrijft hij over
de invaishoek van de 'laer' die onder ons wel eens wat te overhea
x n d is geweest. Maar in hzelfde
6
1 blijkt dan dat die leer iets mders was dm &'leer vm Chrisnis'. De hijter g e h i k t uitdrukkingenals 'gmghenmingm'.
en 'confessimdisme',om het mderscheidaan te geven met 'de ieer
van Christus'. Tegelijk komt hij
met de venekering dat hij er p
blemen mee heeft, als de menpen
de h g m t k k vmrlopig maar aissen haakjes willen zetten. Ik zou

zeggen: Zet een dogmatiek die een
versmalde leer van a u i s b i s bevat,
niet alleen tussen haakjes, maar
ruim haar gewoon op.
Mijns inwens komt De Ruijter tot
deze ~1~
omdat hij niet
gmd omschnJft wat hij met bepaal& termen -lt.
De Ruijter
speekt over 'dogmatiek' en'e
thiek'. waarbij het eerst lijkt dat
dogmatiek voor k i n geloofsleer,
en ethiek voor hem chnscelijk handelen is. Mmbar mm W ligt het
tocb weer a d m , omdat bij m&r
dogmatiek kemeìijk v d & p
lmfsleer -v
I
kene km is
dogmatiek ge100fsker, de andere
keer vers&
geloofsleer,een
derde mnml het werk van een dogmaticus. Helderheid is hier mmis
bau voor een v r u c h discussie.
~
De Ruijter w& z í b l f i n de nesk n m.i. d m zijn betmg m op te
zetten als hij kt doet.Hij miemt
dogmatiek en ethiek elementen die
je 'altijd on*bi&
h t alg het
gaat om leven uit het geloof'. Maar
dogmatiek en ethiek zijn wetens&appli&-~Iogiscbebezigheden, die (gelukkig) niet samenvallen met wat wij
mmen
geloven ebi &n. iaten we ook
nuchter steiien dat de meeste chfistenen geea kaas gegeten hebben
van dogmatiek en ethiek, zoals ik
het niet heb van biologie en scheikun&. Die wetenschappen zijn
d a m wel belangrijk, zoalsdogmatiek en ethiek het voor het christeiijk geiwf en het christeiîjk leven
Ininrienzijn. Maar dan altijd indirect.
Het wekt mwens c& een heel
eenzijdige indruk als we wel dog~eri~maarnieîexegese,k & g e % c h i ~ambtelijke
,
vakken en nog meer noemen, die
ook allemaai hun invloed op m
kerkelijk leven i n k t zullenuitdenen. Maar mijn leer wordt niet
door de d o w e k en mijn leven
niet door de ethiek bepddIk zou
ook niet nazeggen wat De Ruijkr
schrijft:'Leer en leven v&ouden
zich als dogmaîiek en ethiek'. Onze leer en m leven moeten beide
in velllwding staan tot de leer van

Chnshis. mais we die in de Schrift
k & e n Zelfs in m@ etbiek voel
ik me niet afhankelijk van de dog~ k , ~ b ~ p r e c i e a a h d e
dogmaticus,afhmk&j% van de leer
van de Schrift.
Stel voor dat ik eeo tekening zou
moeten geven, en ik sloot me rian
bij & vier-deiiig die De Ruijter ge-

brukt,danzoudieerwatanders
uitzien Ik zou gem van zijn vier
elementen centraal willen stellen,
om dm van daaruit pijlen te laten
wijzen naar de andere drie elementen. Ik uiuwel aangeven wat werkelijk centraaI is onder ons en ook
centraal moet blijven: het W d
van God. De &UT,
de dogmatiek, de ethiek, de spiritualiteit kunnen ons niet s,mam zij moeten gestuurd worden d m & Mschap van de Schriff Geef dat
Woord de cenmle plaats en trek
vrin damtniitde pijlen
leer, lev e ~@itualiteit
,
en cultuur. Bijvoorbeeld ais volgt:

~~~

nik

D-ee
ik
dat je
de maeilijkkien met een g&
ogend schema h n t oplossen,net
zaminaIsI)eRuijîerd&wil.Pis
w i s ~ l tussen
w ~ cultuur, leer,
leven en om lezen van & Bijbel.
De binnenste cirkel is zo g e s l e n
niet als het lijkt! Het onderzoeh
van Gods W d is e n Rooit eindigende bezigheid en vr@ ook dtijd om de kreidbeid onmopvattingen over 'wat er staat' te laten
toetsen en eventueel €eh e n S
C
&ten. Maar & Heilige Schrift is wel
het fundament en de norm voor al
onze bezinning. Een scheut minder

van het een m.v. dogmatiek) en
meer van het ander @.v. spintualikit) helpen ons niet.

