Dle uw jeugd vernieuwt
ais die van een arend ..

e Reformatie

WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN

IN MEMORIAM DS. HENDRIK DE COCK I
Inleiding
Up 1 4 november I 842. binnenkort dus 150 jaar geleden.
is in de stad Groningen ds. Hendrik de Cock overleden.
In de kerkgeschiedenis van ons vaderland ia hi-i bekend
geworden als 'vader van de Afscheiding van 1834'.
Over zijn leven en werk is voor en na reeds min of meer
uitvoerig geschreven. Met behulp van dat materiaal en
niet gebruikmaking van zijn nagelaten geschriften. wilfen
we hem, anderhalve eeuw nu zijn doocl, nog in gedachrenif houden (Hebr. 13.7).
Wie zich wil verdiepen in aijn persoon en werk, kan niet
voorbij aan de ornvon_griikebiografie die zijn zcirin. Helenius de Cock, heeft verzorgd. Aanvankelijk verscheen dit
boek in twee delen ( 1 X60 en 1864). In I X86 voIgde eeii
tweede druk in &n deel (alleen in de spelling herzien).
Als tienjarige jongen heer1 de schri~verde Afscheiding in
Ulrum mee~emnakt.Ook gedurende de verdere levensloop van zijn vrider was hij getuige van wat cr zich allemaal arspeelde. Zijii boek is een betrouwbare en anrnisbare bron voor onze kennis van dc 'vader van de
Afscheiding', mcclc dankzij het gebruik van veel archiefstukken clte de auietIr ten dienste stunden.]
Een vee1 kleiner geschri,je v e r h e e n ecn halve ceuw later van de hiind van prof. M. Noorritzij. Dczc was gehliwd me1 de oudsle dochier van dh. I-ielenius de Cock.
Ook hij had toegang tut het archicf van dc familic. Hij
schreef cen 'ixkiiriptc gcschicdcni\ van den wuardigen
Vader dcr Afscheiding'.' I-let was zijn bedoeling, hcin
rooi

'meer in psychologische ontwikkeling' te doen kennen.3
Enkele jaren later wijdde J.A. Wormser in een serie over
de eerste voormannen van de Afscheiding ook een deel
aan De Cock. Hij gaf dit deel als motto mee: 'Werken
zoolang hei dag is'. Naast de reeds genoemde geschriften
biedt dit boek geen nieuwe gegevem4
Bij de herdenking in 1934 van de Afscheiding schreef dr.
G. Keizer, getrouwd met een dochter van prof. M. Noordtzij, een standaardwerk over de 'aanleiding' van de Afscheiding. Hij geeft mer name veel aandacht aan de persoon en het optreden van De Cock. Ook voor dit boek is
uitvtlcrig gclxuik gemailkt van het genoemde archief van
de familie De Cock, dat destijds bij d e ~ auteur
e
berustte.'
Andere schrijvers heblien af~onderlijkeaspecten van het
leven en werk van De Cock beschreven. Bij de overdracht
van het rectoraat van de Theologische School te Apeldoom sprak prof. J.J. van der Schuir over het 'nauw en innig Ievenscantact' van De Cock 'met de Reformatie der
I & eeiiw'. Hij plaatste hem 'naast Luther en Calvijn'.'
Bij de overdraclit van het rectclraat en het neerleggen van
zijn actieve hoogleraarïchap aan de TheoIogische School
te Kampen heeft prof. dr. A.G. Honig aandacht gevraagd
voor het arlagiuin van De Cock: terug naar de schnftuiirlijkc hclijdenis van de dric f(irmu1ieren van eenheid van
de gcrcfiimccrde kerken in ons liind. Hi*jwilde, evenals
manncii als Alcxandcr Comric en Nicolaus Holtius in de
aclittiende eeuw, vasthouclcn aan de verbindbaarheid van
dc dric foi~nuliercn.~
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Prol'. J. Huviiis hpriik br,i L I ] ainhtsaan~aardiiig
~
als Iiocigler;t:ir aan tie Apeldoornse Tlieofogischc Scliocil ovcr dc
waiirderirig var) tie gezchirdrnis bij De Cock.$ En in 1 984
droeg prol. di.. W. van 'I Spijker Iiet wcloraar aai1 genoeiiide Hogeschiiul over riiei een oratie ovcr dc visic viiii
De Cock o11 de kerk.')
Wil rnen De Cock up vcraiitwotirde wijze i t i gedachtenis
hoiideri, dan i.: het echtei- niet trlcrcikcnd. dc gcnticn~de
publikaties ,)\.ct- heim tr 1;iadplegen. Men ~ i i bovcniil
l
kenr i l ? moeten nemen v;in de (looi h e m ~ e l fgepii bliccerdc ?cschrifteti. W,ireri die lui voor eiikele jaren viijuel uitsluitenti te iaadpleyeii in biblirithckcn, Lij zijii thanï. oiidei
ieders tiandberei k ge komen diin k ~ i jccii hcrui tgavc in
twee torhe delen.It' D e ~ eheruitgave bevat i11 totaitl 39
frotere eri kleiiierv brocliuies. Vi.jftien hiervnii ~i,jngelqeel
eigen werk v;iri De Cock. Daarnaast zij11 ook aridere Feschriften oligeriorneri: bij verschillende schreef De Cock
een 'voon-ede'.
Deze lierwitgave is mede hiel-oin vtiii belaiig, cinidai dc afzondeili jke gz\chrilteii elk ~ i l i vooi-~icii
i
van ccii inleiding.
Zo worden ~ i gcplaalsi
i
i11dc rmnicxi viiii Dc Crxk's Icvcn
en untu ikkeling." Meer dan 4000 voetnoten cii aaiitckcnirigeri geven inlomiatie over lal van persoi-ien en ~ a h c n
die re1 spnke kui~izn.Soins s r ~ nkeniielijhe fijuien viin Dc
Cock relf of 1ai1 kinderen gecrm-igccrd.l ' Ook bicdt nrig
niet eerder grpiibliceerd miiieriiiiil nieuwe infonniitic civcr
de pebeui~enis~eii
ti11 hcl bcwtigci~Icvcn ban 14c Cock ei1
over h,ilii iicl-itcryrond. I lcbhcn 1 Iclcnius de Crick ei1
G. Keiter niei naint gepiit ti11 hct t'an-iilic-archiefDe C w k ,
bij d e ~ Iieiuiigiivc
c
rijii rioh andcrc, nog niet eerder gepubliceerde iirchivaIia gei-aadptcegd c11vcrwrrht, waardoor
soms onluisihedcn krn~dcn orden hcstcld."
Kortom, er is ihaiis inecr diin \ c i l d o c ~ i dniateriaal
~
cini deze 'vader van tle r\l.scheidiiis' i i i y~daclitcnistc hti~idcn.
Hij heefi aicllig iiiei i i i thetilogisch-wctcnscliappcli~kop-

i

7icht baaiihiekei-id wcrk verricht. We ZUI lcn hcni (ioh iiict
in gcdachtcnis irioeten hriiiden cini /.ijn pcisticinli j kc geaiirdhcid of oin ti in kcik-pcilitickc inzichlcn en handelw i j ~ c .Dotir ~ i j nccnvtiudige trouw iiari de girite Hercler
van God5 whapcn cn .zij11tcrugkccr tot - cn vasthouden
aan - dc gercforincerde ctinfciiic is hij gcmaiikt tot cen
bruikbaar iirstrumeiit bij hei kerbveryaderend wei-k van
onze Heiland. Zó zullen we hen? i11 gedachlenis houderi.

'Wachter over het huis van Israël'

I

De Cock i % op 12 april 1801 in het Groningse Veeridutn
geboren. Zijn ouderIijk ~ e z i i iverhuisde korte tijd later
naar Wildetvank. Daar ?roeide hij op. De plriut.;elijke
predikant, clc. J.G. Oosrerbeek. heeft hem eriigczins voorbereid voor het onderwijs aan de Latijn5e school iri tiroiiingen. Op 20 oktober 1 X I # werd hij irigeqclireveii hij de
Groningse Acudeniie als studetit aan de theologische faculteit. HIJ werd Hervormd predikarit. ac!itei-eerivolgens
in Eppenhuizen (7 maart 1874). Noordlaren (4novetnher
1877) en Uiriim (20 november 183')).
In de laatstgenoemde gerileente leeide hij de gevetoinieerde belijdenis kennen en weid hij eeri uberti~ifdiilinhariget
daarvan. Zo groeide bij hei11 het iriziclit, dat iri de Neder'
lands Henlomde Kerk veel valse profetie w,is hinnengedrongen. Hij voelde zich geroepen. hierte2en te wanrwhuweri, en de kerk terug te soepen tot ha;ir hare grorids1ag.
Het eerste door hem .vervaardigde gehchrift heeft hij gepiihliceerd onder de tilel Ei.ris!i~ye ct1 hui rrlijXc / o p , ~ ~ i u aIn
X de
. ~ romer
~
van 1832 heel't hij dit boekje geschreveil. Hel ls pas in druk %erschenenin iipril 1X34. Hi,j
is tot publikaiie overqegrtriri. oindar 'tle diepte des vonrtgaanden veiderfi, en de last bij Ezech. 33 : I - 1 I ' hein ertoe dron?.I5
Dere vcrc\.i,jzii~griaar E~echiëlis duidelijk. Nii de val van
Jeriiznlem Iiad dere proléet een nieiiwe opdracht ontvringen: de HERE sielde hem iiiin 'lol wachicti over hei litiis
van Israel' (33.7): hij nirlesi de goddelore uaarschueen
voor zijn verkeerde weg. Zou hij dat niei doeri, ddn zuii
God hem veïnntwoordelijk stellen v w r de ondergang v;iti
die goddeloze. Daaroni nioe$t de profeet op de tani$hoorti
blazen, oin zo het volk te wnaischuwen. opdur de @del o ~ e~ i c h~ o bekeren.
u
Wan1 de HERE heeft peen behagen i11 de dood van de yodde1or.e. miiiìr veeleer tliiiirin.
dat de goddelo~eAch bekeer1 viiil tijn weg en leeft!
Dere 'lasi' heeft De Cock _gewillig aiinbaard als nieuwtestameiltische pruieei van Godswege.
Hu kende de ernst va11de silildiie iva'ir larid er1 volk de>tijds rii verkeerden. Daarbij daclii hij niet hlectils dan 'tlei~
steeds vilortdurenden siaal van oorlug' rilei de BeEgiscl~e
gewesten. Ook stoild hem ijiet slechts de cholcra-epidemie votir ile aandachr, dic 'al5 esne andere roede f11 Guclq
hand een ie_geIi.ikoiirer' bedreigde. 'om spcirdr? voor ~ i j i i
oordeel ie voorscl~ijilen'.'~
hluur dooi. God\ genade had
hij boveiial rio? yckrcgcn voor hct geestelijk verval \ n 1 1
land en volk en kerk. 'Ook i i i oiis vaderliiild word ei^ reeds
niet ~eldziiiin-ivali cicn kaincl. ja uok soinwijlen opznIi jk
door lcerarcii i i i gcschrlfte zulkt. uciïlcifeli,jke, cn reglJAARGANG6815 - 3 1 OKTOBER 1992

