Die uw jeugd vernieuwt
ais die van een arend...

WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN

KATHOLICITEIT EN AFSCHEIDING
H e t effect van artikel 28 NGB
Vorige week hielden wij ons bezig met artikel 28 NGB:
de roeping zich bij de kerk te voegen. Die roeping is zo
sterk, dat men desnoods breken moet met mensen 'die
niet bij de kerk horen', wil men tenminste niet breken
met de kerk van Christus.
Wij kwamen de roeping tot 'afscheiding' tegen: afscheiding met het oog op het blijven in de katholieke kerk.
Want van die kerk mag niemand zich afscheiden.

In de vier eeuwen die sinds de opstelling en aanvaarding
van de confessie zijn verstreken, heeft dit onderdeel van
de NGB ingrijpende effecten bewerkt in de gang van het
kerkelijke leven.
De formulering van de tekst biedt een legitimering voor
de breuk met de roomse kerk. Er klinkt een ernstig appel
op in de richting van de reformatorisch-gezinden. Zij mogen hun liefde tot Gods gebod niet verheimelijken, maar
behoren God zo lief te hebben, te vrezen en te eren, dat
zij eerder alle schepselen prijsgeven dan dat zij in deze
voorname zaak iets tegen zijn wil zouden doen - om het
te zeggen met woorden uit antwoord 94 HC.
Wanneer wij oog hebben voor deze historische context,
wordt artikel 28 een ontroerend document van godsvrucht
en vertrouwen.
Maar dit artikel heeft ook een meer algemene strekking.
Om zo dicht mogelijk bij onze eigen situatie te komen: in
het jaar 1944 heeft de auteur van de Acte van Vrijmaking
of Wederkeer zich o.m. op dit artikel beroepen om de afwerping van het 'synodale juk' terwille van de onbelem-

merde voortgang van de dienst van Woord en sacramenten te rechtvaardigen.
De Vrijmaking vond plaats naar artikel 31 K.O. en krachtens
het 'ambt der gelovigen', zoals dat in artikel 28 NGB wordt geactiveerd. Daarnaast beriep de Acte zich op de artikelen 7, 27,
29,30 en 32 NGB.
Wij kunnen met H. Bouma zeggen: 'Toen we in 1944 ons naar
artikel 31 K.O. hebben vrijgemaakt, deden we aldus, om naar
artikel 27-29 NGB in de schriftuurlijke zin van het woord kerk
des Heren te kunnen blijven'.' In de Acte wordt de taal van artikel 27 NGB gesproken. Zij typeert de daad van de Vrijmaking
als een 'terugkeer tot de oefening van de katholieke christelijke
kerk- en ambtsgemeenschap', juist vanwege haar weigering om
mee te gaan op het 'ongoddelijk pad der sectarische onkatholieke eigenwilligheid en afzondering'.

Ook al heeft deze Acte geen officiële kerkelijke status
ontvangen - zij maakt als een kroongetuige duidelijk in
welke sfeer de Vrijmaking is geboren.
Wie deze Acte leest, zal al snel bemerken dat zij in haar
woordkeus en redeneergang zich aansluit bij de Acte van
Afscheiding of Wederkeering uit 1834.
Met beroep op de artikelen 29 en 28 NGB maakte de gemeente van Ulrum zich in 1834 los van de Nederlandse
Hervormde Kerk: 'weshalve de ondergeteekenden met
deze verklaren dat zij overeenkomstig het arnpt aller geloovigen Art. 28 zich afscheiden van de gene die niet van
de kerk zijn, en dus geen gemeenschap meer te willen
hebben met de Nederlandsche Hervormde Kerk, tot dat
deze terug keert tot de waarachtige dienst des Heeren'.
De Afscheiding van 1834 heeft dus aan artikel 28 NGB
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haar naam ontleend. Op die manier heeft dit artikel een
gewichtige rol gespeeld bij de formatie van het instituut
van De Gereformeerde Kerken in Nederland. Dat instituut is mede ontstaan uit een afscheiding van de valse
kerk met het oog op de voortgang van de katholieke kerk
van Christus.
Vandaar de belofte en verzekering, dat men 'gemeenschap wil uitoefenen met alle ware gereformeerde lidmaten en zich te vereenigen met elke op Gods onfeilbaar
Woord gegronde vergadering, aan wat plaatse God dezelve ook vereenigd heeft'.

De i n t e i l p m e evan H. Ravinck en haar gevolgen
De geschiedenis leert ons, dat ook binnen de gereformeerde kerken meer dan eens twijfels zijn gerezen op het
punt van de relatie tussen afscheiding en katholiciteit. In
plaats van te spreken over dienstbaarheid aan de katholiciteit heeft men terzake van de praktisering van artikel 28
NGB gesproken van strijdigheid met of verduistering van
de katholiciteit der kerk.
Wij denken aan de veelgeprezen rede van H. Bavinck
over De Katholiciteit van christendom en kerk (18 december 1888) (2e druk, Kampen 1968).
Feitelijk trok Bavinck in deze rede artikel 27 NGB (de
'ene katholieke kerk') onder de scheiding tussen 'roomse' en 'gereformeerde' kerk vandaan.
Volgens Bavinck heeft de Reformatie een ander kerkbegrip gebracht. 'De eenheid en katholiciteit van de kerk
miste(n) dus van nu voortaan een eigen organisatie, maar
was de verborgen grondslag van de ganse Christenheid'.
'De kerk buiten welke geen zaligheid was, werd losgemaakt van alle kerkvorm en in het onzienlijke gesteld, in
de mystieke unie met Christus' (24).
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De gebeurtenissen in de zestiende eeuw ontvangen bij
Bavinck welhaast de status van een aanvullende openbaring van godswege. Het 'geloven en belijden' van artikel
27 NGB steunt blijkbaar niet alleen op het Woord van
God, maar vindt zijn houvast ook in de historische ontwikkeling. In ieder geval heeft Bavinck zijn interpretatie
van artikel 27 afhankelijk gemaakt van zijn duiding van
de geschiedenis. Hij kwam ertoe de eenheid van de artikelen 27 tot 32 NGB te verbreken door de 'katholiciteit'
van artikel 27 te betrekken op een 'onzichtbare' kerk, de
mystieke unie met Christus.
Artikel 28 NGB zou dan vervolgens handelen over de
zichtbare verschijningsvorm van de kerk, terwijl artikel
29 NGB de twee uitersten (ware en valse kerk) ons voorhoudt. Daarbij merkt Bavinck op dat deze twee feitelijk
nooit 'in absolute zin' in de geschiedenis van de kerk als
realiteit zich presenteren of hebben gepre~enteerd.~
Deze
evolutie in de interpretatie is naar Bavincks oordeel een
c.iontkoombare ontwikkeling - ook al brengt zij haar eigen schaduwzijde mee - tot onze verootmoediging.
Deze overtuiging van Bavinck wordt begeleid door een
aantal overwegingen die minstens een spanningsveld oproepen terzake van de kerkelijke trouw.
Enerzijds herinnert hij aan de waarschuwingen van mannen als Calvijn en Voetius voor willekeurige afscheidingen - er zijn immers graden van zuiverheid binnen de
ware kerk en dat feit moet onze kortaangebondenheid intomen.
Anderzijds wil hij niemand de vrijheid betwisten om van
de kerk te scheiden. Ook wanneer men 'zijn' kerk niet als
een valse kerk beschouwt, mag men deze kerk verlaten en
zich bij een andere kerk aansluiten. Dat is zelfs plicht,
wanneer men die andere kerk 'zuiverder' acht.
Maar daar staat dan weer tegenover dat men in de eigen
kerk moet blijven, zolang deze kerk ons niet verhindert
om naar de eigen belijdenis trouw te zijn.3
Het zal de lezer duidelijk zijn dat Bavinck in zijn nadenken over de kerkelijke problematiek van zijn dagen in
grote verlegenheid is geraakt ten opzichte van de belijdenis van de artikelen 27 tot 29 NGB. Even duidelijk is het
dat hij in zijn 'oplossingen' de - mede door negentiendeeeuwse modebegrippen bepaalde - constructies van
A. Kuyper (pluriformiteit etc.) zeer dicht nadert.4
In zijn rede van 1888 steekt Bavinck zijn afkeer van de
afscheidingsmentaliteit niet onder stoelen of banken (35)
en hij waagt zich zelfs aan de uitspraak, dat de Reformatie van de zestiende eeuw ook een 'kerkontbindend' element in zich heeft (38) en dat binnen het Protestantisme
'ketterij' tot een 'zwevend begrip' is geworden (27).
Intussen is de 'katholiciteit' losgemaakt van iedere kerkvorm en getransformeerd tot een eigenschap van de cultuur van het christendom.
Wie deze constructies zich indenkt, gaat in ieder geval
ten aanzien van Bavinck twee dingen begrijpen.
1. Bavinck heeft in zijn streven naar de vereniging van de
afgescheiden en de dolerende kerken (waarin hij sterk beJAARGANG 6911 - 2 OKTOBER 1993

trokken was, zeker in 1888) de verwijzing (in de Acte
van Afscheiding) naar de artikelen 28 en 29 NGB buiten
de tekst van het 'Beding' weten te houden. Kennelijk
vond hij een dergelijke verwijzing niet opportuun. Hij
heeft daarmee ongetwijfeld het hart van de dolerende
broeders gezocht. Maar tegelijk was het een uiting van
onzekerheid in eigen hart.
Met alle waardering voor Bavincks kerkelijke doelstelling kan men het betreuren dat juist de dogmaticus van
Kampen zo grote aarzeling had ten aanzien van een centraal motief uit de Acte van 1834.~
2. Bavinck was van mening - evenals Kuyper - dat de artikelen 27 tot 29 NGB al verouderd waren in het jaar,
waarin zij werden opgesteld.
Blijkbaar is dat altijd zijn overtuiging gebleven. Vandaar,
dat hij vele jaren later, in 1920, ter synode van Leeuwarden, heeft bepleit om deze belijdenis uit te bouwen.6
Want met name ook dit onderdeel stond volgens hem niet
meer op de hoogte van de tijd en beantwoordde evenmin
aan de behoefte van de tijd.
De twijfels en onzekerheden van Bavinck inzake de
waarheid en actuele gelding van de artikelen 27 tot 29
NGB hebben ook nu nog recht op onze aandacht.
Temeer, omdat de vraagtekens van H. Bavinck uit 1888
zijn uitgegroeid tot de uitroeptekens van de zgn. Open
Brief uit 1966. De schrijvers van deze brief zagen in de
verwijzing naar art. 28 NGB door de woordvoerders uit
de jaren van de Vrijmaking het bewijs van een voortwoekerend 'vrijmakingsgeloof'. 'De vrijmaking zou geweest
zijn een zich voegen bij de ene ware kerk, die onze Geloofsbelijdenis conform de Schriften kent.' Dit zgn. 'vrijmakingsgeloof' wordt vervolgens als een 'religieus zeer
gevaarlijke ideologie' gebrandmerkt.
Wij stoten hier op een dermate grove vorm van geschiedschrijving dat men de strekking van de Acte van Vrijmaking nauwelijks herkent (vgl. ook de verwijzing in noot 1).
Nog steeds ben ik van mening dat het 'beding' van 1891192 ons
een historisch voorbeeld geeft van een gezonde, kerkelijke consensus, die terwille van de eendracht en voortgang van de kerkelijke samenleving legitiem geacht mag worden. De tekst van het
beding laat geen twijfel bestaan ten aanzien van de functie van
de confessie als formulier van eenheid.
Maar men preste eikaar niet op het punt van de kwalificatie van
het historisch gebeuren van 1834. Beledigende kwalificaties als
'ideologie' en 'vrijmakingsgeloof' in de Open Brief vertegenwoordigen in het licht hiervan een hoge graad van intolerantie.
Het probleem dat de gereformeerde kerken in 1892 als een hypotheek-last hebben meegekregen, was niet de gelding en strekking van de artikelen 27 tot 29 NGB, maar de praktische uitschakeling van deze artikelen in de beschouwingen van
woordvoerders als A. Kuyper en H. Bavinck.
Intussen vindt Bavincks opinie over de verandering van
kerkbegrip als één der consequenties van de Reformatie,
geen steun in de feitelijke gegevens.
De keus van de Reformatie als keerpunt is betrekkelijk
willekeurig, gelet op de kerkgeschiedenis van de Middeleeuwen? Bovendien is het volstrekt duidelijk, dat de reJAARGANG 6 9 1
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formatoren de kerken van de Reformatie hebben beschouwd als de oude en ware kerk van Christus, die met
name haar eigenschap van de katholiciteit in de strijd met
Rome niet heeft verloren, maar (integendeel) heeft heroverd.
Want niet de band met de paus te Rome, maar het herstel
van de leer der Schriften in prediking, confessie en kerkregering waarborgt de apostolociteit, de heiligheid, de
eenheid en de katholiciteit van de kerk. Men leze Luthers
Wider Hans Worst uit 154 1 !
Wat de Tweede Helvetische Confessie betreft - alleen
reeds de titel en het woord-vooraf weerleggen Bavincks
opinie inzake de katholiciteit, die naar Bavincks mening
zou zijn losgemaakt van iedere kerkvorm om voortaan de
verborgen grondslag van de ganse christenheid te zijn.
Artikel 17 van deze confessie laat zich niet interpreteren
in de richting van een pluriformiteitsleer. De belijdenis
van de katholiciteit wordt niet in mindering gebracht op
het onderscheiden tussen de ware kerk en de kerken die
daarvan vervreemd zijn. Deze ware kerk is 'de kerk buiten welke geen heil is'; daarmee behoort elk mens gemeenschap te onderhouden. Bavincks verwijzing naar deze confessie (24) is niet terzake vanwege de opvallende
onvolledigheid.
Het was eerst in de tijd van de Verlichting (18e eeuw),
dat de kerken van de Reformatie de naam 'katholiek' aan
de roomse kerk hebben overgelaten, resp. prij~gegeven.~