ons eigen voorgeslacht. Sommigen
vinden, als i% k t goed taxeer, dat
die spiritualiteit niet veel voorstelde. Onze ouders en grootouders
r n a h Pch druk over gereformeerde scholen. gerefmmeerde poWanneer De Ruijter over spiriWlitiek en wat er verder maar gerefort e i t ~ k t , v d i k h a m b i j d ~ d e i n - meerd kon worden georganiseerd.
d i n g daarvan is: omgang met
Organisatie?Prima geregeld! Maar
God.De Ruijter wil 'temg naar &
spiritualiteit? Ver te &n!
h'
dw.2.
, temg naar de omgang
Ik ben geen verheerliJkervan ons
met God. Die omgang moet gestalverieden. Kritiek is mogelijk en gete krijgen in spin-t.
En volwenst. Er is wel het een en mier
gens zijn schema nmt die spirituaverkeerdgegam. ~ w a s t r p m
liteit vervolgens inwerken op dogspintdikit? Ik ben er van overmatiek, ethiek en cultuur.
tuigd dat duizenden vrror God op
Omdat wij m k voor onze omgang
hun knieën gegaan zijn m ais "vrijmet God(en de daaruit voomtloeigemaaaten' hun spiritualiteithadende spiriWteit) terecht moeten
den, ook toen ze in allerlei strijd
bij de H e ' î e Geest die rins &
vemikke1dwarenenvoordeeer
Schriften leert verstaan. verkies ik
van Godop 'de teminen
kmijn tekening b v e n die vm De
vens' vochtm. Men kau over die leRuijter. Hoe we met God omgaan,
vens*
(m wtwaal.overde
leert ons niet de SpinWteit, maar
versmalling in de &tefijke saleert ons & Schrift. Natuurlijk ontmenwerking op die kminen) verkent De Ruijter dat niet. Maar als
schillend denken.Maar het pleit
we W h mhet tekenen a h , k
ntetvoorons,alswenietmeerin
het goed dat ook tot uitdnikking te
staat zijn de s p i r i t d i k i t van onze
brengen.
ik zou over het oudewerp 'spirituslikit' nog een opmerking willen
maken. ík verblijd mij over nieuwe
wegen in de liturgie en in & persoonlijke geloofsbeieving,waarop
De auijter
Als het hier
en daar onder ons wat al ?eexperimenteel wgaat, zou ik willen zeggen: T m t alles en behoudt het
g~.OokdatwedeGeestniet
moeten uitblussen, door aliw wat
nieuw is met argwaan te bekijken:
'Het is nieuw, en dus zal k t wel
gevaarlijk zijn'. Er is o o k v e l
nieuws dat niet gevadijk. maar gewoon n d i g is, tot o m u w van ons
geestelijk leren.
Wel is het g& te k&fen, dat spiriaiaheit niet eenvormig is, zelfs
niet onder gereformeerdw. Hun zeden zijn het niet, hun gelmfshkving evenmin. Wie nieuwe spiritualiteit wil opleggen en W wordt
wanneer het hem niet lulrt, moet
uitkijken of hij niet waicistiwh bezig is.
Waî mij ook belangrijk lijkt, is de
aansluiting bij de spiritualiteit van

oudersengmotoudersteherkennen. Zij liepen w m vmr zalren
die wellicht een sterk Nederlandse
kleur hebben, maar die zij wel de.gelijk konden verbinden aan hun
w i n g tegenover God. Ook c&

tuur en s p W i t e i t , om het in mijteriaanse taal a zeggen. beiinvlm
den e h .

Dat ervaarik ais ik in het buitenland vertoef en daar de broederschap ontmoet. ik besef het soms
nog meer ais ik weer thuiskom,omdat ginds ook het een en ander niet
mwezig was, wat wij we1 bezitten. En waarvmr wij heel spiritueel God moeten blijven danken.
Voor omte spintadhit kumien we
van buipredikers leren.
Maar de arkm van onze gereformeerde spiritualiteit miim ook in
eigen bodem g d a g m mmten blijven. Ik verdedig geen Blut-und-Boden-spiritualiww, maar wil uitdrukking geven aan onze taak om in Nederland cbristen en gereformeerdchristen te zijn, tof in onze spuitueh expressies voor God en mensen
toe. De aandacht voor ewi intemie-

ver spiritualiteit heeft mijn volle instemming.'
De Ruijter schreef in zijn tweede
artikel: 'Mijns inziens zullen we &
eenheid van ons geloofsleven aileen terug kunnen vinden vanuit
een gezonde christelijke spiritualiteit. En dat is niet ons sterkste
punt'. Er moet dus veel veranderen, want kennelijk 0ndnwk.thet
ons aan'eerkidvan wis geWe
ven'. ik weet niet precies wat dat
betekent en ben benieuwd naar verdere uitleg. De vraag mag gesteld
worden. of we tot een radicale verandering worden opge-n,
of
dat er van een duideiijke mtintiiteit met ons eigen gerefomiemk leven in Nederland sprake blijft.