r;treeLs onze Cieiefornieeide leer bestrijclcndc gcvoclens
uitgevent. ~ e l f dorii
s
hen, die bij ccdc zich vrijwill~gverblinden hcbbcn, oni huniie gcincciitcn niiar de gronden
van ctei1 Gci.ef~irmecrdcii Cod.;dicnst tc riiiderwijzen. ' l7
Een nie~iw'reriionstrantisnic' hccft d c kop opgestoken en
hij velen iiiganp gevonden, zodat 'schier het gehcclc Gcrcfi)iinccrde kcrk~cnocitschaptot hcn is o \ ~ r g e k o r n e n ' . ] ~
Dc Cnck waarschuwt: op d e ~ eweg moet men voor eeuwig omkomen. l " 'De iilgemeene kreet' is: 'doet dat en gij
ziilt lcvcn, lital de ~ o n d e1x1 en legt i1 toe op deugd'. Maar
di11 is ccn 'cvangelie', 'waiirmede de blinde den blinden
Icidt, 700 dat zij hcidc in dc gragt vallen, en ineenende
het leven i i i hun eigen hand tc vindcn, den l-Ieere J e ~ i i en
s
zi-in krui\ verlaten '.'O Vclcii cint kcnncn de erfionde geheel of tcn dclc; 'dc diepte des verdetrs wordt ontkend en
yelochend'. Vclen willen er niei meer van 'horen dat de
inenscli intct wcdei4geborenworden'.'I
I i i dic sit~iaticwcct Dc Coch Ach geroeptn als 'wachter'
iiaitr ErcchiCI 33, 'waclitcr ovei. het hui?, van God'. om
Gods vtdk op te rticpcii tril wedei keer.
I i i dat bcscf heeft hij i i i september l833 de B~sll(ite7ii?a~r
rlr Nritro~iulrDoi.rlschc Si.irod~,(de Dordtse Leerregelsz2)
en een iniiand laier het Kort Bcgi ip dei. Chi-isr~lrjXeReliSic?Topnieuw uiigepeven.
Ten onrechte i s wel eens beweerd. diit het in de Aficheiding ging om 'her leertti~kder ultverkiezing'.'Wat 7ou
het lievelingstherna van De Cock zijn geweest. En om die
rede11~ o hi,j
u de DoiAdiseLeerregeis opnieuw hebben uityegeven. Het ~ i i i ghein evenwel niet om een bepaald ondei.cieel(je ban de gerefoimeerde, schrifruurlîjke leer,
m:iar oin heel rle gerelormeerde belijdenis. In zijn inleiding bij het Kr)i.t Brgrij7 \cfirijfF hij. dat dit boekje moet
'strckkcn al\ een hiind en korl begrip van onze formulieren van ccnlicid'. Hii beoogt lerugkeer lot héél de confessic van dc gcrcformcerde kerk.?'
De Click iocpt op 'tnt wcclcrkcciing tot den Hervormden
Gndqdienït' onder iiitdr~ikkclijkcvcrwi,jzing niiar C. baioii va11 Zuylcn van Nijcvclt. Dczc Haagae edelman had
in I833 cen hrcichiirc i i i hei lichi gegeven onder de titel:
De 1I~~r.i~oi-mclr~
Lrri. (Anistcidain, J.II. den Ouden). Daarinee doelde hij niet slrchts op .CFn bcpanld onderdeel van
'de Hervnrnide leer', niaar o p hct gchccl ditiisvan, zoals
dat iu, verwoord in de drie fnrinuliercn van ccnhcid.
Als van Godswege geroepen 'waclitcr' avcr Gcids kerk in
de 7iti v;tti E7ecli icl 33, wciist Dc Crick door opnieuw de
Doidtc;c Leerrcgcls tc publiccrcn 'vclc riiikuiidigei~de 00gen tc opcncn, vclc ~íireclriri~en
opinerktaam te maken,
vclc gndvrcczciidcii tc stcrkcn cn te vertrooslen, in dete,
voor dcn waiti-achtigeli dicnst van God ~ o donkere
o
dagen
in cins Vitrlci-l:tnd'.'"
IIca kan cluidcli,jk zi,jn. diii hî,j inel Lijn publiknties het behoud viin Gods volk mekt. Dit drijft hem ook tot het
schrijven van een brochure, die slechts een paar weken na
hei Kort Brxi-ip verhchijnt, en die (mee) aanleiding wordt
\ooi iijn hchorsiiig en af~etting.Ik bedoel zijn Vetdedigiiifi iwri rir, M.ni.r I;c,rrfr,inr~c,rdcIrcr c7n von d? wure Gri.c~fcii.n~cci.rFr~i7.
hr~.sti.rdenc7n trn foor? gr,stc/l~idooi ruier
-
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iot~grriírumrfoGei efijrm~eiLJCLr~i-a~r.7.'~
Aaii dczc toch
reeds uitvoerige tirel voegt h ~ nog
j een ondertitel tric: 'de
Schaapskooi van Christus aangetast door twee wolven en
verdedigd door H. de Cock, Gereformeerd Leeraar te Ulrum'. In niet malse bewoordingen he~trijdthij in dit geschsifi de opvattingen van twee predikariten, die door de
kerkelijke 'autoriteiten' werden gezien als 'zecr iichtenswaardige leeraars' (aldus het Classikaal Bc\tuur van Middelstuni in zijn schorïing.;vonnis d.d. 19 december
1X332X). Het betreft de predikanten G. Bcnihem Reddingius te Assen en L. Meyer Brouwci te Uithui~en.Hij
verwijt beiden, dat zij hun belofte met bctrckking tot de
drie formulieren van eenheid schromelijk hebben geschonden. Hij schrijft dit fel le protest 'vrczcndc voor ilen
vloek door de11Engel over de inwtincrs van Merots iiitpesproken, omdat zij niet gekomen waren zot de hulpe de?
Heeren' (gedoeld is op Richt. 5,23?"). Hij eindigt zijn
boekje met het gebed tot God: 'Wil ciok al uwe christelijke gemeenten die gij overal berocpcn hebt, genadiglijk
bewaren en regeeren in eenigheid dcs waarachtige11 geIoofs en Godzaligheid des levens, opdat uw rijk toeneme,
en des satans rijk te niere ga, tot dal uw rijk volkomen
worde di; gij alles ziilt zijn in

D e oproep tot wederkeer afgewezen
Ondaiiks de felheid viin toon is in dit geschrift duidelijk
herkenhaai voor wic oren heeft om te horen, hoe de
'wachter over het Iiuis van God' waarschuwt tegen alle
valse profetie die ilaar dc ondergang leidt. De toenmalige
kerkelijke besturen hebben dit niet herkend en evenmin
erkend. Met name deze brochure weid door hen aangegrepen oin De Cock i i i zijn ambt te schorsen.
Een tweede grond voor zijii sch(irsii~gvond men in het
feit, dat hij cotns kinderen uit andcre gemeenten doopte in
Ulrurn. De zaak was de7.e. Ouders uil andere gemeenten
kregen daar van doen met predikanten, die afweken van
'de leer, die i n het Oude eri Nieuwe Testament, en in de
Artikelen des christelijken geioofs begrepen is'. Deze ouders weigerdeti bij de bediening van de doop aan hun
kind te verklareti, dar de leer die 'in de christelijke kerk
alhier geleerd wordt', 'de waaiiichtigc cn volkomen leer
der zaligheid' zou zijri. 7,o kwaineii zij bij De Cock met
het verzoek, hun kitid te dopen. Na vccl bcriiad heest hij
aan dergelijke verzoeken voldaan.
Deze twee feiten, het schrijven van clc laatstgenoemde
brochure en het dopen van kinderen uit andere gemeenten, zijn door de kerkelijke 'Iciders' aangegrepen om actie tegen hetn te ondernemen. Hct Classikaal Bestuur van
Middelsturn heeft hem op 1 9 dccemher 1 833 voor onbepaalde tijd, maar met behoud van zijn traktement. in zijn
dienst gecchorrt.
Dit besluit is gennmen in flagrante strijd met de destijds in
de Hervormde Kerk bestaande reglementen. Zo ontbrak in
de gerioeinde vergadering van hei Classikaal Bestuur het
vereiste aantal leden. Het rcglemenrair vereiste vooronderzoek met betrekking tot hczwaren tegen de ~enoerndebrochure was eenvoudig nagelaten. Geen enkele destijds gel-

dende rcglcnicntiiirc hepaling verbood de bediening van
de doop a;m kindei.cn i i i r een andere gemcente.ii
Te_gen dii cip Hcrvcimd \tandpiint rinwcttigc cn dus angeldige voiinI\ ging De Crick, zij hct o p gebrekkigc wijr e . en nicde darirdoor tcvergecfs. in bcroep bij hct Provinciaal Kcrkbcstu~ir van Groningcn. Ook dit bestuur
veroordeelde hem: de sch»rsing-voor-un6cpi1aIdc-'ti~icl
werd omgezet in een schorsing; voor twee jaar, evenwel
nu met verlies van traktement l april 1834). Door hem
zijn traktement te onthouden. wilde men hem le rwaarder

treffen.
Inmiddels had hij zijn naam vcrbondcn aan cen gcschrift,je van Jacobus Klok uil Dclf;rijl, dat zich zeer scherp verzette tegcn de kcskclij kc gczangcnbundcl. Het Provinciaal Kerkbestiiur ~ i i ghierin reden, Dc Cuck htlcniaiil af tc
zetten als predikant (29 mei 1834).
De Cock beriep ~ i c hop de Algemene Synode in Den
Haag. Maai hoe cn wat hij ook ondcrnain, de Hcrvoimde
bestliren gingen hiug door op de eenniaiil ingeslagen weg.
Men herkende niet de stcin viin dc trriuwc 'wachtcr vtiw
het volk viin God'. Wcl herzag dc Haagse synridc hct afzettinysvonnis in roverre, dat rij De Cock een half jiiar
tijd gaf om 'aan her Provinciaal Kerkbestuur van Gi-mingen zijn berouw en leedwezen te doen blijken, wegens
het bedrijf. waarrian.. . hij schuldig is verklaard'. De
schuldig-verklaring bleef dits ten volle 2ehandhaafd door
dit 'hoo_gste' bestuurscollege. dat als 'mond' van heel de
Nederlands Hervormde Kerk ftingeerde. De Hervormde
Kerk stelde haar eigen reglenienien en veroi+deningenboven het Woord van God en wilde zich niet aan het juk
van Christus onderwerpen.
In de loop van dit aan De Cock _gegundehalve jaar rijpte
bij hem en ti,jn kerkeraad de overtuiging. dot de Hervormde Kerk de kenmerkei1 van de valse kerk vertoonde,
zoals die in de Nederlandse Geloofsbelijdenis zijn beschreven: de Hcrvormdc Kcrk schrccf aan zichzelf cn
haar vei-ordeningen meer gczag toe dan aan Gndc Wtiorrl.
Zii grunddc zich nlccr cip mensen dan rip Christii5. Zij
vervolgde Iicn dic lieilig Icvcn nuur Gods Worird en clie
haar beqtriiffcn civcr Iiaar ztindcn (VGB iirt. 29).j2
H. Bourna
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UIT D E S C H R I F T

NOCHTANS DANKDAG?
Habakuk 3 : 18

O zeker: elke dag onh dagelijks brood.
H o n ~ e noch
r
dorkt kennen wij.
Een land van melk en honing. daarin rnogcn wij Icven.
Onvoorsiel haiir!
Ja. niet voor cins onvourstelb;iar: wij weten niet beter!
Maar onvorirïiclhii;ir voor mcnscn dic dat niet kcnncn.
Die oii\ iiiet kuniicn licn. 7oals wi,i hen wel kunnen zien.
Die. ándcrs daii wi,i. midden in de ellende van honger en
geweld lcvcn:
Waar de bomen iiict hlrieien willen.
waar rle ahkers van cirrici~tegehar\tcn zijn.
waar schapen en ycitcn vcrgccfs naar gras zoeken (vgl.
3 : 17).
Wiiiir hct Icven verg6tit van ellende.. .
Waar het iedere dag benauwdheid is.
En claarom dat vraagteken achter 'dankdag'.
Geweld! en Gij verlost niet'?
Ellende! en Gi,i helpt niet ?
Honger! en Gij.. .
Een prohleem ouder dan Habakuk.
Onderdrukking ei1 geweld zijn voor mijn ogen,
e n er i s twist, en tweedracht verheft zich.
Diinroin vertiest de wet haar kracht,
en k.ci.inter niet nieer van recht (vgl. 1 : 2-4).
Habakuk zit er verschrikkelijk mee.
En toch ...,leert hij helijden,
e n toch i < de Hére volnp aan het werk!
4

[lurven wi,j vandaag nog wel zo over de Here te denken,
te schrijven. te spreken, zoals Habakuk toen:
Voor Hetn uit p a t de pesr
en koortsgloed volgt Hem op de voet.
Hij Ttaat en doet de narde schudden.
Hij 7iet rond en doet de volken van ~clirikop%prin_een.
Pijlen in overvloed!
In toorn dorst Hij de volkeren.. . (hfdst. 3).

Niet zijn ogen sluiten voor her onbegrijpelijke,
rijn kup in het zand steken.. .
Als ycicivigc wil hij dat ook niei. hij wil blijven luistereii
naar de Here. uitzien naar wat Hi-i zal spreken:
En diin moet hij de straat cip, als _gelovige. als profeet.
En cen spandoek omhoog heffen:
'Er komt een einde, uitblijven zal het niet!
De rechtvaiirdige ral door het geloof leven!'
(2 : 2-4).
Geloof!
Er is een uitweg. Er i \ houvast.
Er is zelfs wel een bcct.jc begrijpen, in het geloof
In elk geval: vertrtmwen!
En diiarom. nochtans. de rugt.
Maar niet van welvaart en vrede:
ccn rustig (niet angstig en vol zotren)
afwachten dc dag dei- h e i ~ u u ~ ~ ~ l( h3 e: i16).
d
En daarom, door dat geloof. is er,
ook als we de dag dei- hri~air~.dheicl
voelen aankomen,
toch: de dank en dc dunkclng.
Ook al vcrgiiun velen van welvaart?
Ook al schreeuwt dc uardc om water?
En die daar op wonen.. .
En ...

Ja, want: de rechtvaardige zal door het gcláóf Iéven!
En dan. in het geloof.
als de kleine pmfeet Hahakuk overdonderd wordt door
het geweld,
de akkerï vruchfeloos, de aardc gebarsten.
de g tallen leeg.. .
dan tilt het geloof hem. dan tilt het geloof ons, daarboven
uit,
en is het dankdag en jubel,
en klinkt er, door de Heilige Geest,
heel rtil en heel bescheiden,
maar ook vol troost!
in ons hart 'nochtans':
'.. .7al i k juichen in de Here,
Jubelen in de God van rni,in heil!'

