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N.a.v. D.J.Bosch, Transforming Mission
Resumé van vorige week
Es werd in vorig artikcl een start gemaakt met de bespreking van Tron.yfi>r~~zila,y
Missrori, het nieuwste hoek van de
dit jaar plotceling overleden missioloog David J. Bosch.
Na een inhoudsover7ichi kwam de zgn. interim-definiie
aan de orde, waarbij duidclijk werd dat moderne zending
radicaal aan het verschiiivcn is. We vragen on? nu af hoe
Bosch hierin met de Schrift omgaat.

i

God van de ~eschiedenis
Deze God van de geschiedenis ook een God van beloftc.

Dat houdt in dat 'openbaring' niet ktekent 'openbaar
maken', maar een 'gebeuren' (evcnt) waarin God Zich in
het heden toegewijd overgeeft om betrokken te zijn met
zijn volk in de toekomst, pg. 18. De God van Abraham,
Izak en Jacoh die vroeger én in de toekomst actief zal
zijn. Vanuit dit geloof bijv. hebben de Israëlieten de natuurfeesten langzamerhand omgebouwd tot feesten van
de 'heils-geschiedenis', bijv. de cxodus uit Egypte cn de
verhondssluiang op de Sinaï.

S. Gebruik van de bijbel bij DJ.Bosch
Bij Rosch is dc hij helse fundering van de zcnding uiterst
belangrijk. Dat blijkt uit de bijna 200 pagina's van deel 1.
Maar ook zonder dat, Bosch was cent al5 Nieuwtestamenticuc en later als missioloog alti-id al bezig met dat
bijbel? fundainent. Hoopvol beginnen we hem te lezen.

V e r k i e z i n ~vala Ismëí
Een derde element is de verkiezing van Israël, die de
dienstbaarheid tot doel had, t.b.v. de armen, weduwen en
vreemdelingen. Daarbij had Israël al vroeg de overtuiging
dat Gods medelijden ook de volkeren omhelsde, 18. De
volkeren zi,jn niet alleen de vijanden van Israël, maar ook
de voorwerp van Gods zorg. Israël mag haar eigen geschiedenis zien in de continuïteit van Gods ge.;chicdenis
met de volken, niet als een aparte geschiedenis! Ook n1 is
er een dfaIectische spanning tussen oordeel en hamhartigheid, toch wordt het Israël steeds duidelijker dat Gods
barmhartigheid net zo goed uitgaat naar de volkcren als
naar Israël, 19.

5 . 1 . Het Omie Tcsr~rn~rrr
Hpt U I L I E ~ Cgrloqf vcrn Is~.aël
Het Oudc Testament is weli~waargeen 'missionair document' 7ouls het Nieuwe Testament, met z'n vele 'zendingutheologien', pg. 16, toch is het van fundamenteel
belang. lrnmcl-s hel geloof van Israel (!) is anders dan de
religies van dc cimgevin~.Dat geloof heeft zich nl. gehecht aan de God die handelend optreedt in de geschiedenis, bv. Exodus, waardoor geloof nooit een godsdienst
van de status quti kan zijn.
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3. De verkiezing van Israël ten dienste van de wereld,
als 'deel voor het geheel' (pars prti toto) is een geliefd

IJa.ifgclipoidjnrxrnirk
Maar, Israël gaat niet uit naar de volken. Er valt hooguit
cen missionaire verwaching tc noleren dat God in de toekomst de volken naar Israël toe zal leiden. Maar de daarbij behorende Uessiaï-verwacliiingen met de komende
wereldheerqchappij hebben Israël toch weer in een vijandige houding t.o.v. de volken geïsoleerd van de wereld.
De vroegere dynamische visie op gewhiedenis was vastgelopen in cc11 systematisch onderwijs van de Wet. In die
context wcril J e ~ i i sgeboren. Hij begreep zijn zending in
de autkentickc iraditie van liet Oude Testament.

element in zcndingskringen. Maar daarmee wordt het feit
verbloemd dat Taraël juist principieel afgezonderd vuil de
wereld is. Het heil van de wereld ligt niet automatiïch in
het verlengdc van de gecchiedenis van Israël. Allee11 in
Christus vervulde God zijn helorten. Maar dan nicicten én
Isracl én de volken ook metterdaad in Christus geloven.

