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RAPPORT OVER
ECHTSCHEIDINGSZAKEN
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Meegelezen

.
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E r komt weer een synode aan. In april 1 996 zd zo
God w11 in BerCreC en Rodenrijs onze volgende
generale synode worden gehouden.
In onze 'kerkelijke cultuur' worden de plaatselijke
kerken op alle belangrijke punten bij de
voonbereiding van de synode-besluiten bekakken.
Ze krijgen ruim van tevoren alle be\angrl&e
deputatenrapporten toegestuurd,
Er valt de komende maanden weer heel waf te
lezen, te bestu&ren en te becommentariQreni
Wak voor de vokunfie viel bij de kerken hef eerste
gedrukte rapport aan de synode van 1996 dobr de
bus, dat van 'deputaten voor echtscheldingszuken',
h dit afikel geef ik uit het rapport de hoofdzaken
en de meest somte punten door.
U zult mgctwijfeld al lc&
af
en toe v b d zien met een echtscheiding~-situatiedie u kent of
misschien wel van dichtbij mee-

maah of d eens eerder hebt meegemaakt. Dan merk je des te meer:
dit rapport gaat niet over dingen
ver van om M.
Het is ook niet al-

leen maar voor synodeleden of
ambtsdragers van klang. Het gaat
ons allernaal aan!

Opdracht
Bij de synode van Ornrnen 1993
waren uit de kerken verschillende
verzoeken binnengekomen rond
het onderwerp 'echtscheiding'. Ze
cirkelden rond het probleem, dat
k e r k d n nogal eens een verschillend beleid voeren ten opzichte van
echtscheidingen en tweede huwelij-

ken.
De synode besloot om een deputaatschap in te stellen, bestaande
uit prof.dr. J. Dourna, dr. P.H.R.
van Houwelingen, A. de Kievit,
drs. A. Kamer w drs. L.Kars. Zij
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kregen de volgende opdrachten
mee (Acta art. 36-37):
1. Knelpunten te inventariseren in
de communicatie tussen kerkeraden over de gevolgen van een echtscheiding.
2. Eerdere synodebesluiten te bekijken om te zien of aanvulling of aanpassing nodig is.
3. Na te gaan welke nadere afspraken er eventueel nodig zijn over de
besluitvorming van kerkeraden inzake echtscheiding en tweede huwelijk na echtscheiding.
4. Bimen het in 1. en 2. genoem&
kader onderzoek van Gods Woord
te verrichten met het oog op de goede orde in en de regering van de gemeente.
5. Zich te beraden over een eventuele vermelding van echtscheidingen op attestaties.

Bezlnnlng bij een open Bjbel
Het voorkomen van echtscheiding
in onze gemeenten, met d e s wat
daar aan vast zit. is iets diep verdrietigs. We worden er veel vaker
mee geconfronteerd dan twintig of
dertig jaar geleden. De deputaten
wijzen op verschillende oorzaken.
De sociale en economische positie
van de vrouw is veranderd. Het huwelijk heeft niet meer het monopolie in de samenleving. Ander vormen van samenleven mogen ook.
De Nederlandse wetgeving heeft
men daarbij aangepast. Je kunt heel
gemakkelijk scheiden tegenwour-

dig.
De diepste wortel van dit kwaad is:
een omslag in het denken. De rnodeme mens heeft een levenshouding, waarbij hij negatieve ervaringen in een huwelijk niet meer dragen en verwerken wil. Er is heel
vaak niet meer de bereidheid om
zichzeK te geven en het Woord van
de Bere Jezus te eerbiedigen: 'Wat
God heeft samengevoegd, scheide
de mens niet.' (Gen. 2:23; Matt.
195)
Twh kiezen de deputaten welbewust dB,hun uitgangspunt: bij een
open Bijbel. G d heeft het eerste
en het laatste woord in alle vragen

rond huwelijk en echtscheiding.
Het is een duidelijk woord. En zijn
boodschap is m k voor vandaag
nog geldig, ondanks de grote culhiullrerschillen tussen de bijbelse
tijden en onze tijd. De Here God
wil, dat de band tussen man en
vrouw levenslang en onverbrekelijk zal zijn. Daarom is echtscheiding een ernstige zaak, ja een groot
kwaad.
Het rapwaarschuwt voor de
verkeerde conclusie, dat dus gescheiden mensen per ddinitie
slechte mensen zijn. 'Zij zijn geen
grotere zondaars dan anderen. Onder hen zijn er zelfs velen die het
slachtoffer van een echtscheiding
zijn geworden d m de schuld van
hun partners en die zich terecht lieten scheiden.' (5)

Ec htscheidingsgronden
In een korte schets van vier bladzijden bespreekt het rapport de belangrijkste Schnftgegevens over &
zgn. 'echtscheidings- gronden'.
Het gaat dan over twee dingen:
overspel en kwaadwillige verlating.
De Here Jezus heeft in de Bergrede
gezegd: '&n ieder die zijn vrouw
wegzendt om een andere reden dan
ontucht, maakt dat er echtbreuk
met haar gepleegd wordt; en ai wie
een weggezondene trouwt, pleegt
echtbreuk' (Matt. 5: 32j. En in
Matt. 19 wijst de Here op de onverbrekelijkheid van het huwelijk:
'Wie zijn vrouw wegzendt om een
andere reden dan hoererij en een
andere tmuwt, pleegt echtbreuk'
(Matt. 19:9).
Op grond van overspel mag de 'kledigde partij' ontbinding van het
huwelijk vragen. Dat is geen automatisme. Het is een goede zaak er
naar te streven om in de weg van
berouw en verzoening de breuk in
het huwelijk te helen. Maar ais dat
niet gaat, dan is de bedrogen partner gerechtigd om te scheiden en
eventueel vervolgens met iemand
anders te trouwen.
Over 'kwaadwillige verlating'
spreekt de apostel Paulus in 1 Kor.
p staat bij hem, dat een

eens gesloten huwelijk geldig
blijft. Eventueel mag je erin benisten dat samenleven niet meer mge-

iijk is. Maar je moet altijd uit zijn
opverzoeningendeweg~herstel open houden. Dus geen tweede
huwelijk! (7:10.1 1)
In verband hiermee spekt Paulus
ook over 'gemengde huwelijken'.
Hij zegt warineer k ongelovige
partij & gelovig-geworden partij
verlaat, diin is de gelovige niet geboriden (7:12-16). Dat '& gebonden' w a d xenicbiUend uitgelegd.
De meeste gemfmtmrde uitleggem vatten het op als v o k vrijheid
voor het aangaan van een &uw huweiijk. Een niet onbelangiijkeminderheid ziet hierin wel een soort
scheiding van tak4 en k&, maar
niet een volledige echtscheiding.
He4 rapppat laat zien. hoe de generale synodes van 1920 en 1933 vanwege het bestaande verschil in uitleg geen uitsprak wildendoen in
& ene of de m b richting. De
kerken hebkm officieel een tweede
e c h t s c ~ d i n gniet
s ~ aanvaard.
Maar ze hebben ook nooit uitgesproken, dat er maar Béa a h e i dingsgrod MW ijn. De depuwal
advisera de kcmmuk s y n d daarbij te blijven.'

Voorbeelden van toepassing
In Iiet rappmt wwdt v- allerlei situaties getekend, hoe de Bijbelse
gegevens hun toepassing moeten
krijgmikgeeferheteenenander
uit timr.
Wanneer is er qmb van 'overspel'? Niet aileenin de ene vorm
van een man of MOUW die met een
dierde g&chtsgemeenschap heeft.
Maar naar analogie kmmien hier
o9k in geding zijn: vóór het huweh& gepleegde ontucht die pas na
de trouwdag aan het licht komt; of
h o m c x s e b l verkeer; of hlincest.
(101
Van kwaadwillige verhing kun je
volgens het rapparbniet a l k m
maar spreken in een 'gemengd' huwelijk,w a r de ' w d a î d van owsprong een ongelovige of heiden is.
Het h ook gaan mi a m d die

wel W is, niiiar zich ongelovig
twee voorbeelden. Kerkemien worm cmchktelijk @raagt, en zich
den soms -rd
met simbijvoorbeeld aan de gemeente ontties, waar niet meer goed is na te
trekt.(13-14)
gaan, op welk gronden iernand
vroeger gescheiden is. Dan zijn ze
Over de:vraag, of kwaadwillige verlating een tweede Schdhuriijlce
niet geroepen speumerk te v&h~ ~ l l t s c & d i n wis,
d blijft in de
ten. Ais er geenduidehjke grond is
kerken verschil mogelijk. De een
voor het verbieden van een volkan hier de ander miet bindenaan
gend huwelijk, kunnen ze volstaan
zijn opvatting. Beri ketJeraad h
met de mensenop hun eigen verantEelf wel van &g
zijn, dat een
woordelijkheid voor God te wijzen.
kwaadwillig verlatene niet op(17)
nieuw mag trouwen. Maar hij moet
Voor sommige situaties is Gods
e r k e n n e n d a t ~ ~ t e wil
~ niet met een eenvoudig beroep
t w u w e n ~ e e n ~op de
~ Schriftwoordenuit Maa. 5
v ~ ~ ~ ~ t o t e a l ~en19enlKor.7tevinden.Swis
~ k i m
komen. (17)
werd een huwelijk na k& tijd ontEen huwelijk kan grondig ontbond~~,
omdat a gem (seksueel)
wricht raken zonder dat er een derleven als men vrouw mogelijk
de in k t spel ia. Zo'n relatie is 'heel
was. Zo'n scheiding dient niet te
m d j k te h m k h Dan getuigt
w o r d e n ~ l d o p ~ &
het van wijsheiden h m & d & i d
overspel en verlating. Hier m m je
om niet de absolute eis te steilen,
breder kijken naar heeI het Bijbels
onderwijs over & betekenis en het
dat man en vrouw samenweraen.
Wel is het een luistma naar het
&el van het huwelijk. (17)
aptolisch verman, als zij 6fzich
metebv-6fmgu
Kerk en overheidSbkM
muwd blijven. (15)
Het zd geweldig zwaar vallen om
Het rapport xnaakt m k d e l e op
de rest van je leven ongetrouwd te
merkingen o m de veriwding van
blijven! 'Dat
mer ecter
kerkelijk beleid en ovethiäsbe
niet toe bxengen mhet duidelijk
leid. De kerk h en rnag de overwoorduit1 Koriníi&s7:21 tegaan
heid niet v a e n hinruime echttomen.' Aldus & deputaten. (16)
scheidingsprakijkzoals we die
vadaag in Nederland kamen.
Varmdaarinhetalgmwmdere@:
niet elke echtxhdhg ge& mmH e t ~ w i j s t o p & ~ i d i e
sen het richtom een voigend h e er m mmmat. 'Burgdijk vrijheid
lijk te sluiten. Een volgend huwe
tot het nsngam van een nieuw hulijk kan alleen memogen worden
welijk betekent nag niet dat men
m k kerkelijk, voor God en zijn ge
ah het vorige op voarZ;od verantwoorde wijze ontbonden is. (15)
mem&, deze vrijheid &t. Een op
aarde mdmdmhuweiijk, hoeft in
b een van beidepartijen ongeoorImfd hertrouwd, dan is de andere
G d ogen niet ontbonden te rijn.'
ontslagen van de plicht om onge(18)
trouwd te blijven. Evenui ontbindt
Het zou echter onjuist zijn, ah de
ook het sterven van eed van beiden
kerk de b h i ivan & overde mplkhiiig om e w d te
heid inzake echtscheiding en herblijven. D& geldt vaör mwl de
trouwen negeerde. 'Wij staan niet
xhuldige ah de onschuldige.Is de
op het rooms-katholiek standpunt
onschuldige
hmûouwd, dan
dat de kerk een eigen echtscheimag ook de s~hnldigekrüouwen.
dingmdlt heeft,' Ontbinding van
Daartegen w d temukte volgens
een huwelijk
de overkid zal
niet alken -lijhetmpport~&~endBBï~
geen h w a a r gemaakt. (16)
ke maar ook hrk~lìjkegevalgen
Deputaten wij= op'de barmhrh e n hebben.
ti&ddie jezondaars bWat -kent dat dan? Bijvmtmdmoetwden'.Zewemen
k h i dit, dat de kerk van wettelijk