Al%Hrihnkuk de geluiden hoort, de beelden 7iet...
dan hékf zijri binnenfte,
dan trillen ~ i j lipperi.
n
Alï men5 kan hi.1 dar bestuur van de Here niet vatten.
Maar verstoppen mag hij zich niet. zwijgen mag hij niet.
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KERKELIJK LEVEN

WELKE KERK GING ST'UK? V (slot)
We intictcl1 tot een afronding komen van de bespreking
van het hriek Epn Xai-k g i ~ r gsrrrk. We hcsefien dat lang
niet alles bcsproken is. Heel wat dingen hebben we moeten laten Iiggcn. En er zou nog 7oveel mccr te noemen
7ijn. Maar wccrleg~envraagt meer ruiintc dan poneren.
Het is gehlckcn bij bepaalde dingen die we 'nagerekend'
hcbhcn. 1Ioewel er dur nog veel meer te Leggen zou 7ijn.
willcii wij eindi9en met het kerkrechtelijk aspect van het
coiiflict.
Trouw aan de kerkorde

E n twcetle spil waarom liet draaidc in de strijd met de
buitcn verbancl kerken was - naast trouw aan de belijdenis - dc zrouw aan de gereformeerde kerkorde. In 1951
had K. Schilder al gewaarschiiwd te_een kerkontbindende
tendensen. Het kerkverhaiid drcigde 'los zand' te worden,
waiirbij ieder doet wat goed is in &_genogen. In naam van
vcrzet tegen heerschappi-j-voering van meerdere vergaderingen kreeg de plant~elijkepredikant hier en daar een
doininercnde pohitie. Laten we niet vergeten dat de roomre Iiiërarchic Aexoiinr,~ is met een inachtsstrijd tussen
plautsrli jkc~ bibhchoppen. Wie 7ich niet meer stoort aan
de klijdciiis en de kerkorde 5ticht nict alleen wanorde,
maar hcrt>oft ook de gemeente van hiiar christelijke vrijIieid, waarviior de kerkorde waakt. A4 in de vorige eeuw
schreef Grticn van Prinsterer: 'Zo er in dc kerk. in de
niaat~cliuppijdcr gelovigen. geen geloofïhepaling is, bestaat er geei1 kerk; er zal 61'volslagen verwarring. of voldagen onderwciping aan het afwisselend gevoelen van
gee~tel(ikenen gcleertlen, anarchie van meningen of dui7endhoofdig Pausdom ontqtaan' (Proeve oi.ri. c10 rnrd(J(~IE#, waardoor [ie n,oni-hP E ~wordt ~ekerider1 grstul~fif,
1854, lil. 29).
Daarotn leydcn de gereformeerde kerken in de jaren zestig zo sterke nadruk op de noodzakelijke trouw aan de
kerkorde. We Iiehbcn in ons tweede artikel ;i1 duidelijk
gemaakt dat in Ncitird-Holland, maar weldra ook in het
hele land. allerlei ticpalingen van de kekorclc aan de Inars
werden pelapt. Hct hele kerkverband verkeerde in gevaar
van ontbinding.
Wanrieer dan ticik de schrijverq van dit bock klayen over
'de nieuwe hicrarchie' komen we daarvan niet onder de
indruk. Hoe fundcren zij deze aanklacht namelijk? 'Men
heeft uit de geschicdenis die we vertelden gezien, dat de
synode< gehaurza:tin heid eisten, ook als die vierkant ind n i i ~ t etegen het geweten' (220). Tegen hct geweten?
Wanneer inen geschreven had: tegen Schrift en Belijdenis. dan muden wc luisteren en graag dc aqumenten
toetqen. Maar oiis geweien kan toch geen maalstaf zijn?
94

Daar hebt u het subjectivisme weer ten voelen uit. Heet
kwalijk wordt het. wanncer ds. Van dei. Kwasi op b]. 105
over 'kerkrecht of ctandrecht' spreekt. Standrecht kennen
wc uit de oorlog. Menxcn werden op ctraat /.onder vorni
van proces doodgeschoten. Nu schrijft dc7c predikant:
'Wanneer de leer in geding is. Inten we ons niet ophouden door een of ander artikel van de kerkorde'. zo was de
leuh. Dit i? een grove n~isrekeningvan dc werkelijkheid.
Jiiist naar de kant van de latere huitenverbanders werd
gewaarschuwd tegcn een fomali~tischchantering van dc
kerkorde, die maar al re vaak voorkwam. Aan de ene kant
stoorde men zich nict aan de afspraken van de kerkordc.
maar als het zo uitkwam werd er een beroep op gedaan
om eigen verkeerde inening of verkeerd oplreden te dekken.
Formalisme
Tegenover dit formalisme i s vaak verwenen naar wat dr.
F.L. R u t ~ e r sin 1 882 heeft geschreven over het kerkverband van de Nederlandse Gereforrneerdc Kerken. Het
valt me op dat ds. Van dei. Kwast geen enkel letterlijk citaat van Rutger~geeft, terwijl hij jui5t zo uitvoeri~op dit
beroep op Rutgers wil ingaan. Hij hewecrt dat de kerkclijke verhoudingen in 1967 totaal anders waren dan ten
tijde van de Dordtse Synode. Dit is slechts ten dele waar,
maar dit doet nieic af aan de jiiic!rirîd van Rutgers' /di(fqnngspunt. Net treft me dan ook dal dc;. Van der Kwaqt
kier niet verwijst naar wat Rutgers schreef over De <CP/dixheiíl i.an de oude kerkordening r i ~ i -h ~ e d ~ ~ i - l u n ( l , ~ t ~
G e i - ~ f o t ~ r n eK~~~r k- ~
c iel .Amsterdam I 890, waarop minïtcns t o vaak een beroep werd gedaan. Dat was 7eker te
verwachten geweest, omdat hi,j steeds naar de kerkorde
verwijst. Het valt te betreuren dar hij zich ditarom niet geconfronteerd heeft met deze belangwekkende uitypraak
van Rutgers: 'Toezicht was er. zeer stipt en streng, dat de
gmnílslag van het kerkelijk samenleven, d.i. de belijdenis, werd gehandhaafd. Mxir betrekkelijk sliip was daartegcnovei. de handhaving van de Kerkenordcning: fonnalisme of regleinentaire preciesheid waï cr eer te weinig
ditn te veel. Eigeminnigheid of willekeur mocht natuurlijk niet heerwhen; handeloo~heidof wanorde werd natuurlijk niet bescherind. Maar wanneer de orde, de ruqt en
de welstand der kerken geen gevaar liepcn: wanneer die
i i i tcgcndeel nog hevnrderd weiAdendoor een kleine afwijking van de ordinantiën; dan werd mike afwijking niet
vcrkeerd geacht, en dus niet slechts geduld. maar ook
goedgekeurd' (41). Maar aan kerkbedervend individualisme werd nooit ruimte gegeven. Vandaar dat Rutgers over
dczc ruime hantering van de kerkorde verdcr schrijft:'AlJAARGANG6815
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tijd echier iindcr eéii voorwaarde, 111. dat de Kerken ékn
hleveri iri helijdcnis en tezamen oiidcrworperi aan Gods
Woord. Dat
alti~dondersteld: daartili nist de bnrikhaarheid van de ganiche ordening: en záti seheel is zij
daarop gericht. dat zij hij een andere toestand wel niet anderc dan onihindciid kan werken' (43). Dat wac ntl precieï de zaak in dc jaren 7eqtig!

De schorsing van ds. Van der Ziel
Dc kerkeraad van Grtiningen-Zuid ging, na eeii lange periode van gesprek mct cn terechtwijzing van zij11 predikunt dc;. A. van der Ziel. over tot zijn sch{irsing 'in eigen
veraiitwoordeli jkhcid'. B:iarover ontstond een geweldige
dcining in her hclc laiid. Immers. dc kerhnrde schrijft
vtini. dat een derycli~keschnr~ingdient plaats te vinden
op grond van het cirirdcel van de kerkeinad en de naburige
pcineente.
Nu Iiad de kerkcraiid van Groningen-Zuid zich tot die van
Gronitigen-Noord ycwend. Vaar d e ~ ckon niet tot een
'oordeel' komen. verdeeld al^ hij was. Dit valt re ver<taan. want ~ i eipen
~ n predikanl. ds. L.L. van der Vliet.
Iiad samen mei ds. Van der Ziel aan samensprekingen
inet de synotlniil Gerefoinieerde Kerk ter plaatce deelgentimeri. die dcioi Groningen-Zuid in \mijd met Godc
Woord en de kerkorde weiden yeachi. Dc kerkeraad van
Groningen-Nooi-i! verwee? die van Groningen-Zuid
sleclits naar opmci-kin~en,die tijdens dc kxprekfng waren gemaakt. Miiiir deze waren uitesa:ird geen kerkeraadsonideel. U vindt de hele zaak breed in mijn Cnhicr bewhreven op bl. 35 v.v.
Danrop wentlde dc kerkeinad van Grtiniiigen-Zuid zich
lot de clnsqis. die ds. Van der Ziel een maand bedenktijd
grif. Hil verklaarde echter: 'Ik sta hier ntig als de eerqte
avond en zie mi jir handelen nog als gocd'. Daarop verwees de classis de zaak terug naai- de hctrrikken kerkeraad en wilde gccii oordeel van schrirsiilgqwaardigheid
uitTpreken. Tucn sc hrirxte de kerkeraad zi-in predikant 'in
eigen vernniwticiuiel~jkheid'en ging ineteen in beroep bij
de Particulieir Synode.
O Teen
~ lans cn droef verhaal kon te maken: deze zaak
kwam op dc ïyiiride van Rotterdam-Delf~haven 19641965 aan dc orde. We hebben cr itl eerder op geweLen diit
het handelen v a n ds. Vaii der Ziel precies parallcl liep
mei dit! vaii dc;. Van cler Scliaft, die door de synodc iifzetnrnrswaarífig werd bevonden. Daarom spraken we un7e
verbaring er over iiit diii dc synode t.a.v. ds. Van der Ziel
zo verílccld was. De comniissic van de synode had alles
orckli-ik voorhereid: eerït nirieït de vraag aan de orde komen iif d\. Van der Ziel schnrsingswnardig was. Mij7elf
was immer5 van mening dat hij en d?. Van dei. Schaft in
het /.elfílc spoor gingen. Tocn echter een aantal synode leden mctccn ook de schorsing.;wèg ter sprake wilde brengen, achtic de synode de7e procedure nier juist en sprak
eerst de scliorsingswaardigheid van de predikant iiit. Dat
was \?oorccn twaalftal synodclcden de reden om hun mcdewerking alin de qynotlale arheid te qtaken. We Iiebbcn
daarover al liet nn7e gezegd in ons eerste artikel.
.
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De cynode kwam nu tcit de volgende uitqpraak: de kerkeraad van Gronin~en-Noorclen d e ciawis Groningen ~ i j n
' e r n s r i ~i t i gebreke geblcven h u n taak naar art. 79 en X0
KO. orn de kerkeraiid van Groningen-Zuid naar behoren
te Iiel pen i n de zware rechtshalidel, waarin deze raad zich
moest begeven. te ver\ ullcn'. De 5ynode overwoog t.a.v.
het Iiandelen van ds. Van der Ziel dat: '...door het in Febrcke bli,jven van de naasr geIcycn gemeerite en de claT~Es
Groningen 7iilk schismatiek handclcn niet werd geTti~it.
~ o d acfe
t keikeraad in een positic werd gedrongen. waarin
art. 79 K 0 niet voorziet' inct al?;oorcieel:'..dat de kerkeraad van Groningen -Zuid valiwege de ald~iqontstane sttiiatie gerechtigd was in afwijking van de in art.79 K 0
gestelde regel zijn "eigcn verantwoordeli-ikheid" regenover de grote Herder der schapen te betrachten, door de
scliorïinydaad ten uitvoer tc Icggen, rnet gelijktijclig beroep op de eerstkomende paiticiiliere ~ynode'.
Dit hesi uit acht ik geheel i i i dc li-in van Rutgers te liggen.
want de kerkorde vooi4~iet
nict in alle situaties. Zeker niet
in de moeite dar eeiz genabiiurde kerk en een classis Feen
oordee1 willen of kunncn formuleren. Relangrijk is ook
dat de afwijking van de kerkorde duidelijk werd gefnrrnuIccrd e n erkend. Inclividualisinc en willekeur moeten imincrs volgens Rutgers vermcden worderi. Ik denk ook aan
wat Voetius inzake het rccht van afwijking van de K 0
hceft geschreven: l e Afwi,jkin? i < geoorloofd. wanneer
stipte naleving- niet eeschieden kan, zonder dal de orde.
vrijheid en welstand van de kerk gevaar loopt: 2e de
kerkorde zelf ma? niet vcrtinderd worderi, maar de afholking moet al$ afwijkiiig gckennierkt worden; 3e de afwijking nioet onderwoipen wordcn aan het oordeel vnri een
daaitoe bevoegde vergadering.
De kerkeraad te Kampen hecft a p de7e voorwaarden van
Yoetiuc gewezen in .zijn bricf van 22 juiii !'j43 aan de
Generale Synode van Urrcclit 1943. toen het ging over de
zelf-continuering van dc synode. Had deze erkend dar di!
in afwijking van de K 0 w a ï gebeurd. dan hadden de ïaken anders gelegen dan toen 7i.i de K 0 geweld aancleed
door Iiaar handelwijse niet als afwi,jking van de K 0 te
7ien.
Tegenover aIIerlei bcschiildiginren hen ik van mening
dat in deze en der~ciijkezaken de kerkelijke vergaderingen in cie jai-en 7eïtig niet anders hebben gedaan dan zicli
erop toeleggen de hepalinyen van de kerkorde na te leven
(art. X4 KO). Dit hl ijkt ook uit de iiitvoerige en indringe~ide wijze, waarop allerlei bezwaren regen het tocnm:iiige
beleid van kerkelijke vergaderingen aan de hand vaii de
kerkorde wcrden pewfkt ei1 geivogen.

Een incident
Laaf ik het voorgaande duidelijk moycn inaken met een
incident tlat zicli np de synode van Hoogeveen voordeed.
Op haar tafel lag onder meer een door dr. J. Douina 'uiterft li>telligenr' genoemd bezwaarsclirift. We laten hier
nu allerlei niimen weg, want het gaat on\ om de mak. U
kunt het :illcniaal vinden in DC R<fot.mnfP van 30 augustus 1969.

