uw jeugd vernieuwt
ais die van een arend

Die

eReformatie

WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN

ZONEN GODS EN DOCHTEREN
DER MENSEN IN GEN. 6 :1-4
IS DE OUDE KWESTIE NOG ACTUEEL? V (slot)
Ergens in het begin van Genesis is zij te vinden, de pericoop die onq enige weken heeft bezig gehouden. We hebhen de le7et-s meegenomen op een reis naar een heel ver
verleden, naar een periode waarin schepping en paradijs
betrekkelijk recente feiten waren, maar waarin ook de val
in de zonde een werkelijkheid is geworden; naar een verleden zo ver dat wij vandaag ons er nauwelijks een voorstelling van kunnen vormen. En dat is een zaak waar we
te weinig bij stil staan.
We hebben er over geschreven. Juist die tijd boeit ons uitermate. De Bijbel mankt het ons mogelijk zo dicht bij cle
oorsprong en de daarop gevolgde ontsporing te komen.
De Bijbel aIleen.
We hebben geschreven, al blijkt het nog altijd weer m w i lijk. Zo ver van ome eigen tijd verwijderd gaat het gebeuren van toen haast iets onwezenlijks krijgen. Ja toch?
Het kan ons verbazen dat een hele scala van denkers en
schrijvers van voor het begin van onze jaartelling tot op
de dag van vandaag eenzelfde begrip: 'zonen Gods' kan
invullen als 'engelen', 'kinderen van het verbond Gods'
en 'tirannen o i iisurpatcrcn', zodat, wie het Ieest, vandaag

I

,

l

nog verzucht: Hoe heb ik het nu? Wat moet ik daarvan
denken?
Schrijvend zochten we onze weg. We menen een weg gewezen k hebben. We hopen in ieder geval, u, lezers aan
het denken te hebben gezet. Als het zo is, hebben we al
vee1 gewonnen, nl. dat wij elk voor zich en met elkaar
meer alert worden in onze Bijbellezing.
Daarmee zijn we in dit laatste artikel toegekomen aan een
afronding. TerwijI we ons afvragen of er nog meer te zeggen valt, dat licht zou kunnen werpen op het verstaan van
deze pericoop, noemen we het getuigenis van de Schriften.

Het getuigenis van de Schriften. Genesis 1-1 S
Gedachtig aan het ndagiuin 'Scriptura sui ipsius interpres' - de Schrift is haar eigen uitlegster, gaan we zoeken
naar andere Schriftplaatsen die enig verband met onze pericoop zouden kunnen hebben.
Wat het Oude Testament betreft, bieden de eerste elf
hoofdstukken van Genesis een nadere context. In dit opzicht heeft Merediah G. Klinr waardevolle arbeid verricht
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iils hij wijst op ccn steeds weer zichtbare lijn die door de~c hoofdrtukken locipt, van Genesis 4 af, te weten de li.jn
van rnaclitsvorming, welke qteeds haar beslag krijgt in de
boiiw vaii de stad als niachtrcentrurn: van de stad van
Kaii~,waar later ecn Lamech de scepter (of de knoet)
~wriaittot de torenbouw van Babel: 'Laten wij ons een
stad Iioiiwen met een toren, waarvan de top tot de hemel
reikt. cn laten wij ons een naam maken ..." Hij w i j ~ in
t dit
verband cip de tïguur van een Nimrod, voor ons een vage
grootheid uit de oude tijden, waar we maar weinig van te
zeggen wctcn, maar die juist vonr die alleroudste tijden
typerend inoct zijn geweest. Hij was de eerste machtliehber op aiirdc, een 'gibbör'. Dat eerste ziet op de tijd na de
vloed, wiint i i i t Genesis 6 : 4 wcet ik dat ze er al waren
rooi- de vloed. Ondanks de catastrofe van de vloed, is de
wereld, de b o ~ cinens. in principc nog niet veranderd.
Evenals Klin~,beschouwen we dit als een steun voor de
opvatting, dar dc geweldigen van de voortijd, en hun vaders. de bcnë 'elriliim, een dynastie vormden, in ieder geval een klassc van machthebbers. Geneïic 9 : S en 6, het
voorcchrifi vaii de bloedwraak dic i n w t voltrokken door
menqenhand, ciiider.;telt de arinwczigheid van gezagsdragen. Danrondei. zi-in er van het type Nimrod. En er Is
niets op tegen en Iieel voor om de 1i.jii terug te laten lopen
naai de tijd voor de vloed. Als Nimrod 'een geweldige jager' wordt genoenid ziet dat niet op een vorm van tijdverdrijf, sport, maar tekent het de mens in heel zijn optreden
in het bestrijden van dieren en mensen, allehei.'
Daar is om kort te gaan een duidelijke tendens in de zucht
van de mens cen niachtsbnsis te vormen en zich een naam
te verwerven. Een lijn die wordt omgehogen doar de HERE bij de roeping van Abram, aan wic Jahwe toezegt dat
!{ij zijn nnam groot zal maken. Dan is het Jahwe, die
Nimrod c.a. hccft zien komen en gaiin, die in Zijti lijn en
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stijl een draad gaat afwikkeIen van goten, (dic nederig
zijn) die uitloopt op Hem, dip groot za! zijn en znnn d ~ s
allerhoo~sfrn,genoemd worden.' (Lucas 2 : 32). Met
Abram komt er een duidelijke scheidslijn.
In liet overige Oude Tcstarnent wordt aan de toestand van
voor de vloed niet met zoveel woorden herinnerd. Al komen we naast mensen gercgeld engelen tegen in dieneiidc
ftinctie; dienende geesten, uitgemnden ten dienste van
hen die het heil zullen beërven (I-iebr. 1 : I4).
Het getuigenis der Schrifien. Heeft het Nieuwe
Testament nog iets te zeggen over deze
pericoop?
u)I CrirrrithzFrl;~
I 1 :!O
Dit is de eerste plaats die een herinnering zou kunnen bevatten een Genesis 6 : 1-4.
We lezen: 'Daarom moet de vrouw een macht op het
hoofd hebben vanwege de engelen'. Het bijzandere is dat
man. vrouw en cngelen alle drie hier in beeld komen in
hun wederzijdse relatie. Grosheide wijst hier op het
woord 'exousia', d.w.z. bevoegdheid en merk? op: 'hevoegdheid drukt steedr uit, dat de mens vrij i~ iets te
doen, maar dat het nu verder van de ornstaiidigheden afhangt, of hij het a1 dan niet zal doen. De vrouw heeft bevoegdheid met gedekten hoofde in het openhaar te verschijnen. Welnu, zegt Paulus, ze is verplicht van die
bevoegdheid gebruik te maken, omdat zi,j uit dc man is
geschapen. Ze is daartoe bovendien verplicht tenvillen
van de engelen'. Hne dan? 'Die engelen zijn getuigen geweest van de schepping des mensen'. Wij voor ons vinden dat een goedc greep van Grosheide, die ccn helder
licht werpt op het punt in kwestie: de verhouding manvrouw. Niet alleen de man, ook de vrouw heeft hcvoegdheicl..' A. Schlrtter schrijft in zijn commeniaar dat man en
vrouw nooit zonder enige relatie tot elknar kunnen worden bezien. Wie over de man spreekt rnoct altijd in gedachten hebben hoe d e 7aken in een dergelijk geval bij de
vrouw liggen. Elk, man en vrouw, zijn aan hun hoofd gehonden, resp. God en de man. Dat is geen dwingelandij.
Nee, maar een ere-zaak! Op die eer moet elk bedacht zijn.
Dat wordt zichtbaar in het (lichaamsdeel) hoofd. Mm
' zowel als vrouw, zorgcn. ieder op zijn of haar wijze. vrior
een bij hem of haar passende haardracht, hoofdbedekking
of hoofdtooi. 'Toon mij uw hoofd en ik zal u zeggen wat
voor man of vrouw u bent'. Dat geldt bepaald als man of
vrouw zich biddend tot God richten. Kaalgeschoren [c
zijn is een schande voor een vrouw die zichzelf respecteert. En dar mag, ja moet. Ze heeft exousia. Zo staat hct
voor een man lelijk, ja bespottelijk, als die een hoofddoekje zou dragen. Een vrouw die zich vrouw voelt,
drukt dat in haar kleding uit. Rij de man is het idem dito.
W e treden hier niet in bijzonderheden, maar wijzen rip
het principe.
Wat is dat principe? PauIus grQpt hier terug op de schepping. De man heet nadrukkelijk Gods beeld. Daarmee is
natuurlijk niet ontkend dat de vrouw ook naar Gods beeld
geschapen is. Waarom noemt de apostel de man beeld
-
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Gods? Omdat de man tnet alle geweld de 'baas moet
zijn'? Moet dat zo nodig? Helemaal niet. 'De haas spelen' cn daarop doelt het 'heerschappij voeren' in Genesis
3 : 16, is een iiitvloeisel van de vloek. De vloek. Daar komen on_gelukken van. Wat Paulus bedoelt is dit dat de
man van nature gedisponeerd is God zichtbaar te maken;
Heni tc vertegenwoordigen (zie ons vorige artikel). Dat
kan de man alleen goed doen als hi,j gehoorzaam is jegens
zijn God. Hij m m t God afheelden; laten zien hoc mach ti^
en genadig God is. Andcrs ontaardt hij en wordt tor een
tiran. En de vrouw'? De vrouw is de heerlijkheid van de
man. Je kimt het aan de vrouw merken wat de man met
wie Le omgaat, waard is. wilt hij heeft en kan. Zij draagt
mede bij tot wat we tegcnwoordig noemen: zijn uilsaaliny. Van de man gaat hct uit. En de vrouw geeft het door.
Wat niet wil 7eggen dal zij hem nooit een idee aan de
hand mag doen. Drit gebeurt in goede harmonie. Die twee
zijn op elkaar ingcsteld en ingespeeld. Zou zij hem niet
mogen stimuleren tot wat zijn taak is? Zou zo vragen we,
en we gaan terug niiar de man, de HERE God - de God
van de verbondïcimgang - niet op prij5 stelten, te vernemen wat niii hczighoudt, onze gedachten cn ideeën?
Het mogc ons opvallen dat Paulus. hier argumenteert vanuit Genesis 2. Niet vanuit Genesis 3. In Genesis 2 worden
de oorsprtinkeli jke verhoudingen getekend. Die verhoudingen wordcn door Chrictuq hersteld en in Hem geheiligd. Mug dc vrouw in de gemeentc gezien en gehoord
worden? Ja zcker, mits zij haar eigen exousia = bevoegdheid goed in hct oog houdt, en die gebruikt om helemaal
als vrouw aan het kerkelijk en geestelijk leven deel te nemen. De vmuw moet in haar optreden daardoor grdekr,
d.w.z. verantwtirird ijn n.
Maar wat hebben dc engelen hiermee te maken? Schlatter
ziet hen als bemiddelaars tussen Gnd cn mens in het
woord- en gehedïvcrkeer. Dus niet als eventueel bestraffende instantie die dc vroliw onder handen nemen over
wat ze verkeerd heeft gedaan. Nota bene: Gocde engelen
zijn de enige schepselen die de oonprnnkelijke verhoudingen zuiver hebben bewaard. Mier aan gevallen engelen
te denken, die dntir al ie vrijpostige vrnuwen geprikkeld
worden en 7ich aan hen vergapen of vergrijpen, is al te
fantastisch?
In ons derde artikel iiocrnden we nog J. van Bniggens studie over 1 Cor. l 1 ."ij
wijst de vertaling 'hoofdbedekkin?' af. Men kan daartoe komen op grond van de verzen
5 en 6, maar vers 10 sluit beter aan bij vcrs X en 9, waar
zonder naderc hepalingen de vrouw als heerlijkheid van
de man wordt gcnoemd, die er i5 om de man. Paulus
schrijft dat de vrouw gezag moel hebben over haar hoofd,
wat dan wordt uitgewerkt als een 'zichzelf onder controle
hebben'; 'zichreli' in de macht hebben'. Zo'n vrouw
schikt zich ais vanzelf onder de m w . Zij wil de man mAn
laten 7iji1. Paulus schrijft in verï 10 niet zonder meer dat
de man dc vrouw onder de duim moet houden. 'Het gebod 7et dc ene mens niet op tegcn de ander, maar doet op
ieder persoonlijk een appel. ' 'Paulus predikt het gezag
van de Schepper. Deze prediking vraagt niet om over-
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heersing maai om zelfbeheersing' Van Bruggen werkt dit
uit in verband met mentaliteit vhn deze tijd. Hij v.'1'j st vervolgens op de engelen, de derde partij, die onge7ien aanwezig is. In welke hoedanigheid? Als getuigen. Zij weten
uit eigen enraring en kennis hoc het bij de schepping is
geweest; ?ij weten hoe het hnofl; zij verwachten het herstel van de verhouding zoals die in het begin is geweest.
Zij verheugen zich over zogenaamd geëmancipeerde zusters en broeders, die hun Icven gaan hervormen naar de
goede rcgels van de schepper. Want bekering is terugkeer
tot God en zijn regels.
Een en ander samenvattend vragen we: Kan gcregd dat I
Cor. 1 1 : 16 een referentie k v a t aan Genesis 6? Niet in
de zin die voorstanders van de 'engelenhypnthese' daaraan hechten: engelen die verliefd worden op mensen, op
meisjes. Maar wat het ihema aangaat 7ijn er raakpunten.
Al verstaan wij onder de benë '"loliim mannen, mensen
dus, ook in Genesis A : 1-4 is de verhouding man-vrouw
in geding. Het optreden van de 7ngcrtaarnde '7onen
Gods' is in flagranre strijd met wat 1 Cor. 11 opgemerkt
over de man in zijn specifieke hoedanighcid als beeld van
God, ten opzichte van de vrouw die beeld van de man is.
Dat heeft G.E. Cln.ren en Mevr. T.E.N. Ozin~rxterecht gesignaleerd. De meis*jes en vrouwen vim Gen. h worden
aangetast in hun exousia, doordat ze vernederd worden
tot wat in de dierenwereld de wijfjes zijn in de bronsttijd.
Dan drijft de sterkste bok de andere bokken weg en
brengt een hele 'harem' bij elkaar. Onlangs konden we
daar nog weer reportages van lezen. Zo zî,jn dieren. Maar
een man gooit zijn cer te grabbel als hij zo doet. En reken
maar dat de engelen, hier ongenoemd, ongezien getuigen
zijn geweest van deze ontwikkeling ten kwade en zich
hebben beproefd. In de hemel leeft men intens met de
aarde meeh6

h )Dr brief i ~ u nJudas, ibcrs6 en 7; 14.
Een andere plaats, die tclkens in verhand inet Geneqis 6 :
I v. wordt genoemd, vinden we in de brief van Judas.
Bit is wel te verklaren. In de verzen h en 7 en nog eens in
14 zijn zowel menqen als engelen in beeld. Mensen zijn
hier afvallige, ongelovige mensen. En engelen bo7e, zondige engelen. De situatie ligt hier heel anders dan in l
Cor. 11.
'Zondige, boze engelen' Men denke 7ich dat in! Maar dat
kunnen w i j niet. Gretjdanus, in zijn commentaar op Judas7 weidt nadrukkelijk uit over die wezens zo hoog cn
schitterend al? om ons te laten gevoelen hoe weerzinwekkend en innerlijk tegenstrijdig die gedachte alleen al is.
Gelukkig i s het maar een deel van de engelen. Judas
schrijft over die bepaalde engelen, die niet bewaard hebben wat hun door God gegeven was. Onder 'archc' verstaat Greijdanus:'hun oorspronkelijk macht, de bevoegdheid en heer~chappij,welke hun bij hun schepping door
God werd toegedeeld.' Maar zij hebben verlaten 'hun als
de hunnen door God bij de schepping geschonkenc woonstede.' Die woonstede heeft alles te rnaken met de arche
('oorsprong' volgens de vert. van het N.B.G.) 'Arche' en
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'oikeaerion' (woonstede) drukken dczclfdc gcdachte uit
en noemen dezelfde mak van een enigszins andere kant
en vulleti daardoor elkander een weinig aan' (Greîjdanus).