1

gescheiden gemeenteleden niet kan
eisen dat ze als gehuwden samenleven. Ze kan wel aandringen op herstel. Ze moet het kwaad proberen
in te dammen door de gescheidenen te wijzen op hun roeping om
verder ongehuwd te blijven. Ze kan
ook censuur oefenen over wie dan
toch zijdhaar eigen gang gaat.
Maar ze zal altijd rekening moeten
houden met de situatie zoals die
burgerlijk geregeld is. En een kerkeraad moet niet zelf allerlei civiele aspecten gaan regelen.

Kerkelijke tucht
Het rapport spreekt ook over &
kerkelijke tucht. Waar duidelijk in
strijd gehandeld wordt met wat de
S c M leert, moet de kerkelijke
tucht worden toegepast. Zo wordt
gewerkt aan bekering en herstel.
Menigmaal is bij het eerste publieke uit elkaar breken van een huwelijk nog niet direct duidelijk, hm
het met zon& en schuld bij rnan en
vrouw ligt. Degene die het huis uit
gaat is niet per definitie de (enige)
echtbreker. D m r n wordt dan
voor de tijd van het eerste onderzoek de 'enkelvoudige afhouding'
van het avondmaal op beide partners tciegepast Die maatregel zal
w kort mogelijk moeten duren. (19)
Komt er na de zonde van overspel
of verlating een schuldbelijdenis,
dan moet wel de echtheid daarvan
beproefd worden. Soms verhuist
een schuldig kerklid na overspel en
scheiding naar een andere gemeente en 'normaliseert' daar via een
schuldbelijdenis zijn positie om
vervolgens te trouwen met degene
met wie hijlzij het overspel pleegde. Dan is er eerder berekening dan
verootmoedigmg! (19)
En als iemand nu geen schuld belijdt? Bij hardnekkige onboetvaardigheid km de censuur tenslotte
eindigen in afsnijding. 'Maar lang
niet altijd is de m d e zo duidelijk
en de zondaar zo onwillig, dat de
tucht tot het einde van de afsnijding moet worden doorgezet. Heel
lewnswandel van de betr@ende
persoon moet daarbij in rekening

worden gebracht. Geen zonde is onvergeeflijk. De kerk moet in haar
tucht ook barmhartig zijn. Wanneer
zij tot afsnijding overgaat, moet zij
ervan overtuigd zijn dat de afgesnedene geen deel zal hebben aan het
konidmjk van God.' (19)
Het is volgens deputaten onjuist
om tuchthandelingen inzake ongeoorloafde echtscheiding vele jaren
ie continueren zonder vervolg. Als
het gemeentelid genoeg in Gods
W& onderwezen is en lange tijd
met censuur gestraft is, en als de
kerkeraad dan geen vrijmoedigheid
heeft om over te gaan tot afsnijding, dan 'moet hij de zaak aan het
eindcadeel van God overlaten en
de prwedure Mindigen.' (19)
Herstel van een gebroken huwelijk
is vaak niet meer mogelijk. Wanneer man en vrouw gescheiden zijn
en beide Iid van de gemeente blijven, 'rust op hen de roeping eikaar
in elk geval kerkelijk te aanvaarden als broeder en zuster.' Ze moeten samen avondmaal kunnen vieren, ook bij het voorkestaan van
de scheiding. (20)

Verschillen in beleid
In de kerken werd blijkens de brieven van twee particuliere s y n h
aan de synode van Ommen 1993
gesignaleerd, dat kerkeraden verschillend handelden in soortgelijke
situaties en soms zelfs in één en
hetzelfde geval. Dat was de reden
om een studiedeputaatschap te benoemen.
De deputaten hebben naar deze problematiek geen speciale navraag en
onderzoek bij de kerken gedaan,
maar zijn afgegaan op de kennis
die ze zelf al van deze dingen hadden. Op basis daarvan maken ze in
hun rapport enkele opmerkingen.
Verschillen in optreden tussen kerkeraden m l je altijd houden. Vanwege aile variatie en diversiteit kun
je onmogelijk komen tot een voor
alle kerkeraden bindend beleid En
zeker niet tot een in details uitgewerkte gedragsfijn. We moeten
streven naar eenstemmigheid inzake de hoofdlijnen, in aansluiting

aan de bescheiden opstelling van
eerdere s y n h s . (20)
Dat twee kerkeraden onderling verschillen in taxatie is onontkoombaar. Wel is het schrijnend als iemand die in gemeente A onder censuur staat wegens echtbreuk, korte
tijd later in gemeente B zonder
veel kerkelijke moeite een volgend
huwelijk kan sluiten.
Kerkeraad B hoeft zich niet altijd
neer te leggen bij wat kerkeraad A
heeft uitgesproken. Maar dan mag
van kerkeraad B verwacht worden
dat hij contact opneemt met kerkeraad A voor gezamenlijk overleg.
Bij blijvend verschil kan de classis
(eventueel via kerkvisitatoren) wor&n ingeschakeld. (20)
Op twee concrete punten gaat het
rapport speciaal in: de kerkelijke
bevestiging van een tweede huwe
lijk en de vraag, of een echtscheiding op iemands attestatie moet
worden vermeld.
Wanneer kerkleden die eerder gescheiden zijn een nieuw huwelijk
sluiten, moet hun de kerkelijke huwelijksbevestiging niet geweigerd
worden als geen van beide partners
censurabel wordt geacht. Een hkeraad moet zich dan niet laten leiden door gevoeligheden in de gemeente, maar door art. 70 van de
kerkorde. (20)
Staat een gemeentelid wegens huwelijkspxoblemen of echtscheiding
onder censuur, dan moet dat bij verhuizing op de attestatie vermeld
staan of op een andere manier aan
de andere kerkeraad worden meegedeeld. Staat een gescheiden g e
meentelid niet meer onder censuur,
dan is de vermelding 'gehuwd geweest' onder de burgerlijk gege
vens voldoende. Je moet niet veroorzaken, dat gescheidenen altijd
maar weer het oude en pijnlijke verhaal moeten vertellen. (20-2 1)
Kennelijk bedoelen de deputaten
hiermee enkele richtlijnen te geven
ten dienste van & besluiwoming
in de kerkeraden. (22)

Meer dan kerkrecht
Het is goed dat de deputaten hun

rapport niet in de sfeer van het
kerkrecht eindigen, in een slotgaragraaf wijzen ze op het grote Mang
van p&g,
catechese,van goed
pastmat.en fijngevmhge -v
de d m e c h ~ ~ i d h t g *
Het gaat hier om inpijpaide zonde,om een pijnlijk beschadiging
van de onschuldige partij, om een
droeve ontwrichting van memedevens en van hele gezhen. Het is
M belangrijk, dat de kerk daar
adequaat op reageert. Dat het
Womi van de Here k W ,tot vernianing, tot vertroosting,tot genezing,

Beimgrijk is ook,dat er een hartelijke opvang is van wie ongewild
gescheiden zijn geraakt en van wie
hun schdd in het stukbreken van
een huwelijk oprecht beleden hebben. Ze mogen niet in een negatieve h m k worden gezet en niet vereenzamen.Zo kunn611we samen laten zien, dnit de gemeente m gemecawchap van bmnhrtigheid en
vertroosting is.

vervolg

B

spreking

DE OVERLEVERING VAN HET
NIEUWE TESTAMENT
SindsdeverbreidingvandePCis
het aantal hdgeschreven teksten
drastisch vemiinderd. Bijbellezers
aan het eind van de twMgste
eeuw ervaren meer dan ooit een
cultureleafstand tot de cunpronb
fijke tel& Hoe zit het -nliJk
met de grondtekst v a de Rjbel?
Met welke materiakmis dit bijurndere boek geschrevenen h werd
het geschrevene g e p u b l i d ? En
welke ~ h i e d e n i s h s e f t f k ~ overleverhg vervofgem w e -

m&?