Ik mag ook v m v i j m naar
~ mijn Christelw
b heirssrijl, waarin ik uitvmig &ht
heb gegevenaan W
mde 8pifiWiteiî

H.M. Ohmann

EEN BEZOEK AAN INDIA;
LAND, KERK EN SEMINARIE
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In wis vorige artikel hebben we
voonwer
door ons b h t , genoemd. O n s

niet alle kerken, d.w.z.

rest nog 'the Fmh-mngregation' te

Mew hihi, de hoofdstati. Tijdens
de laatste vijf dagen deed zich, nu
we w h in een hotel in Delhi verbleven, de gelegenheid voor kennis
te rnaken met rev. Dorsey en zijn
gemeente.
Op de hoogte van onze komst had
hij me uitgenodigd niet aileen de
diensten bij te wonen, maar m k
beide malen te preken.Ik was niet
de enige voorganger. In & ochtenddienst, die onder leiding stond van
een diaken, had mr. Prasjaada, een
ouderling, reeds een toespraak gehouden (hij ging die avond op reis
naar de U.S.A.). Zelf heb ik die
whtend gepreekt over Psalm 48 en
uitgeweid over de Stad Gods in de
Bijbel. 's Middags, op de zondag
na Pasen, over Jesaja 25 : 6-9. Het
is de gewoonte dat een gastpmiikant voor de preek, dus tijdens de
dienst, zichzelf introduceert. Toen
ik bezwaren op+
en te kenoen
gaf dat dit in Nederland niet gebniikelîjk, ja, niet toegestaanis, antwoordde rev. b
y àitt dit in India nu juist wel op prijs gesteld
werd! Waarom daar wel? Wel, de
Indiër rust niet voor hijeen onbekende klasseren, in een klasse oncserbrengenkan. We hebben niet
moeilijk gedaan, iets verteld over
godvrezende ouders en grootouders, van welke laatsten er twee &
weg uit het l i h a l i m e naar de Gereformeerde Kerk gevonden hebtien. Dat spreekt de Indiërs wel
aan. Die stap heeft het merenhl
van hén 66k gemaakt. Maar goed,
& opening der Schriften kreeg het

't

volle pond in die kleine zaal, daar
vooraan dicht bij de &w, in het
omvangrijk gehuw van & FaithAdmy.
Die Faith-Adtmy is wat bij
een mmbinatic van h&en mid~~ school is,een m&olmgemeenschap.'s Zondags, tussen
de diensten, mochten we & gast
zijn van rev. Dorsey, een allerbeli^ man, die mij kmîmd
voor zich had ingemma, niet alleen door een gastm5j ositharal,
maar door zijn hele p m d i j k heid. O n d e r k h h v i u n t k k e r k
b e v o n h zich naar rato nogal wat
Iemm en leraressen van de FaithAcademy, O.& de m q t 3 - e*ipal, een dame die = p c t afdwong,
en de buidige.
Da;atoe uitgenagd zijn we maandag &a.v. nog temggeweest, nu om
de s c b l'in operatian'te zien:
Men denke zich in: over de tweeduizend kideren uit d e refigieuze richíingen van de hvolking,
wordt onderwezen d m m'n 120
Christelijke leraren en leraressen!
Dat zoveel ledingen (meestal zonder Christeli&e achtergrond) zich
l m inschrijven aan die school, is
te danken aan: 1. het hoge peil van
het wderwijs; 2. kpaaidelijkde
kwaliteit van h& omkmijs in Iiet
Engels(ondanks de mai%ankeIijkhuid van 1947 iseen goede kennis
van het Engels in India een w b e veling, ja, a,eerste verehte gebleven); 3. de discipline, waaraan de
school mede baar goede roep heeft
te danken. Met de waardering van
& prestabes van de pupillen door
& staf zijn de ouders een enkele
keer niet zo ingenomen, wat soms.
ook dit jaar, Ie* tut een ldreiging van het hoofd, een dreigement
dat serieus wordt gen-.
Die
zondag en mandag werd zi@ wc-

-
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de politie bewaakt.Wie
ing moest zich legitime-

ren...
Een vraag: mogen de leerfingen
van deze Academy ook hde B i t
bel en de Christelijke godsdienst
worden wderwezen? Miwhien
&&t mnigeen onder mijn lezers:
Natuurlijk. 't k eenf#th-&my.
Dat is watar, tiwar &%W1 m g het
NIET! In de praktijk m g het echter weer wel en gebeurt het ook,
want op het rooster staat een vak
'ievensbeschouwing*of 'ethiek' en
volgens de wet m g Mre docent
daaraan zijn eigen invulling geven,
hij zij H i n k , Jain, Boeddhist,
Sikh of... Christen...Zo gaat dat

.