5.2. Her gehi4itik i-un het A T , m.n. ho Lukc~sPn h'uncl~>lin,%'en

Evaluatie
1. Dczc toiaalvisie van Rocch np het OT wijkt af van de
tckst van het OT zelf. We kunncn niet meegaan met zijn
godsdiensthistorische benadering van Israëls geloof, hoe7cer dal volgens hem ook afwi-ikt van de omreving. Rij
Bosch 1s nI. niet meer de tekst vali de Schrift doorslaggevend, m x i r het geloof, cq. de (later gereconstrueerde) geschicdcnis van Israël. We horen dan nog wel van de
'Yahwid-verhalen over Ahrallam', maar lezen niet? over
schepping en zondeval aan hct begin van de geschiedenis.
Pas achteraf komt Israel tot de ontdekking dat God de
Schepper van de hele wercld is. pg. 18.
2. Bosch spreekt breed en pcisitief over Gods existentieel
meelijden (compaxïion) met de volken. Het is een hoofdthema voor z'n hele hoek. Hct is echter een willekeurige
keuze, die hem dan nok vtiortdurend in de moeiten brengt
met het oordeel. Termen als 'dialectische spanning', pg.
18 lossen niet5 op. Hoe sympathiek ons ook die gedachte
op zich is, 'hij Bosch is het geworden tot een fundamcnteel andere kijk op op schepping, zondeval, schuld en
straf dan in de Schrift 7clf geleerd wordt. Via de deutcl
van de compaxsion kun je een totaal andere rnissiologic
verwachten.
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5.2.1. Dr her-inrrrpi-erutie van Luku.5
Het leeuwendeel voor de zendingsfundering bij Bosch
ligt in het ?IT.
We beperken ons tot zijn behandeling van
Lukas-Handelingen: vergeving prakt irescn en solidariteit
met de armen. Gcen toevallige k e u x trouwens, watit bij
Bocch heeft Lukas een voorkeur. Niet alleen omdat Lukas &n een evangelie &n het vervolg (Manclelingeti)
schrijft, maar vooral om de inhoud van beicle boeken.
'Als we Lukaï riiet zouden hebben zaudcn we waarschijnlijk een belangrijk, zo niet het bclangrijkste deel
van de vroegste christelijke traditie en de intense vonrkeur met de figuiir en de boodschap van Jezus als de
hoop der armen verloren hebben', pg. 98.
Volgens B o ~ c hhceft Lukas zijn evangelie geschreven als
'her-vertelling' van de Jezus-story, met het oog op de 2e
generatie christenen uit de heidenen, na de tijd van de
verwoesting van de tempel. We behoeven geen feitelidke
gebeurtenissen tc verwachten, maar mcer een bood~chap
voor en een uitdagiiig aan zijn tijdgenoten, pg. 87. Ook
over de kerk schreef Lukas niet 7oals die werkelij k was,
maar zoals die (geidealiseerd) zou moeten zijn naar Lukas' idee, pg. l 19.
5.2.2. DE I ) O O I ~ E I V~ O~ I. M .'de' ai.nrpn
Bosch sluit 7ich zonder aarzelen aan bid dc moderne opvatting dat Lukas een bijzondere voorkciir ~ o u
hebhen
voor 'de armen en andere gernaiginaIiseerde groepen',
pg. 98. In zijn reconstructie heeft Lukas zich dan vooral
bezig gehoudcn met de concrete. sociaal-econorni~clieen
politiek betekenis van Jezus' optreden. Dal wil zeggen
'met de duivelen cn de kwade machten in de maatwhappij van de eerste eeuw die vrouwen, mannen en kindereri
beroofde van hun waardigheid en eigen identiteit, van visie, ?tem en brood, en die proheerden het leven van deze
mensen ondcr controle te houden tcn behoeve van eigen
winst; met de onbaatzuchtigheid cn de dienstbaarheid van
het volk 7elf; en met de beloften en inogelijkheden van de
armen en dc outcasts,' pg. 98.
Het beeld (prnadima) van de 'lukaanse' Jezus, zegt
Rosch, levert de thema's van de dicnst van de Geest, dc
centralitcit van berouw er1 vergeving, van gebed. licfdc
voor cn acceptatie van de vijanden, van rechtvaardigheid
en eerlijkheid in intermen~elijkerelaties. J e z u ~ optreden
'
getuigt van een genzen-doorbrekend existentieel mee-lijden (coinpassion). En de kerk is gcroepen om minstens
7oveel mec-li-iden te betonen in haar leven. Zo dleen zet
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ze het leven en werken van Jezus voort, pg. 86-87.
Geen wonder dat Lukas zijn evangelie ook inzet met termen over heil. dat vooral concreet, aards, werkelijk, politiek en economjsch moet worden verstaan. In de liederen
van Maria, Zacharias en Sirneon overheerst de economische en poli t iek hcilsvenvachting. Met Hanna dachten ze
in aardse temcn over heil.