Er is door '& deputaten in kort bestek veel aan de orde gesteld Het
gaat wer - helaas - actuele zaken
en situaties. Bijna geen kerkeraad
of kerklid,of hij krijgt er wel mee
te maken. Daarom is een goede
v o o r k e i k g van & Muitvorming op de synode van Berkel van
belang.
De deputaten vragen aan het dot
V# bun rapportom reacties. Volgen& week wil P daar graag op ingaan door er een aantal kanttekeningen bij te plaatsen.
ik deputaten zip vrin oordecl, dat een
overweging uit een beduit van de synodt
van Hoogmeen 1969-1970(Acta art. 314)
over etn concrete achtscheidingszaakhier
niet mag worden aangevoerd als bewijs, dat
de kerken toch maar vm één echrschidingsgrond w i h weten. Die- o
heeft
in de lmbhü$e k k o d e d t i e (met sy&uit*)

P.H.R. van Houwelingen

van dr. H.3mlmaeen

pimts m g e n , maar mag niet als m m c t i e
op de besluiten van 1920 en I933 worden
gezien.

Over deze wagen was natuurli.
wel valditmmnu bhikbaar,
maar Dr. B. v.d. Brirds heeft die
wat het Nieuwe Testament Wreh
nu megatkeiijk gemaakt VQOT een
is & rijb d a publiek Zijn
pe vrucht van een cumu met wisselende g~aepengcmeefitekden. Al
noemt de auteur zichzelf in het
voorwcmi een auteur op dit vakgebied (hij k gepromaveerd in de
dogmatiek), daarmee is zekerniet
gezegd dat hij een amateuristisch
v 1 u biedt.
~
in het eerste deel, & overlevering
van de î&& komt bet Ujfm
k~erkaandeoade.Hoew~den bijbehamkMkm verwardigd. ingedeeld en vermenigvuldigd? In het tweede deel, deovergeleverde tekst, wordt de tekstkritiek
behandeld. Als & beschikhe
i u i d s c m van het Nieuwe Testanmtoplxpaidepuntenvanelkaat verschilien, hoe kunnen we
dan achmhden welke Iezing &
oorspronkelijke tekst moet zijn geweest?

Deze laatste kwestie vormt hei
zwaartq~untvan dit h k j e . En

juist hier gaat de schrijver nogal mkritisch met m d m e inzichten om.
De zogenaamde B d j n s e tekst,
die een d h e i d van hadscfiriften v e t t e g e n w d g d w die
ten gronddag ligt aan de Statenverm g , moet M tegenwoordig nogal eens ontgelden aIs zijnde het
jongste tekst-type. Dr. W.F. Wisse
link heefiecbr in zijn pffrefschrift
over tekstkritiek uit 19û9 aangetoond, dat de Byzantijnse tekst in
de evangeliën niet meer of m h k
assindeert dm welk ander Wt-tvp e b d
Wie & rneerderheldsteksteeri eigen stern geeft in het geheel van afwegingen, zal dan Oag bij de zeven
voorbeelden v a Iekshí&k uit het
Wte h d d s t u k -lal tot een andere mclusie komen &m de =hijver. Hiermee wil Ik echter beslist
niets afdoen aan de infortnalieve
waarde van dit boekje als geheel.
De verschijning ervan iskarteîijk
toe te juichen. Nu de overlev*
nog...

N.a.v. Dr.G.v d Brink, VmMne t# mnon.De overlevering van het Griekse Nieuwe Testum.?nt. Uitgeverij B&encenímm,
Zactenmm 1995. h v m g 135 p-s;
prijs f 2430.

VERLICHTE OGEN

J.J. Dmkers

M

itat ief

'En & HERE opende hun ogen, erz
zg zagen, en zie, z i j waren m u n
in Samuria.'
2 Kon. 6 : 2ûb

naar de vijandelijke hoofdstad SaHij die het oog maakte, draait &
rollen preeies d

1
Zuilen geweren en kanorinen even
veroudend xaken als pijl en boog?
Er zijn ontwikkelingendie daarap
wijzen. Men is bezig met het ontm l e n van iasawapern. Geen
kogels en granaten die je uiwhake1% maar licht.
Veel soldaten d e n dan blind uit
de -log kornen.. .

De ziener Elisa voert een troep blinde Syrische soldaten aan. Natuurlijk, het z i j g~ w s l s t c ~ e r van
s
een lm-wapen. 2% zijn blind gemaakt door de Koning van het hemelse leger. Op Elisa's gebed wer&n ze met b h k i d geslagen. Zo
werden ze hjgsgevangenen van
het hemehe leger.
Het gaat met die soldaten dus precies andersorn als met Elisa's
hecht. Toen Elisa's knecht bang
was, ging hij m6ér zien dankzij
Elisa's gebed. Toen de Syrische
troepen zich sterk waanden, gingen ze minder zien door Elisa's
gebed.
En het gaat met die soldaten precies andersom als bij Elisa zelf. Elisa liep met open ogen in de val. De
profeet zag steeds waar het Syrische leger zich bevond. Maar op
een morgen werd hij wakker,omsingeld d m het Syrische leger. Deze soldaten lopen met blinde ogen
in de val. Elisa brengt ze verblind

De blindheid die la6e~-wapnsverd m ,is wreed. Maar de b h d heid op Hisa's gekd niet. Het hemelse leger is ais m d g e ring
rond het Syrische. Taeh wurm ze
ie$om die soldaten te d e t i g e n .
De §pi&wordesi-tijdelijkblind.
B e t u daarin ;deen stuk,-mtigheid?
Zeker als je onîdekx dat die blindheid bedoeld is om bmnharti@cid
te laten zien. In Sarnariagaan &
ogen van de Syrische soldaten
weer apen. Er k m t een feestrrmal!
Nee, niet voor aasetende &ren,
maar voor de soldaten Alf. Een
l i e f d e d . Wmt hier heeft de vergeldingniet gewonnen, mam de genade, De gaat is geen overwinrnaar,
maar de liefde, Het leven triomfeert In plaats vaui de dood. De
zachte b h t van de hemehe legermht.

Geen druppel
Eigenlij1 is dat heel bijzonder! We
kennen heel wat wrede oorlogen
uit het &de Testament. In &ze geschiedenis vloeit geen druppel mensenbloed Waarom?
Zou het niet zijn, omdat kraEls koning zo hard is? Hij wil & h-ijgsgevangen SysiEm afsla&ten. ImEl
lijkt z6 verhad, dat er heil naar de
heidenen gaat vloeien. De Syrische
gemad N a h m is ai genezen. Nu
worden Syrische soldaten in Samaria op een fwtmaal gearaked.
Typisch ELisa!
Elisa had de taak om veel van

Gods barmhartigheid te laten zien.
Hij mmht a l het een en ander tonen
van Jezus' bewogenheid. Zelfs tegenover vijandelijke soldaten!
Macht kan ook m h t d n .
Zo stonden legioenen engelen Je
nis ter beschikking, maar Hij liet
zich slachten ah een steninreloos
lam.

Licht
'Mij komt de Wrake toe', zegt aw

Gd.De bedoekg daarvan is, dat
ik mijn neigmg om b t d d te zettenaandekantm. Aanmijndrang
om o& mBkeriingen te vereffenen
mag niet voldaan worden. Een skrke God wil zachtmoedig maken.
Omdat we sterk zijn, is het wam
tegen de haat liefde, is het wapen
tegen geweld wcde, is het wapen
tegen een hard woord een zacht
w&,
is het wagen tegen het kwade het goede, is M wapen kgeh
harteloosheid hwogenheid, is k t
wapen tegen heemen dienen.
Met dít licht heeft Jezus zijn volk
bewapend.
Straal dit licht uit in een donkere
wereld.
Open er verblinde ogen mee. Voor
eeuwig. Voor het eeuwige feestmaal.
Dit licht verblindt alleen wie zich
verhardt.

WAAROM HEBBEN WIJ NIET
VEEL MEER DORST?

H e b t u wel eens een omschrijvhg van Pinksteren gelezen, die je dorstig maakt? De Here Jezus
gaf die toen H!j zijn laatste pascha vierde, Hij zei:
'Te dien dage zult go weten, dat ik in mijn Vader
ben en gijin Mij en Ik in u' (Joh. 14 : 20).Dit maakt
m0 dorstig.

Pinksteren en 'weten'
Fvfet'Te &n &gd w&
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A. de Ruiter
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met God

Ze ondervonden dat de Geest van
Jezus de leiding nam en hen in beweging zette.
Vmr hen was het geen vraag meer
of Jezus in de Vader was en of Jezus in hen was en zij in Jezus. De
eenheid tussen Jezus en God de Vader en henzelf konden ze misschien
niet precies omschrijven. Maar ze
WISTEN bet wel.Ze wisten het
omdat Jezus het gezegd had, maar
m k uit & ervaring die Jezus beloofd had.

Het gevolg was dat ze grote kracht
kregen en vrijmoedig waren. Ze
wisten immers dat Jezus met hen,
in hen was. Geen angst of schroom
beheerste hen meer. Als God voor
ons is, wie zal tegen ons zijn?
(Rom.8 : 31)
Het gevolg was dat het vuur van
het evangelie als een lopend vuurtje door de wereld liep. Het boek
Handelingen vertelt het.
De discipelen en vele gelovigen in
&e dagen ondervonden de aanwezigheid van de Trooster die hen
h h t uit de hemel gaf, wals Jezus
beloofd had in Band.1 : 8.5%deden zelfs grotere werken dan Jezus.
Zoals Hij ook beloofd had in Joh.
14 : 12. Zij mochten meer mensen
tot God brengen dan Jezus gedurende zijn leven op aarde.
Maakt dat u vandaag niet hongerig
of dorstig naar die puksterkracht?
Die vrijmoedigheid! Zou God het
aan ons ook niet willen en kunnen
geven?
In de kerkgeschiedenis is het vele
keren gebeurd dat God mensen met
zijn Geest vervulde, hen daardoor
vrijmoedig maakte en ongekende
kracht aan hun daden en woorden
verleende. Ik denk ook aan wat in
deze eeuw in Korea en China gebeurt.

Vandaag
Als wij vandaag in onze westerse
wereld ergens behoefte aan heb-

ben, dan is het wel die kracht van
boven. Hoe kunnen wij wit mensen om ons heen wakker schudden
of tot nadenken stemmen? Dat kan
niet. Tenzij de Geest ons vervult
met kracht om krachtige getuigen
te zijn. Voelen we ons in de evangelisatie vaak niet machteloos.
Maar als de Geest ons gaat vervullen, gaat Hij werken met kracht.

ons die verloren dreigen te gaan.
Heb alstublieft meer dorst naar de
'stromen van levend water uit uw
binnenste' of naar 'het vuur uit de
hemel in ons'. Het is toch echt
pinksteren geweest! Geloven we
dat nog wel, vraag ik me soms verdrietig af. Waarom hebben we dan
niet meer dorst???