in India.. Merkwaardig,dat wel.
We nemen afscheid van Delhi en
gaan nog eenmaal nam Dehra Dun,
en dari bepaald het Seminarie.De
hinder van dragers, kooplui en mder opdringerig volk op het sWon
op de k q toe nemend, stappen
we op de trein. Zo'n reia h ik u
aanbevelen. En een M e n i n g aan
boord! Nee maar! Het &t voor
een vliegreis niet orider. De reiziger wordt v d u r e n d van een natje (mineral water: bisleri) f r b h n ken en droogie v d n tot en met
een H e k maaitijd.

Na vijf en gen half h zes uw reizen
zijnweinhhraDun.Emihreewheeler- of taxichauffeilr klampt u
aan. Lopen van het station i s wel
wat ver, maar vanaf ' î k clockt+
wer', middelpunt van de stad, is
het te doen. D m ga je, ds v o e t p ger zoveel rnogefi* m& kant
van de weg, maar soms, daartcie gedwongen door een paar koeien of
ewi stel fietsenof scooters, of een
meer dan een kilometer lange file
voor een mtation, wijk je uit
naar k
t midden van de simat

Wees niet te bang. Het gernotoriseerde verkeer weet behendig de
wandelaar te ontwijkn.
Maar hoe viuäen we het Seminai e ? Geen zorg! Als u over de
Rajpur R&, in noordelrjkerichting, dus in die van ui van hieniit
g& zichtbare Himalaya wandelt,
en ter hmgk van nr. 51 linksaf
slaat, vergist u zich als u denkt dat
u nu al bij het Seminarie bent. U
wacht nog
waudehg van m'n
acht minuten wer een verharde
zandweg. U gaat eerst recht op het
Lichtgekleurde kerkgebauw van
The Church d Northem India af,
waar u ïBChtS en finks omheen kunt
lopen. Wij vmezen nu links en
komen langs tuinen met af en toe
wat huisjes, op een gegeven moment sta je dan voor een groot hek,
dat's nachts gesloten wordt maar
overdag geopend is. Het eerste dat
u opvalt, is een groot bord aan uw
mhterhand met daarop de tekst
'How beautiful u p the mountains
arethefeetofhimwhobrhgs
good tidings' (Jesaja 52 :7). Het
eerste wat je ziet is niet het meest
aantrekkelijke van de campus. Dat
oude gebouw is wel het h f d g e bouw. Je zou k
t niet zeggen en het
is alsof het g e h w dit voelt, want
het houdt zich enigszins schuil tussen het geboomte. Hier is het 'office',waar de aliemriendelijkste
mrs. Kciiie Rao u waagt waarmee
zeuvau&enstkanziju.Zijisde
gchtgcnote van een meíhdistische
voorganger, S h Rao,die er aardig vrijzinnige ideeën op nahoudt.
mam die heeft geen enkele band

met het Seminarie. Dau is daar de
behulpzame mr. Matihew. die iedere vrijdagmorgen hauw zorgde dat
ik telefoneren kon naar mijn
m w . In India, vmrd in meer afgelegen pimtsen, is dat een hele
Msentoerenduurthetsomsuren
vmr er contsbct komt. Daar zeielt in
eenaptehmerookdegestraig
uitpende heer Daniel. die over de
financiën gaat. Verkmden W e e
is & kamer van dr. M d m Qiacko,& prhipai. Ook is daarde biblmtkk, waar m.Ted Hard m m
zoek bracht om die op hoger peil te

brengen, zoals hij ook in Korea, Japan, Taiwan, & Fiiippijnen en
weet ik waar meer had gedaan.
Dawachterlnmhetwxirden, de collegezalen en,naar het
mskn, de w&- en slaapvertrekken van de h u studenten, the
dormitwies. Het geheel, ik zeg het
mgmruiis,is allesbehalveirnponerad, het maakt een haveloze indruk, Iroriom het is hard aan vervanging toe. blaakt u geen zorgen.
Nog even wachteaenaan & mdenijde zalem nieuw gebouw verrijzen. Daar werd, tm~
ik er was.
hard aan gewe& mmgen, middag
ea avond. Met eigen ogen hebben

we ons daarvankunneriovertuigen.
Het deed mijn hart goed dat d í
vrmuit onze kaken een &mciEle
bijdrage is geleverd. Het ligt in de
bedoeling dat het *i
septembtr
a.s. kan worden opgeleverd.