5.2.3. Wie :ijra cle armen?
De armen zijn dan m.n. de economisch armen. de randfiguren van dc maatschappi. Het .zijn mogelijk m ~ kde devoten. de nederigen, mensen die in afhankelijkheid aan
God leven, maar toch vooral een collectieve term voor allen die benadeeld worden, zoals bijv. Lazani~en de Sarnaritancn, waarvan en zelfs 6kn tot voorbeeld voor Israël
werd gesteld, Lk. 10.
Toch iï Lukas ook het evangclie voor de rijken, als ze afzien van hun farisese arrogantie, zelfrechtvaardiging en
rnishrriik van macht. zoals Zacheus en de tollenaar van
Lk. 18 : 13-14, Hei gaat dus Lukas m.n. om de sociaalethische stuwkracht van Jezus' optreden.
Her ontbreken van dc term 'arme' (ptochos) in HandelinFen zou Roqch in problemen mmten brengen. Waar iï nu
Lukas' aandacht voor de armen? Die is, zegt Bosch, vervangen door de 'heidenen'. de niet-.joden. Zij zijn nu de
'armen' die onverwachts mogen delen in het heil, een totale transformatic van menselijk Icven, vergeving van
zonden, genezing van zwakten en bevrijding van alle vormen van gebonden-zijn, pg. 107.
Die venpringen van 'arm' naar 'heiden' hangt samen met
de specifieke betekenis van bekering. In het evangelie is
bekering dc acceptatie van Jezus als de Mesriar, met de
specifieke economische kleur van heil. In Handelingen
werd het vervaagd tot een 'zich afkeren van de afgoden
naar Jezus', pg. 1 06- 107.

Na het citaat: om uit te roepen een jaar van welbehagen
van de Here, gaat Jezus niet verder met: 'en een dag van
wrake van onze God', Js. 61 : 2, vgl. Lk. 7 : 22 en Mt.
1 1 : 5 . Jezus sloeg die passage met op7et over, want Jezus
wilde nadrukkelijk stellen 'dat het tijdperk van het heil
anders is dan wat men e r van had verwaclit, omdar Gods
existentieel mee-lijden (compassin~1)met de armen, d~
outcast en de vreemdeling - zelfs met Israels vijapulen de goddelijke wraak (roorn) heeft w e i - t r r j f ~ npg.
! I I 1.
Woedende Joden
Suist die prediking roept het verzet op. Zij kennen God alleen maar als almachtig, vreesaanjagend en onnaspeiirlijk, pg. 107. Daarom zijn ze woedcnd dat Jezuï eigenmachtig een totaal andere God preekt die Zicli hovendien
ook nog zou bekommeren over niet-Joden! Dat is godslasterlijk. Lk. 4 : 22 moet daarom ook niet vertaald worden met:
'en allen betuigden hun instemming met Hem en verwonderden 7ich over de woorden van genade die van
zijn lippen kwamen.'
Dat moet worden:
'Zij protesteerden eenstemmig en waren woedend,
omdat Hij [alleen maar] sprak over [Gods jaar van] erbarmen [en de woorden over de messiaanse wraak
wegliet].'