Die Heilige Geest is als de Pinkstergeest in ons. Echt waar. Voor ieder

over de k a t van de Heilige Geest. Zie vs.

die gelooft geldt dat Jezus in ons
is. Zo zeker als we brmd eten en
wijn drinken als symbolische tekens en zegels van zijn lichaam en
bliied.

De uitdnikking 'weten' met de betekenis
van 'zeker weten' vinden we m k in het OT.

Maar waarom vervult de Çeest ons
niet met grote kracht? Dat vind ik
in 1995 een benauwende vraag.
Want ik Ye hoe weinig werfkracht
er van ons als kerken uitgaat.
En weer vraag ik me af:zijn we
wel dorstig? Bidden we wel om
vuur uit de hemel in ons? Is de
nood van de wereld om ons heen
ons een zorg? Grijpt het ons wel
aan dat zovelen om ons heen verle
ren dreigen te gaan?

We proevedondervinden allemaai
af en tm best wat van de aanwezigheid van de Geest in ons, denk ik.
We zijn gelovigen. Maar zijn we
vervuld? Denken we soms dat we
d e s wat de Geest ons wil geven d
hebben? Soms wordt dit zelfs in
preken gezegd en in boeken en bladen. Maar zulke opmerkingen zijn
de doodsteek voor ons gebed om
vervulling met de Heilige Geest!
Alsof we niet naar meer mogen en
moeten verlangen! Terwijl de Here
Jezus k m op keer zijn k s t doet
om onze dorst op ie wekken. Zulke
opmerkingen bedroeven de Heilige
Geest, want ze blussen Christus'
werk.

Vraag, smeek om meer volheid,
om meer genade in ons. Laten wij
verwachtingsvol bidden om meer
vuur. Opdat God zal werken, ook
door ons. Tot eer van Hem,tot behoud mogelijk van mensen rondom

l

Volgens het verband heeft & Here het ook

16,17, 18,21,23,25.
Zie het f o r r w l i in Gereformeerd Kerkboek, p. 525 wdwaan.

Een paar willekeurig gekozen teksten uit
zeer velen: Deut. 4 : 35: 7 : 8,9:Joz. 3 : 7,
10; Jes. 45 : 3; Ez.6 : 7,10,13. Het ìs duidelijk e w 'weten uit ondervinding'. Een kek
nen van Gods aanwezigheiddie blijk in zijn
door het volk ervaren daden.

GODSDIENST-PLURALISME?

O p onze oriëntatie-reis langs diverse zgn. 'plura'* lisiische' theologische denkbeelden, wilen w!
5
L.
eerst nagaan wat 'pluralisme ' concreet betekent
l voor de k e k dk van hoor Heer de &WA#
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De zendingsbodschap is
exclusief

Naam van christus, de Zoon van
God, is & motor van zijn zendingswerk.

Wanneer een zendeling wordt uitgezonden door de gemeente van
Christus om aan heidense volken
de 'enige Naam' (vgl. Hand.
4 : 12) te verkondigen. heeft hij
een exclusief evangelie bij zich.
Een evangelie dat als een eerste gebod meehngt: 'ik ben de Here,
uw God - u zult geen andere goden
voor mijn aangezicht hebben' (Ex.
20 : 2,vgl. m k Hand. 14 : 15;
l Kor.8 : 4-6; 1 Joh 5 : 21).
Zelf is & zendeling door God gezmht, gekozen en gemepen, de
lmdschap van het heil-in-Christus
heeft hem bereikt. N u staai hij gedom in opdracht van de gemeente en namensGod juist deze
b d s c h a p verder te dragen en de
onwetendheid van hen die nog
'ver' zijn, te verjagen, afstanden te
overbruggen door de 'vemen' 'erbij' te oep pen {v@. Ef. 2 : 13, 17).
Het exclusieve karakter van de

'Exclusld' = westerse
-'l
Het zal de lezer duidelijk zijn dat
binnen het 'plurale' resp. 'pluralistische' denlandel geen plaats is
voor dit 'exclusieve' denken,spreken en handelen. Volgens dit denkmodel kent onze wereld vele godsdiensten, waarvan het christendom
&n variant vertegenwoordigt. ledere cultuur brengt haar eigen religie
en religieuze expressie(woorden,
gebruiken, liwgidn, levensstijl
etc.) voort.

Er is geen enkele reden te bedenkm, waarom nu juist ónze @dieast(het christendom) aampraak
zou kunnen maken op & waarheid
en zich superieur zou mogen VNlen ten opzichte van andere religievormen.
Uikinddijk mi blijken dat wij,

mensen met elkaar, d e n hetzelfde
goddelijke wezen hebben vereerd
en onder derlei namen âezeîfde
W l i j k e werkelijkheid hebben
gezocht. Wanneer een zendeling
op reis gaat met de idee, dat hij het
enige evangelie van de enige Verlosser bij zich heeft, laadt hij de
verdenking op zich een vertegenwoordiger van'Westers' of'Europees imperialisme' te zijn. Maar
dat tijdperk is ten einde, sinds de
dekolonisatie zich in deze wemld
in snel tempo heeft b r g e z e t .
Wij gaan niet naar & niet-clwistelijke volken om &ze te 'bekeren' tot
Christus en het christendom,maar
om onszelf - na eeuwen hoogmoed
- toe te keren naar de wijsheid, die
religies al eeuwenlang voor ons
venameld hebben. Wie weet, k m
nen wij ons eigen leven verrijken
met de wijsheid die anderen ons te
bieden h e b h ! Dat is wel een ander verhaal dan het traditionele zendingsvedmd dat ons al vanuit &
Bijbel (het boek Handeiingen!) kgemoet komt en dat steunt op
Christus' bevel om heen te gaan en
& volken tot zijn discipelen te maken, omdat Hij immers 'de weg, de
waarheid en het leven' is!
Men heeft er wel begnp voor dat
christenen eeuwenlang dachten dat
hun Heer de enige Heer is. Wie
neemt het een verliefde jongeling
kwalijk, wanneer hij uitroept dat
zijn vriendin het liefste meisje van
de hele wereld is? Maar dat is verliefdheidstaal of pezie. Het is in
ieder geval geen serieus proza &t
de waarheid onder woorden brwigt.
En dat verschil tussen +zie en
proza heeft de christelijke kerk
maar al te vaak vergeten, toen zij
liefde opvatte voor Jezus van Namret en &ze ge-insphrdereligie
stichter tot 'Zoon van God' ver-

kíaarde'en als 'Heer der wereld',
'Overste van de koningen van &
aarde' vereerde. Toen stolde het
w o o d van de lief& in de kille
woorden van het dogma.
'Maar zo staat het immers in de
Bijbel'! - zegt u?
Zo'n tegenwerping verraadt alleen
maar dat u nog steeds niet beseft
dat de Bijbel uit diezelfde religíeuze overtuiging is voortgekomen.
De Bijbel is niet een woord van
God, dat van buiten af (of: 'van
boven') tot ons kwam,maar de
Bijbel is ons woord, waarmee wij,
mensen, in de christelijke traditie
uitdrukking geven aan onze religieuze overtuigingen en 'interpretaties'.
Het wordt tijd dat wij mensen uit
de Europese, christelijke cultuurkring een toontje lager gaan zingen. Wij hebben niets te proclameren in de wereld, maar wij zullen
ons moeten oefenen in het 'gesprek' met de mensen van andere
godsdiensten (die tegenwoordig bij
ons in & straat wonen). Bij 'pluralisme' hoort nu eenmaal de 'dialoog' en niet de 'verkondiging'. En
de 'tolerantie', het 'respect' en het
'willen ontvangen' hoort er voortaan al even noodzakelijk bij. Dat
Christus en de door hem gestichte
religie, het christendom, uniek zou&n zijn, is best wel een mooi verhaal dat het ook eeuwenlang 'gedaan' heeft, maar dat nu echt door
de tijd is achterhaald. Dat mooie
verhaal blijkt niet meer te zijn dan
een 'mythe' - alle bijbelteksten ten
spijt.'

Wat is 'religie'?
De lezer zal verstaan dat aan deze
moderne 'pluralistische' beschouwing een bepaald inzicht in de aard
van de godsdienst ten grondslag
ligt.
'Godsdienst' wordt niet verwekt
door het spreken en handelen van
de enige, levende God, Wiens
woorden ook ons, via de Bijbel en
& verkondiging, hebben bereikt.
W d i e n s t is met de menselijke natuur gegeven en komt op gevarieer-

de wijze uit de menselijke natuur
omhoog. 'Op gevarieerde wijze' er is immers grote verscheidenheid
tussen de mensen en die verscheidenheid werkt door in de religieuze
'beleving'. Het gaat in de godsdienst dan ook niet o n een
~ persoonlijke verhouding tussen God
en de mens. Het valt op dat men in
de kringen van deze godsdienstwetenschappen bij voorkeur spreekt
over 'het' en niet over 'Hem'. Men
spreekt over 'het Bovennatuurlijke', 'het Transcendente', 'het Goddelijke'. En dat boven-natuurlijke,
dat dus ver verheven is boven onze
beperkte mogelijkheden, raakt op
een bepaald moment ons menselijk
bestaan. Op het moment dat een
mens zich overweldigd weet door
de grootheid van de hem &gende wereld ervaart hij het Heilige en
Oneindige dat hem in de greep
heeft. Dat kan gebeuren wanneer
een mens de stilte van de nacht ervaart onder de sterren die vanaf de
hemelkoepel staan te schitteren boven het volkerenleven op aarde.
Of wanneer een mens duizelig
wordt van de hem omringende en
overweldigende bergwereld. Dan is
daar in de meiis een diepe beleving
van 'het Oneindige'.
Maar omdat het 'goddelijke' oneindig en de mens per definitie 'eindig' is, kan de mens slechts een gedeeltelijke, beperkte uitstraling van
het Oneindige opvangen en zich eigen maken. Vanwege die beperktheid knjgt het religieuze 'beleven'
zijn plurale karakter: de één verneemt via zijn antenne dit en de ander dBt. 'Dit' en 'dat' moeten zich
aan elkaar verrijken; er is uitwisseiing nodig en men moet niet dromen van een relatie, waarin de één
zich tegenover de an&r kan verbeelden dat nu juist hij & exclusieve waarheid vertegenwoordigt.
Geen verhalen over 'waar' en
'vals', geen ranglijsten, geen intolerantie, geen apologieën of polemieken!
Kortom:wij ontmoeten hier een
theorie over de godsdiensten, die
sterk-mystieke trekken vertoont.
Niet de persoonlijke God van het