Is er PIU een duideli.jke link naar Gen. 6 : t -d?, vragen wij.
Volgens Greijdanus is hier 'niet alleen geen sprake van
eene verbinding van engelen met menschen, gelijk met
die in Gen. 6 wil lezen, naaar dat ook de voorstelling in
dit vers iet.: gansch anders zegt. Men beweert namelijk,
dat Jiidac; zijn verhaal van den val der engelen ontleend
hceft aan het hoek van Henoch, en verklaart dan wat Judas Iiier ~chrijft,naar de voorstelling in dat boek. 'Greijdarius geeft dan kort weer wat Henoch vertelt. Wij verwijzen ori7e lezers naar ons tweede art. Greijdaniis
veivalgt: 'Nu leert Gen. h : 1 -d niets van een dergelijke
ycinecnschap van engelen met menschen; vgl. bij 2 Petr.
2 : 4. En van eene gebruikmaking dom Judas van het
bock van Hennch is althanr; in dit vers geen s p ~ o r . ' ~
Wij vticir ons vragen ons af of Greijdanus hier niet stellig
sprcckt. F. B~i.ir1gc.r~
begint in het tweede deel van zijn
bock niet terstond op het riauwe verband tussen Judas en
Henoch te wij7eii. Hij adstrueert dat nader door de betrefrende pashagcs in bcidc hneken in twee kolommen naast
elbaiir ie latcn afdrukken. Bij herhaling treft ons dan de
woordelijkc ovcrccnkomst. Voor hein is onweersprekelijk
aangeloond dat Judas het boek Henocli moet hebben gekend. Heeft hij hct nict in vers 14 aangehaald met opgave
van cle vindplaats? Maar, zegt Dexinger. het is niet te hew i j ~ e ndiit Judiis hicr zinspeelt op de in Henoch getekende ronde viin cngclcn zich afgeven mei de dochteren der
mensen en dat zij daarom cn daarciin met eeuwige banden
onder de donkerheid worden bewaard. Alleen, heeft volFens Dcxingcr Jiidas mct lict citeren van Henoch, een
desti jds w i*jdcn zi,jd bckcnd geschrift. iets dergelijks gesiiggerecrd. Grci,jcliinus wil di t 7oveel mogelijk afiwakkcn: 'Dc profetie van Henoch in de verzen 14 en 15,
ktiinl ciok voor in het boek Henoch; vgl. bij vs. 6. Er IS
hsschcn bcide teksteii gmote overeenkonist. Op dien
yrond bcwcrcn velen. dat Judas deze profetie uit dat Roek
hcel'L ovcrscnomcn. Hij zou haar dun op autoriteit van dat
boek iian9cncirnen hehben als door den Henoch uit Gen. 5
gcsprcikcn, en niet onderscheiden hebben tuccchen den
historischen Henoch, c.n dat boek of zijnen auteur. Maar
diit alle5 kan men niet uit die overeenstemming bewijzen.
Judas cn het Henoch-hoek kunnen uit eene gerneenschappelijkc bron geput Iiebhen, hetzij de mondelinge traditie,
Iieki j een \cliriftcli,jk document....'l0 D~xingerwi-ist daartcgcnovcr naar de kerkvaders, van wie velen de mening
van het hoek flcntich toegedaan waren (vgl. on? tweede
artikel). Zi,jns inziens had Judas, als hij de visie van het
boek Menoch niet deelde, zich duidelidker moeten uitdrukken kiieindc misverstand te voorkomen. Maar, ook
volgens Dexinger, inag uit dc brief van Judas, niet teruggeconcludeerd wrirden tot die bepaalde uitleg van Gen. 6
: 1-4 die in de 'Lonen Grids' engclen ziet. Je kunt er niet
meer uit alleiden dan dat deze passage in de eerste eeuwen van onre laartelling zo werd uitgelegd.

In deze zaak speelt ook vers 7 en zijn uitlcg daarvan een
rol. Zoals te verwachten is. Lees maar: 'zoals Sodom en
Gomoi~aen dc stcdcn in hun nabijlieid, die op gelijke
wijze als gentn haar hoererij hebben botgevierd en ander
vlees achterna gelopen zijn, daar liggen als voorbeeld,
onder ecn straf van ecuwig vuur.' Zoals te verwachten is
hebben de aanhangers van de engelen-liypothese dit aangegrepen. Alsof de vraag wie met 'genen' (St.Yert. :'deze') bedoeld zijn, al een uitgemaakte zaak was. Maar dat
is het niet en wie de commentaren nagaat bemerkt hoe de
exegeten op deze vraag hiin vernuft hebben gescherpt, er
scherp over nagedacht welke grootheden(dwaalleraars,
engelen of Sodomieten) in weIk o p ~ i c h met
t
elkaar worden vergeleken. Dexinger Faar de diverse mogelijkheden
na en blijft het een moeilijke zaak vinden. Hij klamt zich
dan vast aan het Griekse 'apolipontas', d.w.z. 'hun eigen
woning verlieten.' In dar verlaten ziet hij een vrijwillige
daad. Die engelen deden eigenlijk hetzelfde als die uit het
boek Henoch, waar de engelen ook de Iioge hemel verlaten. Zijns inziens is dat heel iets anders dan uit de hoge
hemel te worden neergestort. wat het lot was van Satan
en zijn engelen na hun opstand tegen God. Dexrnger
noemt Satan in dit verband 'Lucifer'. Neergestort worden
is een onvrijwillige daad. Een woonrtede verlaten geschiedt altoos op hasis van vrijwilligheid. Daartegenover
Ttaat dan de uitleg van Greijdanus; die n.a.v. dat verlaten
schrijft: 'Dit laatste is een treden buiten eigen bevoegdheid en terrein, een verwerpen van de ontvangen macht.
in opstand komen tegen Hem, van Wien de heerlijkheid
en macht verkregen was, geen dienaar ineer willen zijn
van God, aan Wien bestaan en heerschappij en schittering
te danken waren. Het was het als God willen zijn.'"
Als iemand ons vraagt, hoe wij zouden willen kiczcn, is
onze houding eigenli-ik al bepaald door het feit dat we ons
niet geroepen voelen de 'engelen-lrypothere' te verdedigen. Tenzij uir rol nu IOC onbekende bron - die dun wel
eet1 heti-outijhui-e bron mopf zijn p n niet de nerrslug run
de fanrasieipr van eppl p s ~ ~ / d e p i g r u f i suutcur
rh
- onS X P RrvrPis over de r t l g e l ~ n ~ ' ~izroi-d~n
r ~ l d aanTqe#&kr waarvair de ~ereformerrdcgelonfsl~ei-tor op hedeil volrnaakr
onkwidig van was. De door ons al eens aangehaalde Wiltem A . van G~nirrenl'eindigt zijn artikel met het voorstel
de mogelijkheid hiervoor open te laten. Hij verwijst naar
de bekende Murray, een voorstander van de Sethiezen-hypothese, die diep onder de indruk was van een interpretatie van 1 Petrus 3 : 19, zoals die door ~crrnmigeexegeten
van naam werd geboden. Al5 1 Petr. 3 : 19 engelen bedoelt, hetzij me%insluiting, hetzij tnet uitsluiting van de
zielen en gestorvenen, dan zou dit de balans d w n door?laan naar de zijde van hen die in de 'zonen Gods' engelen zien, aldus Murray. l"

r ) 2 P P I T ~2~:S4
Nog een plaats is 2 Petrus 2 : 4: 'Want indien God de engelen die gezondigd hadden niet gespaard hccft, maar
hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten dcr
duisternis heeft overgegeven om hen tot het onrdecl te
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bewaren.'
Welke zonde die engelen begaan h c b k n wordt niet gezegd. ls er verband met Gcncsis 6 : l ~ Volgens
.
veel
commentatoren wel, waarhij dc overweging meespreekt
dat de tweede brief van Pctr~isafinnkelijk is van die van
Judas: en voort5 dat in vers 5 van dil hoofdstuk de zondvloed ter sprake wordt gchrricht.
Wij 7nuden hicr hrcder op ingaan ware het niet dat de
ruimte oiis c~ntbreekt,maar ook omdat P.1i.K. vati Hou~ ' ~ I i n g in
e nzijn dissertatie over de Tweede Brief van Petrus dczc zaak heeft uiteengezet op een w i j x waar w i j
nn? in vindcii kunnen.l%ij vestigt onze aandacht ciok op
een puiit in 'Henoch' dat verhelderend werkt: 'Diverse
motieven lijken ook binnen 1 Henoch zelf met clkaar te
zijn verweven. In het tweede droornvisirien (1 Hen. 8690) wordi de yeschiederiis van de wereld vanaf de schepping lol de vloed in symbolische taal oiider woorden gebracht. Het begin met sterren, die uit hiin baait vallen:
eerst valt 6611 ster iiit de hemel, daarna ineerclere. Het
bock Gerrr d14.s ook c6.n vr11 vut1 c~rgrien.d i p i~uoraf~qraut
aan G P I Ih. (cursivering van ons H.M.O.) Deze val wordt
uitgebeeld via slcrren, die hun eigen plaats aan Irct firmanient vcrliitcn; atj volgen blijkbaar één voorganger. Vervolgens vcrandcren de sterren in stieren, die zich vermengen met de nrikimclin~envan de zwarte stier, Kain (85,
5 ) . Anders d:in in Gen. 6 zouden de engelen zich alleen
inet de Kainictcn hebben vermengd en alleen de setielen,
de witte stieren, zoudcn bij de zondvlwd niet zidn omgekomen.' Zo is cr meer.ui[ het werkwoord 'katatartarm
(werpeii in de rmdcrwereld) zou men een referentie kunnen 7ien aan de Griekse mythologie, waar de tartaros het
laagstc r)ord is in de onderwereld waar de titancn gevangen zijn gczct.
Van Horiwclingen acht een verwijzing naar de Griekse
mythol(igic hier niet aannemelijk evenals het onwaarschijnlijk 1% dat Petrus in vers 4 denkt aan de geschiedenis
van Gcncsis 6.
Tenslotte...
Aan hct einde van deze reek? artikelen gckornen. willen
wij niet nalaten de welwillende l e ~ e rdie
, de moeite heeft

gcnoincn onze uiteenzetting te volgen, daarvoor hartelijk
te danken. Welwillende lezer, voor een slip af the pen
(the typewriter) bieden we bij dezen on7e verontschuldigingen aan. Eveneens voor een minder gelukkige f o m u lering dcr gedachlen. Om een voorbeeld tc noemen, de
rnindcr welwillende lezer(es) zou uit hct tweede artikel.
blz. 5 , twcedc kolom, regel 31 van boven 'Het gevaar
schuilt niet alleen in de meisjes van buiten de kerk. Wie
vaiidaag ecns rondziet in de kerk, zal mij dat ook aanstonds tocstemmen' , kunnen distilleren dat schrijver dezes ciok onder de vrouwen en mei yes van dc kerk gevaarlijkc iiitingen of tendenzen heeft opgemerkt. Dat is
natiiurlijk onze bedoeling niet geweest. AI zouden we wel
willcn zeggen dat naast de lof op de schoonheid in het
back Hoogliet! de wenken van 1 Petrus 3 : 1-6 door deze
of gene misschien iets beter in acht genomen konden
.--
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worden. We willen ons nu niet verder op dit gladdc ijh
begeven. We noemen het oindat juist in de zaak van de
gemengde verkering en huwclijk onze pericoop zo'n grote rol speelt: ja, daarin alleen. Dat achten wij iiict juist.
Dan zijn er wel andere Schriftplaatsen. te vinden iil die
hocken van de Bijbel die ons eeri duideluk gpmarkreizl
volk Israël laten zien. Dat begint in de patriarchen lijd
(Genesis 24 : 3; 26 : 35; 27 : 46) en duurt voort tot op de
tijd vali Ezra en Nelrcmia (Ezra 9 en Nehemia 13).

H.M. Ohmarin
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GELOOFSVERTROUWEN
.... QIJ hand

I b a n onie

God is

rpn

g n ~ d cover allen dip

I i c m : , ~ p k ~ n. . , .

Ezra 8.22
Een kind kan je wc1 ceiis op een verontwaardigde manier
wegsnauwen: Ga weg, je hoeft me niet te helpen! De toon
waarop tiet gelegcl wordt Irneft je dan niet te bevallen.
Toch kun je dan met e n i ~ trot<
e
naar het kind kijken wanneer blijkt dat het zich~elfkan helpen. Maar wanneer dat
nict hlijkt . dan kun je. tciwijl je je herinnert hoe dat kind
net heeft gesproken. licht verwijtend zeggen: Zie je wel
dat je het noy niet kunt.
E7ra was reen kind mccr. Integendeel! Ijij stond al$ wij?
man in ho02 aanzien aan het hof van konin9 Anachsasta.
De koning was goed op de hnogte van Ezra's capaciteiten.