-

Katholiciteit en afscheiding een dilemma?
Mocht iemand twijfels koesteren omtrent de actualiteit
van deze disputen, dan kan een verwijzing naar een recente publikatie hem snel van zijn twijfels genezen.
Vorig jaar verscheen een Engelstalig boek, getiteld Catholicity and Secession - A Dilemma?.9 Dit boek is afkomstig - globaal genomen - uit de kring van de Gereformeerd Oecumenische Raad (GOR). [Vroeger spraken
wij van Gereformeerd Oecumenische Synode (GOS).]
Veel schrijvers uit dit internationale gezelschap hebben
een directe relatie met de Afscheiding van 1834.
De strekking van dit boek is - in alle variatie van betoogtrant - heel duidelijk: afscheiding en katholiciteit verdragen elkaar niet.
In deze bewering wordt niet alleen het historisch gebeuren van 1834 als een misgreep beschouwd, maar bovendien wordt een streep gehaald door de kern-passage van
artikel 28 NGB inzake de plicht tot afscheiding van hen
die niet van de kerk zijn. H.B. Weijland formuleert het
zeer duidelijk: de verwijzing naar de artikelen 28 en 29
NGB (in de Acte van Afscheiding) vertegenwoordigt een
misplaatst beroep op de confessie. De Afscheiding is niet
meer geweest dan een overgang uit een minder zuivere
zusterkerk naar een meer zuivere kerk ( l l l v.).
Soortgelijke voorlichting wordt ons geboden door J.H.
Kromminga en P.G. Schrotenboer.
Kromminga: Gereformeerde confessies zijn vaak misbruikt om separatie te rechtvaardigen (8).
Schrotenboer: wij zijn als gereformeerden niet Maargeko-

men met onze afscheidings-erfenis (13).
In de gereformeerde kerken is een discrepantie tussen
haar confessie en haar geschiedenis (van de Afscheiding)
(175). Er is in de gereformeerde wereld een introverte,
sectarische afscheidings-mentaliteit gegroeid (met verwijzing naar H. Bavinck) (183 v.).
Wij beseffen dat wij met deze verwijzingen niet alle
aspecten van dit interessante boek hebben belicht.
Drie opmerkingen moeten ons nu reeds van het hart.
1. In dit boek over de katholiciteit van de kerk wordt op
geen enkele pagina de zaak van het gezag en de eenheid
van de Schrift aan de orde gesteld. Anders gezegd: men
spreekt over de katholiciteit van de kerk zonder een
woord te wijden aan haar apostoliciteit. Toch ligt juist
daar het fundament voor de katholiciteit van de kerk en
haar leer. Dat is even zeker als het feit dat de idee van de
pluraliteit van de kerk en haar waarheid teruggaat op de
voorstelling van het pluraal karakter van de Heilige
Schrift.
2. Wanneer de plicht tot afscheiding, zoals in artikel 28
NGB geformuleerd, als een hindernis wordt gezien terzake van de opdracht tot katholiciteit, ontvalt niet alleen aan
de breuk met de roomse hiërarchie de confessionele legitimatie, maar wordt de weg geëffend voor het ombouwen
van 'katholiciteit' tot 'pluraliteit' van de kerk.
3. Nergens vindt in dit boek enige verwijzing plaats naar
het onderricht van K. Schilder. Het is voor ons onbegrijpelijk dat zijn brede oecumenische betogen tegenover het
(ook in dit boek weersproken) pluriformiteitsdenken van
A. Kuyper nergens enige weerklank hebben opgeroepen.
Maar ruim een halve eeuw voordat deze schrijvers zich
Bavincks stelling eigen maakten, dat het 'recht van afscheiding' geen geloofsartikel is (rede van Bavinck, p.
35), heeft Schilder ons geleerd, dat niet Elia een 'recht'
van afscheiding heeft gepretendeerd, maar Achab de
'daad' van de afscheiding heeft voltrokken, 'De ongehoorzamen in de kerk zijn altijd de afgescheidenen'.1°
Die afscheiding is per definitie 'contra-katholiek'. Maar
daarom is het de roeping van alle gelovigen daartegenover des te beter de eenheid van de kerk te onderhouden
op iedere plaats, waar God haar gesteld heeft.

Voorlopig slot
De ruimte, ons toegemeten, is op dit moment meer dan
verbruikt. We beseffen maar al te goed, dat tal van actuele vragen niet aangeroerd, laat staan: besproken zijn.
Wij hopen gelegenheid te vinden daaraan aandacht te geven in een volgende reeks - te zijner tijd.
Deze vier artikelen waren bedoeld om met elkaar te lezen, wat er staat in de artikelen 27 en 28 NGB: de confessie van allen die 'de gereformeerde religie zijn toegedaan'.
Laten wij ons nog aanspreken door deze confessie? Of
continueren wij de praktijk van zeer velen sinds ruim een
eeuw: zij zeggen met de mond dat zij geloven en belijden
dat er één katholieke kerk is. Intussen verschansen zij
zich in opvattingen, leuzen en vervangende denkcon-

structies, die de schoonheid en de ernst (het geschenk en
de opdracht) van de katholiciteit van Christus' kerk onttrekken aan de aandacht van het geloof.
In zo'n situatie is het goed het wijze woord van K. Schilder - gesproken in de richting van de 'jongeren' - ons opnieuw eigen te maken: alleen wie het bestaande gebouw
goed kent, heeft recht van meespreken over verbouw of
uitbouw.
C. Trimp
Zie Persschouw in dit blad, jrg. 44,272 (31 mei 1969).
Gereformeerde dogmatiek, 4e dr., Kampen 1930, IV, 300;303.
A. W ., IV, 299-303.
J. Kamphuis, 'Geen klauw mag achterblijven', in: D. Deddens en
M. te Velde (red.), Vereniging in wederkeer, Barneveld 1992, 31-44,
L. Doekes, 'Het is mijn moeder!', in: D. Deddens en J. Kamphuis (red.),
Doleantie - Wederkeer. Opstellen over de Doleantie van 1886, Haarlem
1986,35-36.
Beide opstellen geven veel informatie over het kerkbegrip van A. Kuyper en de relatie van H. Bavinck en A. Kuyper in dit opzicht.
S De Handelingen van de Synode van de Chr. Geref. Kerk in Nederland,
gehouden te Leeuwarden (18-29 aug. 1891) geven een belangwekkend
overzicht van de voorstellen, die door diverse afgevaardigden en adviseurs zijn ingediend met het oog op het 'Beding'. Het voorstel van
H. Bavinck-J. van Andel werd uiteindelijk aangenomen (artt. 160-169).
Vgl. voorts over deze zaken: H. Bourna, De Vereniging van 1892, Groningen 1967, m.n. p. 38 v., 70 v. en 114 vv.; R.H. Bremmer, 'Lucas Lindeboom: één van de "vaders" van de Vereniging in 1892', in: D. Deddens en M. te Velde, a.w., 87 vv., m.n. p. 98,99.
Over Bavincks kerkbegrip oriënteert ons M.E. Brinkman, 'Pluraliteit in
de leer van de kerk?', in: J.M. Vlijm (red.), Geloofsmanieren. Studies
over pluraliteit in de kerk, Kampen 1981, 129-136; R.H. Bremmer, In
gesprek met oudere en nieuwere theologen, Kampen 1991,93-97; G.C.
Berkouwer, De kerk, deel I, Kampen 1970,65 vv.
A. Kuyper schreef genuanceerder, kritischer en scherper dan H. Bavinck
over de leer van de kerk in de NGB. In zijn pleidooi voor zijn pluriformiteitsidee onderscheidt hij diverse fasen in de historische gang van zaken in de zestiende eeuw. Die gang van zaken bracht z.i. toen reeds de
verwijdering tussen de feitelijke overtuiging en de formuleringen van de
confessie. Wij geven één sprekend citaat: 'Hierdoor is nu eene klove
gaan gapen tusschen de in de Belijdenis uitgedmkte overtuiging, en de
overtuiging die zich later onder den drang van het leven gevormd heeft.
De Confessie was nog meest uit de eerste periode, en de feitelijke wijziging van overtuiging had eerst in de tweede periode plaats, terwijl de
theologen in hun dogmatische uiteenzettingen gemeenlijk ganschelijk
niet met de werkelijkheid van den toestand rekenden, maar de aanvankelijk aanvaarde tegenstelling gedurig opnieuw met de oude bewijsredenen poogden waar te maken. En hierdoor is het nu gekomen, dat in onze
Formulieren van Eenigheid, en zoo ook bij onze oude dogmatische
schrijvers, het denkbeeld van de eenheid der zichtbare Kerk nog stand
hield, terwijl toch in het werkelijke leven steeds openhartiger met de
pluriformiteit der zichtbare Kerk gerekend werd' (De gemeene gratie,
4e dr., Kampen z.j., 111,234, vgl. ook p. 271).
Enige ontmythologisering ten aanzien van deze geschiedschrijving zou
geen kwaad kunnen!
Acta Synode te Leeuwarden-1920, Bijlage 6.
Vgl. G. Ebeling, 'Zur Geschichte des konfessionellen Problems', in:
Wort Gottes und Tradition, Göttingen 1964,41 vv.
Vgl. hierover R. Rouse en S.Ch. Neill, Geschichte der Ökumenischen
Bewegung (1517-1948), 2.A., Göttingen 1963, I, 101 v., 165; P. Steinacker, in: TRE 18,76 v.
Het boek is uitgegeven door J.H. Kok Publishing Company, Kampen
1992. Redacteur is P.G. Schrotenboer. Medewerkers: W.D. Jonker,
F. van Rensburg, J. van Dyk, K. Runia, W. van 't Spijker, H.B. Weijland, H. Zwaanstra, R.C. Gamble, B. Spoelstra, S.H. Widyapranawa.
'O Deze woorden sprak Schilder tijdens de Afscheidings-herdenking in
oktober 1934. Zie Van ' s Heeren wegen, Kampen 1934, 68 (herdrukt in
de Verzamelde Werken, afd. De kerk, 11, 104 (Goes 1962).