v e h n d spreekt ons in hekiere
woorden aan in zijn Zoon en zijn
geschreven Woord.
Maar het Oneindige weet ons te raken en legt met ons een 'on-middelkijk' contact via ons menselijk contactorgaan: ons religieus gevoel, de
'mystieke beleving'.
Deze en aanverwante theorieën beheersen de mark.
Maar feiteiijk zijn het oude verhalen, die b.v. ook al te k q werden
aangeboden, toen aan het einde van
de achttiende eeuw Friedrich
Schleiermacherzijn toespraken
over &'religie op schrift stelde:
een mystieke religielieschouwing
(in reactie op het rationalisme uit
de tijd van & Verlichting).
Wij mogen veilig aannemen, &t
de moderne tolerantie-aanbevelingen2, godadienstbschouwingen
en zendingsverhalen te herleider
zijn tot deze Schleiermacher, bij
genaamd: de kerkvader van de
19e eeuw. Maar tegen het einde
van de 20e eeuw weten zijn inzichten nog steeds tal van theologische woordvoerders te inspireren. Schleiermacher houdt het kennelijk langer uit dan Kar1 Barth en
diens school!

De onmisbare polemiek
Een laatste vraag in dit verband:
blijven al deze godsdienstbeschouwingen onweersproken?
Stellig niet. Eén voorbeeld: In
maart 1986 werd in Claremont (Califamig) een mngres gehouden,
waarop & pluralistische g&diensttheologie werd gepresenteerd3
Maar in juni 1992 werd in Manila
een contracongres belegd van 85
evangelische theologen uit 28 landen en de aldaar gehouden referaten zijn gebundeld uitgegeven onder de titel: de unieke C h r k t u s in
onze pluralistische wereld.'
In dit briekwerk treffen wij tal van
schriftuurlijkeverhandelingen aan
plus de zgn. WEF Manila Declaration: een voortreffelijk weerwoord
op de pretenties van de pluralistische theologie en een heldere

plaatsùepling van her christelijk
g e l d in de modeme wereld naet
h a r relativisme, h m i h l o g k h
én haar vedelde kerken- ternidden van de ongerechtighaden en mvrede van & volken?
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Geen incident -r

is een andere. Het gaat nu in h g
alle gevallen niet meer om uitbreiding van de dejfstijd, maar een
v m d e k g van de -jden. Die moet zo dicht mogelijk
d u i t e n bij de khoefte van de afnemers. Het duidelijkt is dat bij
bijv. bakkers en v e m ~ wB. e
moeten al op zodag b e g h m om
hun spuDen maandagochtead vroeg
bij de W te h e b . Ikarkga-

D d a g m k i d k m tot voor kort
mg worden .gezienals een i n c i h teel veiaiei?ijnxl. Vaak betrof het
uitbrding van de M f s t i j d inn
& ~ t e k u n n e n o p v ~ n
zoacter investeingen te h ~ v e n
h e n in meer mzdims.
Dat &ft m k sterk de &s
bepaald die we ah ged~ïmtxrden
vaak in gang mtm.
zo'n ino
v
e
r
~
~
o
p
vrij mogenhebben,
op die
cident zich v m d d , gingen kerke~ d e b e ~ a m ~ m i n raawi brieven &rijva gingen
der is. Het gaat er &s niet mde
GW-deputaties op bezoek bij dif r B C t i e s , ~ ~ a a n g e ~~j v e n 7 d a g e n i n & M 4 % k o p
etc. Dan g e k u h k
tsoms dat mte hebben, maau a n %xibel te @n.
der die druk & invming uitgesteld
0ftreQerktwedErwaspersiot
van rekening een a l m t i e f .
Die behoefte aan flexibiliteit van
de Wjfslijden is s t m c i ~ ~&t~ L
DeredenwaammWrijv~mois v& Be.aige rn~gelidie
menteel z o n d r i g s overwegen
~

zda

een M j f heeft om de hoge toegevoegde kosten,waarvan in Nederland met ons hoge beloningsniveau
sprake is, terug te verdienen. Waar
je niet kunt concurreren op lage
loonkosten, moet je wedijveren
met kwaliteit. Fm onder dat laatste
moet niet alleen worden verstaan
dat je een goed produkt levert,
maar vooral dat het prudukt er is
op het moment en in exact die hoeveelheid en in die conditie die de
afnemer wil.
Staat een bedrijf voor de noodzaak die hogere toegevoegde
waarde te realiseren, dan ziet het
vaak geen andere mogelijkheid
dan 'in de vaart der volkeren' mee
te gaan.
Voor alle duidelijkheid, het gaat
vaak om een strijd waarbij altematieven ontbreken. Objectief gezien
is die *n
natuurlijk rninder
aanwezig. Als we demaal met wat
minder genoegen zouden nemen minder salaris, minder service, minder vers brood - dam is & noodzaak om dit alles zo te organiseren
ook minder. Maar veel bedrijven
hebben individueel niet de vrijheid
zoiets zelf in te vullen.

Zondagswerk voor jou
noodzakelijk?
Maar zelfs ah je persoonlijk met
minder genoegen zou willen nemen,ben je er nog niet altijd.
Het GMV heeft in haar toenrstingsarbeid over dit on&werp de discussie niet beperkt door alleen te
praten over zondagsarbeid als iets
dat slechts noodzakelijk is door de
technische noodzaak van het werk
als d a n i g . Er is ook altijd een verbinding gelegd naar ieders persoonlijke situatie, of het voor ieder
persoonlijk wel noodzakelijk was
dat (zondags)werk te doen. Met andere woorden: overweeg en zoek
alternatieven als je met zondagsarbeid wordt geconfronteerd. Andere
functies binnen het bedrijf, maar
eventueel daarbuiten. Als je daarbij
wat moet inleveren, minder salaris,
minder ploegendiensttoeslag,min-

der gunstige werktijden, langere
reistijden of een verhuizing, dan
moet je dat eventueel voor lief nemen. Dat is dan de prijs die je betaalt voor het belang dat je hecht
aan zondagsrust en elders is ook
wel een gemeenschap der heiligen. :
In dit traject moet ieder persoonlijk
zijn of haar eigen afwegingen maken.

Van alle kanten
Doordat het zondagswerk nu van
meerdere kanten op ons afkomt,
krijgen steeds meer gereformeerden die ermee worden geconfronteerd de neiging te denken dat het
onafwendbaar is. 'Het is niet meer
een incident, en als ik het al kan afslaan, is het de vraag of ik blijvend
ervan verlost ben. Zeìfs als ik een
andere baan zou nemen, dan ben ik
er evenmin zeker van dat ik ook in
de tmkomst verschoond blijf van
zondagsarbeid. En als ik dan nu
wel forse offersmoet brengen (financieel, verhuizing, langer afwezig). terwijl het voor de toekomst
geen enkele zekerheid brengt dat ik
van zondagsarbeid af ben, mwt L
er dan nu wel aan beginnen?'
Of zoals laatst iemand tijdens een
bijeenkomst over zondagsarbeid
zei: 'Een andere baan voor mij htekent gauw f l 000,-per maand
minder. Als ik dat al zou kunnen
overwegen terwijl & onzekerheid
van mndagsarùeid biijft bestaan,
dan ben ik toch gek als ik dat doe?'
Of een ander, een wat oudere broe
&r: 'Zondagsarbeid liever niet,
maar als het niet anders kan, dan
moet het maar!' Opmerkingen die
wij 5 tot 10 jaar geleden niet in deze oplage tegenkwamen.

Pastorale zorg
Het moge duidelijk zijn dat i&r
die met zondagsarbeid wordt geconfronteerd,voor een moeilijk
probleem staat. Daarbij moet met
goede overwegingen en in gebed
tot de Here naar oplossingen worden gezocht. Zijn er alternatieven,
zijn deze reëel, moeten ze worden

overwogen, is datgene wat ingeleverd moet worden aanvaardbaar
(waarbij je moet kijken naar wat anderen hebben, niet naar wat je gewend bent).
Het is te hopen dat gemeenteleden,
ouderlingen en predikanten bij deze overwegingen worden beímkken. Het GMV stimuleert bij haar
leden dat ze dergelijke keuzes niet
in hun eentje moeten maken. Zij
moeten vooral binnen de geloofsgemeenschap er vrijmoedig over durven en kunnen praten, ook als zij
vinden dat zij wel moeten kiezen
voor zondagsarkid. Juist dan is
een gesprek zo nodig. En er zijn ongetwijfeld broeders en zusters die
kunnen helpen om goede overws
gingen te hanteren.
Maar die discussie mag dan niet b
perkt blijven tot een gesprek over
het karakter van het werk. Om dleen maar vast te stellen of dat zo
is, dat het absoluut op zondag moet
plaatsvinden. Dat is wel een erg beperkte horizon voor paststomie zorg.
Het staat al bijna een eeuw vast,
dat er wel heel weinig werkzaamhe
den zijn die technisch absoluut
nodmkelijk op zondag moeten gebeuren. Maar aan het meeste wndagswerk, niet alleen in bedrijven
maar ook in ziekenhuizen en bij de
politie, gaan economische en maatschappelijke motieven vooraf. Om
daarin je weg te vinden is niet eenvoudig en heb je geloofsgenoten
nodig om te onderscheiden waarop
het aankomt.
Bovendien is het goed te beseffen
dat zondagsarbeid en mndagsheiliging met elkaar op gespannen
voet kunnen staan, maar dat die
spanning evenzeer aanwezig is als
we zondagsheiliging in relatie
moeten brengen met & steeds
meer toenemende 'weekend-recreatie'. Laten we in onze gesprekken ons richten op wat zondagsheiliging van ons vraagt, gegeven
de situatie waarin de Here ons
plaatst. Om daarna voor het aangezicht van de Here een beslissing
te nemen. Over tijdverdrijf, heiliging en, helaas ook steeds meer,
werk op zondag.