5.2.4. De S/? M ~ C I I P LLk
S ~ 4 :16-30
Basisttcks i u n de ~nodernrzendingsleep.
Alle lijnen van Lukas' zendingïmodel komen ramen in
het verhaal van Jezus die in Xazareth een preek houdt.
Daarin verkondigt Hij het evangelie voor de armen. hevrijding voor gevangenen, vijheid voor gebondenen, vgl.
Js. 58 en 67, waar sprake is van maatschappelijke ellende.
In Jezus i c dan eindelijk het aangename jaar der Heren
aangebroken. Zo biedt Lk. 4 : 16-30 in een notedop heel
Lukas' visic op .zending: het heil voor de (economisch)
a m e n iï in J c ~ u gekomen.
s

Kern: God is net zo g o ~ dde God van de hridrnen
Met deze woorden heeft Jezus een levensprogramma uiteen gezet, zegt Bosch. Een programma dat radicaal inging tegen de 'verkiezingsethiek' van de Joden. Hij leerde nl. dat God niet alleen de God van Israël was, maar
evenzo goed ook de God van de heidenen, pg. 89. Hijzelf
bewees dat in een leven waarin wraakgedachten volledig
afwezig waren, in zijn liefde voor outcasts en vijanden.
Deze levensethiek stond haaks op de militante ideologie
van zowel onderdrukker als enderankte.
Dit is de kern van Jezus' krachtige boodschap: het nietgewelddadige verzet en vooral de liefde voor zijn vijnnden in woord en daad. Dat betekent concreet dat er geen
ruimte meer mag zijn voor wraakgevoelens en toorn in cle
gemeenschap van Jezus, pg. 1 13. J e z u ~kondigde het Jubeljaar aan, dat het begin aankondigde van de omkeer van
het wanhopige lot van de niet-bezittenden, de onderdrukten, en de zieken, doordat Hij de welgestelden en gezonden oproept om te delen met hen die het slachtoffer zijn
van uitbuiting en tragische omstandigheden, pg. I 18.

De toorn i.un God is owuro#cn
De uitleg die Basch van de7e tekst geeft is van doorslaggevend belang voor zijn zei~dingsvisie,zoals hij eerden in
zi,jn Wianrssl stelde. Het grote prohleem is waarom werden de mensen in Naziiseth plotse4 ing 70 hoos op Jezus?
Zc saren toch eerder zo instemmend naar Hem te luisteren, Lk. 14 : 22?
Volgens Bosch is er maar één antwoord: Jezus citeert weIiswaar uit o.a. Js. 61 ei1 58,maar Hij citeert niet volledig.

Verzorning ?
Tot zover loopt deze hurnaniserendc uitleg parallel met
Bosch' uitleg in W i t n ~ s sro the world. Maar er i? ook een
opvallende wijziging. In zijn nieuwe boek vult hij aan:
'Het Jubeljaar werd geacht te beginnen op de gmte verzoendag. Misschien, volgens het begrip van Lukas, begon
die dag toen Jezus aan het kruis, als de nieuwe hogepriester op een nieuwe verzoendag, bemiddelde voor alle zondaren - Joden en heidenen' pg. 1 12.