Otndat de hetrcfiende commissie uiterst serieus op dit bezwaarïchrift wilde ingaan, kwam zij inct een omvangrijk
rapport. Dat was voor coinmissie en synode uiteraard een
rnoeizamc mak. Er werd dan ook een besluit uit gehoren
dat zeer omvangijk was. Voor sommigen t& omvangrijk.
Do~ima7egt daiirvnn: 'Wie houdt altijd het hoofd koel in
de beproevingen, die stapelq bezwaarschriften aan 7esentwintig (moet zijn 36, W .G.d.V.) synodeleden geven te
doorstaanr? Ons ondermijnd kerkelijk samenleven vergt
van de zenuwen soms het uitcrste. En dan te weten - vaak
reeds bij voorbaat - dat het gros van de bezwaarden zich
tiij de beslissing. toch niet neer legt'. Het tekent de ~ituatie
in deze kerkelijk zware jaren. En het is ook gebleken; dc
indieners van dit hezwaarïchrift gingen en bleven buiten
het verband van de gereformeerde kerken.
Maar wat gebeurde er nu? Dc rapporteur, die zich ingcspannen had om aan de appellanten het voile pond te gcvcn, werd geïrriteerd door voorstellen om het concept-hesluit maar in te korten. En tnen kwam het hoge woord
eruit: Jn de vergadering zijn lieden, die menen, dat 'als
het confessioneel maar in orde iï, het er dan wat het kerkrechtelijke krreft minder toe dnct'. Precies de aanklacht
die ds. Van der Kwast hier heeft geformuleerd: geen
kerkrecht, maar staiidreclit. Maar de synode wijqt deze
suggestie verontwaardigd van de hand. De zaak wordt
uitgcpranl en de beschuldiging teruggenomen.
Wat kan dit verhaal onr leren? Dat het een fabeltje is,
wanneer ds. Van der Kwast beweert dat de kerkorde terzijde werd geschoven, als de leer in geding is. Ik heb zelden ucta g e l e ~ e nwaarin
,
zo gewerkt en geworsteld wordt
om in trouw aan de kerkorde te nordelen en te handelen.
En ik zoii alle kritici binnen e n buiten onze kerken willen
uitnorligen de Rc.!o van Hoogeveen eens rusti9 te lezen.
Vrijbuiterij
Wic na hct voorgaande kennis neemt van de vrijbuiterij
die in cle jaren es tig door allerlei varirgangers en gemeenten cn ook door hoogleraren te Kampen werd ondernomen, komt in een heel ander klimaat. Vrijbuiterij, ik
kan er gccn ander woord voor vinden. Laten de feiten
spreken. Vulgens de deputaten-curatoren van de Theologische Hrigeschml waren in die tijd kerkeraden overal
bezig de aan hen tcievertrouwde gemeenten te voeren op
independentistiïchc en a-confessionele wegen. We noemen er enkele voorbeelden van, maar ze zouden W vermenigvuldigen zijn.
In de 'vrije gcmeente' te Wolvega was de predikant synodaal gereformeerd geworden. Hoe moest hct nu met de
preekvoor~iening?Men kende daar een vrije kansel en
eet1 operi avnndntaalstnfel.Eerst bedient de vrij-evmgelische heer van Gent daar dit open avondmual. Dan gaat ds.
Oo5terhoff te Bcverwijk voor (door de Generale Synode
van Rotterdam-Delfshnven om zijn leer veroordeeld).
Verder treedt als voorganger op mr. Van Zwieten, redacteur van Contact. Drin lezen we de naam ds. G. Visee, redacteur van Ophouw.
In De Reformratie van 13 mei 1967 schri-jft prof. J. Kamp-

huis hierover: 'Men zici: in Wolvega wordt steun verleend tor doorbraak van het gerefornieerd kerkverband'.
En het blad Ophouw gaf leiding aan deze kerkontbindende actie.
In het nummer van 8 september 1967 schrijft prof. dr.
H.J. Jager inzake de veroordeling van dc 'Open Brief'
door de synode van Amersfoort-West: '?Ju kan men met
wat kunst- en vliegwerk wel wat itfwijkinp van de Bclijdeniq construeren. Maar dan moet men wel van een mug
een olifant maken'. Zo ging hij tegen een syntidc-uitspraak in, zonder zelf de kerkelijke weg in te gaan.
Schamper prak hij zich over synodale besluiten uit met
totale negering van wat art. 3 1 K 0 zegt over het hindend
zijn van de7e hesluiten, tenzij...
Aan hroe$ers en zusters die zich in hiin kerk niet meer
thuis voelen adviseert h ~ j 'In
: de cersie plaar~7ou ik Leggen: van synodale besluiten niet te veel aantrekken. Niet
tegen meerdere vergaderingen opzien. Dat hebben we in
het verleden veel te veel gedaan. Ecn kleinst mogelijke
meerderheid kan wel gebruik - of misbruik - maken van
macht. Maar welke waarde is aan zulk een be~luitte
hechten? Wat synoden bedisfelen, gaat vaak buiten hct
kerkvolk om. Buiten de gemeente om. Die 'gelooft' hel
wel... synodale uitspraken doen zich wel voor als uitspraken van de kerk. Maar er zijn weinigcn die dat nog gei*
ven' (28 febr. 1969).
Op 11 april 1969 schreef deze hoogleraar inzake het (inderscheid dat de belijdenis maakt tuwen ware en valse
kerk: 'Hoe moeten we aan met die onderscheiding in nnze dagen in onze goede stad Kampen? Er zijn een tiental
gemeenschappen, die zich gereformeerd noemen met dc
een of andere toevcqing. Allen willen trouw 7ijn aitn
Schrift en belijdenis, Vrijwel allen hebben ook nog dc
aloude Dordtse KO. Zijn negen van deze gerneenschappen valse kerken en is er &énware kerk, waarbij alle gelovigen zich zouden moeten voegen?'
Hier ontbreekt wel alle onderscheidingsvermogen. Eigenlijk wordt de kerkel(j ke verdeeldheid gebagatelliseerd.
Alsof' er niet veel cigenwilliglieid en scctarisme bij allerlei groeperingen te constateren valt, dic tot een God nict
te verantwoorden versplintering hehben geleid. Intussen
wordt de norm van de belijdenis hier vt~llcdigbuiten spel
gezet. En deze zinnen knrnen uit de pen van cen gereformeerde hoogleraar, in diens7 van alle kerken.

Opties voor kerkkeus
Nu heeft ds. Van Den Brink geschreven: ' In de Gereformeerde Kerken (vrijg.) mag men volpenï dr. De Vries
niet zeggen, dat er op een plaats wel eens twee ware kerken kunnen zijn' (S1 9). Hi-i Lal dit nergens hij inij kunnen
Pezen. De vereniging van 1892 leert ook wel anders: twee
ware kerken. die met elkaar vereniging mekcn. Hij vervolgt: 'Hij veroordeelt prrif. Jager hierom'. Dit is wel een
tntaie verdraaïing van wat ik werkelijk schreef. Ik ging
namelijk in tegen wat prof. Jager in het hoven vermelde
nummcr van O p h n u ~had
,
geschreven. Hij richtte zich
daarin tot kerkleden 'die zich in hun gemeenschap hele.

-
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miiiil niet thuis vaelen'. Wel is. er in hun omgeving helemaril gecn sprakc van whorsing. zo conctateert hij. 'Er
zijn ook gccn uitspraken gedaan over de Open Brief en
der~elijke.Maar ze vinden hepaalde hesluiten van de
G.S. of viin ccn P.S verkeerd... %ij 7ijn over dat al Iec k~wiiardcn verontrust'.
Riizidt prof. Jugcr Iien nu aan de kerkelijke weg te gaan.
mals een gocd gereformeerd mens betaamt? Welnee.
Hoor ~ i j npuhlickc iidvieï: Als men het beslist niet kan
iiithoudcn in de vrijgemankte kerken, kan men zich voegen hij ccn 'vri,je' vrijgeniaakte kerk. buiten verband. lecler i s wel niet voor 'vrije kerken', maar ze hebben volgcns clc7c Iinoglcraar 'veel goeds' verricht. Als voorbeeld
níicnit hi,j dc;. .lan de Liefde uit de vorige eeuw. Nu, dat
ligt wel gelieel in de li~jnvan de confessione'le krisis die
mee door Irct blad Ophoir M, mtstaan en aangewakkerd is.
Want hct W R \ jui\t dc7c Jan de Liefde die in de vorige
eeiiw schrcef: 'En neenit een pennemec;,en snijdt den Catechismiis van ;~chteruw hi,jhels weg. en legt dan het enkclc Woord Godï in het midden. en heft dan uwe handen
op naar den hemel en roept: Dit is liet leerhoek en geen
andere voor ons en onzc kinderen' (Zie J.N. Rakhui7en
van den Brink c.a., Dorlinienta Refoi-niuroriu I / , Kampen
1862. hl. 17 1 ). Dus: wc? niet dc belijdenis! Zover was 'tiet
in onze kerken ~ c k o m c ndat een hoogleraar te Kampen
der~elijkeadvie/cn gaf.
Maar nop is hcr cindc niet. Volgeni hem ~ i int elk kerkvcrhanrl viin enige omvang een demonisch gevaar. Had
Schilder nog in 195 1 gewlireven dat Christus zijn bloed
ook vanr het kerkverbnnd heeft gegeven. zijn vroegere
collega Jager spreekt over het demonisch gevaar in 2Ik
kcrkvcrhand. Hi-j gaat verder: mocht men geen vrije gemeente kunnen vinderi, laat men het dan eens proberen
hij een christelijke gereformeerde kerk. 'Daar wordt
waarwhijnlijk even goed of slecht ~ e p e e k als
t bij ons '.
Manr ook dai is niet de liiaisie optie. 'Misschien z i ~ uIk in
de 'synotlale kerken' beter terecht kunnen. Misschicn ank
niet. Want namen zeggen tegenwoordig niet vecl rncer....
Maar plaatselijk zou men het kunnen treffen, dat er in de
'qynodale' kerk yoed ~ e p r e e k twordt'. Er is nog een optie: 'Men neemt het "verband" op de koop ZW. Wellicht
geldt hier en daar hei ~ t l f d cviin cen hcrvi~rrndekerk'. Zo
werd in de7c ti,jd het kerkvolk vuorgelichr door iemand.
die toch eens het vertrouwen van de Gereformeerde Kerken had.
I k hoop dat de Iczcrs vcrstaitn. in welkc krisis onze kerken toen verkeerden.
Hetzelfde ?eldi van hef aE maar spreken over dc gehrckcn
van onze belijdenis. Nu leen geen gereformeercl mens dat
de belijdenis onfei1ba;ir is. We hebben a1 op het voortreffelijk artikel van ds. Wiskerke yewezen. Maar mcn
qchreef: zoals je _gedirld moet hebben met de ztindcn cn
gebreken van Je ouderi. zo moei je ook geduld betrachten
met de confexsie. Dat klinkt tnch wc1 iinders dan wat het
ondertekeningsl'omulier rcgt: Wij verklaren hierbij vnar
het aangelicht viin dc Hcrc, oprecht e n met een gned geweien. dat wij c r hiirtcli,jk van overtuigd 7ijn dat de leer
--
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van de drie fomiilieren van eenheid in iille delen 5eheel
met Gocl5 woord overeenstemt.
Het werd dan ook hoor ti,id clar de Gereformeerde Kerken
orde op zaken gingen stellen. wilden zij niet als kerken
ten onder gaan. Daaraan heefi de synode van Hoogeveen
hanclen vol werk gehad. Wani de Gereformeerde Kerken
d r e i ~ d e nin een chaos van vrsonalisrne. individriiilisme
en independentisrne onder te gaan. Manr door God5 genade mochten 7e het gereformeerde qpoor houden. Ze werden wel gehavend, maar ginren niet stuk. Her wonder gebeurde dat er na deze zware jaren een grote opbloei
kwam.
Maken we n u de slotsom op van het hier besproken boek,
dan moe! ons van het hart dat het een typisch voorbeeld is
van wat in de jaren zesiig aan de orde waq.