Aan de westzijde van het hoof@h w is een mim terrein met
grindpaden en d-sen
keurig
odehouden bloembedden.Er
stam enkele bwien w m & r
&n met een d i k h m,waaromheen een baak is gebouwd waar
de saidenkn op gezette tijden
theedrinken; bekers thee met heel
veel melk en &er. Als ik er toevallig om die tijd eens Iangs liep,
werd ik op luide toon op de thee
genodigd. Met luchtige en ook serieuze kout werd de tijd doorgebracht. Daar leer je ze k m e n . Eai
waarderen, d.w.z. op hun wamde
schatten. Een voorbeeld. Telkens
wanneer ik passeerde was er een
tweetal &t bijzon de^ schik had.
T-n het weer eens gehurde,
stapte ik op hen toe en, achterdochtig mens die ik ben (een eigenschap de bevoikjng van mijn
provincie eigen, tenminste de inb r k g e n , niet de import!),
vroeg ik of ze mij soms uitlachten
en wat er dm vrwrr belachelijks
aan mij was.Hun antwoord luidde: 'No sir, but we are so glad that
you are saved by the Lord Jesus
Christ, m ' t you?' (we lachen u
niet uit, maar we zijn blij dat ook
u bem gered door onze Heiland)
'Yes, I m,that is what I believe',

was mijn antwmrd. T m pakten
ze met beide handen de mijne en
schudden die hartelijk. Kijk, m
zijn deze studenten. h,k w e l
wij voor ons niet 'evangelisch-angehaucht' zijn, heeft hun geesteshouding ons diep getroffen. 'Bid
voor ons' was hun steeds weerkerende vraag. Een vraag die tekens
heel concrete invulling werd gegeven. Het bidden neemt een grote
plaats in hun leven in. Iedere collegedag is er tussen 10.00 en
10.30 uur een 'ChapeI', d.w.z. een
half uur voor gebed. een meditatie
en hymn-singing. Wie kan, is er
bij aauwezig. Ben der dmenten of
&denten heeft & leiding. Er is
ook een 'Daiy of Prayer'. dit jaar
op 29 maart, die d q p van 's morgens negen t& 's middags vier.
waarin men allen gemmenlijk, of
in kleinere groepen of getweeën
met en voor e
b bidt.
Na deze uitweiding gaan we terug
naar onze d e i d i n g over het terrein. Recht voor je zie je een vrij
hoge flat van drie mges. Daar zijn
de leden van de staf gehuisves~
We noemen: de heer Svaraaj Chellaaya, docent Oude Testament;
Fmthaswig Mmate, drw3ent Nieu-

we Testament; Stephen M d ,
aan wie IindeIe vakken zijn tseverm w d ; dr. J a c d , een o h heertje dat ietwat pedant werkomt, wel
ter tale is, en diverse functies d s
doceren, ia-n
van de m i nen e.d. bekleedt. Voor mijn vertrek uit Dehra Dun ging hij ternidden van allen van wie we afscheid
namen,voor in gebed, & HERE

vragend om een veilige reis. Men
kmditgebouw hgam.maar&t
moetdanvmreenbezmkameen
&r families zijn. Men kan ook
rechtsaf skin. Daar staat. min of
meer op zichzelf, de woning van de
prhipai, M&an Chwko en zijn
M O U W Judy Cfiacko-lkms, een
Arnerhanse van Nederlandse
kwnaf (Chr. Refwmed Church) en
hm kinderen, Maria en Jeremy.
Voorbijdeflaten&wmingvan
de principal gaat de weg naar beneden. Haherwege de helhg staat
het kerkgebouw,met dambven de

dormitory of the glxl-shuhts,

Van-

uit die verheven plaats groetten ze
de docente~'W moraing, sir'
of maakkm grapja met de ijscoventer, die van die charmante klanten
erg gecharmeerd was.
h i e r het kerkgebouw is de 'bment', omvattend een ruime zaal
v w r ontvangst van bezoekers,
keuken, toilet en twee h e r s
voor de gastdocenten. In die tijd
waren er drie gastdocenten. Naar
anciënniteit noernen we eexst het
echtpaar rev. en m.Mahlow, beide nu in & zeventig, maar oldtimers die van 1445-1950 in India
hadden gewoond en gewerkt, de
onsmankelijkheid en & moord op
Mahaaima Ganáhi hadden rneegemrtakt. k h* hem meer dan eens
horen preken; preken waarin hij
nadrukkeli& & Schnftuudijke
waarheden. als predestinatie,
Gods zorg, de wekkonast van
Christus als Rechter. tot hun recht
liet komen. Wij konden dat zeer
waarderen. Deze 0.P.C.-er preekte aan de hanà van de Heidelbergse Catchismus! De tweede gastdocent was de reeds genoemde rev.