Laten we binnemi m m k e r h goed
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de om zelf ook de Here te vrezen
en in godsvrucht je weg te kiezen.
ik za1dat nooit goedkoop afdoen.

Maar vervolgens stelt Douma wel,
&t werken aan vernieuwing van
gereformeerde spiritualiteit 'gewoon nodig' is. En dat is me dan
iets te gemakkelijk. Bij vindt zelf
&t dit een punt is waar we aan
moeten werken. Maar dat is dan
toch ook niet zonder reden? V l d t
hij zelf dan ook, dat hier iets te
wensen overbleef? Het is jammer,
dat dat nu bij hem niet uit de verf
komt. Er is kennelijk meer te zeggen over de spiritualiteit van & gereformeerde kerken. En dat heeft
hij zelf in eerdem publikaties ook
gedaan.

In een opstel over het gebed1 (een
kernonderwerp als het gaat om spiritualiteit!) geeft hij zelf aan, dat in
onze eeuw ronduit sprake is van
verwaarlozing van dit onderwerp
in dogmatiek en ethiek. Hij wijt dat
aan een accentverschuiving in het
christelijk leven. Calvijn en tijdgenoten verwezen de gelovigen naar
& binnenkamer. Kuyper maakte
hen warm voor hun dienst jegens
God naar buiten. 'Contemplatie
wordt ingeruild voor actie.'
Wanneer Douma in 1992 opnieuw
schrijft over spiritualiteit2, constateert hij weer dat men tegenwoordig nauwelijks meer aandacht besteedt aan heel wat aspecten van de
omgang met God, die vroeger belangnjk gevonden werden. Hij signaleert veelzeggend dat het laatste
b k van een gereformeerd theoloog over die dingen dateert van

Leer en godsvrucht
In mijn artikelen bracht ik dat gegeven in verband met de plaats van
de leer onder ons. Als je die twee
naast elkaar zet (leer en godsvrucht), vallen er duidelijke verschillen op. Blader maar eens 50
jaargangen van DE R e f o m f i e
door.Zet alle bwktitels die sinds
de Vrijmaking verschenen maar
eens op een rijtje. Dan wordt duidelijk wat in het centrum van de aandacht gestaan heeft.De leer is sterk
vertegenwoordigd, de vroomheid
zwak
Maar dat is twh wat wij van buitenaf ook vaak horen. Op verwaarlozen van de leer worden wij nooit
aangesproken vanuit andere kerkgenootschappen. Wel komt men soms
met de klacht van te weinig gelmfsbeleving, te weinig uiting van
godsvmcht.
Het valt trouwens in Douma's artikel zelf op, dat hij die twee ook zo
naast elkaar zet. Hij schrijft Ietterlijk een keer: 'Dogmatisch geharnast weten wij allen deksels gmd
waar het in ons leven om rnmt
draaien: om de eer van God. Maar
het is blijkbaar moeilijk &e "leer"
ook tot "leven" te brengen'. Mijns
inziens een kernachtige samenvatting van een belangrijk probleem in
ons kerkelijk leven. Inderdaad:
'dogmatisch gehitmast' kun je ons
meestal wel noemen, maar 'spiritueel toegerust' is een typering die je
niet zo snel te binnen schiet. Dat
probleem wilde ik aansnijden in
mijn amkelen!

1905!!

Wat Dourna hier schrijft laat zien,
dat er kansen zijn blijven liggen.
Hij spreekt in dat verband zelfs van
een accentverschuiving. Spiritualiteit heeft kennelijk niet in het centrum van de aandacht gestaan. Misschien moet ik het nog anders zeggen. De godsvmcht van ons voorgeslacht zal ik nooit in twijfel trekken. Maar de vraag is hoe die godsvrucht tot uitdrukking kwam. Niet
de godsvrucht zelf is het probleem.
Maar de manier waarop we daar gestalte aan geven.

Pastoraal belang
Het is ook belangrijk om hiermee
bezig te zijn. Het pastoraat wijst
uit, dat er op het punt van & godsvrucht grote probiemen spelen. Er
is in veel huizen in o m kerken
een behoorlijke worsteling gaande
als het erom gaat vorm te geven
aan de omgang met de Here. Soms
voelt men op dat punt zelfs een zekere machteloosheid. Er is echt wel
verlangen om ie leven met God.
Maar soms lijkt het wel meer voor

de hand te liggen om te leven zonder God.In dat gevecht is er een
grote behoefte aan hulp om gestalte
te geven aan omgang met de Here.
in die situatie vragen mensen zich
af: hoe deden mijn ouders dat dan?
Wat heb ik van hen geleerd op het
punt van de godsvrucht? En in veel
huizen wordt dan vaak een gemis
gevoeld. De generatie die op dit
moment opgroeiende kinderen opvoedt, worstelt in dat opzicht vaak
met een zeker gemis. In het toemsten van hun kinderen in de omgang
met God, voelen ze zich soms een
beetje met lege handen staan. Van
hun eigen ouders hebben ze vaak
een voorbeeld van verborgen omgang met de Here meegekregen. Ze
hebben gevoeld dat hun ouders op
de knieën gmgen voor God. Maar
er werd vaak weinig concreet en
bewust overgedragen als het ging
m godsvnicht.
Nu kun je dat ook overàrijven.
V d als je het generatieverschil
niet in rekermg brengt. Wij leven
in een tijd, dat allerlei gevoelens
vooral onder woorden gebracht
moeten worden. Vorige generaties
gebruikten daar minder woorden
voor, zonder dat hun gevoelsleven
eronder leed. Dat is tot in hun spiritualiteit terug te vinden.
En nog een ander verschil i s wel de
wereld, waarin wij leven. In vorige
generaties groeiden kinderen redelijk beschermd op in een gereformeerd gezin. En een godvruchtig
voorbeeld van de ouders was een
sterk middel om in huis een sfeer te
scheppen, die de kinderen bewaarde bij de Here. Ook zonder dat het
geloof vaak onder woorden gebracht werd, wist je meestal wel
wat je aan e h had. Het was eigenlijk wel duidelijk waar het op
aan kwam in het leven voor God.
Maar vandaag zijn ook gereformeerde gezinnen lang zo beschermd niet meer. Wij leven met
onze kinderen in een opengebroken
wereld. Die wereld presenteert zich
constant. En wat heb je er dan behoefte aan om je omgang met God
op een sterke manier gestalte te geven. Dat houvast heb je nodig in &

constante codmnlqtie. Veel mensen komen dan tot de ontdekking
dat ze vanuit vorige generaties
dawoor niet geri
bijgen.
Daarmee schrijf je de spiritualiteit
van vorige geieikies niet af. g ooguit zeg je: We hadden nog meer
c o n m oefening in de godsvmcht
wdlm ontvangen. Dm zou onze
spiritualiteitin &ze godloze wereld sterker geweest zijn. Maar we
kunnen niet echt op een sterke traditie in vroomheid kruggrijp~.
En die waag naar spiritualiteit
wordt dan ook van een andere kant
ac-I.
Vrijgemaakten kijken tegenwoordig regelmatig buiten de
deur. En dan merk je dat men in andere kringen op dit punt soms verrassend sterk is. Dat hmd je een
spiegel voor. Hoe zit dat bij ons?
Wat leer ik hiervan? Zw dat bij
ons ook mogelijk zijn? Op dat
punt heb ik in mijn artikelen de
evangelipctien ter sprake gebracht.
Zij vormen voor heel wat mensen
een inspmtiebron. juist als het
gaat om het leven ui godsvrucht en
de gestalte die je daar aan geeft.
En dat geldt zeker voor een jongere generatie onder ons, die verlangt naar de blijde beleving die
zo mogelijk is. Vanuit een gemis
in eigen laing voelen ze zich des
te meer aangetrokken tot de sterke
en levende spirituaiiteitdie ze daar
aantreffen.

Het is geen wonder als m m Ui
evangelischerichtingen zoeken
naar nieuwe bronnen voor hun spiritualiteit. Want daar ligt k t sterke
punt van & evangelischen. En dan
valt het verschil &s te duidelijker
op. En je kunt het in onze kerken
merken,dat merisen zich graag in
die richting oriënteren. Dat was
m k het kader waarbinnen ik m'n
artikelen schreef.
Ik vind het wel jammer dat Dourna
dat punt helemaal laat liggen. Want
daar zie je nu juist hce belangrijk
om hierover met elkaar door te

spreken. En is onder ons een duideais mfening in de gdmucht?
lijke hang naar een evangelische
Maar als we zulke dingen niet
manier van geloven op te merken.
openlijk erkennen, zullen de verMijns inziens is het heel belangrijk
schillen op dit punt onder ons vrij
hoe we daar mee omgaan.
spel kunnen iaijgen. En wmnchuEr is en wordt onder ons vaak en
wingen over en weer zullen niet
veel gewaarschuwdtegen evangelieens meer gehoord worden. En ik
sche invloeden. Meesial is dat ook
denk juist, dat we elkaar best wel
wel op zijn plaats. Maar laten we
voor bepaalde dingen waarschuook eens eerlijk erkennen waar we
wen kunnen. Juist op het punt van
wat kunnen leren. Dat was onder
de leer zijn evangelischen vaak
andere de IxiA~lingvan wat ik
niet sterk. Als gereformeden m m
schreef over spiritditeit.
ten we dat aspect niet prijsgeven.
Ik wil dam e m voorbBeld van geDaarin heeft altijd onze kracht geleven: Niet zo lang geleden werd in
gen. Dat was ook een lijn in mijn
onze kring uitvoerig gewaar&len.
schuwd tegen het begrip 'stilie
tijd'. Het werd ook in verband geHet anker in eigen M e m
bracht rnet een niet-kerkelijkekAandacht voor een intensievere spiweging. Maar je zou daar ook og
een andere manier over kunnen
ritualiteit heeft Doutna's volle inspreken.Ik denk zelf, &t het in
stemming,schnjft bij. ik onderacht nemen van een 'stik tijd' een
streep nogmaals dat dat heel beenorme stimulans kan zip in spirilangrijk is. Op een zeer aangelegen
tueel opzicht. Als je je dag begint
punt in de discussie is er dus geen
met een stille tijd, ga je temninste
verschil. Alleen geeft Douma er
niet ongewapend de deur uit. Als je
blijk van dat hij bang is voor rigouje dagtekst bewust met je mmuze vernieuwingsdrangop dit
draagt, merk je rnetkrdmd dat
punt. Hij verwijst daarbij naar moGods Woord een licht is op je pad.
gelijke buitenlandse invloeden. h
'Sfle tijd', leven met een da@st,
dat verband vraagt hij om aansluihet zijn maar een paar heel s h p l e
ting bij het bestaande. Hoewel je levormen. Maar ze vormen een c e b
ren kunt van buitenlandse predining in gadsvnicht.Wat betekeneai
kers,zullen 'de ankers van onze gezeeenbesch~ineenwereld
refmmeerde spinditeit in eigen
waarin veel christenen (mkgereforbodem geslagen moeten blijven'.
meerde cìuxttwn) gemihlijk
Ik kan Douma verzekeren. dat ik
voor de bijl gaan. Dan is het niet in
het volledig eens ben met wat hij
de eerste plaats behngnjk een bebedoelt. God is met de gerefomeerpaddevorrnaftewijzenvanwgede
de kerken Zijn weg gegaan. Dat
evmgekche ~~.
Waanvaarden we dankbaar en dat is
zouden we niet eerlijk zeggen, dat
ons uitgangspunt naar de toekomst
dit mgoed middel is, dat wij ais p
toe. Ik heb dan ook nooit willen
reformeerde mk gebrdm kunnen
suggereren, dat we nodig eens een