E7ra wordt een schrirtgelcerdc genoemd. Hij was thuis in
de wet van Mozes. Nu zijn wij misschien wel eens geneigd om vriniiir N.T-ihche vooroordelen de Schriftge-

leerden te beitempelcn alï huichelaars met een onecht geloof. Dat is dan niet terecht en helemaal nu niet. Want
Exra wordt getekend als iemand die oprecht de HERE
wilde dienen en daartoe nauwkcurig de Bijhel onderzocht.
De qchrijver van het bock Ezra doct cr ook alle5 aan om
te voorkomen dat Ezrii te kort wordt gedaan. Ezra's stamboom wordt tlooryelicht cn hij blijkt niets minder dan een
afstammeling van Aartin te zijn. M.a.w. het i5 terecht dat
Artachsastil in hem leiders-kwalitcitcn ziet.
Misschien heeft Artachsasta rip ecn hcpaald inoment wel
getwijfeld aan die leiderscapaciteiten van Ezra. Want
Ezra is iiir Babel naar Jeruzalem vertrokken zonder te
vragen om bescherming. De koning: had die bescherming
wel aangeboden. Toen was het antwoord niet: Dai kunnen we zelf \vel. Maar toen had Ezra geantwoord: Onze
God is welgezind jegens allen die Hem zoeken, maar zijn
macht en zijn toom zijn tegen Alen die hem verlaten. Dat
was rnoediqe taal tepenover de koning. Want die had
voor miljoenen guldens aan goud en zilver meegegeven
als vrijwillige gave voor de tempel. (vss.26-27) En in die
tijd was het minstens zo onveilig als tegenwoordig om
met zo'n hedrar over straat te lopen. Het zal ook zeker
niet yeheim zijn geweest dal een 7ekere E r a met zoveel
waardevolle <pullen vanuit Rahel naar Jeruzalem ging.
Elk nomiaal denkend inens 7ou zich toch op allerlei manieren heccherrnen tegen gewapende roofovervallen? Zovee! geld vervoer je tegenwoordig onk in gepantserde wagens evt. met politiehescherming. Maar Ezra had zijn
politiebescherming niet nodig. Was hij eigenwijs? Ging
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hij nu het risico lopen dat de koniny tegen Ezra zou reggen. wanneer deze berooid terug kwam: Zie je dat je hct
niet kunt? Nee, Ezra ging niet zomaar een risico nemen.
Hij vertrouwt hierin ab5oluut op de HERE. En toen de
koning hem liet gaan had Ezra geconstateerd dal de HERE met hem was. Zo met de Here als bescherming diisfde
Ezra de reis wel aan. Meer had hij niet nodig.
Hoe Ezra aan het vertrouwen kwam? Hij heeft door
Schriftstudie God lercn kennen vanuit zijn Woord. Hij
heeft geweten dat die God zijn God was. Hij heeft ontdekt, ervaren in zijn eigen leven. dat die God met hem
was. Zo heeft hij zijn Gnd leren vertrouwen. Nee, dat is
geen vertrouwen met de idee dat het n u automatisch allemaal wel zal meevallen in het leven. Geen automatisme.
Eerbiedig, ootmoedig wordt God gevraagd om het vertrouwen niet te beschamen, Ezra had hoog opgegeven
over de Here tegenover konin9 Artachsastn. Eerbiedig
wordt nu gevraagd of de Here 7ijn eigen eer ook hoog wil
houden door Ezra tc beschermen.
Dan blijkt dat Ezra terecht vertrouwd heeft op de HERE.
Ezra wordt bevestigd in zijn geloofsvertroiiwen.
Wanneer Ezra straks bij Jeruzalem komt zal hij dat geloofsverlrouwen hard nodiy hebben. Maar nu weet hij
nog niet wat hem in Jeruzalem, dus in de (oekomct te
wachten staat. Maar ja, dat is niets nieuws. Dat weten we
nooit. Een nieuwe dag kan verrassingen brengen. Positief
maar ook negatief. Zo weten wij ook niet wat ons morgen
zal overkomen of waarin we verwikkeld raken. Maar als
we ons vandaag oefenen in geloofsvertrouwen dan hehhen we morgen, wanneer we door iets verrast worden, dcze belijdenis: Onze God is welgezind jegens allen die
hem zoeken.
Kinderen leren van hun ouders zelfstandigheid z d a t r e
op een bepaald moment kunnen zeggen: 'Je hoeft me niet
te helpen. Ik kan het zelf wel.' Toen Ezra in geloofsvertrouwen bad fot de HERE deed hij ook voorbede voor de
kinderen. Die hebben dat publieke gebed waarschijnlijk
ook gehoord. Daarin geeft E7ra een voorbeeld. Ook wij
moeten ons geloofsvertrouwen aan onze kinderen laten
merken. Eerlijk 7eggen dat wij uit eigen kracht niets kunnen en steeds tegen de toekomst zouden opzien. In ons
hardop uitgesproken gebed laten merken dat we onze tockomst aan de HERE opdragen. In vertrouwen. Want onze
kinderen moeren ook leren om te zeggen: Dat kan ik niet,
het zal me op eigen kracht niet lukken. Maar de HERE
heeft in mijn doop gezegd dat Hij met mij is. Met de hulp
van deze HERE heb ik vertrouwen in de toekomst.

J.B. de Rijke
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KERKELIJK

LEVEN

-

--

WELKE KERK GING STUK? IV
We zijn nog steeds bezig met de bespreking van het boek
Een kerk ging stuk, waarvoor momenteel druk geadverteerd wordt. Dit onderstreept de noodzaak van deze brede
bespreking, omdat door de schrijvers heel wat gezegd en
geciteerd wordt, dat wel suggestief overkomt, maar dat
op halve waarheden en soms op hele onwaarheden berust.
Een voorbeeld van het laatste gaf ik aan het slot van het
voorgaande artikel inzake de vraag of de leden van onze
kerken al dan niet aan de drie formulieren van eenheid
trouw beloofd hebben.

De trouw aan de confessie
Op laatstgenoemde zaak moet ik nog wat breder ingaan,
omdat dit - naast de trouw aan de kerkorde - het hele geding met de Nederlands Gereformeerde Kerken raakt. Ergens in zijn boek schrijft ds. Van den Brink dat hij zijn
ogen niet kan geloven. Ik zou namelijk verband hebben
gelegd tussen het zetten van steeds meer vraagtekens bij
allerlei onderdelen van de belijdenis en wat in de gemeente te Rijsbergen is gebeurd (144). Maar hier heeft
ds. Van den Brink niet goed gelezen. Ik schreef over 'een
grote brand' en verwees daarbij naar wat onder meer in
het zuiden van ons land was gebeurd. Samenvattend
schreef ik: 'Zo ontstond er onrust in het hele land over
wat in het zuiden aan de gang was'. Centraal stond daarin
het gevoelen van ds. B. Telder dat er voor de gelovigen
geen leven onmiddellijk na dit leven is. Daarop kom ik
nog breed terug. En in een noot voegde ik daaraan toe:
'Zo haalde een experiment in de kerk te Rijsbergen zelfs
de landelijke pers. Voorganger was daar een vroegere ouderling van Breda. Afgevaardigden naar de classis werden niet meer gezonden. Men hield één kerkdienst per
zondag. Kinderen namen deel aan de wekelijkse avondmaalsviering' (bI. 23 en 117 van De vrijmaking in het
vuur).
Wat heeft dit nu te maken met kritiek op art. 1 van de
NGB vraagt ds. Van den Brink zich af. Het antwoord kan
duidelijk zijn: de onrust in het land omvatte nog meer dan
wat ik in dit onderdeel van mijn boek aan de orde stelde.
Vandaar deze noot over Rijsbergen. Want wat daar gebeurde stond zeker in het kader van de experimenten die
in het zuiden aan de orde waren. Daarvan schreef ik:
'Steeds meer vraagtekens werden gezet bij allerlei onderdelen van de belijdenis, bijvoorbeeld bij art. 1 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis inzake God als een 'enig en
eenvoudig geestelijk Wezen' .
In antwoord daarop verwijst ds. Van den Brink naar de
kritiek van ds. J.R. Wiskerke op dit artikel, die echter alleen de gebruikte woorden betrof. Hij zou met name gaan
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over de simplicitas (de eenvoud) van God. Hier vergist
hij zich, want ds. Wiskerke had niet zozeer kritiek op de
term 'eenvoudig' ten aanzien van God, maar op de uitdrukking Wezen. Hij stelt daarom de volgende tekst voor:
'dat onze God een enig God is, eenvoudig (niet tegen
Zichzelf verdeeld) in al Zijn werken, geestelijk (en dus de
oorsprong van alle leven)...'. De lezer ziet dat Wiskerke
juist de term 'eenvoudig' handhaafde (Lucerna, Gereformeerd Interfacultair Tijdschrift, 3e jaargang no. 5, 1962).
Ja maar, zal ds. Van den Brink zeggen: hier wordt dan
toch maar kritiek op de belijdenis geoefend. En dan komt
zijn vraag: 'En hoe staat het met de vrijgemaakt gereformeerde exegeten? Komen zij nooit foutieve exegesen tegen in de door de confessie geciteerde Schriftplaatsen?'
Daaraan wordt de beschuldiging verbonden: 'Als we de
wegzendingsbesluiten serieus nemen, dan mogen vrijgemaakte predikanten geen kik meer geven tegen de confessie, zelfs niet tegen een letter. Wij zouden onder een zo
dirigistisch en ongereformeerd regime niet meer kunnen
leven. Van den beginne is het ook zo niet geweest' (145).
Hier komen we de zoveelste caricatuur van de huidige
Gereformeerde Kerken in dit boek tegen.
Laat ds. Wiskerke, die zo'n uitnemend artikel in het boven geciteerde nummer van Lucerna over 'Confessioneel,
niet confessionalistisch' heeft geschreven, onze kroongetuige mogen zijn. Bij hem komen wij in een heel ander
klimaat dan het relativerend spreken van de hoogleraren
Jager en Veenhof, en ook van ds. Van den Brink, over het
'slechts' gebonden zijn aan het Apostolicum en niet aan
de drie formulieren van eenheid. Wiskerke wordt haast
lyrisch, wanneer hij over de confessie spreekt, en tegelijk
het confessionalisme afwijst. Zo lezen we: 'Stemmen wij
niet als gelovigen in met de belijdenis tot een gemeenschappelijk loflied op Gods grote daden ter verlossing?
Weten wij ons niet juist door middel van de belijdenis samen met Gods volk te staan op de grondslag der Schriften? Zó, gezamenlijk opgesteld met de broeders en tegenover een heerleger van dwalingen, nemen wij plaats aan
het front van het koninkrijk Gods. Het woord van God
bracht ons ook via de belijdenis aan het front, hetzelfde
woord zal ons nu tot de overwinning brengen' (788).
Dat is andere taal dan het benepen en zuinig spreken over
de belijdenis door de 'Open Brief'! In dit verband wordt
meteen op de actualiteit ingesproken: 'Het is hier wellicht
de plaats even te wijzen op die aartsvijand van het christelijk leven, het verschrikkelijk individualisme m.b.t. de
gemeenschap der heiligen. Onophoudelijk klopt de verleiding aan de deur om de kerk niet meer te zien en daarmee ook de belijdenis der kerk te degraderen tot een vrij
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stoffig cn onbelansrijk actenstuk, dat goed is voor dominees en 2 k . . maar waar wij studerenden of niet studerende mensen weinig of niets mee te maken hebben'.
Ach, was het boek Dr Lei X cqin,qdruk eens uit deze achter_grond yeschreven. hoe gauw zouden we elkaar gevonden
hebben! Nog &n citaai: 'GaT ons voorgeslacht in de confessie aan vele dwaIingen een scheidbrief, dan is e r voor
ons de taak niet alleen om zelf met de belijdenis (resultaat) mee te belijden (actueel). maar ook alles te weren
m.n. in de prediking der kerk, wat met de helijdeni~in
strijd i5'.
Geen confessionaHsme
Het doet weldadig aan dat Wiskerke tegelijk niet aan een
soort heiligenverering van de belijdenis doet.
Hij wiiït op een opmerking van Rrahi die waarschuwt tegen vitzucht, die aain de confessie niet toelaat menselijke
en gebrekkige taal te spreken (390). Hij memoreert een
opnierking van een der leidse professoren: daar is niemand van onï. die ook gemeend heeft, dat de woorden,
die in de confeïsiën eenï zijn gebruikt, degenen, die daarvan helijdeniq doen. alzo muden verhinden, dat zij geen
andere ooit meer Z O L I ~ Cmogen
~
gebruiken. of, dat zij de
wijzc cn mnnicr van spreken niet muden m o g n veranderen (796).
Met instemming hch ik dcze uitspraken dan ook doorgeFevcn in mijn b e k Her eeungr,qee ~ , a ~ ~ g een
l zde
e 4e mens
uit 1970, dus in het hectst van de strijd mndom de buiten
verband kerken. Maar dan wel in een heel ander kader
dan ds. Van dcn Brink het hier doet.
Immers, ccrst heeft hij betoogd dat de gereformeerde belijders niet aan de dric fomuliercn van eenheid gebonden
zijn. In strijd mct de fciten, 7aals we eerder aantmnden.
Vervrilgcns blijkt hij het gcvoclen van ds. Telder te wilIcn tolereren. dic niet slechts een z ~ i r d r u k k i nvan
~ de helijdenis bestreed. maar de !pel- van Schrift en belijdenis over
de tussentoestand. En het is juist de door dq. Van den
Brink zo geprezen dr. Wiskerke geweest ('onze geachte
cii bctrcurde collega ds. J.R. Wiskerke', bl. 156) die stetlig cn hrecd de Icer van ds. Tclder als in strijd mei Schrift
en hclijdenis heeft afgewe~en,als rapporteur op de Particuliere Synride van Zeeland, Noord-Rrahant, en Limburg
1962, 1 963. Zijn prachtige boek I , é v ~ ntussen steiven en
o p ~ t a n d i nGoeï
~,
1 963, legt daarvan een indrukwekkend
getuigenis af.

De leer van ds. B. Telder
Uiteraard worilt in di t boek uitvoerige aandacht besteed
aan de leer van ds. B. Teldcr en anderen (tot vandaag toe
in de Nederlandse Gerefomeerde Kerken voorgestaan),
dat yelovigen bij hun sterven niet n a ~ ude hemel gaan.
maar naar lichaam en ziel 'weg' zijn en pas temg komen
op de jon9ste dag. Al meteen wordt In het 'Woord vooraf' beweerd dat tle kritiek op deze afwijking van de belijdeni? schromelijk ovredreven wordt en 'ons soms zo weinig rankt' ( 1 0). Het zou een karikatuur zijn, wanneer deze
leer wordt getypeerd als: 'dood is dood'. We zullen zien.

,

I

i

Laat ik mogen beginnen mijn waardering erovcr uit le
spreken dat ds. Van den Rrink eerlijk erkent dat ds. Telder afwijkt van Schrift en belijdenis. Hij schrijrt: 'Wat
mij betreft: voor een lief diiig hadden wc gcwild dat d$.
Telder rondweg had erkend: '[k kom in strijd met een
stukje van de belijdenis'. Dat had een massa gch,&ketiik
en zeeën van tijd gescheeld' (1 3 I ) . Wat dit 'stukje van de
belijdenis' betreft, daarmee ha~itcllisccriVnn clen Brink
helaas deze erkenning toch ook weer. Er is meer aan de
hand dan hij suggereert.
D?.C. Vonk ~chreefheel agressief dat rij die geloven dat
de kinderen van God bij hun ïtcrvcn naar de hemel gaan,
gehoor geven aan 'de oudste leugen' van satan en tot een
ontkenning zouden komen van hct echte sterven van
Christus voor onze zonden. Daarvan schrijft ds. Van den
Brink: 'We kunnen ons goed voorsrellen dat zijn tegenstanders zich door dcze bestrijding gekwetst voelden.
Zelf ervaren we ons ook pijnlijk getroffen. Zouden we
niet gelnven dat d c Hcre J e ~ u echt
s
gestorven is? De7e
bestrijding is een misser' (133).
Opvallend is hierbij dat ds. Vrin den Brink zijn afwij7inp
van de leer van ds. Telder en ds. Vonk weer zo ~ t e r kin
het persoonlijk vlak trekt. Hij had 'voor een lief ding gcwild'. hij voelt zich er 'pijnlijk door getroffen'. hij acht
deze bestrijding van de belijdenis 'een misser'. Maar wc
missen hierin een k~rkelijhdenken, spreken en handelen.
W,mt her blijft een feit dat ds. Telder en dc. Vonk predikant in volle rechten in de Nederlandqe Gereformeerde
Kerken zijn gebleven. Ook anderen als ds. L.W.G. Blokhuis, die nag niet zolang L el eden kwam verzekeren dat er
maar drie mensen in de hemel zijn: naast Chriqtuï Henoch en Elia. Over de gelovigen die ontslapen zijn valt
volgens hem niets anders te zeggen dan dat z i j in het graf
liggen.
Ds. Van den Brink tekent er bezwaar tegen aan dat ik deze leer heb getypeerd als 'dood is dood'. Maar wanneer
ds. Teldcr schrijft dat iemand van een vroeg gestorven
kind niet mag zcggen: Broertje is in de hemel, maar:
broertje is gestorven en ligt nu in het graf - wat is dit anders dan: d o 4 is dood? Zeker, we weten heel wel dat
daaraan wordt toegevoegd dat hij 'strakc' weer uit het
graf zal opstaan. Maar dat neemt niet weg dat deze predikant met anderen niet wil weten van een 'tussentoestand'.
En in hun hoeken, gcschriften en preken werken ze jaar
in jaar uit op het kerkvolk in.
HeeZ duidelijk wordt dit uit wat ds. Telder in zijn tweede
boek hierover schreef: 'Tot zulk een onhijhelse antropologie behoort ... ook het poneren van een d u h k l e hcsiaanswijze van een gestorven mens: dood en toch ook levend, als ganse mens In het graf en t w h nok in een
hemelparadijs, als gehele mens gestorven en toch ook
waakzaam en werkzaam voortlevend', Sf~i-i~eiz
... wírurom.?, Kampen 1963, bl. 123. Weer vragen we: wat houdt
dit anders In dan 'dood is dood'? Dit publiceerde ds. Telder nog na zijn emeritaat op I januari 1962. En hij werd
daarin niet alleen door zijn kerkeraad gevolgd. die de Ieer
van Zondag 22 in dezen onsrhi-iftrturlijk durfde noemen,
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maar ook door anderen.
Ds. Van den Brink acht de term 'doorvreten' vee1 te
sterk, als bet gaat om de verbreiding van deze leer. Hij is
van mening dat hel gros van de Nederlands Gerefonneerden deze dwaalleer nier aanvaardt. Gelukkig, zou ik zeggen. In mi-in Cahier over het ontstaan van de Nederlands
Gereformeerde Kerken heb ik dan ook duidelijk gesteld:
'Tegelijk moet gezegd worden dat een overgrote-meerderheid niet met deze leer instemde, maar dat somrnigen
wel van mening waren dat zij geduld konden worden'
(25).Gelukkig dat er bij zoveel Nederlands Gereformeerden nog ccn schriftuurlijk cn confessioneel besef bestaat.
Maar dan wel ondanks de verregaande tolerantie die bij
hun voorgangers ten aanzien van deze afwijking van de
belijdenis bestaat.
Ds. Van den Brink geeft een groot aantal citaten uit het
blad Opbouw om aan te tnnen dat de leer van ds. Telder
c.s. daarin bestreden is. Dat i ? door mij nooit ontkend. tntegendeel. Wel wees ik erop dat dit blad, ook al w a men
het met de leer van ds. Telder niet eens, voor tolerantie
pleitte. Op het punt van kerkelijk samenleven nam men
dus hem en wie hem volgden in bescherming. Heel ver
ging daarin prof. dr. H.J. Jager. die beweerde dat onze belijdenir geen leer over de zogenaamde tussentoestand
kent. Het is volgens hem geoorloofd daarover van mening te venchillen. Hij meent daarmee in het voetspoor
van Calvijn te gaan. Ten onrechte, zoals we verder zullen
aantonen.