Pernondisme, individualisme en
independentisme
Ik denk aan het prr~sonalismc. dat in de vele verhalen
naar buiten komt. Het boek wemel t ervan. De een 7ei dit
en de ander dat. Nu i 5 er op zichzelf niet$ op tegen dat ter
illustratie van een gewhiedenisverhaal ook perqonen aar1
het woord komen. Manr daardoor mag de geschiedenis
zelf niet onderweeuwen. En dat gebeurt hier maar al te
zeer. Ook i5 het gevaar van allerlei 'verhalen' dat 7e
meestal oncontroleerbaar zijn.
Ik ben even in de verleiding gekomen om op zulke verhalen in te gaan. Ik was er al op de computer mee begonnen. Maar ik heb het weer gewist. Zó schrijf je toch geen
kerkgeschiedenis. Een heel verhaal wordt verteld over de
onderlinge verhoudin gen van de hoo2leraren te Kampen.
Men vraagt zich af. wie hier de zegman van de cchrijvers WRS. Er wordt gesproken over 'lange z esp rekken tol
diep in de niicht' (173) en wat men daarover in de familiekring van de Holwercla's ei. ~ i ieen
i
inrormntie val1 ds.
K.B. Holwerda (176). Nu meen ik ook cnipzins in die
pcriode in de huurt te hehben ~ e 7 e t e nen ik zoii wellichi
orik meer dan fén vcrhriaI kunnen vertellen. \om\ van
heel dichtbij. Maar we gaan tocli nict een blad als, Stol?
op kerkeli,ik terrein navolgen? Met is immerr niei belnnqrijk wat er van Jan. Pict of Klaas persoonlijk ie Leggen
valt, maar wel, of de uitspraken cn handclingen v:in tle
synoden in nvereenstemrning waren met God\ Woord, rle
belijdenix en de kerkorde. Laat men dc Geref(irmcerde
kerken van na de vrijmakinp daaraan tcictsen en blijven
toctscn. Dan kunnen heeI wat vcrhiilcn achterwege hlijven.
Ook hef indii,idirali.~rnm
valt in dit hoek op. Van ineeraf
u~ordtin parti,jschappen gedacht. soms mct niiam en toenaam. Ds. Van den BrÎnk beweert dat hi,j meteen terecht
kwam in ccn sfeer van parti,jschap en scliisma. ttzn hij in
1947 studcnt te Kampcn wcrd (170). Dit /OU diin blijken
uit dc strijd cirri de toelating viin student D. Slagboom.
Hier vergirt hij 7ich. wiint her ging over de trieliiting viin
dc toenmalige student L. Flonr, cn dat wiis voor ~ i j ntijd.
Maar dit daargelaten. het beeld dat hij avcr de verhriudiny
tekent klopt niet inet de werkelijkheid. Er hcstrindcn in-

derdaad spanningen in de cursus 1946-1947. Ze werden
door de toenmalige abactis getypeerd als de crisis der
jeugd, die ook de Afgescheidenen hebben gekend, en
hoe! Maar in dit Jaarverslag wordt tevens vermeld dat Fides (het studentencorps) de hernieuwde jeugd toonde 'in
een sfeer van gezuiverde amicitia' (Almanak FQ/ 1948,
bi. 60). En de Almanak van het volgend jaar getuigt van
het vieren van de corpsvergaderingen 'zonder enige reserve en ongezonde spanningen' (bI. 65). En pas toen
deed student Van den Brink intrede in het corps. Volgens
ditzelfde verslag werd hij naast andere studenten door installatie toegevoegd aan de gelederen der Fidelen. Dat
was op 6 december 1947. En naast hem ook de heer D.
Slagboom als gastlid, zonder enig conflict.
Wel waren er in deze periode meningsverschillen over al
of niet bevriende contacten met andere studentencorpora.
Maar de abactis meld: 'Doch dit mag met grote dankbaarheid geconstateerd, dat deze meningsverschillen geen enkele maal hebben geleid tot verstoring der amicitia tussen
Fidelen'. Men was in de volle zin des woords broederlijk
vereend. Zelf was ik toen assessor I en ik kan getuigen
dat het toen machtige en prachtige jaren waren.
Ik heb dit 'verhaal' van ds. Van den Brink dus kunnen
natrekken. Hij heeft het kennelijk van 'horen zeggen'.
Maar hij begint dit hoofdstuk wel met de geladen zin:
'Veel vroeger dan in de kerken heeft de scheuring zich
aangekondigd in de kring van de studenten aan de Theologische Hogeschool' (170). Zo wordt stemming gemaakt
en de geschiedenis geweld aangedaan. Schreef Wiskerke
al niet over het verschrikkelijk individualisme?
Het heeft wel enige ruimte gekost om het verhaal van ds.
Van den Brink over Kampen te controleren. Maar het
mag het zoveelste voorbeeld zijn Van de tendentieuze geschiedbeschrijving van dit boek.
Tenslotte blijkt hierin ook het independentisme. Dit vertoont veel aspecten: de onafhankelijkheidszucht
van
plaatselijke kerkeraden, maar ook de adoratie van de persoon van de predikant. Hoe vaak komen we in dit boek
tegen: maar het is toch een predikant met een lange staat
van dienst, een vrome man, iemand die met grote trouw
de kerk heeft gediend. U kunt een dergelijke typering op
bI. 159 lezen. Maar wat staat er ook al weer in Ezechiël
18:24? 'Wanneer een rechtvaardige zich afkeert van zijn
rechtvaardige wandel... zal met geen van zijn rechtvaardige daden rekening gehouden worden'. Laten we beducht
zijn voor persoonsverheerlijking!
Want hier gluurt het gevaar van het indepentisme om de
hoek. We hebben al gewezen op de typering van Groen
van Prinsterer dat het zich niet houden aan de belijdenis
als akkoord van de kerk een veelhoofdig pausdom kan
veroorzaken. Dan gaat de plaatselijke predikant domineren. 'Hij heeft er voor gestudeerd, hij zal het wel weten'.
Maar de bescherming van het kerkverband ontbreekt, omdat men dat van zich afschudt: independentisme! Ook
daarover heeft Groen van Prinsterer het zijne gezegd: dienaren van het Woord dienen de belijdenis te erkennen.
'Hiertoe zijn de leraars in dubbele mate verplicht, wier
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gezag willekeur is, wanneer het niet ondergeschikt blijft
aan het gezag der kerk waarvan zij leden en dienaren
zijn' (a.w. bI. 27).
We kunnen ook wijzen op een opmerking van Bilderdijk:
'Die der Kerk zijn gevoelen wil opdringen tegen de Confessie, deze is de onverdraagzame, de dwinger, de schender der maatschappelijke rechten, de conscientie-gewelddoener' (door Groen geciteerd op dezelfde bladzijde).
Met andere woorden: independentisme en dominocratie
gaan hand in hand. Het blijkt in de Nederlands Gereformeerde Kerken.
Slotsom
We moeten eindigen. Opvallend is het zwijgen over gecoupeerde kerkorde, Akkoord van kerkelijk samenleven
geheten (AKS). Ik heb in mijn Cahier daaraan grote aandacht besteed (bI. 90 v.). Daarin werd aangetoond dat op
wezenlijke punten afscheid is genomen van de gereformeerde kerkorde. Maar in dit boek wordt er nauwelijks
een bladzijde aan gewijd. Ondanks kritiek uit eigen kring
en ook uit buitenland (Zuid-Afrika). Ik ga de kritiek niet
herhalen. Ik wil alleen maar wijzen op de conclusie die
prof. C. Trimp heeft getrokken: 'Hier wordt de onmacht
tot het kerkelijk samengaan openbaar die alle grote woorden, die sinds 1967 op hoge toon tegen de zgn. hiërarchie
in de gereformeerde kerken gesproken zijn, logenstraft.
Elkaar in liefde vasthoudende, gaat ieder zijn eigen gang
in een kennelijk onstuitbaar independentisme. Bekleed
met het predicaat 'vrijheid in Christus' zet dit independentisme de deuren wijd open voor menselijke eigenwilligheid en plaatselijk experiment' (De Reformatie, 2
januari 1982).
In het slot van dit boek lezen we dat de auteurs dromen
van een kerk, waarin de opvattingen die in dit boek verdedigd worden ter vrije discussie staan, uiteraard onder
de norm. Een kerk, waarin de benoeming van de Vrijmaking vrij is en waarin samenwerken met evangelicals en
mensen uit de 'nadere reformatie' mogelijk is (228).
Naar onze overtuiging is deze droom bedrog. De vrijblijvendheid die in dit boek wordt voorgestaan onderwerpt
zich naar onze vaste overtuiging niet aan de onderwijzing
en tucht van de kerk en buigt de hals niet onder het juk
van Jezus Christus en dient niet de opbouw van de broeders, zoals de Nederlandse Geloofsbelijdenis daarvan
spreekt in artikel 28. Omdat niemand, welke positie hij
ook heeft, zich van deze heilige vergadering afzijdig mag
houden, om op zichzelf te blijven staan, zijn wij de overtuiging toegedaan dat in het geding van de jaren zestig
niet de Gereformeerde Kerken zijn stuk gegaan, maar helaas zij, die buiten haar verband getreden zijn.

W.G. de Vries
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IJK C

BUNSCHOTEN-WEST
Als het ei Iiin Fiat ccn karakteristiek jetq te noemen van
de kerk te Ruii\clioten-Wcit, di-in moet dat het woord
'jong' 7ijn Want dc7c gcineente is in meerdere np71chteii
ééti van de jongyte kcrkcn in Nederland. 7x heqtaat pa!,
v i j f jaar al.: 7eifïtancli~ckcrk. Terwijl de leden van de gerneetite voor het riverFrr>tcdcc1 jon2 zijn.

Een jonge kerk
In de jarcti 71) he\looi dc hur~erlilkegemeente R u n ~ c h e
ten-Spdkenbuig dat er in liel ruidwesten van het dorp een
nieuwhouwwi~k7ou niocten worden gerealiseerd. Dit, om
in de komende jaren tc kunnen voorzien in de behoefte
aan woningen. [Ie wijk kreeg (Ie naam Blokhuiswetering.
In IVTh werden de eerctc hiiiïcn opgeleverd. En iri 1993
zal de wijk origeveei 7ijn vr)lycbotiwd. Het zijn 111 overgrote meerderlieid piiïyctroiiwden die zich er vestigen.
De leden van de geref(irmccrde kerk die er kwamen wonen kregen onderdak in de gcmeente Bunschoten. De7e
kerk was i11 1 972 een zclfstandige Eremeente geworden bij
de insritiiering van 3 7elfstandigc kcrken vanuit de ongedeelde kerk van Runrchnten-Spukcnbiirg. Haar kerkgeboiiw wnq de Petrakerk. Die was vccl re klein om de grote
groei op te kunneri vangen. Reeds in 1979 moeit worden
begonnen met dubbele kerkdien\ien. En in de week werden 'c avondq lokalen van de l a ~ c r eschooi gebruikt voor
her geven van catechiiatie cn voor verenigingiactiviteiten. De gemeente groeide oiistiiin~ig.Telde ze in 1978
ruim 1000 leden, 4 jaar later wurcn dar er al 500 meer.
Dat betekende dat rnneït warden iia_eedacht over de toekomst.
AIE eerste werd heslr>rcii dikt te ~ i j n e rtijd 7ou worden
overgepan tot voortpaandc iiistituering. In april 1982
werd een cornmisfie ingeïteld, die de besluiten daartoe
moest voorbereiden. Vonrtvarcnd ging men aan de slag.
Zoiils verwacht niag worden van mcnsen uit dit dorp.
Prtigntiseh werden ge [naakt over de toekomstige groei.
Diverse opties werden aan een andcrzoek onderworpen.
Dc cornm~ckiekwam uiteindelijk met hct voorstel te gaan
\plitscn in 2 ~ e l f c t a n d i ~kerken.
e
Die tc Bunschoten-Ooqt
en dic in Biinschoten-Weit. Ile Petrakerk zou de oosterIinpcn cindertlnk kunnen verleneii en dan o q e v e e r bezet
7ijn. Er ~ o 7elfs
u
nog een geringe grt>ci kunnen worden
opgcvanyen zonder dat direct weer zou moeten worden
gedaclit over het beleggen van diibbele dicnsten. Er is
ntig ovcnvo,gen om in RFokliuirwetering 2 gemeenten te
rtichten en ook 2 kerken te bouwen. Om praktische redencn is daarvrin af~ezien.Het grondgebied van de wijk is
bijvoorbeeld maar 102 hectare (Runschoten-Oost is qua
~ippervliikteiets Froter. namelijk 105 hectare). De kerke.. .
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raad nam het voorstel van dc Commissie Voortgiianclc lilïtitucring over en besloot ook tot de bouw van een iiicuwe kerk die plaats zou kuniien bieden aan ongeveer 900
mensen.
Dal er voortvarend iq gewerkt blijkt iiit het feit dat al in
dccember 1982 een bo~iwcommissie kon worden benocmd. Bewust is die klein gehouden. Ze bestond 1111
slechts 3 broederi. De kerkesiiacl war van oordeel dat ecn
kfeine commissie een s l a p a a r d i ~ c rbeleid zou kunnen
ontwikkelen. Terecht, zo we7en dc feiten iiit. Er werd hegonncn mei diverfe financiele actics. Na verloop van selaticf korte tijd kwam de commissie met een plaii dat
dntir kerkeraad en gemeente entholisiast werd ontvailgcn.
Op~nerkelij k inag worden genoeind clai geen wanklank
werd gehoord. Iedereen kon 7icli in de plannen vinden.
Slechts I vergadering van kerkeraad en gemeente wac ei.
voor nodig. En reeds in mei 19R6 kon de Immanuelkerk
in gebruik worden genomen.
Intussen werd ook op andere terreinen Ilard gewerkt aan
de voorbereiding van de voortgaande institiiering. 13e
nieuwe gemeente zou immers rnoetcn beschikken over
voldoende iirnbtadrarers. En ook voor tal van andere taken in de nitiiw te vonnen kerk moeït woiAdenomge7ien