'

UIT DE SCHRIFT

ALLE WEER IS GODS WEER
'Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en
oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet
ophouden.'
Gen. 8 : 22

Mensen praten over het weer. Dat gaat al eeuwen zo.
Vandaar dat zich heel wat weerspreuken hebben ontwikkeld. 'Maart roert zijn staart', 'Sterke dauw, hemel
blauw', 'Morgenrood, water in de sloot'. En ga zo maar
door. Geen wonder ook, want het weer ervaren we elke
dag.
Ook in de Bijbel komen we weernotities tegen. De mensen leefden toen dicht bij de natuur. Veranderingen op dit
terrein merkte men sneller dan de mens van de 20e eeuw
met zijn centrale verwarming. Paraplu's waren niet te
koop en kleding die beschermde tegen felle kou bezat de
gewone man niet.
Opvallend voor ons is dat we in de Bijbel lezen van twee
seizoenen. Zomer en winter.' Lente en herfst krijgen vrijwel geen aandacht. Dat klopt ook wel. Het klimaat in Israël kende - en kent2 - in feite maar twee seizoenen. Een
hete, regenloze zomer van april tot oktober en een koele,
regenrijke winter van november tot april. In de winter is
er vaak een depressiestroom van West naar Oost. Periodiek kan het dan fiks regenen. De vroege regen in november, die o zo belangrijk is voor het ontkiemen van het
zaad. In december tot februari valt, meestal in de vorm
van pittige buien, de meeste regen en tenslotte de late regen3 in maart. Eveneens zeer wezenlijk voor de goede
ontwikkeling van het graan. In de zomer komt vrijwel
geen regen naar beneden. Een paraplu ter bescherming tegen de regen is voor een toerist in Israël niet nodig. De
zon schijnt uitbundig. De temperatuur kan fors oplopen.
Zeker in Oost-Israël (het meer van Galilea en de Jordaanslenk) is dit het geval. En in Eilat, helemaal in het Zuiden, is de gemiddelde maximum temperatuur in augustus
zelfs 40 graden Celsius! Voor toeristen uit Nederland een
onaangename ervaring.
Zomer en winter: het gaat maar door. We zijn er aan gewend. Ervaren het als vanzelfsprekend, die overgang van
koude naar hitte. Toch zit daar meer achter. Dát maakt
Gen. 8 : 22 ons wel duidelijk. Daar lezen we woorden,
die de Schepper sprak ná de zondvloed. De aarde stond
toen aan de rand van de ondergang. De zonden van de
mens waren ten hemelschreiend. Er moest wel straf komen. Het kon niet anders. De aarde werd schoongewassen. Alleen de verkeerde neiging in het hart van de overJAARGANG691 1 - 2 OKTOBER 1993

gebleven mensen, Noach en z'n directe familie, was niet
weg. De HERE wist dat ook zelf.4 En nog maar kort uit
de ark of Noach ligt dronken in zijn tent (Gen. 9 : 21).
Toch zal er niet weer zo'n zondvloed komen. De HERE
belooft voortgang van de seizoenen: zaaiing en oogst,
koude en hitte, zomer en winter. Hij houdt de elementen
in toom. Dat moet een mens wel genade noemen. Want
we verdienen heel wat anders. Eens noteerde een boerin
in haar dagboek tijdens een jaar (1868), dat bijna een
rampjaar werd vanwege aanhoudende droogte: 'Wij
zuchten omhoog, tot Hem die over wind en wolken gebiedt. 't Gaat bijna als in de dagen van ouds toen koning
Achab uitging om te zien, of er nog ergens gras was om
het vee in leven te houden. De weiden zijn wit of het in
de winter was.. .' Maar eind augustus valt er regen en de
boerin noteert: 'Dat nu al wat in ons is den Here love, die
zijn belofte aan Noach gestand doet, dat zaaiing en oogst
niet zullen ophouden. De hemel opende zich en laafde
onze dorstige weiden en akkers. De Here doet ons niet
naar onze ~ o n d e n ' . ~
Wij weten tegenwoordig heel veel over het weer. Computers kunnen op korte termijn behoorlijk betrouwbare
weersverwachtingen afgeven. Daar kunnen we allemaal
onze winst mee doen. Alleen vergeet niet Wie wind en
wolken hun baan wijst. Vergeet niet aan Wie we de geregelde voortgang van de seizoenen te danken hebben.
Achter zomer en winter staat de Schepper met zijn nog
steeds geldende beloften. Daarom kan gezegd: Alle weer
is Gods weer.

M.H. de Boer

'

Zie behalve Gen. 8 : 22 ook Ps. 7 : 17,. Jes. 18 : 6, Amos 3 : 15 en
Zach. 14 : 8.
Het is aan te nemen dat zich weinig echte verschuivingen hebben
voorgedaan. Zie o.a. het artikel van G. Kwakkel: 'Een land vloeiende
van melk en honig', De Ref. 65/18vv., vooral p. 445 e.v.
Over de vroege en late regen vinden we heel wat informatie in de Bijbel, b.v. Jer. 3 : 3 en 5 : 24, Hos. 6 : 3, Joël 2 : 23. Wie zich in deze zaken wil verdiepen kan goed terecht in het fraaie boekje van J.F. Munneke: Gegeven land.
Gen. 8 : 21.
Deze notities zijn te vinden in H.W. Heuvel: Oud-Achterhoeksch boerenleven, p. 21 8.
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ZONDAGSLIDMAATSCHAP?
Zomaar een telefoontje: 'Dominee, ik zou graag belijdeniscatechisatie bij u willen volgen. Is dat goed?'
Mijn reactie: 'Dat lijkt me een prima idee. Alleen, ik ken
je niet. Ben je nieuw in de gemeente?'
Antwoord: 'Nee, ik ga wel naar Zwolle toe om daar te
studeren, maar ik word daar geen lid van de kerk. Want
ziet u, ik woon daar wel op kamers, maar $ ga elke zondag naar huis. En mijn ouders vinden het ook beter dat ik
dan maar hier lid blijf. Maar kan ik wel catechisatie bij u
volgen, want ik wil graag belijdenis doen.'
Een typerend telefoontje. Want zo krijg ik er wel meer
aan het begin van van het nieuwe seizoen.
En laatst kreeg ik ook een brief van een moeder, van ongeveer deze strekking: 'mijn dochter komt wonen in
Zwolle, maar ze wordt daar geen kerklid want ze komt
voorlopig de halve tijd naar huis. Maar voor geval van
nood stuur ik u hierbij haar naam en adres. Dan weet u
van haar bestaan.' Volgen de gegevens.
En dit zijn dan degenen van wie je nog wat hoort. Er zijn
er helaas zoveel die ongemerkt ergens neerstrijken, zich
kerkelijk niet melden, om anoniem in deze of in een andere studentenstad te verblijven.
Je vraagt je af, of de kerkeraden dat allemaal zomaar toestaan. Kennen zij de Acta van Leeuwarden niet, die wij
als bindend hebben aanvaard?
En weten de ouders wel wat zij doen? Is het een goed argument wanneer zij zeggen 'ons kind komt toch elke zondag naar huis'?
Graag wil ik het een en ander met u nagaan.

'In geval van nood.. .?
Ik heb mij afgevraagd, wat dat allemaal zou kunnen zijn:
'in geval van nood'. Een ernstig verkeersongeluk, een
aanranding, een geestelijke crisis.. .? Het lijkt mij niet zo
leuk om dan pas kennis te maken.
Maar vooral denk ik, dat deze en andere ouders niet half
in de gaten hebben wat studenten allemaal te wachten
staat in de jaren dat ze ingeschreven zijn aan universiteit
of hogeschool. Komen ze alleen maar studeren, een hoeveelheid kennis opdoen? Wie dat denkt, vergist zich
enorm. De studentenjaren zijn vooral ook een periode, en
vaak een beslissende periode, van vorming. De studenten
komen op een nieuwe manier in aanraking met alle facetten van het leven, ze ontmoeten tal van andere levensvormen en -overtuigingen, en vaak is de confrontatie heel intensief. Ze krijgen zoveel nieuwe indrukken, dat ze niet
zelden zich kritisch gaan opstellen ten opzichte van hun
eigen opvoeding en het daarin meegekregen gedachtengoed. In die maalstroom worden ze tegelijkertijd geacht
6

verder volwassen te worden. Ze moeten hun keuzes gaan
maken, niet alleen ten aanzien van wat goed of slecht is,
maar ook met het oog op de besteding van hun leven, hun
plaats in de samenleving. Er is niet veel voorstellingsvermogen voor nodig om te beseffen, hoe doorslaggevend
voor heel het verdere leven de studententijd vaak is.
Welnu, stelt u zich de situatie dan eens voor, dat gedurende heel de studententijd de kerk en het kerkelijk leven
van maandag tot en met vrijdag afwezig zijn. Kunt u dan
raden, wat daarvan het risico is? Wie zo zijn kind laat
gaan, plaatst het in een prima uitgangspositie om in die
turbulente studententijd kerkelijk de mist in te gaan.
Want de keuzes worden wel gemaakt, alleen de kerk staat
daarbij dan op een afstand, die is er alleen op zondag, ergens ver weg. Terwijl men zelf gekozen heeft voor een
zondagslidmaatschap, klinkt na verloop van tijd zomaar
ineens de vraag: 'wat betekent de kerk eigenlijk voor
mij?' In dat stadium gaan de verwijten en klachten dan
vlot over tafel, men voelt zich kerkelijk niet meer thuis.
De band met de 'thuiskerk' is toch losser geworden in de
loop van de tijd, en de plaatselijke kerk is een onbekende
grootheid gebleven. Wie vangt hen dan op?
Dan komt vervolgens het moment, dat de attestatie wel
wordt opgevraagd, maar dan met de bedoeling om hem
nergens meer in te leveren. Dat is de manier om met stille
trom te vertrekken.
Dit schrijf ik niet met de bedoeling een negatief totaalbeeld te schetsen. En ook niet om te beweren, dat het altijd zo gaat of moet gaan. Maar ik wil u wel onder de aandacht brengen, dat het zo gebeurt, en dat het juist ook
jongeren betreft van wie de ouders het nooit gedacht hadden.
Dus, als het gaat om geval van nood, dan lijkt het mij een
ernstige vergissing als die nood wordt beperkt tot een niet
te voorzien ongeluk of zo. Er is veel meer aan de hand,
juist in deze tijd, en daarom is het dringend gewenst dat
ouders en kinderen en kerkeraden hun verantwoordelijkheid verstaan en tijdig goede maatregelen nemen, die wij
juist daarom ook samen afgesproken hebben.