andere weg zouden moeten hslaan. Het m hmft heus niet radicaalom.Ikheballeenindebestaande situatie een paar problemen aangesneden.
Mogeiijk km vanuit andere larng
(b.v. vanuit het buitenland) op zulke problemen wat licht geworpen
worden. Dat is twh m vreemd
niet. Wij belijden elke zondag ons
gelmf 'in gemeenschap met de
kerk van d e tijden en d e plaatsen'. Dan hoeven we verder toch
m k niet eenkennig te zijn? Misschien kunnen we inderdaad van
buitenlandse predikers wat leren.
Laat die openheid er dan ook zijn!
Dat hebben we in de zestiende
eeuw gedaan, en in de zeventiende
eeuw.Waarom niet in deze eeuw?
We hebben wel vaker van buitenlandse theologen geleerd, wat het
betekent dat we ons d e r in de hemel hebben.
Vmrtbauwe~idop de erfenis die
we van onze ouders en ons verdere
voorgeslacht hebben ontvangen, is
het mogeiijk nieuwe impulsen te
ontvangen. Dat zou op die oude Nederlandse wortel verrijking en ver&eping kunnenbetekenen. De inzet van mijn &elen was,dat we
daarover intensief met elkaar hgesprek zouden komen bi alle verschillen die w toch zijn. Ik hoop,
dat ook deze gedachtenwisseling
aan &t gesprek dienstbaar kan zijn.

J. h u m a , 'Gebad en ascetiek', in:
C. Trimp(ed.),De bidende kerk, Groningen 1979,84-115.
J. Do-a, Ckrisfelijke lmcmstijl, Kampen
1992, hoofdstuk 2.

G.J. van Middelkoop

Evangjehsche kleur
Vorige week gaf ik iets door over het
Evangelisch Werberhnd in & SoWkerken. Ds.H m Esbrach presenteerde
het Evangelisch Man@st van dit werkverband en zei daafbij, dat de huidige
kerk een 'evangefische vernieuwing'
nodig heeft.
Het Evangelisch Manifest werd in zijn
geheel gepubliceerd inSoberia,kwartaalblad voor mangeLische ihedogische bezinning van juni 1W5.Hoe
zou een gemeente eruit gaan zien die
een 'evangelische kleur' wil hebben?

Welke elementen en accenten uit
de evangelische m
g muden
nu gestalte kunnen krijgen 31gemeentes
een keuangelische
kleur' begeren en in nieuwe 'proefpolder%'van gemeenkopbouw
naar dit model? We noemen een
aantal aspecten, ons bewust van het
feit, dat mmmige hieïvan op gesparmen voet s t a m met de kerkmde, andere met de gegroeide praktijk in onze kerk.

De hieronder genoemde aspecten
vormen met eikasir het 'speelveld',
wairrop we gstalte willen geven
aan evangelische gemeente@
bouw.Daarmee is niet gezegd, dat
alle pnoemde punten in alle plaatsen tegelijk en op gelijke wijze in
praktijk moeten worden gebracht.
We wijzen op het reeds eerder genoemde 'twee,- sporen-kleid': enerzijds zijn er groeisituaties in bes t a n d plaatselijke
~
gemeenten.
Hier zal men stap voor stap bepaalde elementen uit het hieronder genoemde lijstje willen overnemen;
anderzijds zijn er 'proefpolders'
waar vrnuineen geheheel nieuwe situatie gewerkt d wordm. De invulling van het speelveld zal dan

ook sterk afhangen van de plaatselijke situatie en & betrokken personen. We geven hier een grove omtrek aan van het speelveld; binnen
die ruimte mogen we spelenderwijs
vorrn en inhoud geven aan datgene,
wat de Geest ons op het hart legt.
1: De eredienst
De gemeente is het huisgezin van
God en komt samen om Hem en elkaar te ontmoeten, om Hem te loven en te prijzen, zijn W d te h*
ren en daar mmoord op te geven.
De eredienst mm1 uitnodigend eri
inspirerend zijn. De inbreng van gemeenteleden is daarbij gewenst,
evenais liturgische vrijheid, het gebnulr van meerdm instnunenben
en liederenbundels, de mogelijkheid van getuigenissen en vrije gebeden.
2: De prediking
De prediking dient zowel pastoraal
troostend als appellerend te zijn,
met eeri accent op het werk van de
Heilige Geest in en door de gdovigen, & persoonlijke aanvaadhg
van Jezus Christus en de persmlijke toepassing van Gods Woord op
alle terreinen van hei leven (di~cipelschap).

3: De sacramenten
De sacramenten van d q en
avmdrnd zullen heilig gehouden
worden. Daarbij zal naast de kinderdoopfverbon&doop, zoals we
die historisch gezien kennen, ook
ruimte zijn voor de bekerhgsdoop
(door on&rdompeling), die door
volwassenen begeerd kan worden.
Dit betekerrt, dat er ook ruimte zal
zijn voor het opdragen van kin&ren en de hrestigingsdoop.
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4: De stnictuur vki ui gemeente'
Het accent zalliggen op het 'ambt

van d e gelovigen'. Daarbij is van
belang de gaven k ontdekken en te
gebruiken. zoals het N.T. hierover
spreekt. De opbouw van de gemeente zal in de meeste gevallen
worden gekenmerkt dom een netwerk van k i k groepen (huiskcingen of 'groeigroepen'), opgezet en
gestimuleerd vanuit de kidhg van
de gemeente, waar mensen kunnen
grmien in geloof en discipelschap.
Doel van het gemeente-zijn is, dat
de gemeenteleden leren leven als
discipel van Jezus, ebar heipen
de eonsequenties daarvan te mvaarden en elkaar W t w i j z e n
volgens het W d van God. op alle terreinen van het leven.
5: De missionaire taak van de ge-

meente
Deze wordt gezien ais een kmtaak
van de gemeente. Ze kgint in de
eigen omgeving/w~w1plmtsen
sirektzich uit tot de 'uitersten &r
aarde'. Het is dan ook van belang,
dat gemeenteleden hiervoor worden twgemst en naar hun geestelijke gave worden ingezet in evangelisatie-acties in een scala van vmmen. Ook d aangemoedigdWWden om eigen gemeenteleden 'uit
te zenden' voor -werk
elders. De plaatselijke v n b kan
hiwoor geestelijkdfinancied verantwmrdelijldieidop zich nemen.
Daadij M ze de vrijheid om zowel betrokken te zijn in projecten
van kerkelijke organen ds van de
zgn. 'gelaof~ndingen'
en evangelische organisaties.

De diaconale taak van àe gerneente
Bewogenheid is een kmwoord in
het leven van km$en dient dat
ook te zijn in het leven van de g u
meente. Bewogenmet & w d d
zullen we hulp verlenen waar nood
is en & strijd aanbinden tegen onrecht ea verdnikking, dichtbijen
ver weg. Zustergemeenten in & betreffende gebieden zijn daarbij de
eerst aangewem kanalen voor
huipverlening. ûok binnen de eigen gemeente zal gezocht w d n
naar vormen van dienstbaarheid,

6:

waarin we gestalte geven aan wis
geloof in Jezus Chpistus en aan cmze bogenbeid met mensen.
De p b l i j k e gemeente heeft de
vrijheid om deel te nemen, financieel cdof v u e e l , aan d k m d e
activiteiten en projecten van zowel
kerkelijke organen als van evangelische (hulp-)organisaties.
7: De dienst van genezing en bevrijding
De kerk is g e r q e n belerade gememwhap te zijn. Daaxbij mag
geen scheidmggemaakt woxden
tussen het 'geestelijke' en het 'lichamelijke' aspct van het menszijn. Er dient dan ook &te
te komen voor gebedspastom&, voorbedediensten, handoplegging, =geh g , ziekenzalving en bijzonder
pastoraat in gevallen van demonische gebondenheid.

Doop en k e M l e
In het Centraal Weekbiad van 9 juni
jl. scluijft Arie Sisaterse over de pre.sentatie van ds. EscMwck en de re%ties van ds. Pieter Boomma en dr.
A. Noordegrqf:

De doop
In zijn toespraak hekel& ds. Hans
Eschbach het feit dat 'de
direct de opmerkingen over de doop
eruit had gehaaid, Maar ook in zijn
eigen inleiding nam dit hete hangijzer een voorname plaats in. Hij
pleitte voor een brede dooppraktijk, wetende dat velen uit deze
kring geen moeite hebben met de
kin&*.
Anderen willen meer
mogeIijkheden:b d e n n opdragen
en volwassenen d o p door onderdompeling. En sommigen willen

een 'bevestigingsdoop'. De laatste
vorm is een vondstom te voorkomen dat men spreekt over'overdoop', een gruwel in & ' d t i o n e le' kerken en aanleiding tot menige
breuk tussen broeders en zusters.
Net als k h b a c h ktreurde ds. Reter Boomsma het dat het M d e s t
in het nieuws was gekomen door
de doopdiscussie. Hij kon veel
goeds zegga over de inbreng van

'evangelids' in het kerkelijk leven. Maar op dit punt wordt een
van de wortels van de reformatmische kerken geraakt. Boomsma
was uitgenodigd om te reageren op
het Manifest.'Te kort door de
bh',
was zijn Teactie op de drievoudige dooppraktijk. Te makkelijk heengestapt over de spanning
ti3ssen v&&
en individurilistisch deaiken. Het woord 'hirisch' vond hij tekort dmn aan de
bijblse fundering van & kinderdoop, De 'kvestighgsdmp' noemde hij een onverstaanbaarbegrip.
%t 'opiragen' een aantasling van

eenvan&gmddagenvan&
VPKN. Hij meende trouwens dat
het opdragen van kinderen niet
meer is dan het vullen van het gemis bij die mensen die van de kerk
overgingen naar een vrije gemeente.