iiait r yeïclii kte personcii. Oindat Bunschotcii-West bij de
start al ongeveer 1 100 !cden 7011 tellen wcrd alvast een
tweedc prcdikanfxpfa:irs ingeïtejd. Er wei-dcn alvar*tvoorbereidingen yetrofi'en voor het beroeping5wei.k zodat
daanncc direct n;i cle instituering zou kunnen worden begcinncFi. Gezien de grtititte van de gemeente was de verwachting dat wel in dlc vacature zoii zi+jnvotirzien.
Ook mticïteri diverse kcrkcraad~heqluitenover de voortgaande ii~stitueringworden voorbereid. Er wcrd hijvoorbeeld bcsloten een fonds in het leven te roepcil dat het beheer ~ o i ivoeren over dc diverse hypotheken en geldleningcii vaii d e heide kerken. 13at fonds aou 10 jaar bestaan. Bcide gemeenten rntiesten naar rato van het aantal
zielen dc voor de rente eii atloïsirig benodigde bedragen
aan dni ftinds afdragen. Nii verloop van de al genoemde
l0 jaar ~ c i ude schuld over dc heide gemeenten warden
verdeeld. Er is voor die pericidc geko7en omdat dc verwachriny was dat beide kerkcn dan ongeveer vtilgroeid
7oiiden r.ijn.
En op 2 januari 1987 was hct dan 7over. Nog ken keer
kwam dc kerkerilad van Bunschoteri ongecleeld met de
diakenen bi,jeen. Rij hamerslag werden de diverse besluiten, die iiodig waren met hei oog op de voortgaaildc inititriering. gcnainen. Er werden tcieïpraken gehouden drinr
de voor~ittcrsvan de kerkeraden van de nieuwe kcrken.
Vervolgcn~werderi op tlezelfclc avond de eerste vergaderingen plinuden van kerkeradeli en diakenen van de kerken IC Bunschoten-Oost en te Runschoten-West. Voor
ons allcn hier een hisiiirischc dag.
Een jonge gemeente
Boven vermeldden we al dat het in meerderheid Jonge
mensen waren die zich vestigden op het _grrmdgebiedvan
de (toeknmqtige) geniccnte Runschoten-West. We zijn
dankhaar dat we ons daarnm mogen verheugen in een
groot aantal geboortcn. De laatste 5 jaar zijn es gemiddeld
tingeveer 50 kindcrcn per jaar geboren. Terwijl er op 2 jaiiuari 1987 ook iil hi,jnn 500 doopleden waren. Rijnn elke
~ o n d a gworden er daarcim in onze Irnmanuclkerk wel één
of meer baby's gedoopt. De amhtsdrazers hebben dan
citik veel kraambe/ocken te brengen. Diiar staat tegenover
dut er maar wemig rijd behoeft te wordcn besteed aan de
amlitelijke m r g aan he-iaarde broeders en zurters. Slechts
ruim 1 % viin hct aantal leden van dc gemeente (nu bijna
1500) i s ouder dan A5 jaar. Het is ~ e l f szo dat je als 45plusser al tot tle ouderen wordt gerekend.
Eeii en ander houdt ook.iii dat de ambtsdragers relatief
nog jong zi,jn. Viin de 39 behoren er momenteel 5 tot de
211 gerioemde ciitcgcirie van 45-pluaser. Op het moment
van de institiieriny waï iedereen trouwens nog 5 jaar jonger. Men sprak in her dorp over de kcrkeraad van Bunsclioten-Wesi daii cink wel aTs over 'dc grote J.V.' En tal
viin ouderen in de kerken van Bunschoten-Spakenburg
spraken als hiin overtuiging uit dat hct per se niet goed
7011 p a n met al dat jonge volk daar in de Immanuelkerk
met ook nog eenï al die jeugdige ainbt5dragers. Dat alles
evenwel cleercic de broeders niet. integendeel. De jonku
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heid ging namelijk otik gepaard met groot enthoiisiasme.
Er werd hard gewerkt. In hei k q e f dal hei ccn voorrecht
is -je in te mogen zetten voor de grote zaak van on7e Here
Jc7us Christus. het heerli,jk Hoofd van de kerk. Jammer
alken dat gediirendc de eente 41h jaar van hct bestaan
van de gemeente ~ o v e ctijd
l en energie mocst wtirdeii bestccd aar1 het beroepingswerk.

Her zal duidelijk zijn dat van ineetaf aan de zorg voor dc
jeugd een belangri,jke plaats innam op het agendurn van
de kcrkeraad. Op de eerste vergadering van kerkeraiid cii
gemceiite werd gesproken twer liet onderwerp kerkvcrlating. De raad achtte het van het grootTte belang juist hierover met de gemeenie door te spreken. Erop te wijzcii
wat volgens onderzoeken, die naar dit verqchîjnsel ~ i j n
gedaan, de oorzaken zijn van dcze intrierte zaak. En ook
hier is hct van het h o o p t e belang hierop alert te zijn.
Wana her dorp Runschoteil-Spakenburg werd immers jarenlaiig gekenmerkt door eeii sterke hang naar traditie.
Maar bij veel jonge mensen hlijkt een door louter traditie
bepaald patroon van leven cn geloven niet meer aan te
slarin. Daarom tnoet e r hard iian worden gewerkt, op zondag en dcior de week, de mensen de pnsitieve waarde van
her gelotif al meer te leren zicn. Ze ervan te doordringen
dat het cen weelde is te mogen geloven. En dan ook uit
dankbaarheid voor het heil van de Here Jezus met vreugde te wandelen op het pad van Gods geboden. Dat moet
icder op het hart worden gehonden. Met name ook dc talrijke jonge ouders. Opdaa 7e dat ook voorleven en vertellen aan hun kroost. Zodat on7.e vele kinderen het iils hCt
voorrecht van hun leven leren 7ien hij de Here Christuï te
mcigen horen. Lid te mogcn 7ijn van zijn gemeente, die in
alles trouw wil zijn aan liet Woord van onze goede God.
En het is ook juist de ~ o r gvoor orize jeugd, die de amhtsdrager? voortdiirend stimuleert om actiel' te rijn. Om 7ich
met al de gaven waarmee Christus ze heeft gctcioid in te
zetten voor de opbciuw van de kerk. Opdat ouderen en
jongeren almeer mogcn toegroeien naar het Hoofd van de
kcrk.
Al een paar keer werd het beroepingswerk genocmd. Dat
heeft kerkeraad en diakenen en ook (een deel vrin) de gemeente gedurende meer dan 414 jaar intcns beziggehouden. Wat was het teleurstellend steeds maar wccr een bedankje te krijgen. Terwijl de gemeente al maar grtwide en
ook het ambtelijk werk steeds toenam. Ook was hct trieït
van aiize hoorcominissics te moeten boren, dat ze vnortdurend stuirten op vticiroordefen die er in den litnde over
onï-e geineente bestrinden. Zoals over heel hei kerkeli.jk
leven in Biinschotcn-Spakenburg. De broeders hebhen
het aTs zeer vertnocicnd ervaren die vooroordclcn tiver de
geineente te Bunschoten-Weqt ~ t e e d eersi
s
le rnoeteii ont7enuwen. Op adressen die 7e bezochten in divcrsc gemeenten. En ook bij sommige predikanten. Ei inticst worden duideli,jk gcrnaakt dat er hier in het wcsten van
Bunschozen een gewone gereformeerde kcrk mag zijn.
Een gemeente waar het goed vertoeven is. Een gemeente
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mei zwakke kanten maar ook met sterke. Waar tussen de
aii tochtone bevolking cn de import geen tegenstellingen
bestiian. Eii dan heefi dc kvolkitig van ons dorp een eigen geiiaidheid. Men kan soms best eens wat opvliegerig
zi.jn. Maai dat is ook zo weer over. Er kan iemand heel
kwaad tegen je zegecn: dat vergeef ik j c in der eeuwigheid nict. Maar een half uurtje later wect hi-i niet eens
meer dat hij dat heeft gczegd. Roeiend volk, dat i s het.
Met vaak veel liefde voor dc zaken van Gods kcrk en koninkrijk. De nianier waiirrip oiixe Immanuel kerk i s gebo~iwdis wat dat betreli vccl7eggend. Geen onvertogen
woord. Nict zeuren. Die kcrk moet e r gewoon konien en
daarom ctt ten we mei elkaar de schouders eronder. En zo
gaat het ook hij tul van andcrc zaken. Hei ~ o daarom
u
een
goede zaiih zi-in als mede ten gcvolge van dil artikeltje die
vooroordelen inirider zouden worden. Of zelf5 misïchien
~ouderikunnen verdwijnen.
Ginot was dc vreugde eind juni vorig jaar toen ds. A.O.
Reitsema bcsloot liet beroep naar onze gerneentc aar1 te
nemen. Tocn hii in oktober inticht worden bevestigd alq
oii7e tweede predikant. Ook de ti,$ en energie die tot daii
moest wortlen gcstnken in het bcrneping5wei-k kiin nu
worden inpe~etvoar d e opbouw van de gemeente. &n
vreugdevolle ~ i i a k .
In novernher {al het nieuwe oi+gel wnrden opgeleverd
door de bouwer. Henk van E k c n uit Ixusden. Kcnners
zeggen dai hct ceii prachtig instruinerit zal wordcn met
een niooie klank. W at dat heii-eft iï het nog even afwach'teil voor de Kcineente. Yerrneldcnswaaid is dat er al weer
planrien zijn voor uitbreiding van nns kerkgebouw. Er
ïullen no2 4 lokalen bij wordcn gehouwd. Als iilIeï naar
wens verIotipt zal medio 1993 met de bouw horden gestart. De iiithreidirig is nodig om de jeugd op LC kunnen
vangen dic de catechisatie gaat bezoeken en naar de vereniginr ?nat. Zalenhouw d u s in het kader van {in\ jeugdheTeitl. Opdat cink het koineiide geslacht onze gcicde God
7ai kennen. En dienen.

IMIPT VOOR VANDA,

GODS KONINGSCHAP
H(>tí hristelijk leiwv i .7tcJunt o p her clli-istdijk ,q~/oof"Het
i ~ o l g rr
t o p en is ei- onufsr heidelijk mer i.erbnndeii: Iirt komt
ei. uit n j ~
en I e f l ri- uif.

Heide Jini-er! h q clkaar. En sscrrnpti horen :r thuis in d i p Pne
~ ' ~ r k e l i j k h dw
~ i dullrs
,
omvat wat mi duf 'uiidrr (J' Ipi'pn hehoni.t, rlrrt ult Gud ,yeboren ls iii di>:e MJP~PIU'.
Dat undere leven dut riier liegt ?n trret r~Ieursielt,iiiet ( / P nn(lcr.laag lijdt
en niri h r t ~ X pr1
t nier rrii ondrt- goat: hei Knnrnki-$ dei- lipmelen.
Her r hi-istelijk gelnt~f'[s nirf slrrhts ecri houding, ooh nipt
maai- een leer, maar rei-ettr (jen vrr.houding en een hclijík(~~irs.Het i.7 bhtroklt~nop God en dus een ut~rIi,irt~r~
rn vit M'P
hier noemen Gods Aij:c~nder~eiel el cl.
Hot r.hr.isrelijk leven is r>vrrimiaPeri grsioren gchi>~J.
(Jut ztjri
dor1 wadi in iirhzelf. Haf is I P Y P ~in
T P I I ir,or rril nwkelijkhrid, die breder prr.~p(~
t i r l ~ i hi ~ q f t/)reder
.
hrclrir cn bi-rclciaoekom r r.
Dus een wri.t,ld iri dere ~qci-rld,p r n nndei.~.irermde w v irld, een rigra milifu en t r n cijirrt hcstr~on.Unr sl~ruektrun
scheiding, t'uit r~f~mdei-irig.
i.an ~rji~tistrllirifi.
Als u . sprek~ri
~
o i w h?? Korrrnkrijk van God, h r d o o f ~ nwr
daittmrv ren w~ereldiir ul.wrrrld EPII ondel-srh~iífen
rti uf:nndrrlijk n,el-k -k9ariGriíl, dut niet uiei liet v,~creldEri.eit.carneittqolt.Wc erkennen duarnrw rcn nt'eedrlrn~,een ,gespIr>~eitltrid van de uw>rrld. Duunn staan reg~tioi*errMaui
krnrhreri en k ~ w ~ ~ r r i gdip
r nelkuur M*c';PIIII~X.i.rrenid zilri.
En die ~ I ~ u u Jook
. ~jtr~~~,r.:oerilijk
1.i-eenid bliji'cir.
Dar hortdi niri In. dnt iets Iii rle:~wri-(~lduun God onttrokken 71111
~ t I tC ~ SZOU I C I I ~ P I P I I h ~ ~ t u u
zonder
n
ùrrr het orld<jrw,nrpenis laun :!in oltnur.htrg hpsiuur.
H r t sr hepsel hloyt a11ilJ God,\ odcrdarrn. ook tc,qeri i i j n wil.
Hij kan r i r h nier uun rlezr irrrhoudiriji nritti-ckkeir. 13r rncris
itbordtfipgcrrirpc~rom 11i Ir otrhi-duct ii i'írii God tc MJCf('n P ~ I
ir /oneri. Als hij dar nipt c i o ~ tkonit
,
hij ernstig in l ) o t , ~ ~mrt
ir~~~
de scheppiit,qshedoelii~giball Gorl. Wuur h!j kan nict trnietclneri ílírr hij ondci.(inlnari is. Eii hij dort nict u'eg rlr i-sc>piri<q
ii're ror hem blijft komeri. Derf kùn hij rriul. hooif kan eii z a l
hij he~*crkrn,
r h r er. P e n din,q ji~hrui?:nndei- Gocis opperbrstu~ri-rij h~(irt,nGnd.~heei-srhaj~pil.
Zolon(y God de ~ ~ r i . ~ Irirrr
E t l i~ncri.thesrur~ii,
:olun,y rul ook
Gods hr~i-schappij.Gr>d,skoningsr.hup »i8ei.dr-(i ~,rr.plrlheStriuri.
En onrlei. en dooi- rìiî kotringsclinp :ui de mog~lijkhriclIn
sturrd ji~ho~.dt,n
worden i-ooi- ck. hrirnst P I I de itif/~i.eiding
i'uti
liet Koniitkr i j k dri. hemelen.
Zo haligen ik:r W C C sameii, her Aonrnxsrhap C , Ihet
~ koiirrrXrijk run God. De rer rel cl die i8uiiGod ufiyi(eerd is iiriiu',
i u n , ~ ~ ~ r n ~ ti e-ïh- i~~ig~~~~ d~ I ~ - oetit ~YgPe rI t~ ~ O ~dooi.
~ ~ P Iiei
I I Koiiin X rijk der henr~lrn,(kif frir,skotte de hele ~ ~ a - vrriullrw
~ld
h'uat
Eii hrf konirikrijk d ~ i Itrin<,lt~n
.
kon u l l ~ e n01, die tironirr- Lrimon (,ti de ~.ereldi * c ~ o t 'cri,
p ~ als (ie I-JERE de w,r>i-eldin
stand houdt rir hundhailfr als sr.hr/~.iplnirrlt~i.rijti soLiibei.eIrre
Iieersrhappij. Eit als Hij clest, u,eri.líl zo rr,,yrei?.dut darriirf
fensforte doorn.rrKen d? kkr~chte~i.
dlc Firt .\ih~psr4wcer hei.sarllrn in c~olli~
.qlorir,.
Tussen hcr pui-udrj.\ dat urhtrv oni ligt r n hrf pal-u-adijs &r
i'ooi ons Ii<qt.shekr rit li do u ~ ~ r r l d ~ ~ e s ~ h i e ruir.
l c ~sir.
n i sg r cc hied~dnisiJarid e ~ e~ , e r ( ~ ldar
r l , ririrler God sturrt; rn in ck:r
n~creldhct Xnmeric/e en gehonirir Korrrnki-ijk imunCod.