Praktische bezwaren
Maar, zal iemand nu zeggen, dat ene huisbezoek per jaar
dat die student dan op zijn kamer ontvangt, zal dat veel
voor hem betekenen? Zal dat hem bij de Here en zijn
kerk bewaren? Zijn de kerkgang op zondag en het verenigingsleven niet veel belangrijker?
Dit bezwaar, dat veel gehoord wordt, heeft twee kanten.
De ene kant is deze: is het werkelijk zo, als een student
zijn attestatie opvraagt omdat hij elders gaat studeren, dat
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hij dan bij zijn ouders thuis ineens een onbekende geworden is? Is hij daar niet langer welkom in de kerk, of op de
vereniging? De vraag stellen is haar beantwoorden. Zeker
de jongere eerstejaars zullen veel naar hun ouderlijk huis
gaan, daar ter plaatse zal voor hen niets veranderen, met of
zonder attestatie. Ze blijven gewoon meedraaien in hun
vriendenkring. Krijgen hun ouders huisbezoek, dan mogen
ze daar gerust bij zijn. Maar daar tegenover staat, nemen
zij hun attestatie niet mee, dan blijven zij in hun studentenstad kerkelijk onbekend. Niemand kijkt naar hen om,
want niemand weet van hun bestaan. Dus puur praktisch
gezien kunnen ze er alleen maar op vooruit gaan, door hun
attestatie op te vragen en weer in te leveren in de plaats
waar zij wonen en studeren: ze verliezen er niets mee,
maar voortaan wordt er op twee plaatsen naar hen omgekeken. Dat hoort bij.hun situatie: zij leven op twee plaatsen, dan moeten zij ook bekend zijn op twee plaatsen.
Dan de andere kant: doen wij elkaar recht, door zo gemakkelijk de betekenis van het kerklidmaatschap te versmallen tot één huisbezoek per jaar? Zo'n opmerking is
een karikatuur. Het gaat om het geheel van het kerkelijk
leven, de contacten die zo'n jongere krijgt, de adressen
waar hij zo eens kan binnenlopen. Daar moet hij zich wel
voor inzetten, uiteraard. Maar zeker als iemand een paar
jaar ergens blijft is het goed mogelijk om via wijkavonden en het verenigingsleven contacten te leggen. Ik denk
ook, dat we onze studenten daartoe mogen aansporen.
Natuurlijk hebben ze hun eigen clubs en verenigingen,
maar daarbij zijn ze ook gewoon kerklid. Ook van hen
wordt verwacht dat ze hun steentje bijdragen, en niet alleen op zondag.
Kerkbesef
Bovendien wil ik even stilstaan bij een belangrijk kenmerk van de kerk, dat wij allen van harte belijden.
De kerk is een gemeenschap, namelijk de gemeenschap
der heiligen. Zij is niet een winkel, waar je één artikel
kunt kopen. Zo'n winkel kun je verlaten met bijv. één kilo suiker, als je voor de andere produkten geen belangstelling hebt. Maar zo kun je niet met de kerk omgaan, in
de trant van: 'mag ik enkel de catechisaties van u?' of
'graag alleen bijstand in geval van nood' en laat de rest
maar zitten. De kerk is een gemeenschap waarin je leeft
of waarin je niet leeft, maar zij handelt niet in losse diensten. Natuurlijk kan dat incidenteel wel voorkomen, daarvoor hebben wij gelukkig een kerkverband. Maar structureel kan dit onze oplossing niet zijn.
Daarom is het eens te meer van belang dat onze reislustige jongeren kerklid worden in de plaats waar zij wonen
en werken èn dat zij zich voor die gemeenschap inzetten,
voor hun deel, al zal dat misschien bescheiden zijn.
De kerk is immers ook een vergadering. De Here Jezus
vergadert, voegt samen. Daarbij heb ik eigenlijk geen
keus, Hij wijst mijn plaats. Als ik in plaats X woon, kan
ik niet in plaats Y kerklid worden. Zoiets gebeurt wel in
kerkgenootschappen om ons heen, we hebben dat altijd
veroordeeld, laten we er dan nu zelf niet aan meedoen.
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Onze afspraak
Ik heb het al een paar keer genoemd. We hebben als kerken hierover een afspraak gemaakt. U kunt haar vinden in
de Acta van de GS Leeuwarden 1990. art. 65:
'De synode dringt er bij de kerken op aan
1. zich te houden aan de regel van de generale synode
van Amsterdam 1936, acta art. 62, dat ieder dient te
behoren tot die kerk binnen het ressort van welke hij
zijn burgerlijk domicilie heeft;

2. bijzondere aandacht te besteden aan:
a. eigen gemeenteleden die - om aanvaardbare redenen - de zondag regelmatig elders doorbrengen;
b. leden van een zusterkerk die regelmatig in haar
midden verkeren:
3. afspraken te maken over de ambtelijke bearbeiding,
als een lid vanwege regelmatig verblijf in een zusterkerk buiten geregelde ambtelijke zorg geraakt.'
Deze afspraak is niet formalistisch bedoeld en wil ook
niet op die manier toegepast zijn. Ik meen dat ik nu vóór
alles heb laten zien, hoe hier het belang van de studenten
zelf in geding is. Hun welzijn is de drijfveer achter de besluittekst van de generale synode te Leeuwarden 1990.
Maar dan moeten wij er ons nu wel aan houden. De afspraak is al oud; zij dateert - zoals u ziet - van de GS
Amsterdam 1936. Maar ze is niet achterhaald door de
OV-jaarkaart, die trouwens ook al weer op z'n retour is.
Juist in het licht van de toegenomen mogelijkheden voor
de studenten om regelmatig op en neer te reizen heeft de
GS Leeuwarden 1990 zich opnieuw over deze afspraak
gebogen. U herkent dat in de tekst. Maar toch is toen
wéér gezegd: dit is het goede uitgangspunt.
Wel degelijk is daarbij onder ogen gezien, dat de reislustigheid van onze studenten problemen kan geven voor
hun pastorale bearbeiding. Maar, zo is er gezegd, laten
dan de kerkeraden met elkaar contact opnemen en goede
afspraken maken.
Dan mogen wij elkaar aan deze regeling houden, en de
kerkeraden zullen daarop toezien.
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sidie aan het plaatselijk kerkelijk leven niet in tien maar
in drie jaar volledig af te bouwen, te beginnen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1993. Het argument van
de zendingswerkers hiervoor is: Als er nu niet drastisch
wordt ingegrepen, zal de ontwikkeling van de zelfverantwoordelijkbeid van de kerken op Irian Jaya omkeren in
het negatieve. In plaats van zelf een steeds hogere bijdrage te leveren aan het kerkelijk leven, onder het motto
'Wij kunnen toch zeker zelf wel voor onze predikant zorgen!', worden de gemeenteleden steeds ontrouwer in het
geven van de tienden. Immers: 'We krijgen toch subsidie?!' Het is duidelijk: Hulpverlening dient hier niet langer de ontwikkeling van de kerken in zelfverantwoordelijkbeid, maar staat die juist in de weg. Hulp helpt hier
niet, maar is funest. Een dergelijke beslissing, die overigens niet eenzijdig door de zendende kerken is genomen,
maar in overleg met de kerken op Irian Jaya, is hard maar
onvermijdelijk voor de opbouw van de kerken. Beide partijen zien dat in.6

komen.

Zelfverantwoordelijke
kerken
Uit het zendingswerk van de Gerefofll1eerde Kerken in
Nederland en van de Canadian Refofll1ed Churches in het
zuiden van lrian Jaya in Indonesia zijn de 'Gereja-Gereja
Refofll1asi di Indonesia (Irian Jaya)'l ontstaan.2 Hoewel
deze kerken door de zendende kerken als 'zelfstandige
kerken' worden erkend, zoals officieel is uitgesproken
door een deputatie van de zendende kerken, die de GGRI
(IrJa) eind 1991 bezocht3, betekent dit niet dat deze kerken in alle opzichten van hulp onafuankelijk geworden
zijn. Op verschillende gebieden zullen de kerken op Irian
Jaya nog jarenlang steun en begeleiding nodig hebben:
Financiële hulp, personele hulp, theologische hulp.4 De
kerken op lrian Jaya kunnen dus getypeerd worden als
'hulpbehoevende kerken' .Deze behoefte aan hulp komt
in principe niet in mindering op de zelfstandigheid van
deze kerken. 'Zelfstandigheid' is in kerkelijk opzicht niet
synoniem met 'onafhankelijkheid'. Misschien zou het beter zijn de tefll1 'zelfstandigheid' te vefll1ijden en te vervangen door 'zelfverantwoordelijkheid',
want feitelijk
wordt dát bedoeld.5
Onlangs is met betrekking tot de financiële steunverlening aan de GGRI (IrJa) door de gezamenlijke zendende
kerken in Nederland en Canada positief gereageerd op het
voorstel van de uitgezonden zendingswerkers om de sub8

Rekenen met culturele factoren
De zendingsmensen op Irian Jaya hebben een derg~lijke
maatregel niet ondoordacht aan de zendende kerken voorgesteld} Afspraken over hulpverlening kunnen nooit op
puur zakelijke basis worden gedaan. Er spelen uiteraard
allerlei factoren mee bij het verlenen en ontvangen van
subsidie, zoals bv. het verwachtingspatroon van de ontvanger en de eisen van de donor, die haaks op elkaar kunnen staan.8 Waar ik in het raam van deze artikelen Uw
aandacht voor wil vragen is de culturele context, die in
het subsidiegebeuren een grote rol speelt, en die gemakkelijk tot een botsing en tot wederzijds onbegrip kan leiden, als men zich van allerlei culturele factoren niet bewust is.
Vanzelfsprekend zijn er algemeen-menselijke factoren,
niet gebonden aan één bepaalde cultuur(groep ). De instelling 'pak wat je pakken kan ' en 'het onderste uit de kan
willen hebben' is geen mens vreemd. Je zult toch gek zijn
financiële hulp, die je aangeboden krijgt, te weigeren. De
reclame in Nederland speculeert niet voor niets op de
hebberigheid van de mensen door hun allerlei gratis kado's te beloven bij aankoop van wat dan ook. Wat je voor
niks krijgen kunt, is meegenomen, of niet dan? Wanneer
het om 'krijgen' gaat, staat de mens vooraan in de rij;
wanneer hij 'betalen' moet, moet er worden gedreigd met
incassokosten. Hoevaak is bij ons in Nederland niet de
kerkelijke bijdrage de sluitpost op de begroting? De inJAARGANG
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Judas

stelling van de christenen op Irian Jaya om hun geld voor
zichzelf te gebruiken, omdat de zending toch wel het
traktement van de dominee betaalt, is een algemeen-menselijke trek. Dit al maakt ons voorzichtig om de Irianese
broeders en zusters meteen een materialistische instelling
te verwijten. Want wij zijn zelf geen haar beter. Sinds de
zondeval is het de mens eigen eerst aan zichzelf te denken en zijn eigen voordeel te zoeken. Een verkeerde mentaliteit van zowel Kombaiers als Nederlanders, als wie
dan ook, zo oordelen we op basis van de Heilige Schrift.
Er zijn echter ook factoren, die wel cultureel van aard
zijn. Zaken, waarin zij van ons verschillen, en wij van
hen. Met die factoren moeten we rekenen.
Ik wil puntsgewijs het een en ander noemen:

a ) afhankelijkheidlonafinkelijkheid
Begrippen als 'onafhankelijkheid', 'zelfstandigheid' en
'zelfverantwoordelijkheid' zijn voor westerlingen heel
belangrijk. Kinderen worden van jongs af getraind in
'zelf doen'. Wanneer zij zelf de (drukke) weg naar school
kunnen vinden, of later op zichzelf gaan wonen, worden
zij geprezen. Zelfstandigheid wordt zeer positief gewaardeerd. Mensen op Irian Jaya echter kennen het woord
'zelf' helemaal niet. In hun culturen wordt alles wat met
'zelf doen' te maken heeft juist negatief gewaardeerd.
Wanneer daar iemand tot 'zelf doen' zou komen, zou hij
of zij hardhandig teruggeduwd worden in de groep, of
zelfs uitgestoten ~ o r d e nIn
. ~collectieve maatschappijen
zijn zaken als zelfstandigheid en onafhankelijkheid verwerpelijk, omdat daardoor de gemeenschap verbroken
wordt. Hofstede schetst heel helder de culturele verschillen tussen 'individualisme' en 'collectivisme'. Hij komt
tot de conclusie dat begrippen die met 'zelf-' beginnen
typisch westers zijn, en noteert bovendien dat er op aarde
veel meer collectivistische culturen zijn dan individualistische.1°
Dat de kerken op Irian Jaya weinig of geen moeite doen
om tot zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid te komen, is dus geen wonder. Het ligt niet in hun aard, omdat
het hun cultureel vreemd is. Zij zullen juist moeite doen
om afhankelijk te blijven. Afhankelijkheid garandeert het
voortbestaan. Vandaar ook, dat zij heel gemakkelijk
schulden maken. Ieder staat bij ieder in de schuld. Dat is
hun vorm van sociale zekerheid. Voor het afhankelijk
zijn van financiële hulp schamen zij zich niet. En zelfonderhoud zien zij niet als een uitdaging.
De hulpverlenende instantie zal in ieder geval veel geduld
moeten opbrengen en begrip moeten hebben voor de hulp
ontvangende partij, en omgekeerd. Maar het is ook nodig
hun en eigen cultuur te beoordelen naar de norm van de
Bijbel op het punt van 'individualisme' en 'collectivisme'
en alles wat daarmee samenhangt. Daar kunnen we samen heel wat van 1eren.ll

b) Bevestiging van relaties
In relatie met het voorgaande: In de culturen van Irian
Jaya kijkt men heel anders aan tegen het geven van gaven
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en het ontvangen van geschenken dan in Nederland. Geschenken dienen om de relatie te bevestigen. Zopas is al
gezegd dat ieder bij ieder in de schuld staat. Geschenken
zijn een garantie voor het voortbestaan van de relatie.
Men geeft geschenken, men verlangt ze, en men vraagt
erom. De wederzijdse afhankelijkheid moet regelmatig
worden bevestigd. Wanneer er een poos geen uitwisseling
van geschenken heeft plaatsgevonden, trekt men de conclusie, dat er kennelijk iets mis is in de wederzijdse verhoudingen. Er moet een conflict zijn.12
Vanuit cultureel gezichtspunt kan het beperken of afbouwen van financiële hulp aan de GGRI (IrJa) woyden opgevat als een kink in de relatie. Wat als uitdaging of impuls tot gezonde opbouw is bedoeld, wordt opgevat als
belediging of zelfs verraad.13

Geen geldeconomie
De Kombai en Korowai van Zuid Irian Jaya kennen vanouds geen geldeconomie. Geld is door de overheid en de
zending ingevoerd. Tot op vandaag is men niet gewend
geld uit te geven voor eten.14 Ook is het nog nooit gelukt
een wekelijkse markt te organiseren. Autochtonen, die
een poging doen om met een winkeltje te beginnen, in de
verwachting schatrijk te worden, zijn bijna allemaal meteen failliet. In culturele zin vinden zij het moeilijk met
geld om te gaan, ondanks allerlei geldbestedingscursussen. Er ontstaan enorme frustraties, omdat economie is
verweven met heel de cultuur (bv. huwelijken) en men de
waarde van het geld niet kent.15

C)

d ) Zorg voor de ander
Daar komt bij, dat men - wat betreft zorg voor de ander,
in dit geval de predikant - vanuit het oude stamdenken alleen rekening houdt met eigen mensen. Spullen wegnemen van andere stam- of familiegenoten wordt als diefstal bestraft.16 Wanneer je het doet van buitenstaanders,
word je geprezen.'" Hetzelfde geldt voor doodslag.
Zorgen voor een evangelist of predikant die behoort tot
een andere stam is dus een nieuw gebruik dat moet worden aangeleerd. Evenals het leren zien van de gemeente
als 'Familie' of volk van God.
e ) Lijdelijkheid door ontworteling
Culturen zijn altijd in verandering.lg Er vindt altijd acculturatie plaats. Door de prediking van het Evangelie, waarin actief en opzettelijk wordt gewerkt aan cultuurverandering, komt de acculturatie echter in een stroomversnelling. Ineens gaat alles op de helling. Niet alleen
gebruiken worden vervangen of veranderd, maar ook de
onderliggende waarden. Dat men het tempo van al die
veranderingen, die onvermijdelijk zijn, niet kan meemaken, is geen wonder. Het valt niet mee een oude boom te
verpoten. De gevolgen zijn dan ook groot: Ontheemding,
ontworteling, desintegratie, generatieconflicten (jongeren
open voor verandering, ouderen fel tegen) en stam- of familieverbrokkeling (een deel komt tot geloof, een ander
deel niet). Gevolgen daarvan zijn weer: Lijdelijkheid, fut-

loosheid, passiviteit en fatalisme. Men Iaat alles maar
over zich komen, en onderneemt geen enkele actie.
Bewustwording
De verleiding is groot in te gaan op alle genoemde cultuurelementen en -veranderingen, die een rol spelen bij
de hulpverlening van de zendende kerken in Nederland
en Canada aan de kerken op Irian Jaya. Met name de beoordeling naar Bijbelse normen zal daarbij onze interesse
hebben. En vervolgens de afweging van wat wel of niet
acceptabel is. Wat wij van hen kunnen Ieren, en zij van
ons. Maar dit alles is, zoals al vaker opgemerkt, in het beperkte raam van deze artikelenserie niet mogelijk. Laat ik
volstaan met erop te wijzen dat de culturele problematiek,
die veroorzaakt wordt door de zendingsprediking, in toenemende mate aandacht ontvangt, niet alleen op het zendingsveld, maar ook op het thuisfront, en bij de opleiding
van de uit te zenden mensen.19Studie van de culturele antropologie is voor het zendingswerk van niet te onderschatten belang. Daarbij gaat het in de eerste plaats niet
eens om kennis van de culturele omgeving waarin de zendeling zijn werk gaat doen, maar vooral om algemeen
culturele bewustwording: Niet alleen van ándere culturen,
maar zeker ook van eigen cultuur. Diezelfde bewustwording zalook de hulp ontvangende partij moeten Ieren.
Daarmee komt de weg vrij voor wederzijds begrip. Dan
pas kan hulpverlening haar doel bereiken.
Interculturele
communicatie20
Aan het eind van het vorige artikel hebben we gesteld dat
op basis van eenzelfde geloof in God christenen uit allerlei volken en culturen tot elkaar moeten kunnen komen:
Zij zijn door Christus' verlossing 'nieuwe mensen' geworden en hebben dezelfde fundamentele waarden, nl.
Gods geboden, als basis voor hun leven geaccepteerdGemeenschap der heiligen is in principe mondiaal. In de
wereldwijde prediking van het Evangelie wordt de basis
voor wederzijds begrip gelegd. En wat de communicatie
met niet-gelovigen betreft, op basis van Gods gebod tot
naastenliefde is ieder geroepen open te staan voor de ander, wie dan ook.
Als we echter letten op de immens grote cultuurverschillen, die altijd en overal, ook onder christenen, wederzijds
begrip en interculturele communicatie in de weg staan,
dan bekruipt ons toch het gevoel: Hoe kan er nu ooit wederzijds begrip ontstaan, laat staan interculturele communicatie? Hoe kan er nu ooit een gemeenschap groeien uit
zoveel verschillende mensen? Heeft Hofstede niet gelijk,
wanneer hij zegt: 'ledereen kijkt naar de wereld van achter de vensters van zijn eigen culturele thuis'?21 Is niet alles wat anders is, dan wij gewend zijn, gevaarlijk? Is het
buitenshuis wel veilig? Culturele verschillen zijn maar
moeilijk bespreekbaar.
Niettemin kan ook volgens Hofstede interculturele communicatie worden geleerd}2 Waarbij Hofstede er dan ook
nog eens van uit gaat zoals we al hebben gezien: niet terecht dat er geen universele norm is.
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Ter afsluiting van deze artikelenserie een paar handreikingen, die kunnen dienen als bruggen naar wederzijds
begrip met als einddoel: Interculturele communicatie. En
vooral: Mondiale geloofsgemeenschap.
a) Zondige schepselen die verlossing nodig hebben
Mensen van andere culturen dan de onze verschillen als
mens niets van ons: Wij zijn allemaal schepselen van
God en danken ons leven aan Hem. Adam en Eva zijn de
voorouders van ieder mens op aarde. Als schepselen zijn
wij allemaal gelijk, en dienen wij ook als gelijken met elkaar om te gaan: Volwassen, mondig, verantwoordelijk,
serieus. Dit alleen al vergt wellicht bij heel wat mensen
een mentaliteitsverandering, als ik let op uitspraken die
ook in onze kringen over mensen van andere culturen
worden gedaanWij zijn ook allemaal zondige mensen, die verantwoordelijk zijn voor onze daden, die verlossing nodig hebben
door het bloed van Christus. Niet iedereen wordt verlost.
Velen worden in hun zonde en ellende gelaten naar Gods
raad. Dat wij tot Gods volk mogen behoren is puur genade, en geeft ons geen enkele reden de heidenen, die God
niet kennen te minachten.
jezus Christus heeft de apostelen de opdracht gegeven het
Evangelie van verlossing te preken aan alle volken. Die
taak heeft de kerk tot op de dag van vandaag. Als gelovigen worden wij ingeschakeld bij de uitbreiding van Gods
Koninkrijk over heel de aarde. Alle gelovigen, uit welke
cultuur ook, zijn elkaars broeders en zusters.
b) Cultuur als genormeerde leefwijze
leder mens leeft op een bepaalde wijze: Er zijn geen mensen zonder cultuur. Echter, juist op het punt van taal en
cultuur zijn er geweldige verschillen tussen de mensen.
Culturen zijn op zich te erkennen als wettige en gepaste
leefsystemen. Vanuit dat gezichtspunt dienen wij open te
staan voor andere culturen en onze eigen cultuur te relativeren23: Onze eigen cultuur is één van de zovele. Er is
geen plaats voor etnocentrisme of tribalisme. Dat betekent dat wij andere culturen niet subjectief veroordelenmaar objectief beoordelen. We plaatsen de culturen niet
in een verticale rij van hoger naar lager (met onze eigen
cultuur bovenaan), maar in een horizontale reeks als aan
elkaar gelijk (onze cultuur als één van de zovele).
Alleen, culturen zijn niet neutraal. Culturen kunnen niet
zichzelf tot norm zijn. Elke cultuur moet worden gewaardeerd en genormeerd naar Bijbelse maatstaven}4 Door de
prediking van het Evangelie en de bekering tot God zal er
niet één algemeen christelijke cultuur ontstaan, maar alle
culturen zullen 'vernieuwd' worden. Omdat de basis, de
fundamentele waarden, voor alle culturen dezelfde zullen
worden is interculturele communicatie mogelijk.
Ik ben me ervan bewust dat bij deze cultuurvernieuwing
door de christenen, de ongelovigen die het Evangelie verwerpen hun best zullen doen alles bij het oude te bewaren. Er zal op cultureel gebied een geweldige strijd gevoerd worden.
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c) Bewustwording
Ieder mens voelt zich thuis in eigen cultuur. Dat mag ook.
Het is niet nodig dat Nederlanders veranderen in Zaïrezen, en Brazilianen in Laplanders. Dat is niet eens mogelijk, tenzij iemand meteen na geboorte door een ouderpaar uit een andere cultuur geadopteerd wordt. Wij
hoeven niet te gaan leven als Kombaiers. Wij mogen ook
niet van hen verwachten dat zij gaan leven als ons. Molukkers in Nederland mogen best Molukkers blijven. Turken mogen Turken blijven. Dat doen Nederlanders in het
buitenland ook: Zij blijven Nederlander.
Uiteraard is het voor mensen die 'verhuizen' naar een andere cultuur een must dat zij zich zoveel mogelijk aanpassen. Het belangrijkste is echter een positieve instelling
ten opzichte van andere culturen. Men moet van elkaar
willen leren. Elkaar waarderen. De fouten in eigen cultuur zien, en de goede dingen in andermans cultuur. Alleen dan kan men naast elkaar staan.25Vooral als ook de
basis van het geloof in God dezelfde is.
Er blijven heel wat culturele problemen over. Daarvan
moeten we ons ook bewust zijn. Er zal wederzijds onbegrip blijven. Dat is niet te voorkomen. Maar we zijn op
weg naar de jongste dag. Dan zal alles anders worden op
de nieuwe aarde.