Calvijn over de tussentoestand
Ds. Van den Rsink komt met het veel gebruikte citaat van
Calvijn aandragen over 'enige nevel van onwetendheid'
in zaken, waarin men, zonder de hoofdsom van de religie
te schenden en zonder verlies van de zaligheid, onwetend
mag zijn (162). Er is vaak met dit citaat gewerkt om het
tolereren van d w a l i n ~ e nte rechtvaardigen, maar niet terecht. Want Calvijn voegt er meteen aan toe: 'Maar mijn
bedoeling is hierbij niet zelfs maar de allergeringste dwalingen in bescherming te nemen, aIsof ik meende, dat die
vriendelijk en oogluikend mogen begunstigd worden'.
Hij wil slechts kleine verschillen dragen. Pikant genoeg
voor war ons hier bezig houdt is dan het voorbeeld dat hij
gebruikt: 'Want welke kerken zouden om dit ene uit elkaar gaan, wanneer de ene, niet uit lust tot twisting, niet
uit hardnekkigheid om staande te houden, meent, dat de
zielen. wanneer ze uit het lichaam verhuizen, naar de hemel opvaren, en de andere niets zekers durft zeggen aangaande de plaats. maar toch voor zeker houdt, dat de zielen den Here leven?' (lasfitutir,IV, 12).
Ik denk dat bij de annhan~ercvan ds. Telder de haren ten
berge rijzen, als ze lezen over 'zielen die uit de lichamen
verhuizen'. Daar geloven ze nu net niks van! En al put ds.
Van den Brink in een uitvoerige noot (bl. 165, 166) zich
uit, met verwijzing naar citaten van prof. C. Veenhof, de
leer van ds. Telder onschuldiger voor te stellen dan ze is,
het baat hier niet. Meer dan duidelijk is dat ds. Telder C.S.
niets willen weten van zielen, die na het sterven voortbeJAARGANG 6814 - 24 OKTOBER 1992

staan. Hoewel Chrisrus zegt dat men niet bevreesd hoeft
te zijn voor hen die wel het lichaam kunnen doden, maar
niet de ziel (Matt. 10 : 28). Daaraan hield Calvijn vast.
De zielen /even voor de Here!
Wanneer hij dan ook niet de 'allergeringste dwaling' wil
toestaan, hoort zéker deze - eeuwen later verbreide dwaling van ds. Telder daarbij. Dat heeft hij trouwens
ook expliciet geschreven in zijn eerste theologische geschrift Psychop~nnychiu'tegen de beulen van de zielen,
die beweren dat de ziel na de dood is beroofd van bewustzijn'. De beulen van de zielen!
Hier moet ik ingaan op een opmeking van ds. Van den
Brink op bl. 161 van zijn boek: 'Vervolgens keren wij
ons tegen dr. W.G. de Vries. Hij beweert dat ds. Telder
'nog verder gaaf dan da doperse Ieei- ima de zie[es/uup'.
Dr. De Vries doet geen moeite dit te bewijzen'. Ik vraag
hem: is hier dan nog nader bewijs nodig? De dopersen
leerden dat de zielen niet hewusb voortbestaan, ds. Telder
leert dat zij h e l e m a ! niet voortbestaan. Dat laatste gaat
toch nog veel verder?
Laat ik dit ten overvloede duidelijk mogen maken met
wat Calvijn hierover geschreven heeft. Hij bestrijdt de
dopersen van wie somrnigen leerden dat de ziel alleen het
vermogen is om te ademen, om te bewegen en andere vitale acties te verrichten. Anderen beweren dat de ziel een
wezenlijk schepsel Ir, dat tussen sterven en opstanding
slaapt zonder enig gevoel, zonder verstand. Nu geldt van
iemand die slaapt dat hij er is, dat hij hesraat; alleen is hij
zich daarvan tijden? de slaap niet bewust. Maar ds. Telder
wil van dit onder~cheidtussen lichaam en ziel niet weten.
Laat staan van een vonr~hestaanvan de ziel. Daarin gaat
hij dus nog verder dan die dopessen die nog over een onbewust voorth~s?cdanspreken. Dat noemt Calvijn al een
'valse en verderfelijke leer" Wat zou hij dan wel zeggen
over de leer dat de zielen helemaal niet voortbestaan? We
hoeven er niet over in het onzekere te verkeren. Hij
schrijft: 'Hun konklusie dat de ziel van de mens vergaat
met helt lichaam, is niet alleen een beestachtigheid maar
ook een schaamteloze vrijpostigheid'. (Zie hierover W.
Balke, Calvijn en de dopers^ r a d i h l n , Amsterdam
1973, bl. 318-3231,
Maar hoe anders oordeelt dq. Van den Brink over deze
dwaling: 'Eindhoven koos een milde behandeling van ds.
Telder op grond van het feit, dat geen fundamentele geloofswaarheden in geding waren' (162).
Tolerantie
Hier komt een tolerantie-opvatting om de hoek kijken,
die vrijwel oeverloos is. Zelf heeft Van den Brink die aldus onder woorden gebracht: mehrnoe? staan in 'de vrijheid van de liefde'. Dit betekent onder meer dat men de
kerk te Rijsbergen met open avondmaalstafel, met kinderen aan het avondmaal, met één dienst per zondag en met
een 'vrije voorganger' moet aanvaarden, want ze staat in
een 'zendingssituatie'. Wel brengt deze vrijheid haar zonder meer in conflict met de kerkorde, maar de vrijheid om
zondaren daadwerkelijk lief te hebben mag aan deze ge-

meente niet ontnamen worden. De merktekenen van de
ware kerk zijn 'bij onze zu5terkerken van Breda en Rijsbergen annwe~ig'en 'we mogen slechts scheiden van
hen, die in hel gcheel niet van de kerk zijn' (Ophouw, 4
april 1869).
Wie deze tolerantie niet wil opbrengen wordt door de
toenmalige Eindhovense predikant beschuldigd van ong-ehoorzaamheid aan Jezus Christus. Hij durft deze krasse
taal tegen de Gereformeerde Kerken gebruiken: 'Bekeert
u ... En zo niet, dan zult u 'toch moeten vrezen, dat u op de
weg van verdeeldheid verdeeldheid zult ontmoeten. U
weet ioch, dat de Here altijd straft met de weg die we zelf
kiezen?'
Met dit oordeel in de naam van 'de vrijheid der liefde'
worden de Gereformeerde Kerken bedreigd. Laten we
niet verycten dat dit tot de achtergrond van dit boek behoort, ondanks allerlei verzekeringen van liefde, gedw ld
en zachtmoedigheid. Men eisl cen vrijheid op die de Gererormcerde Kerken in Nederland nooit gekend hebben.
Maar deze 'liefdevolle roleriintie' he~taatniet tegenover
hen die in de lijn van Calvijn en de gereformeerden een
deyq~lijketolerantie fifwi,fzcn.Hun wordt het oordeel aange7egd.
Hoever rnen met deze tolerantie wil gaan blijkt uit wat de
kerkeraad van Baarn. die hiiiten verband geraakte,
sclireef: 'Pas als het evangelie 7.n totaal op zijn kop gczet
wordt, dat het hart erizit wcggesneden is, als er is het boeleren als door valse priesterï onder Israël, dan ccrst ga je
een kerk afschri,jvcn'.
Geheel in d e ~ elijn schreef de kerkeraad van Voorthui7en, die eveneens buiten het verband van de gerefomeerde kerken ging, dat hij er niet aan wil meewerken 'om
Kerken. welke dat otik mogen zijn, waarvan hij niet overtuigd is, dat deze synagoge des satans zijn, buiten onze
gemeenschap ie sluiten'.
Dit alles komt cr op neer, dat ambtsdragers die zich niet
houden aan Iict ondertekeningsfomul~crongeveer alles
kunnen voorstaan en verrichten, zoIang het evangelie niet
op zijn kop wordt gezet en de kerk waartoe zi-i behoren
geen synagoge van satan is. Het independentisme e n de
dominocratie tcn voeten uit! Maar dan wel ten koste van
de eenheid van de Gereformeerde Kerken in leer en kerkregering.
Uiteraard kennen de Gereformeerde Kerken tolerantie.
Mensen die bijvoorbeeld moeire hebben met de kinderdoop of de leer van het duizendjarig rijk worden niet uit
haas gemeenschap geweerd. Daarover zal geduldig gesproken en (inderwezen moeten worden. Maar dat is iets
anders diin dat een predikant de kinderdorip van de kansel
mag bestrijden nf de leer van het chiliasme mag prediken.
De gereformeerde belijdenis vormt de band van de eenheid, plaatselijk en landelijk. En wanneer we in de gemeenschap van de kerk elkaar willen houden aan de confessie naar God5 Woord wordt van deze confessionele
binding teker geen zweep of karwars tegen trouwe dienaren van Christus gemaakt.
En her 6 ook niet gebeurd in de jaren zestig. Er bestond
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toen ab~oluutgeen schorsingsdrift. Integendeel, jaren en
jaren lang is getracht op kerkeraden en kerkelijke vergaderingen de eenheid van de Geert te behouden door de
band des vredes, in rrouw aan Schrift, confessie en kerkorde.
Dat geldt met name ook ten aanzien van de afwijkingen
van ds. Telder. Zo werd bij de samenspekingen met de
Christelijke Gereformeerden aan onze deputaten over
diens boek gevraagd: 'Hoe is het mogelijk, dat dit boek
verschenen is? Is hier niet een ingaan tegen de belijdenis
op een bepaald punt? Is het wel juist, rlat de kerkelijke
vergaderingen hem niet tot de orde hebben geroepen?'
Daarop werd onder mees geantwoord dat deze zaak door
bepaalde kerkeraden bij zijn kerkeraad en de classis aanhangig was gemaakt. Verder dat men er de meeste moeite
mee had dal ds. Telder zich aan z'n belofte in het ondertekeningsformulier ontslagen achtte. En dan komt er een
opmerkelijke uitspraak: 'We hopen, dat u het tempo van
behandeling kunt verstaan: we zij dodelijk geschrokken
van de synodocratische tucht'. Dat gebeurde al in 1962!
(Zie Acfa Hoogeveen l 969, 1970, bl. 630,631).
Maar in het onderhavige boek worden onze kerken zonder meer beschuldigd van heerschappijvoering door kerkelijke vergaderingen. We hopen er neg op terug te komen.
Als het voorgaande maar duidelijk heeft gemaakt dat juist
die kerken stuk gingen, die zich niet hielden aan de akkoorden inzake trouw aan confessie cn kerkorde. De
vraag 'welke kerk ging stuk' kan dan ook met ovemiiging beantwoord worden: elke kerk die niet meer het gereformeerde spoor hield, ondanks alle aandrang, ja smekingen om zich te houden aan wat eenmaal voor Gods
aangezicht plechtig was beloofd.

Diep ingrijpend
Hoc diep ingrijpend deze zaak was, kan een verwijzing
naar wat kort na de Vrijmaking plaatsgreep duidelijk maken.
In 1945 verscheen er een boekje van de synodaal gereformeerde predikant ds. A.A. Leenhouts met de titel In pra
punt de.r rz,jds. Deze ontwikkelde daarin zijn bezwaren tegen de leer van de kerk inzake dc tussentoestand. Hij
kwam, evenals ds. Telder jaren later, tot de stelling dat er
geen leven onmiddellijk na dit leven is en dat de kerk niet
in Zondag 22 mag belijden dat onze ziel terstond na dit
leven tot onq Hoofd Chrisms opgenomen wordt.
K. Schilder achtte dit een zo grote dwaling dat hij er een
lange reeks hoofdartikelen aan wijdde in De R~formatle
van 1946.
Met een heroep op theologen uit het verleden als Luther
en Calvijn en op exegeten uit verieden en heden wees hij
het ongerijmde en onschriftuurlijke van deze leer aan. Hij
verweet de synodaal Gereformeerde Kerken dat zij deze
dwaalleer duldden, terwijl ze gmed gereformeerden door
schorsingen en avondmaalsafhoudingen in de jaren veertig hadden uitgeworpen. Schilder komt dan tot de conclusie: 'Wat nu haar onderwijs in dezen betreft, voor ons beJAARGANG6814 - 24 OKTOBER 1992

sef is er geen enkele mogelijkheid van trouw aan de
Schrift met gelijktijdige loochening van de tussentoec;tand'.
Dat gold van een synodaal gereformeerd predikant. Het
zou toch een meten met twee maten zijn geweest, wanneer dit ten aanzien van een (vrijgemaakt) gereformeerd
predikant niet openlijk was gezegd? De geloofwaardigheid van de Vrijmaking stond in de jaren zestig op het
spel. Waren de kerkcn in leer en kerkregering teruggekeerd naar Gods Woord? Dan zou binnen haar gemeenschap niet geduld mogen worden wat in anderen werd gelaakt.
Vijmaking mag niet ontaarden in vrijgevochtenheid in
leer en kerkregering. De Gereformeerde Kerken willen
sinds de Vrijmaking geen nieuwe specialiteit vormen binnen het bonte kerkelijk ge7.elschap in Nederland. Integendeel, zij blijven volhouden dat ze in de lijn van de kerk
van alle eeuwen kerk van Christus zijn, waarin de grenzen naar zijn Woord getrokken worden.
Dat was ten diepste in het geding hij de strijd met de buiten verband kerken: het oecumenisch karakter van de Gereïormeerde Kerken, waarin ntetr aan Gods Woord wordt
'toegevoegd', maar ook niets daarvan wordt 'afgedaan'
(Openb. 22 : 19).