:+.

Llit K Sictsina. 'Hei Koninkrijk Godc'. 193.11
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Kracht e n zwakheid in Smytegelt's prediking
Dc,' ( ~ ~ t ~ h ~ r li.un
i l ~.Chi.lstirs
ig'
Het wnciid 'ci~tihir(1irr~y'.
wanneer het wordt gebruikt van
dc gci~adc(aanbod van gciiade) of van Christiis ('aiinyeboden' i i i Iiet Evaiigclic) klinkt wina vei-dacht. Zil er
geen 'verlï jnd' remonslr:intiame in? God biedt van zijn
kaiit aan, maar w i j moeien ook wat doen? Wij moeten
rruntrrr~wii wat God ucxiihrr~it.Wij inbeten het en - de
melis k i n dat ook! Het ic inderdaad de drijvende gedachte
in liet t.eirionsti.rintiïmeen in het methodisme r n ~ i x i j nuitloperï in hccl dc 'cvanyclischc' beweging.
Vaar diii ~ i t ti i ~ in
t hel woord iils z o d a n i ~ De
. Leerrepels.
u
die sich riidicaal iegen de remonsti-anten keren. gebririken
het woord vri jinoedig (111. 9) ~ o ; i l hLij ook de Iieloft~van
liet Evangelie even vrijiiioedig belijden (DLK [r, 5; V,
14). hoe tiadrukkeli,jk 7.e onk spreken over de leer van de
~ouvereineuitverkie7itig en dat Iiet geloof dat de beloften
aiiiigri,ipt cen g r r i ~van 6 r ) d is (DLR IIIflV, 12- 14).

I

L

1

Er11 rl!lrllíJ~?l.í~d!k111<r
- ,VOrr/.$
Wclnii. cfc Nadcic Rcfcirn~iiiie,relfs nog in de precliking
van Sinytegelt. kerit de7e lijn. Er i s in de7e prediking bij
veel waarhii kritiwlie vragen zijn te stellen somï een ruinie nodiying tot het heil.
Op de vraag van de 'hoorder': 'wat moet ik dur1 doen'?'.
aniwoordi Smylegeli bij de behandeling. van Z. 33: 'Upgeevcn inoei gij Iiel nooit. Bij uw relven, en bij het
schepscl inr)ci gij hel altijd opgeven: maar bi,j God en
Chtistuï tiooit. Die biedt otiï zijti ratitïoen aan: die gaat
door de veieli Iieeii, er1 Hij preïenteert 7ijne gerechtigheid. De Geeït uerkt dog het gelocive: de Geest is nog
van de hcdieiiingc iiiet geïchcidcn'. En ovcr dc heiliging
van de Zondag, die reeds bij de voorbereiding begirit. in
eet1 preek over Z. .?X: 'Geliefde! ril\ wij regt dieti dag des
Heeren zouden hoiiden. weet gij wat wij doen moeten?
's Zatercings riiciet men tijdig zijn werk \taaken; dan des
Zondags 's innrgcris iiict lang Icggcn; inaar tijdig opstaan:
lee7en hidden elk voui 71jn ~.clvcii,cii mct n-ialkanderen:
tiiet te lang t'hiiii 7i3 aphoudcn; niaar vroeg in den Godsdienst komen. De Heere Jezus was vroeg in den Tempel.
Joan. VI4 : 2. De zon begon zljrie ftraalen pas te schieten
op de aarde: niet lang een ander beletren En 't 7itten of
Ytaaii; zie ImpiceScn riin tc bidctcn In stilheid. moei men
7ij1i herte tnt Ciod oliheffcii: Gcid rnaancn op zijne beloften; onder 't pretiikeii eerbiedig bidden: en zegeen, Heere! opetir dog inijri lierte'.
Ja. dat i\ y k n vun/elrsprekendheids-religie! Dit is een
gccsiclijke worsicling om de heiIiging van de dag des Heren iwtiuir dc rrjkdc~mvan de beloften v;in het Evangelie:
'Go(/J I I ( J ( / ~ I ~ op
I I :/jr~cl ? ~ l o f t ~ t ~ ' !
En nog weer bij Z.25 at'; de viaaF naar 'het warc gcloof'
aan de orde kornt. '%o« een, iiamel ijk een witie gelovige,
is 700 artn. Ach, 7eit hij: ik weet den Hccrc nergens :indei 5 op ie wijren als op zijnen Zoon. Ach, Heere! ik hebbc gcen geldi om te koopen: ik hebbe mij op niemant te
wij~eii.als op iiwe penaade in uwen Zoon; niet op mijn
schreilen nog op mijnen reereii wandel'.

I

I

is, geen genade en geen belofte aan~ehndenwordt. Bij
hem geen enkele pladts voor eer1 ruime aaiibicdii~gviin de
gcnadc. Dat is alleen maar 'verfijnd' remonstrantiïn~c
(Xondonr I,'~i.hond,i.cjcjpirig en doop, 307). En bijna met
religiewe weIlust wordt over de doop vari de niet-verkorcncn geschreven: 'Over deze wordt in de Doop alleeii dc
vloek van het Werkverkond betekcnd en \erzegeld. En
orndat zij belofteloos zijn en blijven - ook al worden 7.11
gedoopt - is mei hun Doop geen enkele belofte van het
Genadeverbond verzegeld ten opzichte of tcn goede vrin
lien'. En: 'peen enkele belofte van enig geestelijk goed'
( a w . , 313).
In deze dorre uitverkie7ing~-sq.~teiniltickzijn we ~.ri.elCIPII van het Evangelie vandaan en óók van de gulte iiodiging, die soms nag dcsorklinkt i11 de prediking van de Nadere Reformatie.
Maar het is wèl de leer geworden vaii de Gerefoi-meerde
Gemeenten onder leiding van ds. G.H. Kersten. In 1931
werd oftìcieel vastgelegd: 'dat Iiet verbond der genade
staat onder heli eer sin,^ van CIC uitverkie~ingter zaligheid'.
Hct is de Ieer die melijzerei1 consequentie door di. Stccnhlcik tor hei iiiiersie werd doorgevoerd. 7.0 dat hii rclfs
van geen 'cranhicdi~ig'der wedergeboorte wil weteii, hcicwel clc uitspraak van 193 1 Tenslotte daar tiog enige ruimte
voor overfiet. Nee zo Fogiciïtisch als in hei inethodicine
wordt geredeneerd: al<God genaclc aanbiedl. diin moet de
mens dat ook aannemen kunnen. zii ook - spiepelbeeldig
- in dit faralisme: 'de genade der wedergeboorte cn die
van het zaligmakend geloof kan tiiet aangcbodcn worden,
wani in de geestelijke levetidinaking in de wcdcrgeboorte
is de mens geheel lijdelijk. En hoe zou hij die dan kunnen
aannemen. Tevoren hccft hij nog geen hand om aan te nemen en na de wedergeliriortc is ij al zijn deel' {a w.,
22 1 ). Let op dat: 'kan niet aangeboden'. Gód klin het niet
- volgens de logica van Steenblok en daárom rs I~et20
ook niet. Synergisme en fatalisme raken clkaar in hun rarionaIisrne.
Bij Steenblok heeft het futaliïme de niidigiil_g lot het hei1
geheel verslondcn! Laat ik hier een persootil i-ike herinncring mogen invlccliten. Steenblok is als predikant besonnen in de Gercfoiinecrde Kerken. Als opgroeiende jongcn
hoorde ik hem over 'de regenboog rc~ndomde troon, vati
aanzien de ~rnaragdgelijk', Openh. 4. De regenboog - teken van Gods trouw - ja, aan zijn uitverkorenen! Die
trouw was onverbrekelijk - in het Verkond, opgericht
inet - dc uilverkoreneii! Alles werd keurig uitgebeeld. En
itlles kliipie: a = a. Maar deze trouw kon nict vcrkoildigd
worden inet het bevel deze te geloven en hierop tc steunen. Nee, het was ver~ekeringaan hei adres van de uitverkorenen en de anderen kondcn trichoiAeen- tot hun verdoemenis.
Het kon bijna niet ander? of dr. Stecnblcik ging de weg
naar G.H. Kcistcii en naai. de Gereformeerde Gemecntcn.
Kan Stecnhlcik zich dan niet op Sniytegelt herílcpcn. roals hij hcihaaldelijk doet?
Helaas wel? Want de kracht in de prediking van Smytegelr wordt wèl geh~.oA'~n!
Het gereformeerd piëtisme betekent ook een last van het vei-leden. De Gereformeerde
Kerken éri de Cliristeli jke Gereformeerde Kerketi hebben
zich met dczc 'last' k confronteren. Daarom: hct was
geen hoogtepunt. toen in Usk Kuyper (die daar ook nog
veiiif wiis!) de deur gesloten vond en tegelijk Srnylegelt
de kansel kreeg!

SrrrrrhloX oi.c.1. .Snii.rc,,gclt
In dc Gcicfoimcerdc Cemeen~enin Nederland heeft dr.
C;. Steenblok zich herhaaldelijk op Srnytegelt heroepen
voor zijri troor;teloze leer, dat er aan wie rikt-uitverkorcn

J. Kainphriiï

--
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Gevoelens: een mooi behang

blijf ih geloven in dc Iiuiiiaiiiteit van de rieti is." En tiurriariiteii

In hei jonystc niiriiriier van het Tilílsc hi.zff imnr. I - / ~ ~ o l o ~ g i e gadt iiaiir tti~jtiidee aan alle vormeii van religiriciteit vooraf.'
rn Pn,\[oi-ul~Couris~liir~q(ui t het Belgische Haverlee)
Ook di tniaal kakofonie en spraakverwarring cn zckcr
schruft Prri.tr Mri.fi"oot o v e r de persoonlijke onrgang inet
gccn geloofwaardig getuigenis!
God:
Rovciidien rrvareri wij soiiik 7 0 cvciiiig van God. Wij vrielen nns
on7ckcr en gere~ndin het knaricrcn van de orizienlijke G(xl die
boven onze tasthiirc werkelijkheid uiigaat en die vaak zo weinig
t
ïprcckr.
duidelijk i ~ i rins
Cliriïteit cvordrri is vergcl!jkhx~rtnct verkering krijgen. We
zijri eriihiiusiaïi cii voelen ons heerlijk. In het begin lijkt alles
V.dritelf
. (e p a n . Maar wij kiinneii onle gevoelenï niet vaïrhoirden. Gclcidcli,i!i iiiin rria_r onre relalie iiict God zicli vercliepen
en, i i i ;ille Iie.cliei~lerihrid gezegrl, gri:iii l i iken op een h~iwelijksi-elaiie. E n Iicfdcïrcl:it ic waiirrinn van heide kanten gcwcrkt
~vc)rdt.De gevoelens die in hel liegiii 7,o bclaiigrijk voor onï wai-cii. wnrdeti dar1 rileer :ei-elativccrd. Dc ïtevigtieid var1 ons geloufsliuiï dat (117 Jc711ï Cht.ist~isyeyrondvesi iï. wordt uitgertiaaki door tIc murcii virn vertrouwen. Veriniiiwen dat nok wij
ivcci- :iaii Gods trouw er1 hetrouwhaarhcid ontlenen. Gevoelen:,
zijri dan ~ 1 .een
s iiiorii hchang: zi,i kuririen mrioi zijii en tleiir pcver1 iiiin oiis Irvrrt. rna:ir 7i.i bcp;ilett of verrintriisleri ons clrik iiict
nieer (iri~\tis cl^,

,

,
I

Waar haah u 'het' vandaan?
Het C'~tiri-utilM'r~rkhlírrlvaii 7.5 ~ e p t e n ~ bgeeft
e r een verslag var1 een panelgesprck op de K P I - ~ P I I ~van
I I I ( ~de week
daarvoor. Oriclerwerp was d c s a m e n h a n g tussen her zeer
perïoonlijke gelciot'eir dc inzct voor gerechtigheid, vrede
en Iieelheid van de schepping.