-
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Het lijkt erop of Rosch met één groot gebaar alsnog zijn
hoodfchap van intermenselijk liefde?hetoon op hoger niveau wil brengen in verhouding tot God, met een 'beroep
op het kruis. Maar dat is dan hooguit een 'bemiddelen
voor alle rnensen', geen verzoening door voldoening, en
ook geeii sprake van geloofq-aanvaarding. Trouwens, het
is nog iniiar d c vraag of Iict kruis echt een rt>E speelt, gelct
op het veel betekeildende 'miaachien'.

5.2.5. Evulunti~>
5.2.5.1.Algrnicen: een lukrrarrse .Irzir c?
Doïch ic; er in ieder geval in geslaagd een 'eigen' Je7usbccld cip tc roepcn. Daarbij kainen bepaalde elementen
u i t Lukas-I-Iandeliiiycn soms nieuw uit de verf. Ik noem
hier de opvatting over de Heilige Geest, die niet alleen de
levens heiliyt eii de Schriften inspireert, maar ook de kerken missionair aciief inaakt. Ook de gedachte dat zending
ticik mecr dc ncdcrishcid van Christus mtiet uitdrukken
dan in het vcrlcdcn wc4 is gcbcurt is methodisch van
groot belanx. Ook dc positic-tekening van de kerk te inidden viin de nood viin dc wereld moct waarschuwen tcgen
een in zichaelf terug_geiroklen keskelilk bestaan.
Maar toch, de 'lukannse Jezus' als totaliieit bestaat alleen
maar bij de gratie ban een rnodieirze selectie van Schrirlgegevens. Je kimt dan naar _eeIieve n!. ook weglaten, wat
je niet v:in pas koml. Ik nocm enkele punten:
Teaippl rrr i~ci.:o~niri,y
Bocch spreekt veel over cle theologische betekenis van Jeruzalem. i.v.m. de missionaire strategie. Maar hij zegt
niets over de betekenis van de tempel, als plaats voor vetzoening. Lukas daarentegen begint in de tempel, verhaalt
uitvoeriqer dan andere evangeliën de nnnwezigheid van
Jezus in de tempel, als kind al. en beschrijft Jezus aan het
eind zelfs als de opvarende, ege enen de (hoge)priester!
Dan is Bosch' behandeling vali Liikas' grote gebod. pg.
91, in Lk. 24 : 46-49 wel minimaal vergeleken bij de grote aandacht voor hel economische, horizontale, interrnenselijke 'heil'. Het element van verzoening met God leek
even aan de orde te komen bij Lk. 4, maar verdween
prompt weer acliter de h o r i ~ o n .

Aui.rl i - r r ~ ihct I . C K P I
Verder l e ~ e we
i ~ bij Bosch over de Joden die niet afgeschreven rno_genwoiAíien,accoord, inaar niets over de harde strijd die de apobrelen moesten voeren om tegen het
joodse sanhedrin ln \last te houden aan tie belUdenis van
Jetirs. Het gin2 in die strijd nict tcgcn de 'ethiek van dc
verkieaing' van de leiden van de joodse kerk, inaar over
de erkenning dat Jezus de echte Messias was, de Zoon
van God, Lk 9 : 21): 22 : 69-70. vgl. Hd. 2 : 36-42,
Dat i s wat anders dan een 'tragisch verhaal', pg. 97,
waarhij het joodce volk niet tot bekering kwam. Want
daarmee is de vraag omzeild, waarom eigenlijk niet alle
armen en misdeelden achter Jezus aankwamen. Er zit
kerinelijk een verLet tegen de persoon van Jerus! Juist
niet tegen zijn 'ethiek', vel Jh. 10 : 33. Her gaat ten dicp-