W.G. de Vries

GEKNIPT VOOR VANDAAG

HET LEVEN IN
Wij mogen Ieveri. We kunne11nnk zeggen: ij moere11IPIJPII.
liet leven is een iloorrer ht. Maur het is uok ren roepfng.
Zelfs in de eerste plr~atsroeping. Jezus Christus is in de wereld gekomen, om ons hrt leven als roeping t~ Irren kennen,
en om ons heh,aarn te maken roor deze roeping Deze h ~ t c kenis van onze Heer Jezus Christus nar& maar al te weinig
begr~pen.Te n~einigsok door hen die Hem o p r ~ c h iuilien
dienm. Door alle P P U W ' C ~ Ih ~ o n~t mno f r c n W ~ Pde jiedarhre
alsqf Jecus Chrisrus afwijzend regenoi8erher lewn zozc siaaii
En alsof h ~ i'olgen
t
van Christus zou hrrekrnen, dar oti:e
Iiejdr \.oor her leven srerven moet. Er1 toch: in keel de gesrhiederiis is er nooit iemand geweest, die het leven :h heefr
lietgehad, en zh om her leven fiew~orir~ld
heefr, als .Je:us
Chrzstus, u'c V e r l o s ~ e iMaar
.
HiJ h ~ e jher
f leven li~f;Sehad,
omdat Hij God liefhad. Hij is de Christus. Dat wil rpggen:
de door Go$ aangestefde. HiJ hud een o p u ' m c h t . Hij hud dl,
(,prIracht. hrt Iri~enfr vrinJenlen.Hij wist n n t het I ~ v r nis.
Dar dit niet is, wat nuij ervan maken. Dut dir nier is, dat wij
uit de wereld halen nRarwjj Ri'L7acv hrhhrn, en dut wil ermw
doen wat wij willen. Dar is niet het leven, maar de dood. en
van dar h ~ s t a u ni ~ g tHij: war heeft een mens ei-aaii alr hij de
hele w e r ~ l dwint, waar zir hiclf srhude roehrengr? Daarom
jtppft J r ~ Christus
s
aJivjS=~ndjiestaan trgerini)pr her hesfuun. zoals dat hier geleefd wordr. Hjj vond hef niet mooi,
niet interessant, niet nnrrtrckkeliJk Hij hwft rnlun ~rgl'uwd!
Ook in zijn aallermooistr vorm. D o u t - t ~ g ~Jrrrft
n Hij riee ge;egd. Dat Fieefr Hij vei.lufen.En uiin h ~ k it uis heefi Hij laten
zien wnt dit waard is. Het ligf ondei-Gods ov1.cir~1.En wclbr
waarde ZOU het dan hrhhen?
Muur dar h c r ~ k r i rniet, dat Hij afiijrend tegeilniber hef Ievrn stond. Juist niet. H P lcven
~
is var1 Gnd. En alles wat erhij
hooi-t. Jezus Chrisrus is in ons menrelilk hestaan binnengekornpn. Hij hetft clai aanjienomen, om daarin ons het Ieigcn
te geven.
Daarin. Dat hetekent, dat don hrt menselykr naai lirhaam
en :iel door .Iezus Christus nier n~urdtte nrct gerluun, maar
dar Hij het I U I S ~ten rolale tot zijn rechl lant krimerr. Dut H i j
het in dzenst neemt, opdat de heet-lykheid imunde S r h r y p ~ r
daarin zou schitteren.
Zo leert de S ~ h r i f hrt.
i
En als wij zo u i r de Sclirifi Christti~
hebben leren kennen, dun lukt ons her lei7cn en dan hebben
wij daarvan verwachting. Dan w e f ~ we
n B I I S daar door God
~ e r o ~ . p cGeroepen
n.
om hier op aarde mea Gods SC hepping
bezig te ziln. Dan worden Mgeheiv-jJd ilan een v~rufgoden
van het werk. Alr we het daarvan moeten hehhen, dan idnden W P d~ vreugde van het Ieven niet Die is iwnr dr wij;en
en vrrsrclndijien verhorgen. Dar hetekent: dre is door de
wijsheid en door hct vrrstund ~ o n d m
~ er n nier te grijpen
Maar die is aan rlc b n d e r ~ ng~nprnbaord.Dar 15: die is alleen maar te vinden door het ~ ~ E o oEn
f . hel MJB~-dt
pax goed,
als wijsheid en verstand in drenst komen \Junhel gclnnf. Dan
krijgen we hetekenis voor hrt levrn Als medeu~rrkersvan
Christus
En zo ;.ekcr als Jezus Christus, CJE Gekr~zsi~qdu'
de rnzge
Marhrhehher in de wei-eld is, zo z e h r wcii-dt dun door Hem
ons leien van herekenis Om dc schutten t~ otirdckk~n,die
God in Zrjn wereld xrlegd heefr, er1 die door dc zonde W P $ , den verwoest. En dan staar her dienen van Christus in de
rneesr schrille tegenstrllin~tot de zelfiinr,htige I~venshouding, die allt~enuit ?sop eigen redding, teiwijl de wereld ton
ondcr gaut.
SIerhrs door walai- het leven als roeping ge:ieii wordt, wordt
ook genoten de vreugde van het leven
In Jezus Christias is het leven. Nier alleen maar In dt. toekomst, maar nok in hef h ~ d ~ Hier
n . In de te,qenw~oordige
aardsr v~i-houdinjien.HiJ hrengf hier het Koninkrijk Go&.
D. Sikkel.
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'Gods Woord
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het studentenleven'. 1941.

schetst daarin ook het leven en de invloed van Smytegelt,
zoals uit de herdrukken van zijn preken valt af te lezen.
Er zijn duidelijk pieken te constateren in de tijd van de
Afqcheiding en later weer in die van de Doleantie! Urk
voegt zich in een parroofl. In dat van het 'gereformeerd
piëtisme' dat een diepe bedding vormde in de vorige
eeuw. Maar - het christelijk gereformeerde Urk koos hier
wel heel duidelijk positie!

Het 'overjarig koren'
Nogmoals op Urk ter kerke (chr, geref.]
We steldcn 14 dagen geledcn. dat de cliristelijke gereformeerde broederi van ná 1892 wel radicaal het front sloten
tegenover Kuyper cn diens 'gereformeerde' scholastiek,
maar dat ze daarmee ntig niet af waren van de last van het
verleden. Integendeel: terwijl het front in de richting
Kuyper werd gesloten, werd e r geheel opening gegeven
aan het 'gcrcformeerd' piëtisme. Dht werd in stelling gebracht tcgenover het kuyperiaanse idee van 'veronderste!de wedcrgehoorte' l Bij wi jzc van voorbeeld haalden w e
de 'kleine' kerkgeschiedenis van het eiland Urk naar voren. Daar nu nog iets meer over. Het was np l F febr. 1894
dat de eerste christelijke gereformeerde samenkomst
werd gehouden. Er werd (70 S. Baarssen in Ook dut wus
Urk) gelczcn "een predikatie uit de Keurqtoffen van Bernardus Smytegelt en wel des mnrgenc en dec avonds".
De gemecnte was herderloos, maar 7och't aansluiting bij
het ~Iiriqtelijke gerefrirmeerde kerkverband. Daarbij waren de twee predikiintcn Van Lingen en J.W. Wiïre Czn,
die niet in de Vereniging waren meegegaan, uiteraard de
centrale figuren. Wisse was In die tijd predikant te 's Gravenhagc en kon de kleine gemecnte in Urk maar af en toe
bezoeken. Maar hij is er reeds op l3 februari. Dan wordt
een kcrkcraad gekozen en 'de jaarlijkse biddag' gehouden. Mitiir daarna is het weer preeklezen. Daarvan lezen
we dan: "De eerstvrilgende zondapen deden de heide ouderlingen om hcurten dienst. Behalve de Keur~toffenvan
Smytegelt: lazcn 7ij tijdens de avonddiensten uit de Catechismus van dezelfde schrijver". Daarmee is het beeld
compleet: de wapen wordt ge7et op het spoor van het 'bevindelijk christendom', zá als dat gestalte kreeg in de preken van Smytegelt. Men verkooï dit 'overjarig koren',
want voelde 7icli daar v e i l i ~ e bq
r dan bij de 'nieuwenvetse kost', die vanuit de Vrije Univcr~iteitwerd aangeboden!

De invloed van Smytegelt
Wanneer wij de naam Sniytegelt horen dan denken we
aan de man van de eindeloze preken over 'Het gckrookte
riet' en aan een bevindelijkheid die de mens en dc christen nuar :ic.hze/j verwijst en in iirlaefl doet worden om
daar 'de kennierken' van het ware geloof te vinden en om
op die weg de zekerheid te ontvangen van het helt en van
de genade van een ~ouvereinGod.
Toch is er mecr van de7e 'oude schrijver' tc zeggen! Het
i s ril tekenend - cn onï beeld van Urk ook zuiver houden!
- dat de grote predikcr van Middelburg uit het begin van
de 1Xe eeuw ntel alleen geliefd was op het christelijk gereformeerde Urk. t l ~ rde
l I Y p tltlltw heeft SrnytegeI~gelei ~ n Het
!
is vcrhazingwekkend te zien hoe groot het verspreidingsgchied van zijn preken was (en iï). De ene
hcrdruk volgr op de andere, zowel van het Gekrookte riet
als van de Keui:~triJPn als van de Catcrhismu.i-vel-klrai?n.q, om niet meer te nocmen. En het zijn niet eens is preken die Smytegelt voor de druk heeft klaar gemaakt! Wat
tijdens dc dienst werd opgetekend vond deze verre verspreiding. De kansel van Middelburg van het begin van
de 18e ccuw werd de kansel van de 19e eeuw voor hen,
wier ~ i c l'walgde' van de 'lichte kost' en de 'flauwe
spijs' die e l d m werd aangeboden. Prof. de V i j e r gaf in
1947 een bewerking van het Gekookte Riet uit. Hij

De kracht van Smytegelt
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Hei w k inderdaad 'overjarig koren', dat aan de mensen
werd voorgezet! Men kan meewarig doen over dat beschimmelde brood. Die verouderde iaal en dat stichtelijke
jargon uit die tranenrijke 18e eeuw. Maar laten we niet al
te snel met 'vader Sinytegelt' en met het gereformeerd
piëtisme klaar willen komen.
Wie zich in de keuisauJen en in de Carechismus-verkluring verdiept en Smytegelt in de cnntekst van zon ei(qen
rijd ziet, ontdekt dat er kracht schuilt in deze prediking:
onder het overjarig koren is toch ook voedzaam graan Ievensbrood onder het kaf!
We moeten Smytegelt met al die andere predikers van de
Nadere Reformatie op de kansel in een kerk zien staan,
die tot een volkskerk aan het verworden wuï. Het sprak
vanz~5fdat men 'gereformeerd' was. Het sprak 'vanzelf',
dat men belijdenis van het geloof deed. Heel het kerkelijk
en geestelijk leven was vunzelf~pl-eknidgeworden. De
orrhudoxe posities werden nog wel ingenomen. Dissidenten als roomsen, remonstranten en 'mennirten' stonden
aan de zijlijn. De gereformeerde kerk was de publieke
kerk. En alles was in orde. Aléén: de godsvrucht was gcweken.
In die cijd zijn de predikers van de Nadere Reformatic de
grote pleitbezorgers voor de godsvrucht geworden, zowel
in het persoonlijke als in het publieke leven. En dar betekende concreet, dat zij met het ontdekkende Woord van
God optrokken tegen de toenmalige verwereldli+jkingin
de kerk. Ze kenden de gereformeerde kerk echt wel als
'de ware kerkyen durfden daar openhart-lgei over te spreken dan velen vandaag. Ook SmytegeIt. En aan de véle
ïecten (de 'mennisten') werd geen krimp gegeven. Dan
wirt de kansel ook geduldig en indringend te onderwijzen. Maar vóór alles werd het gevaar van de v~fnzelf~cprt~kenheic1.r-religie onderkend en werd er voor gewaarschuwd dat men - 'gereformeerd' en al - het in dir levcn
zocht, waar zóveel welvaart, zóveel luxe van de 'gouden
eeuw' was. "Zoudt gij {zo vraagt Srnytegelt in een preck
over Luk. 23:43 aan "de zandaar") in uw leven den duivel dienen, en dan in uw srerven hij God komen! Wij zeg.pen u, als gij zoo voortgaat, dan zult gij zorgeloos en genadeloos stcrven. en met dat uwe oogen gesloten zijn. zal
her wezen: 'heden zult gij bij den duivel in de helIe wezen'. Van uwe tafel, van alle uw pracht, en van alle uwe
delicatessen en van uw ijdel gezelschap wordt gij dan
weggesleept naar de helle im; Ja, gij draagt nu al de beginsels van de helsche pijne, in dat wroegen en knagen,
en in de beroerten5 die er in uwe consciende zijn' (-) Gij
draagt de beginsels van de helle al in uwe ziele. Het zal
wat te zeggen zijn, zoo gewaarschuwd te zijn en dan nog
ver1oren te gaan".
Ik citeer uit een boek met gotische letten. Alles ouderwets en oude taal. Maar het is wCI he! profetische woord
in pen zatre kerk; prediken van de wraak en de vloek van
het Verbond onder een zeer Rei'Msl volk van het Verbond.
En er is over de kracht van Smytegelt nog meer te zeggen!
J. Kamphuis
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M U Z II E K

KERKLIED: HEDEN, VERLEDEN.. . TOEKOMST?
Op het gebicd van het geeaelijk lied zi,jn er tegenwoordig
nogal wat stijlen en stromingen. Meest naclrukkel ijk aanwezig ~ i j nwel de aan het opwekkingslicd verwante genres. Uok binncn de Gereformeerde Kerken i%de populariteit van deft: liederen groot. Ze worden in meer dan één
gemeente ook tijdens kerkelijke vergaderingen gezongen.
In zogennamdc 'aangepaste kerkdiensten' worden dergel ijke liederen gcschi kt geacht voor liturgisch gchruik. De
volgende, meest v o o r de hand liggende stap zou zijn dat
7e in de 'yewonc kcrkdiensten' gebruikt gaan worden.
Het lijkt me medc daartim jrinvol eens stil te staan bij het
vraagstuk van dc liedgenres die wij gebruiken. Wanneer
we spreken ovcr liederen hebben we hel zowel over de
tek5t als de inclodie. In dit artikel wil ik de rnclodieën
eens beaccentueren.
Het vraagstuk van de gewenste melodie-genres is niet gemakkelijk. Verrc van dat. Het i s begrijpelijk dat veleii
7eggen met de mond val tanden te Ftaan wanneer gepleit
wordt voor het gebruik van (bijv.) gospelsongs in de eredienst. Het is een Rijzonder ingewikkeld terrein, waarover
7eer uitgebreid nagcdacht en gesproken zou moeten worden. Temeer oindat er ook nogal wat uikrmate belangnjke buitenmuzikale vraagstukken om de hoek komen kijkcn. Je kunt niet volstaan rnct louter en alleen naar de
muziek te kijken. Je moet bijvoorbeeld ook naar haar gebruikers kijken, hoe zij leven en denken. Muziekstijlenlgenres en rniiziekkc~izenhangen camen met allerlei
religieuze. maatschappclij ke, sociologische processen en
si tuatiec.
Het is dus een complex vraagstuk. Het zal dan ook duidelijk 7ijn dat men in dit iirtikeI (daarom) tevergeefs zal
zoeken naar 'pasklare antwoorden', laat staan naar het
'laatsle woord' over dczc materie. Ik kan (hier) hooguii
een aantal gedachten naar voren brengen, die mij relevant
lijken voor het vraagstuk van de melodieën. Aandacht
voor dit onderwerp gebeurt mede op verzoeken die mij
van diverse zijde berciktcn.