H. Venema
Gereformeerde Kerken in Indonesia (Irian Jaya). De kerken op Irian
werken met de 'GGRI (KalBar)' (Kalirnantan Barat) en de 'GGRI
(NTT)'(Nusa Tenggara Timur: Sumba, Savu, Timur) heen naar een nationaal kerkverband. Voor de naam 'Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia' werd jaren geleden gezamenlijk gekozen.
Dit klinkt nogal 'menselijk', maar uiteraard verdisconteer ik in de uitdmkking 'zendingswerk' de roeping of het bevel van de verhoogde
Christus daartoe, de noodzaak van Gods zegen daarover en de gave van
het geloof door de Heilige Geest. Zendingswerk is voluit Gods werk!
Verslag bezoek Irian Jaya door een CvO-deputatie, 12 september-9
oktober 1991, pag. 10 (niet gepubliceerd intern rapport).
4Theologische hulpverlening ligt opgesloten in het zendingsbevel:
'...en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.' (Mat. 28 : 19). en
is dus een onderdeel van het zendingswerk, al noemen we het misschien
liever 'assistentie'. Instellingen als een Internationaal Gereformeerd
Theologisch Instituut en activiteiten als het literatuurproject LITINDO
behoren daarom voluit tot de zendingsroeping.
Het zou goed zijn de 'three selfs' (zelfbestuur, zelfuitbreiding en zelfonderhoud) van Henry Venn (en Rufus Anderson), die ook in onze kringen geregeld worden gehanteerd als criteria voor zelfstandigheid, kritisch te bezien, met name op het punt van het zelfonderhoud. Is het wel
zo dat kerken in staat moeten zijn tot zelfonderhoud als voorwaarde
voor zelfstandigheid? Is zelfonderhoud wel een principieel criterium
voor zelfstandigheid? Dan zouden ook hulpbehoevende kerken in Nederland getypeerd moeten worden ais 'niet-zelfstandig'. Niemand in Nederland, die die konsekwentie trekt. Waarom zouden in internationaal
opzicht criteria moeten worden geformuleerd, die in nationale kaders
niet gelden? Ik wil het belang van zelfonderhoud niet ontkennen. Maar
gaat het er niet meer om dat b.v. de GGRI (Ma) haar eigen verantwoordelijkheden zien m.b.t. zelfonderhoud dan een metterdaad in staat zijn
daartoe? (Voor dergelijke kritiek op de 'three self formula' zie b.v.: dr.
J. Verkuyl, Inleiding in de nieuwere zendingswetenschap, pag. 253258).
Let wel: Het gaat om een onderdeel van de totale hulpverlening. S u b
sidie voor kerkverbandszaken (vergaderingen, theologische opleiding,
deputatenwerk, e.d.) en voor speciale projecten (als kerkbouw) blijft
doorgaan volgens de overeengekomen regels.
Zoals blijkt uit het uitvoerige rapport van ds. H. Versteeg (intern).
Zie het slot van mijn eerste artikel over relaties.
--
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Van beide 'sancties' zijn mij gevallen bekend.
Hofstede, a.w., Hoofdstuk 3.
Is een 'zelfstandige gemeenschap der heiligen' niet een contradictie?
l2 In Missiology. An International Review (volume XVIII, no. 1 (jan.
1990), pag. 49-60) schrijft David P. Mann hierover een artikel: 'Toward
understanding Gift-Giving in Relationships' (Naar het verstaan van uitwisseling van relatiegeschenken). In de inleiding van zijn opstel zegt hij
dat bij nauwe samenwerking tussen westerse zendelingen en Afrikaanse
kerkleiders 'interculturele frictie' onvermijdelijk is. Verstaan van de
economische waarden van een cultuur kan het Bijbels onderwijs over
christelijk rentmeesterschap informeren (in de zin van: toegepast onderwijs) en zo de integratie van het kerkelijk leven dienen.
l3 Wanneer in Irian mensen bij een (nieuwe) zendingswerker aan de
deur komen met het verzoek geld te mogen lenen, moet dat niet begrepen worden als een poging tot uitmelken van de rijke blank?, maar als
een poging om een relatie op te bouwen, met uiteraard wel de bedoeling
er zelf beter van te worden. Van zo'n blanke afhankelijk zijn geeft een
enorm stuk zekerheid. Bij kerkelijke hulpverlening gebeurt dit in het
groot. Weigering van een lening wordt geïnterpreteerd als afwijzing van
een relatie. Beter is het dan te reageren in de trant van: 'Ik heb wel geld,
maar dat moet ik gebmiken voor de school. Het spijt me, maar ik kan
jou niet helpen'. Ik besef hier mijn eigen tekortschieten. Hoevaak heb ik
mensen niet afgepoeierd met woorden als: 'Je moet es leren je geld goed
te gebmiken. Hou nu eens op met dat geleen.'
l 4 Een bijna dagelijks terugkerend probleem aan de Middelbaar Theologische School in Boma: De studenten gebruiken hun 'basisbeurs' voor
heel andere dingen dan voor levensonderhoud. Zie mijn artikel 'De basisbeurs in Boma' (n.a.v. een rapport van leendocent J.J.P.Klopstra) in:
Tot aan de einden der aarde, jrg. 18, nr. 3 (juni 1993), pag. 18v.
l 5 Een beetje vergelijkbaar met de moeite die wij hebben, wanneer we
in het buitenland verblijven: Door de andere koersen zitten we ons dagelijks suf te rekenen.
l6 Afgezien van de kwestie collectief bezit.
l7 Hoe vaak worden niet de visnetten of wildvailen van de evangelist
leeggehaald: Geen stamgenoot immers? Zie het artikel van cis J.P.D.
Groen 'Kort geding' in: Tot aan de einden der aarde, jrg. 18, no. 4 (julilaug 1993), pag. 22.
l 8 Dr. J. van Baai heeft een boekje geschreven over de grote problemen
&e optreden bij interculturele ontmoeting en cultuurverandering: Mensen in verandering. Ontstaan en groei van een nieuwe cultuur in ontwikkelingslanden.
l9 Binnen het kader van de GMO (Gereformeerde Missiologische Opleiding) worden cursussen georganiseerd.
20 Zie: Hiebert, a.w., pag. 14-16. 22vv; Hofstede, a.w., 290vv; verder:
Griffioen, a.w.,pag. 31-37.
2 LHofstede, a.w., pag. 290. Hij citeert uit een kinderversje van J.H. Goring (1909): 'De Duitsers wonen in Duitsland, de Romeinen wonen in
Rome, de Turken wonen in Turkije, maar de Engelsen wonen thuis'
(vertaling van mij).
22 Hofstede, a.w., pag. 284-289.
23 Wat heel iets anders is dan cultuurrelativisme. Zie ook Griffioen,
a.w., pag. 23.
24 Van der Horst, a.w., pag. 62-66.
25 Zendelingen in opleiding volgen acculturatie- of bewustwordingscursussen. Ik zou er voor willen pleiten dat &t soort cursussen wordt gevolgd door ieder die 'werkt' met of onder buitenlanders: Zendingscommissies, Evangelisatiecommissies, Deputaten BBK, enz. Hofstede
scbrijft (a.w., pag. 286): 'De ervaring leert dat een van de grootste problemen van uitgezondenen is om begrip en ondersteuning te krijgen van
mensen die zelf niet uitgezonden worden, maar van wier steun in de organisatie thuis zij afhankelijk zijn. Het thuisfront moet dezelfde culturele sensitiviteit ontwikkelen die ook van de uitgezondene gevraagd
wordt.'
Door hun samenwerken met mensen van andere culturen veranderen uitgezondenen in cultureel opzicht. Zij worden mondiaal, multicultureel,
kijken veel afstandelijker aan tegen eigen gewoonten. Bij repatriëring
zullen zij een omgekeerde cultuurschok (reverse culture shock) krijgen,
die wel eens groter kan zijn dan de cultuurschok, die zij kregen, toen zij
in het buitenland gingen werken. Een probleem dat niet moet worden
onderschat. Dit af te doen als 'tropenkolder' is een bewijs van onbegrip.
'O

HET GEZIN 2000:
BIJBELSE BESTEMMING
De bijdrage van professor Van Bruggen
Op het congres op 9 mei 1992 over het thema 'Gezin
2000' heeft professor Van Bruggen een korte toespraak
gehouden onder de titel 'De tijd verandert, maar onze bestemming niet'. Deze toespraak heeft dadelijk in de pers
al aandacht getrokken vanwege een aantal opmerkelijke
uitspraken. Via de bundel van het GSEV kunnen we die
nu in hun verband nalezen en proberen te begrijpen.
Kennelijk heeft professor Van Bruggen wat moeite gehad
met de uitnodiging. Hij vindt het 'opvallend dat men op
dit congres van gereformeerden een theoloog vraagt om
over bijbelse gegevens te spreken: alsof die al niet lang
duidelijk zijn, voldoende omschreven en voorts in publikaties uitvoerig toegelicht'.
Al is het waar wat hier wordt gezegd: ook wat allang is
gepubliceerd, is waard om opnieuw, of in andere samenhang onder de aandacht van een zich steeds verjongend
publiek te brengen. Ik kom zelf veel jonge gezinnen tegen
in de praktijk van mijn werk. In die contacten kan ik constateren dat er heel veel vragen zijn rondom het thema
'huwelijk en gezin'. Terwijl er toch een vloed van goede
lectuur voorhanden is. Dat wil echter niet zeggen dat ik
die vragen alleen maar beantwoord door een literatuurlijstje, eventueel aangevuld met trefwoorden te overhandigen.
Nu laat ook professor Van Bruggen het niet bij bovenvermelde constatering. Maar wel volstaat hij met alle nadruk
te laten vallen op het onderwijs van de bijbel over de
functie van man en vrouw in het huwelijk, zoals dat in het
gereformeerde huwelijksformulier is samengevat.
Dit bijbels onderwijs is duidelijk: de man is het verantwoordelijk hoofd van de vrouw. Daarom belooft de man
trouw te zijn in de uitoefening van zijn beroep, zodat hij
in staat is zijn gezin te onderhouden en andere mensen te
helpen. En de vrouw belooft haar man tot hulp te zijn en
goed te zorgen voor haar gezin.
Alleen bijzondere omstandigheden, vanwege zorg, moeite en verdriet, kunnen aanleiding zijn dat man en vrouw
elkaar ondersteunen in taken, die primair aan de andere
partner zijn toebedeeld.
W a t doen we met het bijbels onderwijs
Persoonlijk heb ik geen enkele moeite met het onderwijs
van het huwelijksformulier. Wanneer jongelui, bij de
voorbereiding op hun huwelijk, met mij komen praten,
neem ik graag daar mijn uitgangspunt. Soms merk je wel
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verzet bij jonge mensen. Maar als je ze het een en ander
vertelt over de relatie tussen het hoofd Christus en zijn
bruidsgemeente, breekt meestal wel een verwonderd begrijpen door. Door middel van het huwelijk mag je aan de
buitenwereld iets daarvan laten zien: een waardevolle
evangelisatie-methode in onze geseculariseerde samenleving.
Wel heb ik moeite met bijbelverklaarders die de tekst van
het huwelijksformulier gebruiken om de door hen begeerde status quo te verdedigen. Zij zien in dit schriftuurlijk
onderwijs een verdediging van die maatschappelijke orde, die in de loop van deze eeuw in onze westerse samenleving is ontstaan. Maar ze willen er niet van weten dat
het gezin eeuwenlang totaal anders heeft gefunctioneerd.
Zoals het nog in tal van landen functioneert, waar moeder
op haar wijze deelneemt aan het sociaal en economisch
verkeer en vader binnen de directe belevingswereld van
huis en gezin zijn beroep uitoefent.
Voor zover ik het begrijp ligt hier dan ook wel degelijk
een hermeneutisch probleem: met welke bril op kijk je
naar de bijbelse gegevens.
Daarom verwondert het me dat professor Van Bruggen
hier zo afstandelijk spreekt. Hoewel onze belijdenissen en
de kerkorde duidelijk spreken over het bijbelse onderwijs
inzake de ambten, heeft dat professor Van Bruggen er
niet van weerhouden een prachtig boek te schrijven over
de ambten in de apostolische kerk. Dit boek maakt het
mogelijk dat wij in ons kerkverband open kunnen discussiëren bijvoorbeeld over de overeenkomst en het onderscheid tussen het ambt van predikant en ouderling. En dat
zelfs het gespreksthema van de vrouwelijke diaken niet
direct doodbloedt, onder de verdachtmaking dat je op deze wijze als vanzelf bij de openstelling van alle ambten
voor vrouwen terechtkomt.
Welnu, ook al is er heel veel geschreven over de onderscheiden functie van man en vrouw in het huwelijk, zoals
de bijbel die normeert, toch geloof ik niet dat we daarover zijn uitgestudeerd.
Schaeffer heeft gelijk wanneer hij stelt dat exegeten van
naam, ook wanneer zij in eerbied de schriftgegevens benaderen, niet op één lijn zitten. Dat heeft niet zozeer betrekking op de grote grondlijnen, zoals die in het huwelijksformulier zijn samengevat. Maar, volgens mij, wel
met de manier waarop je termen als 'beroepsarbeid' en
'zorg voor het gezin' vult met inachtneming van de sociale structuur van tijd en plaats.
JAARGANG691 1 - 2 OKTOBER 1993