ste j u i ~ tniet over economische problemen, iniiar ovcr de
wortel ervan, de zonde. Mensen. Joden éii niet-jodcn, arm
en rijk, hebben kennelijk grote problemen inct Gnds oplossirig van on7e schuld. Ze wezen maar al tc va:ik de oproep om in de gekruisigde Jezus tc gcluven zeer beslist
van de hand, Hd. 4 : 12.
Lukas zct duideli,jk éii het evangelie én Handelingen op
het vlak van de _godsdienstige beslissingen voor God.
ineer dan Bosch laat uitkomen. Als je inderdaad niet meer
denkt, c.q. wil denken. in temen van het 'adres' van het
cvangclic, diin kun je de gegevens in je selectie voor een
'lukaanse Jezus' naar cigcn inziclit Inteii rusten.
Karakier vun de pi-rdiking
Zo lazen we nauwelijks iets concreets over de zending5r e i ~ e nen m.n. de prediking van Petrus en Paulus en het
verzet daarop. Paulus word1 ineer ren tonele gevoerd al7
navulger vaii Christus in tegenstand en lijden, dan als gezondciic die tot bekering oproept, bijv. Hd. 14 : 15;
17 : 30. En inderdaad brcngt bckering een ethische vernndering met zich mee brengt, maar het is toch vooraf een
godsdienstige beslissing van de eerste orde.
Kt,rki~i.r
ie
Ook de visie op de kerkvorming is vertekend. Volgenq de
weinige gegevens die Bosch biedt is het onderwijs van de
apostelen niet zo zeer de inhoud van Jezus' prediking, als
wel de gebeurtenis van de opstanding, Hd. 2 : 42, pg.
1 19. Een wezenlijke verschuiving van het kerkbegrip,
waarmee gesug2ereerd wordt dat de kerk meer kerk is in
de dynamiek van haar bestaan dan in de handhaving vuii
de leer.
In de kerk moet daarom het leven van Jezus, in de hroodbrekende gemeenschap en gebed uitgebreid en gecontinueerd worden. De we? van cle kerk-in-mission moet parallel zijn aan die van Jezus naar Jerusalern. Zij moeten
bereid zijn het 'Jeruzalem-lot' te accepteren a f ?getuigen
en martelaar. Tegen Hd. I4 : 22 in stelt Hosch dat er
slechts 'enkele tekenen', pg. 120, zijn die spreken ovcr
een gesertelde dienst van bv. oudedingen tegenover de
mobiele dienst van de apostelen, waardoor eet1 'oiigestructureerd' kerkbeeld ontstaat.
Co~rclusir
We concluderen voorlopig dat door de methode van zgn.
her-interpretatie Bosch wel een 'eigen' Jezu5-beeld
schetst, maar aanzienlijk afwijkt van dat van Lukas en hei
gehccl van de Schrift.

C.J. Haak

' D.I. Bosch, \Vit'irrtrssrn rhp wrii-Id. Atlant:,

1988'. pg. 55-57. oiidei de-

el frle titel d~ u,rc~rr>!( J I . F ~ M . O I I I ~ P I I
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UIT B E SCHRIFT

ADVENT VOLGENS ZEFANJA 1
De grote das des HEREN.
En dan 'bij de tijd'.
Wal ecn ii,jd...
Die tijd van koning Josifi, vrin de profetes Hulda.
De tijd v a n de profeet Zefanja, . . . en onz,e t ~ j d .

TerwijF de konin9 al jaren bedachtmam be7ig i.; met een
zorgvuldige reformatie, wordt liet wetboek van de HERE
gevonden. In dat wetboek Ieyen we, dat wanneer Gods
volk de HERE negeert en andere goden eert, het zeker tc
grende zal gaan. 'Evenals de volken die de HERE laat
omkomen om u, zult ook i1 omkomen, oindat u naar de
stem van de HERE, uw God, niet wildc luisteren' (Deut.