T. H d uit de U.S.A. Rev. Haml
en mijn pers- waren in de basement ondergehacht en dus direct
op elkaar aangewezen. ik wii niet
verhelen dat er n i s ~ hem
n en mij
wel eens een aanvaring is geweest, ja meer dan eens, wat niet
w verwonderlijk is bij een man
met zo'n temperament. Het heeft
heel wat tijd gekost VOM deze predikant van de Orthodox Presbyte,rian Church onze standpunten, in
vergelijking met die van zijn kerken, ging verstaan. Er was een opmerkelijk verschil tussen onze visies op de Openbaringageschiedenis, het nut van apologetiek en
'the cultural maadate' (versta mij I
wel, T. H a d was in het laatste
geen volgeling van K.Schilder).
Na een hevige confrontatie over
deze punten, is de lucht als na een
donderbui, opgeklaard. Hij is een
uitermate praktisch man. die veel
verstand heeft van technische zaken. Waterfilters en & verbetering &arvan zijn zijn specialiteit.
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Zijn zocm in h i k a had een fabriek daarvan en pa trad op als
zijn v e r k g e n w d g e r in Indi&
Ook buitendien strekte zijn bemoeienis zich uit h t allerlei zaken, waarbij het er niet toe deed
of hij de mensen kende of niet.
Geboortig uit een Riet-kerkelijk
gezin, heeft hij op latere leeftijd
de HERE leren kennen. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog was hij
ingedeeld bij een 'bombing squadron' (hij was de 'navigatrrr') om
doelen in Japan te treffen. Toen
hij, zo'n twintig jaar later - hij
was toen missionaris in Kwea met zijn zoon tijdens een bootreis
naar Japan een kleine stad passeerde, die in & oorlog úuelwit van
een bom-meat
was geweest,
vertelde bij dat aan zijn zoon. Een
Iid van & bemanning,die Engels
verstond, hoorde dat en vertelde
dat aan een van de passagiers, een
man die tijdens de ooriog ui die
stad had g e w o d of nog wam&.
De volgende morgen kwam & medepassagier naar Ted Hard toe en
deed zijn verslag van dat bombardement: 'I have lost two of my
soas and my w& was tembly
bumt'. Teù Had verte& mij &t
hij zich nooit in zijn leven zo ellendig had gevoeld en niet wist
wat hij zeggen moesl. Toen zei de
Japanner: 'Ik weet dat u het gedaan hebt in opsiracht van uw regering, dat het m militaire missie was die u mcmt volhengen,
daarom kan ik het vergeven en
doe dat bij &ze'.
T.HddmcdeiuIndiavmrde
vijftiende keer apologetieken
ethiek, het hutste aan de.hand van
een k k van 'a ereain p f .
J, Douma', van wie wij wel eens
h a d m gehoord. Ook de hoogleram J . Kamphuis en J. van B m g p
warenhemvanaanzienbelrend.
We waren dankbaar dat na d de
verwijten die hij de professoren
van het eerste uur, K. Schilderen
B. Holwerda, bad gemaakt, hij nu
voor hun volgelingen, &e hij van
aanzienkende, w
kon opbrengen. Nu leerde- hij weer een andere man uit Kampen kennen, die

de studenfen van het Seminarie
enig inzicht in de openhingsge-

s c h i m &achte over te dmgen.
We zijn als goede vrienden gepcheiden.
Terug naar de studenten. De dames
mh e m w a n trouwe collegebs
zmkersen~tensteedsnaaflaop van een college, dat 55 minutai duurde. Dan gaat een -t
naar buiten en luidt & bel. Voor
'interested churchpeople' waren er
t w d 's weeks avondcoUeges
over heiishistorischeprediking, de
principia en daarna toegelichtaan
de hand van v & W :
Genesis
12 : 10-20; Genesis 39; 2 Samuel
7 : 1-17; 1 Koningen 14 : 1-18;
2 Kronieken 17; 2 Kronieken 25;
Jesaja 10 :5-19 m Jesaja 33 : 17,
waarvan stbedseeltuitgewerkte
schets van te voren werd uitgereikt.
Mr. Matthew op zijn office heeft
heel wat m m voor mij getypt en
gefotokopieerd.
De laatste week zijn de studenten
schriftelijk in deze stof geëxamineerd.Het lwultaal was, een pniar
uitzonderingendaargelaten, niet zo
geweldig. Tot mijn verbazing zijn
de cijfers dmr mij gegeven, door
docent Chellaaya later opgewaardeerd. 'U cijfert niet volgens de Indiase standad', vertelde hij mij.
Mij is nog steeds niet duidelijk h=
dat dan werkt.
Het wordt tijd om tot een samenvatting te komen. Van & studenten
zijn we gaan houden. Je weet iets
van hun achter@
en krijgt ze
k E dat*meisje
uit B k m m dat een
.
BQeddhiscischkl-r
rmrest verlaten, die jongeman die door Pjnfam i k met de nek werd aangebha.