Schizofrenie
Boeiend wordt het betoog van professor Van Bruggen,
wanneer hij de titel van z'n toespraak uitwerkt op het
punt van de onderscheiden bestemming van man en
vrouw. Zelf zegt hij het zo: 'wanneer je klaar bent met
de expliciete bijbelse uitspraken, ben je nog niet klaar
met je eigen verdere bezinning in de vrijheid van de geroepen kinderen Gods. Het huwelijksformulier vraagt
om uitwerking, niet om bevriezing. Een wet begrenst je
taak, een bestemming nodigt je juist uit om je taak zoveel mogelijk in de richting van je bestemming uit te
werken'.
Met het oog daarop kunnen opvoeding en onderwijs onze jongens en meisjes behulpzaam zijn. Maar daar ligt
nu juist, volgens professor Van Bruggen een groot probleem.
Niet in die zin dat de samenleving geen enkele rekening
meer houdt met het onderscheid naar sekse. Maar wel
omdat de kerkelijke samenleving bijna vanzelfsprekend
dit geseculariseerde cultuurpatroon heeft overgenomen.
Zo ontstaat er een schizofrene situatie. De kerk leert, via
het huwelijksformulier, dat man en vrouw een onderscheiden taak en bestemming hebben. Maar onze kinderen bereiden wij daarop, bijvoorbeeld via het gereformeerd onderwijs, volstrekt niet voor.
Als ik professor Van Bruggen goed begrijp zou hij graag
willen dat het onderwijsplan van onze scholen, in de keuze van vakken en methodiek, principieel rekening houdt
met het onderscheid naar sekse. In die zin dat jongens in
de eerste plaats worden opgeleid voor een beroep en
meisjes voor hun toekomstige taak in het gezin: 'Een
slimme meid is op haar huwelijk voorbereid!'
Omdat dat niet gebeurt 'voeren we een schizofrenie in die
zich langzamerhand gaat wreken'.
Ik weet niet of de secularisatie ook mij al te veel in de
greep heeft, maar bij deze waarschuwing kan ik mij heel
weinig voorstellen. Wanneer Schaeffer stelt dat wij in
een vrouw-vijandige cultuur leven, kan ik dat volgen.
Wanneer Van der Stoep er de nadruk op legt dat de
vrouw als vrouw moet functioneren wanneer ze aan het
maatschappelijk verkeer deelneemt, kan ik dat ook begrijpen. En het lijkt me zeer de moeite waard wanneer
we zulke, voluit bijbelse lijnen, uitwerken in onze methodieken voor opvoeding en onderwijs. Dan neem je
het streven naar een eigen identiteit van het gereformeerd onderwijs serieus.
Maar het lijkt me nogal eenzijdig wanneer we de bestemming, die het huwelijksformulier voor man en vrouw omschrijft, tot doelstelling voor ons onderwijs maken. Afgezien van het feit dat de Nederlandse wetgeving daar geen
ruimte meer voor geeft, ik ben benieuwd hoe je dat in de
praktijk zou moeten uitwerken. Bovendien geloof ik niet
dat onze opgroeiende jeugd last heeft van die schizofrenie. Ze zoeken allemaal, jongens zowel als meisjes, een
weg naar een beroep dat bij hun aanleg en mogelijkheden
past. Maar als de ware Jakob komt zoeken ze als vanzelf
hun rol op de weg van de gezinsvorming.
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Heefr het probleem een achtergrond?
Om nader aan te geven wat hij met deze schizofrenie bedoelt, voert professor Van Bruggen de organisatie van het
congres zelf aan. 'Het handelt over de bestemming voor
het christelijk gezin, maar het wordt georganiseerd door
politieke en maatschappelijke organisaties met vraagstellingen die niet worden beheerst door de bestemming van
de christelijke huwelijken, maar door de dilemma's van
de huidige ontkerstende maatschappij en politiek.'
Verderop werkt hij dat thema breder uit. Om te begrijpen
waarom het gaat, moet ik breed citeren.
'Het hermeneutisch probleem van de vrijgemaakte groepering is namelijk niet dat we de bijbel niet meer als gezaghebbend wilden aanvaarden, maar dat we de doorwerking van de bijbelse bestemmingsrichtlijnen in de
praktijk snel laten afzwakken. Hoe komt dit? Mijns inziens doordat de kerkelijke opzet van bijvoorbeeld GPV,
ND, GSEV, GMV nog doorwerkt nadat deze organen een
onomkeerbare evolutie hebben doorgemaakt van getuigenispartij naar realistische meedenk-ploeg, van kerkelijk
gezinsblad naar algemeen christelijk dagblad, van bezinningsorganen voor kerkleden naar rechts-georiënteerde
maatschappelijke meespelers.
Ik zeg hier geen kwaad van die ontwikkeling, maar ik
signaleer wel dat er veel kwaad ontstaat, doordat deze organen gelijktijdig nog altijd het imago behouden van organen die uit de kerk en voor de kerk zijn. Er was een tijd
dat op huisbezoek het ND en het GPV werden aangeprezen als kerkelijke opinievormers. Die tijd is voorbij. Maar
we vergeten nog steeds de consequenties te trekken. Het
wordt tijd voor de kerk eigen kerkbladen en bondsorganen in een nog sneller tempo dan reeds gebeurt, te reanimeren als beleidsorganen voor kerkleden, voor jongens
en meisjes, mannen en vrouwen. En het wordt tijd voor
de oorspronkelijk kerkelijk en getuigend geboren organen
om zo duidelijk mogelijk te laten uitkomen, dat zij niet
bedoeld zijn als stijlbepalers voor het christelijk leven
binnen de gemeenten. Het GPV maakt politiek, houdt
zich bezig met de veranderende tijden, en probeert erger
te voorkomen. De kerk met haar ouders en ambtsdragers
houdt zich bezig met de ontwikkeling van de christelijke
huwelijken en gezinnen naar eigen bestemmingsplan. Het
moeten weer ongelijkvloerse kruisingen worden om botsingen te voorkomen.'
Tot zover een breed citaat, dat nodig is om enigszins verantwoord te reageren. Omdat er zoveel wordt beweerd in
dit citaat, deel ik mijn reactie puntsgewijs in.
Met één constatering ben ik het eens. Vrijgemaakten
tomen niet aan het gezag van de bijbel, maar zijn wel
geneigd de doorwerking van de bijbelse bestemmingsrichtlijnen in de praktijk af te zwakken. Mogen we dit
ook, kortweg gezegd, het probleem van de secularisatie noemen?

2. Professor Van Bruggen ziet als oorzaak van dit verschijnsel de karakterverandering van een aantal gere-

En als dat aangetoond kan worden, zijn de journalisten
van het ND dan ooit weigerachtig geweest om te luisteren en zich te corrigeren? Juist op het terrein van de
gezins-ethiek heeft de krant een naam hoog te houden
en wil ze op een bijbelse manier richting geven.

formeerde instellingen: GPV, ND, GSEV, GMV. Afgezien van het feit dat GSEV-ers en GMV-ers zich
niet zullen herkennen in de aanduiding 'rechts-georiënteerd', de bewijsvoering voor een zo vergaande
conclusie is wel uiterst summier en bovendien aanvechtbaar.

Als stijlbepalers voor het christelijk leven binnen de
gemeente wil professor Van Bruggen eigen kerkbladen en bondsorganen reanimeren.
Dat zijn organen, waarin voor het overgrote deel predikanten schrijven, aangevuld met zo nu en dan een
vrijwilliger. Het is mij wel, maar waar halen die mensen de deskundigheid vandaan om in deze verdraaid
ingewikkelde wereld verantwoorde voorlichting te geven? Inzicht in Gods Woord zal toch, als je de plank
niet mis wilt slaan, gepaard moeten gaan met een
grondige kennis van de situatie waarin je dat Woord
moet toepassen. En als je daarvoor dan toch deskundigheid moet inhuren, bij wie kun je dan terecht? Bij
de politieke fractie van het GPV misschien, of bij het
bureau van het GMV? Overigens, kerken die gekozen
hebben voor interne professionalisering van dit soort
voorlichting zijn lang niet in alle gevallen gelukkig
met de daarna gevolgde gang van zaken.