bekering in het middelpunt kwamen te staan (i.p.v. verkondiging van de Schrift), veranderde ook hei karakter
van de nielodieen. Er kwamen melodieën die zich allereerst richttcn op het opwekken en vertolken van enaoiies.
Vandaar dc stelling dat het eigenlijk een hachelijke zaak
is tekst en melodie los te koppelen en onafhankelijk van
elkaar te beoordelen. Daarhij zou de tekst dan moeten
voldoen aan bepaalde normen. terwijl de melodie tot het
'neutraal terrein' zou behoren.
Een melodie is nooit waardevrid. Ook al omdat een tnelodie de tekst altijd interpreteert. Al was het alleen al doordat zij woorden een bepaaIde einotionele lading geeft of
juist niet wil geven. Een melodie kan de tekst zelfs tegenwerken. Dar gebeurt bijvoorbeeld wanneer het karakter
van melodie en tekst elknars tegenpolen zijn. Zo voelt iedereen wel aan dot je op de melodie van 'Ik wil mij gaan
vertroosten' bijvoorbeeld niet dc uitbundige woorden
'Looft God, goed is het leven, wat zijn wij toch verblijd!'
kunt zingen. Technisch gezien kan het wel, maar het karakter van de melodie strijdt rnct de inhoud van de tekst.
De melodie ondersteunt de tekst niet. Zij interpreteert de
tekst door de jubelende woorden in een klagend ncpcnde
afccr te plaatsen.
Een ander geval van 'interprerarie' is wanneer Piiikqtcrgroeperingen in het kader van evangelisatie-activiteiten
zingen over Gods heilswerk met gebruikmaking van suiker-zoete, zwijmelende melodieën. Gebruikers van dergelijke melodiegenres moeten niet gek staan tc kijken wanneer de luisteraar - cru geformuleerd - het bceld krijgt
van een 'suiker-zoete Heer' en een idem evangeIie. Het is
na~uurlijkmogelijk dat men bewust dit beeld wiI overbrengen en dat men bewusc de Schrift in die sfccr wil
pIaaisen en verkondigen. De vraag is dan of de Schrift in
die sfeer geplaatst moet worden.

Muziek is geen neutraal terrein. Er moeten keuzen gcmaakt worden en daarbij komen al gauw principes om de

Geen neutraal

terrein

Laten we beginnen rnct dc opmerking dat melodieën niet
onbelangrijk zijn omdat zij nooit en te nimmer neutraal,
'waardevrij' zijn. Zeker niet bij een 'geestelijke' tekst.
Tnt rrp de dag van vandaag gaan tckst en rnejodie hand in
hand. In de geschiedenis van het kerklied zien we dat erofweg gezegd - veranderingen in de teksten tegelijkertijd ook in de melodieën waar te nemen zijn.
Vrij duidclijk is dit bijvoorbeeld waar te nemen bij de
mens-gerichte geestelijke liederen uit het Piëtisme van de
IXe eeuw. Toen in de teksten de mens en zijn wegen tot

I

hoek kijken. Zo kun je bijvoorbeeld als uitgangspunt kiezen dat de melodie zich allereerst richt op de tekst, dus
de tekstinhoud als startpunt neemt. Het achterliggend
principe zou dan zoiets kunnen zijn als 'het Woord moet
het doen'.
Als primair uitgangspunt zou je ook kunnen nemen: melodieën moeten mensen direct aanspreken en trekken.
Muziek is dan a1lercc1-stgericht op het losmaken van
emoties. Je wilt mensen d.m.v. een aanspreekba~emelodie toegankelijk inaken voor de hoodcchap. Een meIodie
functioneert hier dus als een soort 'reclame-middel',
- .
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waarmee je aandacht vraagt, reclame maakt voor je boodschap. het evrin~elie.We gaan hier dus meer in de richting vaii Jcsqja 23 : l h waar het lied gebruikt wordt om
aandacht te [rekken: niooi spelen en veel zingen, opdat
men aiin ons denke.' Her is de vraag of dit 'reclame'-uitgiingspunt wel het meest gewenste i s bij het kerklied.2

Teruggrijpen op he t verleden
Hoe tl,iri ook, het is m.i. heel goed mogelijk te spreken
over 'normen eii waarden' inzake het gewenste melodieyenre voor liet kerklied. Dikwijls wordt echter opgemerkt
dat smaketi riu eenmaal verschillen. Onze smaak zou anders zijn daii in de 16e eeuw en d u kiezen
~
we voor liederen met andere rneiodie-genres.
Het is allereerst goed wanneer we ons bedenken dat onze
smaak eigenlijk voor een zeer groot deel 'aangeleerd' is.
Welke muziek wc 'mooi' vinden. wordt in sterke mate
bepaald door onze luisterervaring. Globaal gezegd vinden
we die muziek mooi, waarmee we vertrouwd zijn, die ons
'bekend' voorkomt. Nu is belangrijk te constateren dat
'smaak' en muzickkeuzen aan verandering onderhevig
zijn of klinncn zi,jn. Zoals iedereen kan waarnemen is onze smaak niet onveranderlijk.
Vervoigenï is het goed wanneer wc ons realiseren dat de
kerk door dc eeuwen heen voortdurend teruggegrepen
heeft op cie kerkmuziek van voorgaande tijden. Hoeveel
e i ~ e ninbreng men ook had. steeds weer blijkt dat de kerk
zich bewust was dat er een kerklied-traditie vwrtgezet
moest wordcn.
En dan ncmen we maar weer Luther als voo~heeld.Dete
reformator wilde doelbewust in zijn kerkmuziek het goede uit voorgaande eeuwen behouden. Nu zou je nog kunnen ?eggen dat Luther 'niuzikaal' was en zelf ijzersterke
rnelodicEn kon maken, die we vandaag nog gebruiken. Je
zou kunnen zeggen dat de 'Wittenbeqse nachtegaal' nu
eenmaal van de oude kerkmuziek hield en haar daarom
~ o v e emogelijk
l
wilde bewaren.
Maar ook dt: niet zo muzikale Calvijn kan als voorbeeld
dienen. Ook hij zocht aansluiting bij de kerk van voorgaande eeuwen. Zelfs inzake de melodieën die voor het
Geneefsc psalter gebruikt moest worden, keek Calvijn terug in de tijd. Zo werd voor een aantal Geneefse melodieen een inelodie van een rocirnse hymne- of sequensmelodie als voorbeeld gebruikt.
Andere melodieën zijn waarschijnlijk zonder aanwijsbare
gregoriaanse voorbeelden gecomponeerd. Wel maakte
rnen ook bij deze melodieën gebruik van karakteristieke
melodieionnules, die eigen waren aan de kerktoonsoorten
waarvan het gregoriaans zich bediende.' Dit alles verklaart dat het Geneefse gemeentelid AndrE du Chasteau
in 1553 werd vermaand omdat hij tijden.; het psalmzingen
hoofdschuddend had opgemerkt dat het was alsof hij
roomse priesters hoorde zingen. Tuqren twee haakjes: er
is niets nieuwi onder de zon wanneer tegenwoordig bijvoorbeeld gezang 3 wel eens 'rooms' wordt genoemd!
Nieuw is alleen dat dergelijke uitroepen - inconsequent

genoeg - niet gehoord worden bij de Geneefse psalmmelodieën.
Kortom, reformatie betekende geen revolutie [en aanzicn
van het melodie-genre. Kennelijk was er zoiets als cen
'traditie' die voortgezet moest worden. Diezelfde 'traditie' bleek bovendien een goede en bruikbare inspiratiebron. Je ontdekte nieuwe muzikale mogelijkheden die
fraai in die traditie ingepast konden worden. Eigentbds én
'traditioneel '.
Iets dergelijks zien we in de tweede helft van de 19e
eeuw. Langzaam maar 7.eker ontstond een hernieuwde
aandacht voor het kerklied. In dat kader hehbcn mensen
als Prof. J.G.R. Acquoy veel gedaan om de oorspronkelijke versies van de psalmmelodieën onder het stof vandaan
te krijgen. In onze eeuw moet vooral de naam van Ina
Lohr gentlemd worden.
Met name in de 20e eeuw ~ i e nwe dat het opnieuw ontdekte oude kerklied de inspiratiebron werd voor een
vloed aan voortreffelijke nieuwe melodieën, die een
waardige voortzetting zijn en willen zijn van de oudkerkelijke traditie. Beperken we ons tot het Nederlandstalige
grondgebied dan zijn namen te noemen van Ignatius de
Sutter, Jan Boeke, Frits Mehrtens, Willem Vogel, A.C.
Schuurman en vele anderen. De melodieën verraden niet
alleen hun twintigste eeuwse herkom~t,maar ook bekendheid met de kerkelijke traditie.

Bekendheid
Mijn uitgangspunt is dat de kerk - ook wat haar lied betreft - een traditie heeft voort te zetten. Daarbij is vanzelfsprekend ruimte voor ei~en(tijdse)inbreng en accenten. Maar wie mag bepalen welke melodieën wel en
welke niet binnen de 'traditie' passen en haar voort7xtten? Ik denk dat we dat heel simpel met z'n allen mogen
bepalen. Iedereen heeft bij wijze van spreken 'stemrecht'
en mag beoordelen.
Echter, 'inspraak' en 'beoordelen' veronderstellen niet alleen 'betrokkenheid', maar ook een bepaald minimum
aan 'bekendheid. Niet voor niets mag je pas aan de verkiezing van ambtsdragers deelnemen wanneer je hlijdenis
gedaan hebt. Zo moet je ook je eigen kerklied-traditie een
beetje kennen, wil je kunnen zeggen of een melodie daar
wel of niet in past. Met 'kennen' bedoel ik dan uiteraard
niet het weten van jaartallen, feiten, titels e.d.. maar 'vertrouwd zijn met'. Je moet irnmerr nok met Chinees eten
vertrouwd zijn om te kunnen beoordelen of het Chinese
restaurant bij u om de hoek van de straat goed is.
En dan zouden wij ons af kunnen vragen in hoeverre wij
op dit moment het kerkEied uit de eeuwen vóór 1700 en
na 1900 voldoende kennen. Hebben wij daarvan ecn goed
beeld? Lijn we vertrouwd met 'het kerklied' uit de tijd
van Augustinus en Ambrosius, uit de Middeleeuwen4, de
Reformatie (1 6e eeuw) en uit de 2 k eeuw?
Naar mijn inschatting moeten deze vragen negaticf beantwoord worden. In het Gereformeerd Kerkboek treffen we
slechtf 15 gezangen aan die naar tekst én m e l d i e in één
van de genoemde tijdvakken (zo'n E7 eeuwen kerkgeJAARGANG 6814 - 24 OKTOBER 1992

schiedenis!) ontstaan zijn. En in de geschiedenis van het
Nederlands calvinisme is dat nog een ongehoord groot
aantal !
De afgelopen eeuwen (vanaf 1700) hebben wc niet vccl
gelegenheid genomen of gehad om 'het kerklied' uit gcnoemde perioden te Ieren kennen. In de 17e en l ge ceuw
waren we tegen het zingen van andere gezangen dan in
Datheens kerkboek voorkwamen. In de 19e eeuw voerden
we terecht strijd tegen het rationalisme, dat in de bundel
Evangeli~cheGezangen zo sterk naar voren kwam. Gezangen in de eredienst kenden de kerken van de Afscheiding h a a ~niet.
t
Buiten de kerkdiensten leerden we tot ver in onze eeuw
vooral het liedrepertoire uit methodistische kringen kennen en gebruiken (bijv. Johanne4 de Heer). Het past ons
niet cr nLi goedkoop op af te geven, maat het waren natuurlijk wel licdcrcn die de sfeer van een totad ander (religieus) milieu ademden daii het kerklied van voor 1700.
Zowel tekstueel als inuzi kaal, want (nogmaals:) die twee
gaan altijd hand in hand en veranderen nooit onakankelijk van elkaar.
Ook vandaag de dag worden we volop geconfronteerd
met liederen, die of uit ecn andcrc traditie stammen of helemaal niets met het 'religieuze' lied te maken hebben.
Dooryanns zijn we meer vertrouwd met die liederen dan
rnet het traditionele kerklicd. Ik h e f dat ik de zaken zo
erg generaliserend en zwart-wit voorstel. Ongetwijfeld
zijn er niianccringcn cn aunvullingen aan te brengen.
Maar wie nuchter om zich heen kijkt, kan niet anders
constateren dan dat dc geschetste stand van zaken meer
waar dan onwaar is.
Niet alleen in de Gereformeerde Kerken, maar ook in andere kerkgenoritschappcn bestaat grote zorg over de toekomst van het traditicinele kerklied. Die zorg is alleshehalvc ongegrond. Wanneer de ontwikkelingen, die
vandaag de dag te signaleren 7ijn, zich doorzetten, zal het
traditionclc kerklied hinnen afzienbare tijd folklore, verIeden tijd zijn. Het kerklied zal een 'verleden' en een 'heden' gehad hebben, maar een toekomst niet. Het zal vesvan_gen z i p door aan het opwekkingslied verwante
genres. Hooguit dat een klein groepje geïnteresseerden
~ i c nog
h mct het kerklied he~ighoudt.
Het is een nogal pessirnisti.;clie kijk, maar hopelijk geeft
zij wel voldoende arin dat we nict mmten denken dat het
'vanzelf wel weer goed komt' of dat 'het wc1 los zal lopen'. We zingen immers al eeuwen psalmen en buiten het
officiële kerklied hebben we altijd a! andere licdcrcn gezongen. Dat is correct, alleen leven we vandaag in een
andere tijd. Nog nooit werd de kerk zo intensief en overmatig geconfronteerd met andere liedgenres, waarbij we
bovendien te maken hebben met een ongekende diversiteit.
Iedereen wordt vandaag de dag overspoeld met fiedgenres
uit de zogenaamde 'lichte muziek'. Er zijn globaal twee
sooflen: met een wereldlijke tekst en met een geestelijke
JAARGANG 6814 - 24 OKTOBER 1992

tekst, waarbij weer talloze rub-genres en stijlen zijn.
Tot het laatstgenoemde soort behoren bijvoorbeeld de
gospel songs en hedendaagse opwekkingsliederen, waar
de zogenaamde E&R-bundel voor een aanzienIijk deeI
mee gevuld is. Het eerstgenoemde soort (wereldlijke
tekst) is ons allen overbekend; we worden er allemaaI
mec gecrinfronieerd via de media, in winkelcentra en op
markten.
Nu hoeven we echt geen waarde-oordelen of 'smaak-oordelen' uit te spreken, maar kunnen we gewoon volstaan
met de constatering dat het in beide gevallen gaat om een
totaal ander genre dan het traditionele kerklied. Het gaat
om Ziederen die doorgaans voor andere doeleinden en
vanuit andere uitgangspunten geschreven zijn dan het
kerklied. De vraag of die doeleinden en uitgangspunten
legitiem zijn, is hier niet aan de orde. Wel gaat het om de
vraag of de melodieën van die liederen pawen binnen de
traditie van het kerklied.