Ikzon welvmreenuefdhgwlllen, dat zij, zoridep de @eden en
het g e a i i g e n n a î e ~ , p c h ~
echt op de smdie van de theologie
zouden toeleggen en doutrvan b
wijs leveren. Zij hebben de gelegenheid. Iemand vertelde mij dat

~eninwoningvrijwarqmaar
inde~ctuskonikgeen~
wijs h a r t vindm. Wel is wam
dat voor 'tuition, mm, bom#
geen cmmet bedmg was ingevuld De mlahg tot bet mmhuie

- denk deen m & administratieve rcirnpdomp- bmngt aIs vanzelf
kosten met zich mee,maar ook hier
zijn in de prospectus de kost~n
opengelaten. Voor&geM, k b
ding, kosteavwr* en Idkíjnen w o s d t & ~ v ~

naarfamüied~Vande
familie heeft hij in veel gevallen
niets te v e d m . Hij k een uitgestotene. Op Indisch standpnnt is
dat v e r k l a k a r .
rechtgeaard
In& verbeugt zicb in & geboorte
van een zoon,immers die is na het
overlijden van zijn ouden gehouden het offer van de dejstballetj~
aan de voo~wderste brengen. Hun
heil haugt daarvan af. Schande
over degene die zich aan die bderplicht onttrekt!
Van hun overgang naar het christelijk geloof wordt door & studenten
- als ik het m zeggen mag - nogal
veel ophef gemaakt. Het is een
tweede gebootte. Een niet deen
onder christenen, maar ook onder
H h d m bekend begrip: de hogere
standen, zoals & Brahmanen, zijn
daar de mui-ja's, de tweemaal geborenen, in onderscheiding van de
laagste standen, ZW het V
~
B
men uit een zich
tegen het
HhWim~
met zijn standen en
kasten, dat ieder christen,hae hoog
of laag van rang, zich met dat predikaat tooit? Het trof mij in de prospectus te lezen, &t een aankomend
smient die toelating vraagt tot het
seminarie, voor alle d i n p moet
verklaren een 'bom-agah cìuistian' te zijn,'who feels the c d of
G d to w e Him in India'. Een publikatie onder de titel Born Twice
met verhalen van studenten die
Christus zijn gaan volgen, hoort in
Dehra Dun tot & gretig gelezen likratuur. Met dle waardering voor
de moed van het geloof om die stap
te wagen, lmjgen we àe i n W dat
nu voorts hun geestelijk leven om
die g e k m i s cirkelt. Dat heb je
beleefd en &t mag je nu -v

aan anderen vertellen.
We moeten hier wel aanstonds aan
toevoegen, dat de student instemming moet ktuigen met de Westminster Standards, a doctrinalstate-

ment, waar men zich dan ook aan
houdt. Dat is & grondslag voor alle arbeid.
De studie omvat twee programma's. Een zogenaamd B .Th.program (Bachelor of Theology) dat
vier jaren omvat voor studenten die
in het k i t zijn van een matricuìation-pass certifcate (die & middelbare =hooi hebben doorlopen) en
in de tweede plaats een G.m.p
gram (Graduate of Thmiogy) voor
de minder-kgadden;deze cursus
omvat drie jaren.Em studemheeft
kinnen dit kader nog weer v d lende opties, wat het vtaangaat. Als hij in een vak een onvoldoende behaalt, kan hij permissie hijgen een mder ervoor in de
plaats te kienm.
Watdac~ftkomendestdenten
daar er gemakkelijker af dm hun
medestudepten in Kampen. Maar
ja, wat is hun achimgmd? Die van
het regionaie,of -elijk
I+
cale heidendom! Kennis van geschiedenis ea cultuur, zelfs die van
eigen laud, moet mwiniet verwachten.hlizoram,Mauipmmb
staatjes in het mmbosten, 'leve
m i e r ' van bijna de heift der mderiten,hebben m a a een
~ erg -1
band met hdia Enige kennis van
Grieks of Hebreeuws vind je maar
bij een enkeling... We zijn b
centen en studenten samen op de
foto gekomen.
We eindigen. Onze aanwezigheid
daar was er op gericht het leven en
denken van &ze studenten vanuit
een andere, sterk bijtielse gezichtshoek, met sterke w h k op het Oude Testament, op äe raüs te zetten.
Het Oude Testament wijst de weg
die lenis heeft begaan, ja meer:
WAS... liet0.T. toont hetkader
waarbimen God en zijn volk.
Christus en de Gemeente, zich hebben bewogen. I
k HRRE verg&
zich een volk dat door vele opeenvolgende stadia al meer zal blijken
Gemeente van christus te zijn, met
name hierin dat zij op de uitgezette
p h zich gestag beweegt in de
richting van het doek dit,dat God
alles zal zijn in allen. Laka we ons
dan, bij aiie kritische randnotities,

-

-

maar verwonderen, want zo'n seminarie is er in India maar h.Laten
we niet verzuimen voor die semin*
rie. de kerken die het steunen en in
de 'Board' vertegenwoordigd zijn:
& R.P.C. van India, de R.P.C. van
Mmipur. de 'Free Church of Jabdpur' (lid van & I.C.R.C.) en de
Dutch Refomed Church in Sri Lanka. te bidden, opdat ook dit heel bijzonàere stukje van Gods aardbo&m vol moge worden van de kenn i s van Zijn Naam.