8 : 20).
Mozes heeft in dat wetbrek als waarschuwing de mogelijkheid van de bar1 ingqchap reeds aangekondigd.
In Jasia's tijd profeteert Hulda het onheil in het wethnek
reeds vermeld. Vroegere profeten spraken over de mngelijkheid om aan het gericht te ontkomen op voorwaarde
van beker in^.
Maar nti komt het, ondanks het welslagen van de koninklijke reformatie. Het oordeel komt onherroepelijk. De
profeet Zefania wijdt er zijn hele hoekje aan.

Wc Iczcn in hoofdstuk I over de grote dag des HEREN.
Alles op arirdc, in dc lucht en in de zee zal worden weggevaagd. En voor Jeruzalem zal geen uitzondering worden gemaakt. Alie mensen zullen van de aarde worden
uitgeroeitl. Juist Jeruzalem met zijn Baal priesters en de
Molochdienaars wordt vernietigd.
Hct al een zo groots _gebeuren zijn, dat het wel een feest
lijkt: een offemaaEti,jd met geheiligde genodigden en al.
Zo zal God!, valk worden afgeslacht als op een offerfeest
de menigte offerdieren.

Zwijg, egt de profeet. Want de dag des HEREN is nahij.
De HERE zelf za1 met een lamp Jeruzalem grondig dooroe ken.
De mensen denken wel: God'! Die is dood; Hij doet geen
goed en Hij doet geen kwaad.
Maar niets en niemand zal aan dit gericht ontkomen.
Het wordt een universeel oordeel. Maar de spits zal heel
precies genchi zijn op Gods eigen volk.
Her wordt de day die in de muziekliteratuur voorkomt onder hel opschrift 'Dies Erae, dies illa'. Want zo noemt Zefanra die dag in vers 15: Deze dag, dag van toom.
De m u i k a i e verbeelding is wel geheel kunstzinnig en
smaakvol verantwoord.

Maar de werkelijkheid zal benauwen met uiteindeIijk een
verschri kkcIi yke afloop.
Toen Gocl lang geleden de overmoedige torenbouw van
Babel in ogcnschouw genomen had. zei Hij: 'Dit is het
begin van hun streven. Nu zal niets van wat zij denken te
doen. voor hen onuitvnerhaar zijn'.
Inderdaad heeft het menselijk kunnen grote hoogte bereikt. En de gevolgen zijn niet uitgebleven in vooruitgang, welvaart en wrange nasleep van welvaarts-iif\lal,
welvaarts-ziekten en welzijns-ahraak.
We doen het allemaal 'in eigen verantwoorcleli,jkkeid'.
We kunnen toch alles! Zie God stelt de mens rip de proef
op zeer vernntwoordel~jke posten. En mcn zegt: Wat
kan.. . dat mag.
Maar goed bekeken: het i s oin ei. depressief van te worden, zoveel onherstelbare be~chadiging van het leven.
Het raakt geheel ontwricht.
Oorlog midden in Europa! Bijna oorlog in Zuid-Afrika.
Om maar iets te noemen.
Mriar de vernuftige mens kan er niet meer tegenop, heeft
het niet meer in de hand of onder controle of kan het nog
in goede banen leiden.
Het schijnt allemaal niet meer te keren. Hct gaat gewoon
door: volkereninoord, honger en dorst ten dodc en veïschijning van nieuwe afschuwelijke ziekten en ook van
heel lang geleden. We dachten: voorgoed overwonnen de
cholera! Maar zoals de schepping vol onvermocde schatten blij kt, zo komen de meest ver~clirikkelijkcdingen er
ook uit te voorschijn.
Maar her dringt nauwelijks tot de nindernc mens, de mens
van onze tijd. door.
Hij is immers goed bekend met een reeks van moord en
doodslag door iemoristen, op de beeldbui5 getannd tussen
'ster-rcclarne'. Het is allemaal gemengd tot één hrij v,m
horror-filma, 'thrillers' en niet te vergeten scicnce fiction.
Eén mengsel van rauwe werkelijkheid eit 'spel' en verbeelding. Esthetisch verantwoord samengebr:icht.
En daarom kan de mens van de7e tijd inaar moeilijk een
plaats inruimen voor het komend wereldgericht.
Alleen het idee al!
Zelfs is het niet zo eenvoudig alq gelovigen te leven in de
eindtijd. namelijk gelovig.
Die lijd die niet binnenkort of straks begint, maar er
steeds in het heden er is en ook vordert tot hij versrreken
IS.