Truditie
Je kunt je afvragen of het passen binnen en bouwen op de
'traditie' dan noodzakelijk is. En of het criterium 'spreekt
een melodie mij vandaag de dag aan' ('vind ik de melodie mooi') niet voldoende is. Het gaat er toch om 'dat ik
er wat aan heb'? En als ik meen niet5 te hebben aan het
traditionele kerkliedgenre, dan ben ik toch vrij ietr anders
te kiezen?
Wanneer we over deze vragen gaan praten, dan hebben
we niet alleen te maken met het vraagstuk van 'vertrouwdheid met het kerklied'. We zullen dan ook van7elf
komen te spreken over vragen als: hoe sta je alr kerktlid)
in de kerkhistorie? Wat betekent het dat er één kerk van
alle tijden bemat? We moeten het bovendien eens zijn
over het antwoord op de vraag of het primaire doel van
die ene kerk de lofprijzing is. En of daarvoor het lied
door de eeuwen heen het middel bij uitstek is gewee5t.
In het verleden wist de kerk zich meer dan eens afhankelijk van haar verleden, ook wat de gezongen lofpridzing
betreft. Zo greep de onmuzikale Calvijn niet om muzikale, maar om theologischefierkhistorische redenen tcnig
op de trienmalige kerkmuzikale traditie. Dat de kerk tcruggreep en verder houwde op het bestaande (kerk)lied,
de traditie dus voortzette, kwam niet voort uit 'conservatisme', maar had te maken met haas visie op de 'kerk' en
de functie van de lofprijzing daarin.
Het is nu aan ons, kerk in dc twintigste eeuw, om kerkhistorisch na te denken en onszelf vragen te stellen. Zoals: of
we ons verbonden moeten wcten met de kerk uit voorgaande eeuwen? En ook: of die verbondenheid, die eenheid van de kerk van alle tijden, niet juist in de gezongen
lofprijzing gestahe moet krijgen? Het dm1 van die algemene christelijke kerk is immers ten diepste: de lofprijzing. Het lijkt miJ dat deze vragen alleen positief te beantwoorden zijn.
Bekend maakt bemind
Natuurlijk kennen we een aantal goede kerkliederen, ook

buitcn ons kcrkbock om. Maar gEobaaI lijkt mij juist te
stelleii dat wc onzc cigcn kerklied-traditie onvoldoende
kennen, ei. onvoldoende vertrouwd mee zijn (gemaakt).
En ook hier zal wel eld den: onbekend maakt onbemind.
Positief geiormiileerd: bekend mankt bemind. Dat blijkt
ook wel in de praktijk. Wanneer op zangavonden wat onbekende kerkliederen gezongen worden, blijken we het in
de regel een aangename kennismaking vinden. De uitroep
'ik wist niet dat tiet bestond, waar haal je het vandaan?' is
meermalen te horen.
Ik denk dat er soms wel eens te $nel opgemerkt wordt dat
'de mensen' zich niet meer zouden kunnen vinden in het
'traditionele' kerklied en in het 20e eeuwse lied dat op
die traditie verder houwt. De praktijk heeft al meer dan
eens het tegendeel bewezen. Het punt is vooral dat we
ons de tijd. de gelegenheid en de mogelijkheden (denk
bijv. aan scholen, verenigingen, ~angkoren,zangavonden) tnoeten gunnen om onze eigen traditie heter te leren
kenner1 en daarmee tneer vertrouwd te raken.
Waar 7ijn de kerk1 iedereri varidaag de dag dan te vinden?
De E& R-bundel bevat een vijftigtal (doorgaans) bruikhare liederen uit liet Liedboek voor de Kerken (1 973). Het
zou jarnincr 7i,jn waiinccr dcc liederen niet of nauwelijks
gczongcn ztiudcii worden. Meer kcrklicdcrcn uit voorgaande eeuwen zijii (vertaald) te vinden in het Liedboek
vocir de Kcrkcn (1973) cir in dc bundels Zingend geloven.? Dcrc laritste twcc liedboeken zijn eigenlij k musea.
Maar ook wat de nieuwe (2Oe-ceuwsc) liedcrcn betreft,
zijn in dczc licdbockcn ccn behoorlijk aantal goede liederen te vinden dic ccn waardige voortzetting zijn van de
traditic. Z o ~ l e qua
l tekst als melodie.
Koilorn, wiiiiroïì~ ~ o ude kerk haar muziekkeuze laten
dictcrcn ciocir 'dc wcreld' of muziekgenres daaruit overiicmcn. wanncer zij zelf kan steunen en bouwen op een
magnifickc cigcn traditic?
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Lic ovcr dczc itckst: K. Schilder. Srhr(fto~*erd~nkin~p~n,
deel I, Goes
1956. pag. 43-47.
Voor alle duidelijkheik rirlk 'iekht-gerichie' rnelcdieën doen een kroep op 'einotics'. I Ict Faat hier eigeiili.jk n i e r on) een gewenste prioritcitcn dn11otn ccn tcgcnstclling. Hct is ccn beetje te vergelijken met een
preek, die cxik niet primair gerichi is op 'losmaken van emoties'. maar
/.ich nllertierïi helig hriudt mei de oproep tol de bekering van de mens
eii de verkoiidiging van Iiet evangelie. In dit kader wordt het dan van7elfqprekend dar de mens vervolgens naar verstand en gevoel ('ernt*
tics') wordt aanpcspmkcti.
i
Dc thcoric vsii O . Doiicri dat voor dc ticiicefse melodieën febrilik is
gcmaakt VRII wcrcldlijkc wi.js.jcs. is dc laatstc decennia grondig weer-

'

Icgd.
k a n n niet ;ille lietleren waren specifiek mornc!

Er /.ijn rnrimenit.t.1 vier afleveringen in d e ~ eserie, waarvan m.i. met
name dc eei.ste en tweede het meest bruikbaar zijn.

1
1

,

(

Binnenkort verschijnt het derde nummer van Iiet chrisleli,jk literair tijdschrift Rloktroor. In liet redactionele gedeelte van het eerste nummer (november l 99 l ) schrijft ddc
enige redacteur Dirk Zwart: 'Het chri~telijkliterair tijdschrift Bfoknoot wil liherair werk publiceren van christenlijke-auteurs. wil zich bezig houden met literair wcrk van
christen-auteurs uit heden en verleden, en wil literatuur
benadmm vanuit christelijk perspectief. ' Een doelstelling, die onmiddelijk geconcretiseerd wordt in twee artikclcn: cen van Jac. Schaeffer over het werk van Dirk Ayelt Knoiman en cen van Dirk Zwart over leven en werk
van Jan H.Eekhout.
Het tweede nummer i?
voor het grootste deel gewijd aan
de dichter Hein Bruin. De lezer krijgt interessan~informatie aangereikt. Verder bevat d; nummer een intervieuw met de dichter Koos Geerds.
Dirk Zwart heeft met de eerste twee nummers van Bloknoot getoond dat hij in staat is alleen een interessant literair tijdsclirift te redigeren. De vraag is echter of het in
een behoefte voorziet. Zelf is Zwaf~ervan overtuigd dat
zijn tijdschrift recht van bestaan heeft naast het christelijk
literair tijdschrift Woordw~rk.In het redactionele gedeelte van het tweede nummer schrijft Iiij: 'Naar mijn mening
is de binnenzee van de christelijke literatuur voldoende
rijk aan vis en bodenschatten om met meerdcrc schepen
tegelijk te bevaren.' De tijd zal leren of Bloktioot wezenlijk iets nie~iwsbrengt.
Is het de 'bedoeling van ZwLmom naast of tegenover het
algemeen christeli-ik tijdschrift Woordw~rkeen gereformeerd literair tijdschrift onder de naam Bloknoof te ontwikkelen?
In de eerste twee nummers staat veel interessante stof.
Toch vraag ik me af of er ruimte is voor een nieuw christelijk literair tijdschrift. Zou datgene wat in Blnknooa
wordt gepubliceerd geen plaats kunnen krijgen in al langer bestaande dag- en weekbladen? Er b e ~ t a a tgrotc behoefie aan goede literaire voorlichting vanuit christelijk
perspectief. Bloknoor wil die voorlichting geven, maar
bereikt slechts een zeer beperkt publiek. De tot nu toe gepubliceerde artikelen cn boekbesprekingen verdienen hrederc aandacht. Het valt daarom te overwegen met de uilgave van Bloknoot te stoppen, maar door te gaan met het
schrijven van essay s, artikelen en boekbesprekingen op
het niveau van Blokaont I en Bloknoot 2 Deze pennevruchten kunnen dan in dag- en weekbladen een plaats
krijgen, zodat een hreed publiek e r kcnnis van kan nemen.
A. Joh. Kis3es
Bloknoot. christelijk literair tijdschrift.
Redactie: Dirk Zwart
Redachtie en abonnementen: Nnordsingel5 l a 3035 W Kotterdam
Losse nummers f 12,50 abonnement J 35. (3 nummen).
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BIBLIOTHEEKVERSLAG199///992
(I juni

199 1 t/m

3 1 mei

1992)

Inleiding
In het afgelopen jaar werd een begin gemaakt met de automatisering van onze universiteitsbibliotheek,
een project dat ongeveer drie jaar zal vragen. Het is verheugend
te kunnen melden dat er weinig startmoeilijkheden waren.
Het verloop van de werkzaamheden tot op heden geeft alle hoop dat we het project in de ervoor uitgetrokken tijd
kunnen voltooien. Wie aan zo'n kostbaar project als automatisering van een bibliotheek begint, moet weten wat hij
doet. Welnu, wij zijn in het afgelopen jaar alleen maar
bevestigd in onze overtuiging dat niet alleen de automatisering van onze eigen bibliotheek, maar ook onze aansluiting via deze automatisering op het landelijk bibliotheek-netwerk haar vruchten ruimschoots zal afwerpen.
Het automatiseringsproject heeft in geen enkel opzicht de
normale bibliotheekwerkzaamheden
geblokkeerd. Eerder
merken we dat die werkzaamheden reeds nu door de automatisering gestimuleerd en versneld worden.

nen bekostigen. Bovendien bestond een deel van de bezuinigings-operatie hieruit, dat - met name in het laatste
kwartaal - minder boeken werden aangekocht dan wenselijk was. Willen we definitief uit de financiële problemen
komen, dan lijkt ons een verhoging van het boeken-budget een dringende noodzaak.

Financieel overzicht boekjaar
tlm 31 mei 1992
A. Exploitatierekening
Baten:
Bibliotheekfonds
(2e helft opbrengst-l 990)
(le helft opbrengst-1991)
Renten
Verkoop fotokopiën
Nadelig saldo
TOTAAL BATEN

I juni 1991

f
f
f
f
f
f

85.000
85.000
14.918
9.123
1.080
195.121

Lasten:
Financiën
Op de 'Schooldag' 1991 kon worden bekendgemaakt, dat
het Damescomité Bibliotheekfonds opnieuw een bedrag
van f 200.000 had bijeengebracht. Van het bovengenoemde bedrag werd f 170.000 overgeschreven op de rekening van de bibliothecaris, terwijl aan Deputaten-financieel f 30.000 werd overgemaakt voor bibliotheek-doeleinden.
Als extra werd nog f 50.000 ter beschikking gesteld ten
behoeve van het project automatisering.
De financiële toestand van de bibliotheek, voor wat betreft de aanschaf van boeken e.d., moge duidelijk worden
uit het volgende overzicht.
We willen daarbij graag de volgende kanttekening plaatsen: Hoewel de financiën in de loop van het jaar reden tot
zorg gaven, gezien de steeds stijgende prijzen van wetenschappelijke literatuur en tijdschriftabonnementen,
hadden de getroffen bezuinigingsmaatregelen
toch in zover
succes, dat het nadelig saldo beperkt bleef tot f 1.080. Dit
tekort kon gelukkig worden opgevangen, zonder daarvoor
de Reserve onvoorzien te hoeven aanspreken.
In dit verband willen we toch aandacht vragen voor het
feit, dat sinds 1986 de exploitatie-rekening van de bibliotheek steeds een nadelig saldo vertoonde. Tot dusver konden die tekorten steeds worden aangevuld uit de financiële reserves van de bibliotheek. De huidige Reserve
onvoorzien, die gefixeerd is op f 70.000, is o.i. echter
noodzakelijk om eventuele bijzondere aankopen te kunJAARGANG 68/4
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Boeken, tijdschriften, bindkosten,
huur fotokopieerapparaat, verzekering,
telefoonkosten, porti enz.

f 195.121

B. Kapitaalrekening
Kapitaal per 1juni 1991
Af: Nadelig saldo
Kapitaal per 31 mei 1992

i
L

C. Reserve onvoorzien gefixeerd op

f 70.000

f

3.458
1.080
2.378*

* In dit bedrag is nog niet begrepen de tweede helft van de opbrengst1991 van het Damescomité Bibliotheekfonds (f 85.000), die bestemd is
voor de exploitatie van de eerste helft van het boekjaar 1992-1993.

Personeel
Als eerste wijziging in het personeelsbestand van de bibliotheek moet hier wel vermeld worden, dat ondergetekende op 1 juni 1991 optrad als bibliothecaris. In dit verslagjaar bleef dit - tenminste wat betreft het personeel in
vaste dienst - gelukkig ook de enige verandering.
Wel deden op 1 november 1991 vier nieuwe personeelsleden als 'half-timers' hun intrede in de bibliotheek, namelijk de dames E.H. van Eck, T. Hakkers, N. de Roos en
H.M. de Stigter. Deze benoemingen vonden echter plaats
in het kader van het project-automatisering van de catalogus (zie hierna: Collectie, punt d), en dragen dan ook een
tijdelijk karakter.
85

Collectie

Vanaf dat moment werd de bestaande kaart-catalogu5 afgedoten en werden de nieuwe aanwinsten in de centrale
Pica-computer in Leiden ingevoerd. 73 zijn in de bibliotheek zelf te raadplegen via een eenvoudige PC (Micm
OPC van Pica). Eerder aangeschafte werken zijn voorlopig alleen nog via de bestaande kaart-catalogus te vinden.
De nieuwe medewerksters houden 7ich uitsluitend bezig
met het automatiseren van dc hcïtriande catalogus. Aan
de hand van de catalogus-kaartjes worden alle boeken &n
voor één ingevoerd. Een enorm karwei, waarmee naar
schatting ongeveer drie jaar gemoeid zal zi+in.
Pas wanneer dit pro.ject voltooid is, zal een uitgebreidere
computer-configuratie worden aangeschaft, met de nodige publieks-terminals, waarin het complete bibliotheekbezit te raadplegen zal zijn. De kaart-catalogus kan
dan verdwijnen.

a) Aansrhaf r.a

1990191
Boekeii (afleveringen van
lopende werken niet meegeteld)
Ti jdschriftbaiiden
Gratis of in rui' verkregen
Niet meegetelde afleveringen

1991192

2.366

2.034

345

u

L81
2.315

448
29

30 1
21

Het totale kczit van de bibliotheek steeg derhalve met
2.034 boeken en 28 t tijdschriftbanden en bedroeg per 1
juni 1992: 97.921 nurnrner,T (84.761 boeken en 13.160
tijdschriftbanden).
Zoals vanzelf spreekt wordt verreweg het grootste deel
van de aanwinsten door de bibliotheek aangekocht. Daarnaast worden ieder jaar een iiantal gratis boeken onrvangen, merendeels afkomstig van anderc bibliotheken. Toch
dragen ook steeds weer particulieren hun steentje hij. Met
name willen we hier noemen dc heer G. van der Giessen
uit Zeewolde, die ons een aantal 1%-eeuwse boeken ter
beschikking stelde. Wij zijn hem - en al Ie andere ongenoemde gevers - hartelijk dankbaar voor hun bijdrage
aan de uitbreiding van onze collectie.