Kerkvisie
Boomsma had veel meer kritische
opmerkingen,maar duidelijk werd
- ook uit andere reacties - dat rondom de d m p wel degelijk een probleem ontstaat als het werkverband
zich gaat manifesteren binnen de
VPKN i.w. In feite het opnieuw oplaaien van een wur dat met de
nieuwe kerkorde definitief dreigt te
worden gedoofd.
Net als Bomsma had dr. A. Noordegraaf - die op verzoek de tweede
reactie ga€en waarderende woorden liet h m n - scherpe kritiek op
de doopvoorstellen:deze visie 'M
zich moeilijk inpassen binnen de
gereformeerde visie op verbond en
kerk en staat op gespannen voet
met de katholiciteit van de kerk'.
En net als Boomsma had N d e graaf zo zijn eigen vragen bij de visie op de kerk die uit het W e s t
spreekt. Hij riep de opstellers op
zich niet door latiek op Leusden,
Leidschendam enz. zich te laten
verleiden tot onkerkelijk denken.
Om de visie op de kerk aan &
kaak te stelien. konden Boomsma
en N d e g r a a f zich als theologen
beperken tot de opmerking dat deze congregationalistisch is. In de
praktijk betekent dit dat een plaat-

selijke (wijk)gemeente zich volsla-

middagdienst deed ds. Glas intrede. Beide diensten werden gehou-

gen zelfstandig gedraagt. Terwijl

de VPKN presbyteriaal-synodaal
wil zijn: een kerk geleid door m b telijke vergaderingen, waarbij het
kerkelijk verband serieus wordt genomen.Dure woorden waarmee
beiden aangaven dat de p o p g e n
van het werkverband wel eens
haaks muden kunnen staan op wat
de drie Samen-op-Weg-kerken willen.
Wat de 'ruimte' betreft die het
werkverband zoekt: Noordegmaf
sprak al over een 'modaliteit' en
waarschuwde dat het werkverband
op termijn oherroepelijk uitgroeit
tot een nieuwe richting-organisatie.
Blijf kxh een beweging!, was zijn
hartelijk advies.

den in het eigen kerkgebouw van
de gemeente, Bellavistatsttrtat 26 te

Almelo.
Nieuw adres ds. Glas: De Maraboe
37,7609 GX, e (0546) 815870.

Herdenkingen Vrijmaking

Beroepen te Bedurn en te Heemse:
D.T. Vreug&nhil k Emmen.
Aangenomen naar Lumen: J. Plug,
kandidaat te Hamilton (Can.),die

Pernis- Op zaterdag 16 septemkr
a.s. is het vijftig jaar g e l d n dat in
Pernis de Vrijmaking plaatsvond.
Ter gelegenheid daarvan worden
op die dag twee herdenkingsbijeen-

bedankte voor Luicoin (Cm.)
en
Burlington-West (Can.).

Intrede

komsten gehouden. Om 16.00 uur
begint een informeel samenzijn in
'Het Jeugdgebouw ', Burg. Van Esstraat 34, en om 19.30 uur vindt de
officiële h e r d e h g plaats. Deze
officiële herdenking wordt gehouden in het kerkgebouw aan de
Nieuwedijk nr. 4.Spreker: ds.
A. van der Sloot. Daarnaast zal
o.m. een historisch overzicht gegeven worden over de Vrijmaking in
Pernis.

Op zondag 3 september jl. deed
W. Dijbterhuis, kandidaat te K m pen, intrede in de gemeente te Dok-

km.
Dhr. Dijksterhuis werd in de mmgendienst in het ambt bevestigd
door ds. Ph. Troost te Driebergen.
in de middagdienst deed ds. Dijksterhuis intrede. Beide diensten
werden gehouden in het eigen kerkgebouw van de gemeente, Snip 14
te Dakkum.
Adres ds. Dijksterhuis: D.R. Camp
huysenstraat 1,9101 HS,
(0519û) 97522 (vanaf 10-10-'95
(0519) 297522).

Op zondag 3 september jl. deed dr.
P.H.R.van Houwelingen te Enschede-Oost, intrede in de gemeente te
Nijkerk.
Dr. Van Houwelingen werd in de
morgendienst d m ds. G. Zomer te
Nijkerk in het ambt bevestigd. In
de middagdienst deed dr. Van Houwelingen intrede. Beide diensten
werden gehouden in het kerkgebouw van de Herv. Gemeente te
Nijkerk.
Nieuw adres dr. Van Houwelingen:
Heinencamp 35,3861 LK, w
(03494) 6 34 96 (vanaf 10-10-'95
(033) 2463494).

Op zondag 3 septemkr jl. deed ds.
J. Glas te Rijnsburg (missionaire
dienst Curaçao) intrede in de ge
meente te Almelo.
Ds. Glas werd in de morgendienst
door ds. Jt. Janssen te GroningenZuid in het ambt bevestigd. h de
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Bruchterveld - 5 jdi jl. was het
vijftig jaar gel&n dat in Bruchterveld & Vrijmalring plaatsvond. Op
dinsdag 19 septemkr a.s. zal dit
feit worden herdacht.
De herdenlwigsbijeenkomst b e p t
om 20.00 uur in het kerkgebouw
aan de Brmkdijk nr. 23. Sprekers
zijn dr. W.G. de Vriw en ds. B.de
Vos. Verder wordt er een diadocumentaire vertoond over de Vrijmaking en levert de farn. F'ulien een
muzikale bijdrage.
Ter gelegenheid van deze herdenking is een brochure samengesteld
onder de titel Vifiig jmr Vrijmaking in Bruchterveld, die op de
avond van de herdenking verkrijgbaar is, maar ook besteld kan warden bij A. h k n , Bongerdijk 13 te
Bruchterveld, door overmaking
van f 10,- op reknr. 38.49.88.156
(Rabobank Hadenberg) o.v.v.
'Vrijmakmg' (postr. Rabobank Hardenbrg 8 132631.- v
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Reünie em6riîi

Apeldoorn - Op donderdag 14 sep

tember a.s. wordt D.V. een bijeenkomst georganiseerd voor emeritipradikanten, hun echtgenotesen
~ t s w e d u w e nDr.
. HR.van
der Kamp zal een toespraak houden over Openbaring 2 1.
De b
i .begint om 10.30 uur
en vindt plaats in & -f.
K&
Cien. Van HeutSZlaan55 (h& Wiiheiminapark). te Apeldcom. Belangstellenden kunnen zich opbij
het (vmrlopig) 'comiîéemeriti',
HOV305,7328 KJ A d doom,P (055)424804. kiname
kast f 15,- p.p,, te voldoen h
overmakingop postr. S l m m.v.
J. Wiskerke-van
@ewinga
van het comité).

Enkhuiaen * Predikant: A. de Ruiter, Ruiter 3,1602 JG, a(02280)
21243 (per 10-10-'95: (0228)
321243) (pag. 21 en 96).
Hardenberg-O. * Em.-predihnt:
M. Bïandes, Patrijsstraat 29,7731
ZL Ommen, a (05291) 50610 (pr
10-10-'95: (0519) 297522) (pg.
l l en 79).
Zovenbergen * Diaconie: J.A. Zijlmans, Gaasbeek 61,4761 LR (pag.
151).

Persbericht
Kerkgebouw en ihtuering gemeente Assen-Marsdik
De kerkeraad en de gemeente van
de Gerefwmeerde Kerk (vrijg.) te
Asen-Noord hebben besloten een
nieuw kerkgebouw te laten bouwen
in de woonwijk Marsdijk.
In l0 jaar tijd is het ledenaand
met 600 toegenomen. In de woonwijk Marsdijk wonen nu 450 leden
en men verwacht dat dit aantal de
komende jaren zal tcienernen tot
zo'n 650 leden.
De verwachting is dat het kerkgebouw ongeveer april 19% in ge
h i k km worden genomen. Daarna zal de wijk Marsdijk ge-Wtiticu
eerd worden als kerkelijke gemeente Assen-Marsdijk

Persbericht
De kerkeraad van & Gereformeerde Kerk Brunssum-Treebeek is

voornemens vanaf 10 septemkr
I995 kerkdiensten te beleggen in
Maastricht. Voorlopig één keer per
zondag om 10.00uur.
h a t i e : Denksportcentnim, Franciscus Romanusweg 6û,Maastricht
(buurtnummer 2 1; &n--

Wijck). Reden hiervoor is het tnemend aantal gemeenteleden in
Maastricht met wie de kerkeraad
gericht aan gemeenteophuw ter
plaatse wil werken. Voor het gemeenteopbouwwerk is twee jaar g e
leden een Stuurgroep Maastricht in
het leven germpen. De kerkdiensten zijn een volgende stap in het
voortgaande p m s .
Het correspondentie/contacta&s
ter plaatse is: Gereformeerde Kerk,
wijk Maastricht, G.D.W. M&
rink, Bemelemeg 443,6226 HA
Maastricht, o (043) 630120, fax
(043) 638092.

Persbericht
CLK-Boekenbeurs
Op D.V. zaterdag 16 september a.s.
wordt in de Veluwehal in Barneveld voor de 1ûe keer & jaarlijkse
CLK-Boekenbeursgehouden. Nieuwe en bestaande boeken. muziek

en computerprogramma's worden
gepresenteerd. Voor de Vereniging
Bijbel & Onderwijs is dit jaar een
speciale stand ingericht.

De CLK-Boekenbeurs is geopend
van 10.00-17.00 uur. Toegang gratis.
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