Snuffelen en dartelen
Pieter van &r Ven ias in de synodale
Groninger Kerkeen artikel van
dr E. van der Veer, prdikant in Mid-

wolda. In Trouw van 29 juli gaf hij dit
als volgt weer:
'Het dogma hoort te s l a p tijdens
de p k ' , zo citeert dr. E. van der
Veer,g
e
r
e
f
w
e
e
r
dpredikant te
MidwoIda, met instemming de oude coryfee 0.Noordmans in de
Groninger Kerkbode. Tijdens de
preek, ja, maar tevoren moet het
klaarwakker wezen en daar schort
het tegenwoordig aan, vindt de jonge predikant.
'Wordt het niet hoog tijd dat we uit
& waan van & &g treden en ons
oor weer eens te luisteren leggen
bij wat & kerk door de eeuwen

heen geleerd heeft? '
Van &r Veer wekt niet de indruk
dat hij de deze week naar de vrijgemaakte gereformeerdengevluchte
coilega Dee wil volgen. Hij heeft
alle k'grip
voor degenen die zich
bevrijden van een 'versteende orthodoxie waar al het leven was uitgevlmid'. Maar van de weerom'

stuit w& er nu niet te veel maar
te weinig geleerd, vind hij. We
snuffelen maar wat en we dartelen
als jonge honden in het rond en laten de leer links liggen.
Kuitert en Wiersinga maken met
hun laatste boeken zeker het dogma wel weer wakker, 'maar dan
wel om het meteen de laatste eer te
bewijzen. Vmr mij persoonlijk
waart door deze boeken nog te veel
de geest van de afrekening'.
Maar terwijl Kuitert en WWiemga
het huis doorzoeken van de leer die
hen en hun generatie zo beldemd
heeft, groeit er een hele generatie
op die &t huis niet meer kent.Kui-

tert kan in zijn boek tot aan de my stiek komen. omdat hij de lange geloofsweg heeft afgelegd. Van der
Veasmrgisnudatdîtvomde
~ e u w gemmtie
e
niet is wegge
legd, je kunt op dat eindpunt aiet
m a a r kgirinen. Als de geest van
de afrekening zo blijft rondwaren.
glijden de kekdiensten af naar het
niveau van kindernevendienst,worden we allemaal melIrdrinkers. dgelingen. De vspijs vedagen
we niet meer.
Reactinair gemor in de marge,in
een tijd waar vaagheid toa deugd is
verheven? Van der Veer wijst op
het oude conflict twm Luther en
Erasmus. De laatstedacht breed
over de leer, maar Luther niet. De
Heilige Geest was gecm scepticus,
maar had bindende zek&eden gegeven, krachtiger d m de eigen ervaring, steviger dan he^ eigen wankele geloof van & m.
Als van der Veer om zich heen
kijkt Set hij bet geloof bij velen
wankelen, vervagen, zich oplossen
in een troebele ervaringswereld,
wegzinken in betekenislumheid.
'Waar & gezonde leer niet meer
verdragen wordt, daar hebben ongezonde verdichtsels vrij spel. Omwille van & Heer,redt & leer!', aldus ds. Van der Veer.

e r bericht uit het dagblad
T m w ,nu van 28 juli:

I
kd

Het post-modwnisme dreigt de
nieuwe filosofische achmgrond te

worden van de christelijke existentie. Daartegen heeft de algemeenscxmtaris van de W m l d m d van
hervelgereformeerde kerken

Hij sprak bij de opening van het uitv w m d comite van de Warc, dat
vergadert in Yaoundé,Kameroen.
'Post-modeme cultuur gaat ervan
uit dat elk vertoog zijn eigen goed
recht heeft en dat moreel gesken & tijd van abso1uk daim
v b i j is'.

w n s k y heeft voor k
t *-me
deme denken begrip, in zoverre dit
vragen stelt bij de grote veMen
van vroeger die hebben geleid tot
onvrijheid, ondedd&iq en slavernij.
'Maar het is duidelijl dat de bijbelse (joods-chnstelijke)traditie g e
kant is tegen het p s t - r n h r n e denken. Wij kunnen die tegenstelling
tussen leven en dood, goed en
kwaad, liefde en zonde niet w e g
poetsen. Wij kunnen Iijdm, strijd
en solidariteit niet vergeten', aldus
de Tjechische aheoimg. 'Mmm
kunnen het N& laten naar & waarheid te zoeken en naar God te vragen'.