--

p
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gemeentelid negen hdiir pastor Ik vci1~1igcrii~iareti ik verzet ine
enegeri. Aan de ene hdnt deiik rk. wat 7ou d'it iiinoi zijn A,rn dc
dnderc kant deiik ik: dit I ? in tlit leven onbereikbdar ei1 10h e l t
God het naluurli~knotiil bedoeld 'God\ vcrboipcn cimgiing vinder~
...' Die omgaris intiel toch 7ichtba;ir ziln" Hct i i toch iiiaar
liiet iet5 tuiscn God en inij'? Dat ii toch keel ie ~ n d idueel
n
!
Mrt dit voorbeeld w'iag ik niij op glad iji. De omgarig inei God,
de ?prrituaIite~i- ~ o a l \vLiiiddag ge7epd woicit - 1% ccn tlicrnii
wnaiwer veel gedachi en ge\pi ribeii wtirdi Tcgcli1keiti ld 1s Iict
een zo diffuus woord dat bijria eelt sgraakvemiirring orit\tadt
wanrieer het op concretiseringen ,idnkoiiiI. Hoe kali ~k rlan iii
eet) artikel van beperkie ornvdng iets vdii liet helrtiig van 'de (iiiigung met Grid' aanpci cn" Het zal duidelijk zijn: meer dat1 een
p a r hrirrc ntititic5 kunneii lier niet c\ orden Maar misschien kunnen ze lielpen urn ~ e l een
l sidme veirier te komcn in d ~ omgdiig
c
met God

Be,qrip spiiirualireir
Zoals ik al aiingaf is het begrip spiriiiialiieii niei geniakkelijk ie

nï. J. J.

Beiirrier. werk~uriiiiin sticiaal baaiïpastoraar in HaarIcm. leidde liet ?esprek wartiïiaii o.m. ir. J. vrin dei Graaf (Gerefnrmeerrlc Ruiidl. iiicvroiiw N. var] Dijk (Siicliting Kerk cn Wcreld). rlc Iicci- I.. tci' Stccg (directie KKO), d ï . F. Veenliiii;.cii
(voorzitter Evarigelische Alliantie) cn tnevrouw Snijdewind
(Dorninicaiic.s)riccIn;iiiicii.
De tijd was ktirr. zcid;it cr nier tieel diep op de verscliilleiide
itiindpiinteii kor1 wonlen ingegaan. En ~Ígcnlijkverkondigden
clc p;iiit=lleden, iedri- prriieiid o p ziln cif haar eigen golflengte.
siancipuntcn dic nicmand ccht deed oplij ken. Muiii- vticir iedzrc
luisteriiar z;it er in hei panel in icrlcr gcviil wel tviit 'wils'
Hoe tioiidt u tiei vol iii LIW leven'.! Waar hniilt u 'het' vandaan'?
Uiii waq dc vru:ig (nitiir spirit~inliieit)die Beuriier aun de p~inelleder! vtirirleptlc. Vticir Viin der Graaf W i i S dal: 'De verrwning die
Chriïtus heeft gebixchi door hei kruis v w Golgotha. D;it brengt
liet diepste \:crtaiipcii incr zich rtiee dat de aiirde vol ral zijn mei
de kennis viin dc t lccr.'Rcuiiicr kuti niet zo veel mei Van de
Graars ((zondigt) visie up de inens: 'Waarrim inoct dc mens
ecrït 7,o niiiir benedeti wol-den geirokken. vciortiat Iiij vrolijk kiin
zijri?' 'Als rk om 111c Iiccii kijk i i i de wereld, dan kan ik toch niet
antIcrs dat1 coticliideren dit1 de mens zondig is? Maar er kornt
een nicuwc Iiciiicl en aiirde d u s er is hiiop.' alcliis Vaii der Graaf.
'la. er i s er een ho(ip tr dorri.' vuldc mevrouw N. vari Dijk aan,
'rpiiituiiliteit r i p Ach i s nieis. I~lcii s slcchts iets dat berriiddeIt.'
De rlciininic;incssi: mevroiiw S~iijrlewind haal(le het 'oi~cral'
~;indaaii:'Uit Iiccl de scheppirig. N e l rori1s Sartre 7xi: "Toch

Spiritualiteit b in.
Dr. H. R. Juch schreef in het Ccnrt uul M/e~khladvan 3
o k t o h e r 1992 o n d e r deze kop over '(;och I , P I - ~ ? O I . ~ ~onlPII
gang iindrii':

'

I

deiinieren. Dat hangt saiiicii inet het feit dat het woord enorm
snel is ingehurrerd. Tot na de iweede wereldoorlog kwaiii hcl
niet veel voor, nu wordt Eiet begrip tiveral gehr~iiki.\laar juisl
daardriur hlyjft Iict vadg en uiterst onscherp.
In het gehelc cultuurklininat is liet hegrijpelijk clat \:oor dit tlietria steeds Ineer belarigslelling komi. Hei funci~oriei-envan de
penoon zelf komt stccds ccntrirler te stanti. Ook inet betrekkitig
tol de diepste zingevinpsvrdgcn. Hct gaat in rnijii geloven niet
alleeii om de vraag hoe ik God de Hem ioekorriende eer kun geven. De :indere vr.aag is wat dat yeloveri nii met mij doei, hoe ik
dat ervaar ei1 o p welke w r j ~ ecIe irlutic tusscii God cii n i i ~tc hcIcveti is.
Soms wordt lier beg1-ip 'spiriiualiteit- vervarlpen door 'vrrionilieid'. Dut is nict helemaal juist.. inaar ik dciik dat Iict voor vclcn
wel zo is. Wanneer gemeenteleden vaiirE1i~ghct wciord 'ïpirituriTitcEt' gebruiken. bedoelen ze tneestiil een iririerlijke vroomheid.
Maar ook ctaurover ~ i j ngenoeg vi-agzn te stellen. Want: wat i ï
dat eigenIijk'! Bezii ik die wel'! F-lrie ervaar ik dat dan-! In ieder
geval hangt her woord 'spiriruíiliteit' sanien triet een Latijns
wriord dat biniicii dc clirirtcli,jke verliaiil traditie een tveergave is
van de Geesi van C;od.

G pl.F

i

lrfj,(,p,,L

,r(,l

In bepaalde kringen heefi men op de 'spiritualitcii' aIti]d grole
iiadruk gelegd. hoewel men dal aridei-s cinrler wticirlieii hraclit. Ik
denk aan gczundc vorincii \:mi de 'bevitidirig' zoals die in bepaaldc kcrkcia cn in bepaalde gebieden van ons l:ind te vinden
is. Daarnaast Lijn naiuirrlijk te noemen de ch:ii-ismatisclic strti-

.
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iningcii die ook hiiinen de kerken steeds tneer aandacht opeisen.
Ik denk ook aan jon~cicnbijcenkcimstenals het Flevo totaal feslival. Onder alle Iccftijds~rnepenngenzijn er binnen de protesrantac kcrkcn iiienwn die de ortipiing inet God alï een levende
realiteit ervaren.'
Maar er ~ i j ook
~ i andereii. Ril ccn jeugtlonderzoek gaf 50% van
de kerkeli-jkc Jongt.ren aan niet het bestaan van God in hun leven tc cn,ai-en. Van een 'iirrigang met God' kan i11 x O ' ~siluatie
iiireraard yeen sprake zi,iii. Ik weet niei hoe groot dat percentage
onder volwassen christenen zou zijn. 1k Iicb wel bange vermoedciis. Nu is het signaleren van een derpctijk verscliijnsel niet
voldrwride. De vraag is: wat is de oortaak daarvan ei1 kunnen
we er iets aan docn. radat de Gcidservaring voor die velcii een
wcrkcli.jkhci(1 worcit'!
In de gereforineerde rroditÏc i s - denk ik - ~ o v e enadruk
i
gelcgd
op de cipenhiiriii~d;it cr gccn plaats was voor het aan de orde
stcllcn van menselijke ervarinpen. Oudcrcn hehhen dat nooit geleerd en iiiisten her niet. Jongeren iiiisscn die relaiie echter wel
ei1 de gevolpcn 7,ijii duideli-ik: velen breken rnet dc traditionele
kerken.

Sl~irirriulirrir
Wil i k icts ovcr de htuiendaagce spiritiialiteit zeggen, dan moei
ik Crrsil kijken ria:it. de spiritualiteit xrials die in de bijbel vooikoint. Van rlaaruii zijn ei. opmerkingen ovcr hct hier en nu te
iiiakcn. Ekii vrin de krnnierken van de bi-jhelse spirilualireit is
het yebed. T;iI van mciiscn 'hidden. hetzij i r i de geineenïchap
van de 'gemecntc'. in dc c ~ i l i ~ ihetzij
s,
persoorilijk. Wc hoeven
het hoek uiin de Psalmeri rnanr op tc ïlaan uiii uorirbeelden van
rlic gehrrlen ie vinden.
Miiar i r i het Nieiiwe Tcïtanient wordi niet alleen beschreven dat
incnïcn hidrlen. Er wordi ook niet nadruk gcwczen op her feit
dijt iiicnseii (Ie tipd~ichtkrijyeri te biddcn. Dc7.c updracht klinkt
vooral in relatie tot Iict 'waken'. Men moet altijd bidden. vmral
[riet tiet iiitziclit up dc wcdcrkomst uiin de Heer.
Kil li,jkt hirlden eenvoudiger dan het is. Christenen weten nier
wriiir ze naar behoren ziillen biddeli (Roiiieinen X : 26). Het luisteri RiIUW. Men is, zoals de bijbel toont, voor het leren bidden
aarigewezcn op ccn aiirler. op iemand die aan God en zijn Geesr
deellieeft. of op dc Gcesi 7eiK
Dat is cen helangrijk reken. als we kilideren tot spiritiialiteit willeri opvoedcn.Oiizc kinrlcreii zijn voor liet leren bidden op andereri aiingcwczcn. Eli rlie anderen zijn wijzeif. Dc psdmregel
'Gtnls verborgen umgaiig uiiidcii ...' gaat nu nag weer een andere hetekenis krijyrn.

G.J. van Middelkoop

Beroepbaar gesteld: T. Schutte, Jacob Cntsstraat 1 X I ,
X265 XP Kampen, .a (05202) 19756.

PROMOTIE
Drs. C.J. de Ruijrer hoopt 16 december a.s. te promoveren. Hij zal per I januari t 993 prof. dr. C. Trimp opvolgen als hoogleraar diakonioiogie
Op 2 december zal prof. dr. C. Trirnp het afïcheidscollegc geven, waarna hem een receptie wordt aangeboden.
BEVESTIGING EN INTREDE
Ds. T. Bosma heeft zondagmiddag I X oktoher jl. intrede
gedaan te Nijverdal, na in de morgen te zijn bevestigd
door prof. dr. F. van der Pol.
Nieuw adres van ds. T. Boïma, Brakenbeltsweg 29,7442
EX Nijverdal, w (05486) 203 13.
De bevestiging van ds. J. Sloiman te Enscliede-Noord
door ds. A.P. Feijen te Heemst vond plaats zonditg 25 oktober jl.
Nieuw adres van ds. J. Slotman. Horstlindclaan 90, 7522
JJ Enschede.

De intrededienst van (1s. D.F. Ensing uit Vrooinshoop te
A d u a r d , zondag I noveniher, begint om 14.00 uur, in het
kerkgebouw Kloosterïtraat 17 te Aduard. Dt: bevestigingsdienst door ds. B. Schaaij, begint om 9.15 uur in
hetzelfde kerkgebouw.
Nieuw a d r e s van ds. D.F. Ensing is: Kloosterstraat 15,
9831 RT Aduard, w (05903) 1210.
ADRESWIJZIGINGEN E.D.
Heverwijk * Srriha: P.H. de Boer, W. vaii Coulsterstraat
5, 1962 WN Weeinskerk.
(07510) 40802. Diartini~:
M. Zandberg, Beneluxlaan 25, 1946 WG Beverwijk,
(025 16)) 33643.
lIelfzij1 * Srrihu: A.A. van deti Ros, Delf 12, 9932 HP
Delfzijl, * (05960) 25 18 1.
Rouveen * Diaconie: Diaconie Ger. Kerk {vrijgem.),
Postbus 26,7954 ZG Rouveen.
Smilde * J3îcfrnnie: A. Koops, Hoofdweg 143, Y421 PB
BovensmiEde.
Vrmmshoop * P r r r k v o o i ~ ~ r r ~ rE.i nJaspers,
.
w (054981
4201 O.
Vruuwenpolder * Sci-il~u:J. Wattel, Nieuwstraat R. 4354
AW Vrouwenpolder. TT (O 1 1 89) 1559.
Rectificatie: B.R. van dei Lugt is geen penningmeester,
maar Iiccft het secretariaat van dc diaconie (n.a.v. p. 43).
Telefoonnummer: Jac. Ophoff. Kampen: .p (05302)
3 1025.
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