3. Opvallend is dat in dit verband het korte rijtje van organisatoren van het congres Gezin 2000 wordt genoemd, terwijl daaraan plotseling het ND wordt toegevoegd, terwijl het gereformeerd onderwijs, dat in het
referaat wel een brede plaats ontvangt, ontbreekt.
4. Professor Van Bruggen ontzegt genoemde instellingen
eigenlijk het recht om zich principieel met de levenspraktijk van kerkmensen bezig te houden. Er zijn
grenzen aan de toepasbaarheid van de bijbel in de politiek en in de samenleving. Het gevaar bestaat daarom, volgens hem, dat organisaties, die daarmee moeten rekenen wanneer ze hun diensten aan kerkmensen
aanbieden, met hun aangepaste doelstellingen deze
kerkmensen besmetten.
Ik moet zeggen dat ik hier niets van begrijp. Natuurlijk: een GPV-er zal voor de opening van een zwembad op zondag kunnen stemmen, omdat hij anders in
strijd komt met de Nederlandse wet. Maar heeft dat tot
gevolg dat het GPV bevordert dat gereformeerde kerkmensen op zondag gaan zwemmen?
Het GPV discussieert over registratie van niet-huwelijkse samenlevingsvormen. Inderdaad, maar dreigt
dáárdoor het gevaar dat gereformeerde jongeren gaan
samenwonen? Ik geloof er niets van.
Ik geloof veeleer, dat de afnemende bereidheid om
bijbelse normen na te leven mee veroorzaakt wordt
doordat gereformeerden niet meer warmlopen voor
het GPV, soms zelfs op een andere partij stemmen. Of
omdat ze veel liever naar de .teevee kijken of een
streekkrant lezen, inclusief zondagssport en sex-advertenties, dan de principiële voorlichting van het ND
zich eigen te maken. Om van het GMV of het GSEV
maar te zwijgen.
Hoewel, zwijgen? Wat moet het GMV-broeders en
GMV-zusters pijn doen dit te lezen. Je zult maar lid
zijn van een kleine organisatie, die als geen andere
vanuit de bijbel heeft doorgedacht over het christenwerker-zijn in deze samenleving, en dan dit etiket opgeplakt krijgen: rechts-georiënteerd maatschappelijk
meespeler.
Over het ND wil ik sober zijn. De krant vervult een
functie in ruim twintigduizend vrijgemaakte gezinnen.
Er moet een gigantische inspanning worden verricht
om dit medium te kunnen behouden. Waar hebben de
broeders in Barneveld dat aan verdiend: 'een algemeen-christelijk dagblad'. Kun je dat zomaar schrijven zonder inhoudelijk aan te tonen dat de krant geen
kerkelijk-veilige voorlichting meer geeft aan gereformeerde gezinnen?

Ik hoop van harte dat broeders en zusters vanuit gereformeerde organisaties binnen de kerk in gesprek blijven, zodat ze met hun deskundigheid en voelhorens
naar de samenleving inspelen op de kennis en het inzicht van theologen die de bijbelse bestemmingsrichtlijnen kennen.
Alleen door dat samenspel komen we verder, wanneer
we als christenen onze positie willen bepalen in deze
ontkerstende wereld.
Daarbij mogen we elkaar vermanen als we posities innemen die voor God niet kunnen bestaan. Maar daarbij kunnen we elkaar vooral ook bemoedigen om te
staan voor de zaak, waarvoor Christus ons in dienst
genomen heeft.
Als vrijgemaakt volksdeel hebben we met het oog
daarop veel georganiseerd. Die organisaties staan ter
discussie, maar alstublieft niet met het doel om ze uit
te schakelen of te neutraliseren.
Mijn (oud-)leermeester neme mij deze reactie niet
kwalijk.

H. Folkers
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De roep om ervaring
Prof. dr. W . van ' t Spijker schrijft in Kontekstueel, tzjdschrift voor gereformeerd belijden nú van september
1993, een voortreffelijk artikel over het verlangen naar
ervaring in het geloven, een verlangen dat je overal tegenkomt. W e beleven, zo zegt hij, een crisis in onze tijd,
waarin een hele cultuur in twijfel getrokken wordt. De
wereld is groter dan het Westen, ook het Oosten en het
Zuiden dringen zich op. In allerlei opzichten zijn d e zaken mondiaal e n geseculariseerd geworden. Dat roept
vervreemding op. En daarin ontstaat een roep o m zekerheid, die vastheid meent te vinden in d e onmiddellijke ervaring der dingen, o p korte termijn e n binnen handbereik.
Ook de christelijke theologie is in een crisis terechtgekomen. Men richt zich o p de studie van d e grondvragen e n
gebruikt daarvoor het instrumentarium van d e filosofie e n
psychologie, terwijl ook d e sociologie een grote rol speelt.
Dat de kerkelijke crisis bij dit alles betrokken is verbaast niet.
De ervaringsvraag heeft binnen kerkelijke crisissituaties een
heel eigen dimensie gekregen. Men mag zelfs onderstellen dat
de kerkelijke crisis er eerst was, nog vóór de religieuze. Maar
hoe dan ook, zij draagt nog steeds bij aan het intensieve zoeken
naar een ervaring die werkelijke inhoud heeft en geeft, waar het
geloofsleven van zo velen ook in de crisis kwam.
De Nederlandse situatie staat niet op zichzelf. Zij draagt mee de
tekenen van wat er in de grote wereld gebeurt. Maar wat wij uit
de naaste omgeving kennen is toch ook gestempeld door een eigen ontwikkeling: de orthodoxie, of het nu die van de zeventiende eeuw, of de neo-orthodoxie van de negentiende eeuw is,
heeft niet altijd de toegang tot het hart kunnen vinden.
De midden-orthodoxie heeft met het Barthianisme waarop zij
grotendeels steunde, haar kracht verloren. Tekenend is Barths
eigen verklaring aan het eind van zijn theologische werkzaamheid, dat het nodig was om de hele theologie nog eens pneumatologisch te bewerken. Barth heeft niet meer de gelegenheid gevonden om dit te doen, ofschoon de inleidingscolleges die hij na
zijn emeritering in Bazel nog gaf, geheel in de thematiek staan
van de spiritualiteit.
De eigen wijze waarop charismatische beweging en evangelisch
christendom, onderling verschillend, het zoeken naar ervaring
trachten te beantwoorden, geeft niet zo veel aansluiting aan de
gereformeerde traditie die ons werkelijk dierbaar is. Kan die traditie zelf, zonder in een reprint-theologie te vervallen, de ingrediënten leveren die een werkelijke beantwoording inhouden van
de roep om ervaring?
Christelijke ervaring is Christuservaring
Het hart van de Reformatie treffen we aan in het bekende tractaat van Luther uit 1520: de vrijheid van een christen. De centrale gedachte is die van de gemeenschap met Christus, waardoor de 'vrolijke ruil' tot stand komt. Rechtvaardiging en
heiliging, vrijheid en gebondenheid floreren slechts in de eenheid met Christus. Calvijn nam in het centrum van zijn theologie deze werkelijkheid tot uitgangspunt. Hij wist zich wat dit
betreft verbonden met de grote traditie, die sprak over de mystieke unie met Christus. Voor Calvijn was dit niet een kwestie
van begrip of inzicht op het rationele vlak. Het betekende voor
hem een werkelijkheid die zich eerder liet ervaren dan begrijpen. De experientia van het christelijk geloof richt zich daarmee
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rechtstreeks op Christus, zoals zij ook uit Hem voortkomt.
Het is van belang dit volstrekt 'christelijk' karakter van de ervaring in het middelpunt te stellen. Het gaat om de gemeenschap
met Christus. Centraal staat een Naam, niet een idee of begrip.
Christelijk geloven is niet een zaak van een begripsmatig systeem, geen ideologie, geen samenstel zelfs van normen en waarden, die los verkrijgbaar zijn. Christelijk geloven stelt ons in de
werkelijkheid van Christus' werk en verdienste en verbindt ons
aan zijn persoon. Dat zegt dat alle gebeuren genormeerd wordt
aan het Christusgebeuren. Wanneer het heil niet maar een zaak
van begrip is maar van een Naam, moet die Naam worden aangeroepen en ook worden uitgeroepen, zodat in die Naam de gemeenschap van allen die Hem kennen wordt bevrijd en ook
wordt geheiligd.
De mystieke unie met Christus is een werkelijkheid van de
hoogste individualiteit. Alles wat ooit in de taal van verrukking
en mystiek werd gezegd over Hem, geldt ook vandaag nog. Déze mystiek overtreft alle mystieke stroming en beweging van
onze tijd. Het gaat om een Naam die boven alle naam is.
Tegelijk is het zeker dat de gemeenschap met Christus volstrekte gehoorzaamheid betekent. Alle knie zal zich buigen in deze
Naam.
Calvijns theologie is een voorbeeld van de effectiviteit van de
verbinding tussen mystiek en gehoorzaamheid, individualiteit
en gemeenschap, diepte en breedte van het heil. Wat Calvijn
zegt over de ervaring van deze gemeenschap wordt niet in mindering gebracht op de actie die zij voortbrengt. Contemplatie en
actie, sinds eeuwen tegen elkaar uitgespeeld als Maria tegenover
Martha, gaan in deze Christuservaring samen. Wie de Naam
noemt sta af van ongerechtigheid.
Wanneer de hedendaagse roep om ervaring blijft staan bij de
zucht naar een allerindividueelste emotie, is zij slechts uitdrukking van een modem levensgevoel, dat de bevrijding en de gehoorzaamheid niet weet te verenigen. Men neemt dan alleen het
eerste lid van Luthers these: een christen is een vrij mens en niemands onderdaan. De tweede zijde is: een christen is door de
liefde van Christus een knecht van allen en ieders onderdaan.
De Christusmystiek bevrijdt tot dienst, waarvoor de Reformatie
sterke uitdrukkingen hanteerde: een Christen wordt ook een
christus, een gezondene, tot anderen tenville van de enige
Naam. Geestelijke ervaring is de ervanng van Christus in heel
het leven.
Geestelijke ervaring
Wij spelen die twee niet tegen elkaar uit: geestelijke en christelijke ervaring. Er is geen ervaring van Christus en zijn heil dan
door de Geest: Die zal Mij verheerlijken. De Heilige Geest is
het die Christus in de mensenwereld heeft ingebracht. En het is
ook de Geest die Christus in het mensenleven van vandaag inbrengt. Dat betekent niet minder dan een oordeel. De wereld en
de mens uit de wereld is niet in staat om het heil naar zich toe te
trekken. De belijdenis van de Heilige Geest is de bevestiging
van de volstrektheid en absoluutheid van de genade. Christus is
de Geestdrager bij uitstek. Hij heeft de Geest niet met mate
maar in alle volheid. Hij is er door de Geest. Maar juist zo heeft
Hij de levendmakende Geest voor ons verworven. Dit houdt in
dat zijn Geest ook zijn Geest blijft: de Geest van Christus.
Bevinding van het Woord
Christelijke ervaring is een werkelijkheid door en naar het
Woord. De Reformatie heeft de kracht van het Woord ontdekt.

Uit het Woord werd de Reformatie geboren, doordat het gezag
uitoefende over het denken en over de moraliteit van de mens.
Zo sprak de Reformatie over het gezag van de Schrift, binnen de

sfeer van de ervaring die het zelf op gang had gebracht. Méér
dan bij Luther het geval is, werk Calvijn met de tweeslag
Woord en Geest. Die twee horen bijeen. (. ..)
De ervaring van het Schriftgezag was voor Calvijn primair een
ondergaan van het getuigenis van de Geest. Tegenover Rome
heeft dit belijden een sterk accent ontvangen. Het zou te wensen
zijn, dat wij zouden terugkeren tot dit onbevangen spreken over
het gezag van de Schrift, dat door het getuigenis van de Geest
door ons als beslissend wordt ervaren. De Reformatie sprak op
deze wijze. Is het nog mogelijk ná de Aufklärung, die de weg
baande voor de Schriftkritiek, waartegen de Orthodoxie zich tevergeefs had trachten te wapenen?
De problematiek rond het Schriftgezag, eens het breukvlak tussen gereformeerde en ethische theologie, zou men kunnen te boven komen door in vertrouwen op het werk van de Geest het
Woordt te ontvangen. Woord en Geest zeggen we. Dat is iets
anders dan Woord en ervaring. We belijden, door het eerste te
zeggen, dat onze ervaring eerst tot stand komt vanuit de ont-

moeting met het Woord door de kracht van de Geest. Onze ervaring geeft geen volmacht aan het Woord. Onze bevinding,
want wat is bevinding anders dan de experientia van het geloof,
wordt gewerkt door het Woord en zij wordt ook genormeerd
door het Woord. We ervaren dat het Woord de waarheid is.

G.J. van Middelkoop
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