Aan het eind van het verslagjaar kunnen we conrtateren,
dat tot dusver alles naar wens verloopt. Op 3 1 mei waren
16.248 titels ingevoerd.

1990191
Uitleen
binnen de kring van de universiteit 2.852
buiten de kring van de universiteit 1.371
Totaal
4.223
Ter inzage
4.76I
Totaal ter beschikking gesteld
8.984

b) Caaalo,yi~eringr.u
Mede door de start van de automatisering, konden de
nieuwc aanwin~tendit jaar probleemloos worden verwerkt.
Zelfs kon op bescheiden schaal worden voortgegaan met
her catalogise~envan 'oude' aanwinsten. Met name ging
het daarbid om een aantal werken, die indertijd werden
aangekocht uit de bibliotheek van wijlen prof. dr.
K. Schilder.
C1

Uit andere bibliotheken
aangevraagd
ontvangen
Bezoek studiezalen

Consei-i~r>ì-ing

d ) R uromntisering
I n hun vergadcring van I3 juni 1991 ?telden Deputaten-

86

2.692

1.11X
3.X10

5.605
9.415
l42
115
4.160

Ten besluite
Overzien we het achter ons liggende verslagjaar dan i? er
alle reden tot dankbaarheid, We zijn financieel d m r het
Darnescomité met z'n vele helpers en helpsters weel- in
staat gesteld ons werk te doen. Znals reeds g e ~ e g dzal
, in
de komende tijd verhoging van het boekenbudget onontkoombaar zijn. In de afgelopen jaren kon altijd weer voldaan worden aan het rechtmatig verlangen van onzc bibliotheek om haar boekenbezit op peil te houden. We
weten dat we daarvoor ook in de toekomst bij liet Darncscomite een open oor zullen vinden. Wij weten ook dat
achter dit Comité de kerkleden voor de nodige financiën
hebben gezorgd. De band tussen kerk en theologische
universiteit is wel zó hecht, dat we ook voor de komende
tijd vrijmoedig het werk van de bibliotheek in de aandacht van de kerkleden aanbevelen.
Alleen met hun steun kan de bibliotheek haar taak als ondersteunend en stimulerend informatiecentrum v m onze
theologische universiteit blijven vervullen.
Geve God daarover ziJn zegen.

Na de in het vorig vcrslagiaar aangebrachte voorzieningen, kunnen we met genocgcn constateren, dat zich tot
dusver geen nieuwe vochtproblemcn in de magazijnen
hehben voorgedaan.

curatoren ecn regelliig va5t voor de uitvoering van het
pro.ject automatisering van de bibliotheek. Daarin werden
een aantal zakcIYjke prohreinen geregeld, o.a. dat de automatisering 'wordt gerealiseerd al? een afzonderlijk project onder verantwoordelijkheid van de bibliothecaris met
de heer G.D. Harmiinny als projectleider. De nieuw aan te
stellen medewerken verrichten uitsluitend werluaamheden voor het automatiseringsproject.. . ' Het automatiseringsproject zal ook begcleid worden door een tweetal externe deskundigen, nl. de hcren D.A. Hekman en C.A.
Klapwijk.
Na het aantrekken van vier nieuwc medewerksters (zie
hiervoor onder Pc,rsonerl) en het rreffen van de nodige
voorzieningen, kon de automatisering op 1 november
1991 van start gaan.

16 1
123
3.826

1991192

I

J. Douma, bibliothecaris
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PERSSCHOUW

Bidden voor het eten
Onlangs maakte prof. dr. W. van 't Spijker me attent op
een stukje van 7ijn hand in Dr Wekker van 25 september
j.1. Het gaat over iemand die hij jou catechisatie heeft gelopen cn die hclijdcnis hccft gcdaan, zei hij. Hier volgt
het slukje. dat voor o n s allcn rintdekkcnd en Icerzaam is

en iegelbk w i t dankbaarheid szcmt.
' k Darlit dat jr Art i'nni. $r grin drrd
Ze dacht: 'Ik moet vanaf het begin maar uitkomen voor mijn gel o o r . Voor het eten met de groep waarbij ze kwam te behoren
nam ze dus gelegenheid om har handen te vouwen en te bidden. Toen ze dit gedaan had en haar broodje opat merkten haar
huurvrnuwen dat ze het meende. Een van die twee zei: "k
Dacht dat je het voor de gein deed'. Dat bleek dus niet het geval
te zijn. Integendeel. Voordat ze naar het grote verpleeghuis t*ging had 7c bcdacht dat zc nu twcc dinpcn kon dom. Ze zou alIci voor zichzelf kunnen houden en met niemand over haar geloof praten. Maar ze LOU ook vanaf her begin kunnen duidelijk
maken dat 7e gewend was um te bidden en te danken, naar de
kerk te gaan en Iiri~rkcus te laten hepalen door haar geloof. Hne
kon ze dat het beste dilidelijk maken? Ze stak een verlovingskaartje in de zak, waarop een kort gebed stond en toen ze het
liei zien wrst ieder dai 7e de dingen niet alléén deed, maar mei
God. Dat werd gerespecteerd. Ze deed het niet voor de gein, de
handen vouwen en de open sluiten en bidden in een gezelschap
waarbij ze voortaan thuis hoorde. Bidden voor het eten! Een soldaat in de kazerne kon onder lijn eerste bidden de gehaktbal
kwijt raken. Zou hij een tweede keer nog zijn ogen dicht docn?
Voor c i gein
~ of \,nor de rhern
Het woordenboek leert ons dat 'gein' een oorspronkelijk Hebreeuws warirtl. vIa het jicldisch in ons gein is veranderd. Cheen
betekent: giinst of genade. Men leest ervan in de bijbel dat een
mensenkind genade kan vinden in de ogen van de Here. Men
hirlt dus ntet voor de gein. Mmr men bidt vanwege de cheen, de
genade, de gunst die we nodig hebben om te kunnen leven. Al
staat de tafel tot aan de rand toe vol, het helpt ons zonder de genade nictï. Nocrn hct algemenc genade, of nog anders. In ieder
geval iï het ecn belijdenis van de genade, wanneer men zijn
handen vouwt en de oyen sluit en bidt m een zegen voor het
eten. Niet dat iedereen dit zo beleeft. Was het maar waar. Er
worden hccl wat ogcn gcslotcn cn handen gevouwen als een uiterli~kgebaar. Maar het omgekeerde is nog erger, dat er heel wat
ogen open blijven en heel wat handen ongevouwen, terwrjl een
werkclijkc bcliidcni\ vcrwacht had mogen warden. Daarom: e r
is van gein geen ïprake. Wel van cheen, genade of gunst, die
beleden wordt. Bidders en belijders gevraagd en wel vandaag.
Belijden dur wJevan genade lrven

Eigenlijk komt het gebaar van de gevouwen handen cn de gerloten ogen er op neer dal we belijden van genade te leven. Wie de
handen ineen legt, zegt dat andere handen dan de zijne het eigenlijk~wcrk rlricn. Wic de ogen sluit geeft te kennen dat hij
niet leeft bij de dingen die genen worden maar bij de dingen die
niet gezien worden. Dat is volgens Hebr. I : I een kenteken van
het plool: Dit leert hij het anzichthare en vindt daarbij een vatJAARGANG 6814 - 24 OKTOBER 1992

te grond in de belofte van God. Fxn helofte die vol van genade
is, verworven door de Here Jezus Cliristus. Het is ecn vcrhlijdende zaak wanneer jonge mensen zich niet schamcn voor wat
de keus van hun hart is en daarvoor openlijk wiHen uitkomen.
Op de eerste dag. Zodat men weet waar men met hcm of haar
aan toe is. Wij zijn geen pelagianen. De zonde zit 'm nict in het
voorbeeld cn geschiedt niet slecht5 uit navolging. Maar een
g6éd v w r k e l d helpt wel degelqk.

Donker
Onder dit opschrift vinden we in Hervormd Nedei-lund
van 26 september jl. deze bijdrage van Loes van Ccnncp.
1k vrneg mijn man wat zo'n pc, perconal computer. nou eigen-

lijk aan stroom kost. Hij wist het ook nict. maar steeds uitzetien
als je hem even niet gebruikt, schijnt slecht voor hem te zijn, 70dat zo'n ding meestal de hele dag staat te zoemen. Hij nccint
daarentcpen de zetfase hij de krant weg, mdat ook energie
wordt kspaard.
Niettemin, als ik 's avonds voor het naar bcd gaan mrln afsluitende mnde in huis doe, merk ik hoeveel lichtpuntjes e r zijn en
hoeveel kleine lichtjeï 7.achtjes gloeien: van de tv, de video, van
het antwoordapparaat. de fax, de pc, de geluidrapparatuur, de
wekkerradio. Bij ons thuis vroeger brandde 66n gloeilamp midden hoven de tafel en ali die kapot was, werd altijd weer gedubd
of 7ij ZOU warden vervangen door een nieuwe van 75 of van 100
Walt. Er was ook maar Ctn brandende kachel in huis. Als het
erg vroor werd de keuken een beetje op temperatuur gehouden
met een petroleumstel, waarop dan tevens een ketel water warm
kon worden gemaakt.
Een voorgoed voorhjc tijd? Niet overal. Wat winteravonden geleden ging ik op bezoek bij twee samenwonende bejaarde
broer?. Act huis was donker. Tk dacht dat ze er niet waren. Maar
de achterdeur qtond opcn en Ei1 de keuken verspreidde een olielampje een schemerachtig Iicht. Toch niet thuis constateerde ik.
Tot er geroepen werd: 'Kom maar verder. LOC?.'Ze hadden me
vanuit het donker langs het raam zien lopen.
Ik vroeg of het licht soms stuk was en waarom ze andcrs 70 in
hel volslagen duister zaten. 'Om te praten, heb je geen licht nudip', zei de oudste.
Het gesprek ging, door niets cn niemand afgeleid. over theologische strijdpunten, over boeken, dichters en schrijvers. R linorde.
hoe zc ooit dc dichter Albert Verwe? met hlin schop in tle annslag achterna hadden p e ~ e k n Venuey,
.
ook n o s hoogleraar Nederlandse letterkunde, had zich op een snikhete middag under
de schaduw van een boom langs hiin land uitgertrekt, terwijl de
broers aan hcr dicpdclvcn waren. Druipend van het zweet bij
7iln plek aangekomen, werd hun toegeroepen: 'Hoe hccrli,jk i?
het om hier te zitlen en toe te zien hoe anderen spitten.' Dat viel
dus niet in goede aarde.
Het was een onderhoudende avond waarbij we het licht inderdaad niet hebben gemist.

En verder over de kerkelijke en geestelijke situatie in Engeland:
Verjaardagsf~rstjrs
Henk van Waveren, predikant tc Londen, in E I S P ~ Z 'Ik
C ~ :ben
helemaal geen preektijger, maar in die Engelse kerken kan de
preek soms wel erg verwaarloosd worden. Een gemecntclid had
het over 'water- en rnclk-preken'. Je krijgt dan soms kinderachtige verhalen met weinig inhoud. Dat druist in tegen het Nederlandse degelijkheidsgevoel.
Ik heb het over de kerk, maar mijn opmerkingen 7ouden orik

kunnen slaan op het parlemeni waar ook vaak de ritueleii hciliger ~ i j ndun de riihriud win hct debat. De overeenkomsten zijn
groot en ~ ~ e k e n nna:ir
d kern en w c x n van de Engelre samenleving kniii ,jc Y it hi i verlnardagsfeestjes voor kinderen. Ze w~jken
nauwelijkc rif van de tea purty uit Alice in Wonderland. leder
kind weer wai hei op ~ o ' npartiltie te wachtcii staat. Wat het te
ïnnepcn cii tc drinkril krijgt. Originele, Hollandse verjaardagsiaarlcn zijn Ickkcr, iiinai' Iioren er niet. De kinderen weten er
pccn rand mee. Ei1 fin afloop krijgen Le allemaal nog een stukje
van die binhd,iy cake mct (Ie hikkclhardc suikerrand in een servetje mee nuai huis. Die Eiigclsc taart i s niet te eten. Maar daar
paat hct iiict oiii. Zo hoori het. Bij ons is dat 20 anders. Wij vinrlcn dat I C everiil achter moet staan, het moet verantwoord zijn
en dai he~ekenidat jc icriciccii vcrpliclit om orig~neelte zijn. Je
moct aller zelf uitzoeken. Dat is eigenlijk anhannhartig. Het
maakt liet leven wel ingewikkeld.'

BEROEPINGSWERK
Reroepen: te Kralingreveer-Krimpen aJd LTssel: E.A. de
Boer tc Pretoria; te Meppel (tweede predikantsplaats): L.
Sollie te Delfzijl; re Ommen te Siegerswaude-Fneschepalen en te Zwijndrecht-Groote Lindt: J. Wesseling re De
Lier icm Maassluis; te Vleuten-De Meem in samenwerking me( Maarssen-Breukelen: kand. R.M. Mei jer te
Kampen.
Aangenomen naar Grootegast: J. Ophoff te DriebergenRijsenburg, die bedankte voor Steen wijk; liaar Wagenineen: J.M. Batteau te Zaandam.
Beroepbaar gesteld door d c classis Kampen: Jac. Ophoff, Broederweg 13-lc, 8261 GS K m p e n , tel.: 052023 1020.
Geslaagd: De predikanten H. ten Brinke en G.J. Bruijn te
Spakenburg-Zuid hebben met goed gevolg het kerkeli,jke
zendingsexamen afgelegd.
Op 26 november vertrekt ds. Bruijn met zijn gezin naar
Zaïre en op 3 december zal ds. Ten Brinke met zijn ~ e z i n
hen volgen. Zaterdag 21 november is e r 15.00 en 17.00
uur gelegenheid om van beide gezinnen afscheid te nemen in de Maranathakerk in Spakenburg.

ds. G. van den Brink
ds. H.3. van der Kwast

JUBILEUM
Het is mndag 18 oktober as. 50 jaar geleden dat ds. J.13.
van Mechelen te Heinenoord, ernerituï-predikant van dc
gemeente te Urk, in het ambt bevestigd wcrd.
Ds. Van Mechelen werd op 23 mci 1914 te Rotterdam geboren. Hij bezocht het Marnix Gyinna~iumin Rotterdam
en studeerde aan de Theologische Univcrsitcit in Kampen. Ds. Van Mcclieleir deed in 1942 intrede in dc Gcrefonncerde kerk te Roosendaal, waarna hij zich in 1949
aan Oostburg verbond. In 1963 vertrok hij naar Heinenoord, in 1969 ging hij naar Urk. Hier maakte hij zich in
1975 10s van de (syn.) Gcrcf. Kerk en dicnde daarnii ongeveer een jaar de zelfstandig~Rcfomerende Kerk ie
Urk. Iii 1976 ging hij ovcr naar de Gcrcf. kcrk {vl-ijg.)cn
diende vervolgens vanaf 1977 de Kerk tc Urk, waar hij
werkzaam was tot aan zijn emeritaat op I inti 1979.
Ds. Van Mechelen waï onder meer hoofddocent van dc
Refomatarische Leergangen in Zwolle.

Een kerk ging stuk
Relaas van de breuk die optrad binnen de Gereformeerde
Kerken (vrijgemaakt) in de
jaren 1967-1974
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