Dc dag des HEREN is nabij, nadert haa~tig...
-
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Voor Zefanja kwam de ballingschap snel naderbij en vulde die dag de geschiedenis: kindermoord in Bethlehem,
ondergang van Jeruzalem, tempel afgebrand. De geschiedenis spoedt vandaag voort naar de wederkomst van
Christus. Dit alles ligt in één lijn.
Die dag van toom, die dag is lang geleden begonnen. In
nu in het einde van het jaar 1992 komt de Here tot de wereld en de kerk vandaag.
De nacht komt waarin niemand werken kan. En voorbij
gaat het uiterlijk van deze wereld.
Geloven in die dag, tijdens het verstrijken ervan, betekent
dat we al onze steunpunten zien instorten: Alles wat we
bouwden en voorzagen van een 'G'. Over blijft wat God
beloofd heeft. Tijdens verval en afbraak zeggen we: er is
nog, we hebben nog. Maar er komt een tijd van: we hebben niet meer. We waren namelijk blind voor het 'nog
niet'. We zijn nog gauw tevreden.
Daarom zal ook niemand ooit klaar zijn voor die dag.
Zondag nog bad een predikant: kom Here Jezus, haastig!
Werd er menens meegebeden? Wie is er klaar voor? Er
moet nog zoveel worden gedaan en vooral in orde worden gebracht. Het komt gewoon ongelegen.

Wat een boodschap!
Is het maar niet beter, dat de koning met de reformatie
stopt. Wat heeft het allemaal voor zin? Het gaat toch alles
te gronde.
Begrijpelijke gedachte. Maar de reformatie moet wel
doorgaan. De Messias is beloofd. Hoe en wanneer die komen zal, weet niemand. Hij moet echter komen voor de
grote dag des HEREN ten einde loopt.
Dat is Israëls hoop. En hoe beperkt uitzicht dat ook
schijnt: De reformatie is in goede handen bij de koning
wiens naam Josia betekent: De HERE ondersteunt.
Dus volhouden maar: semper reformanda.
En daar komt bij: De HERE neemt in bescherming en
houdt in beschutting door verberging, zoals de naam van
de profeet zegt.
Er moet voor Zefanja en voor wie zijn woord met heel
hun hart beluisteren en geloven, toch uitkomst zijn op de
dag des HEREN.
Daarom moet men bij de tijd zijn.
In deze tijd, in onze tijd is er geen Zefanja en geen koning Josia. Wij hebben onze Here Jezus Christus, die gisteren en heden Dezelfde is en tot in Eeuwigheid. Hij heeft
gezegd over de dagen van de grote verdrukking, dat ze
zullen worden ingekort terwille van de uitverkorenen.
Dat wil zeggen: Hoe dan ook, de HERE zal zijn volk bewaren, ook al is het maar een restant.
Daar gaat het over en daar gaat het om in onze dagen. Zefanja's dagen waren vol advent.
De onze ook: de grote dag des HEREN komt!
G. Mulders
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TOELA TINGSBELEID

I

(G.P. V.)
Wij komen verder
Het lijkt misschien afgezaagd om in onze kolommen opnieuw aandacht te vragen voor de problematiek van het
toelatingsbeleid van gereformeerde organisaties. Maar
schijn is wel vaker bedriegelijk. Het punt is juist, dat dit
onderwerp ons danig bezighoudt. Wij horen van besluiten
die genomen zijn of nog voorbereid worden ten aanzien
van grondslagen en statuten. Menigeen houdt z'n hart
vast, anderen gaat het nog niet snel genoeg. Dan is het in
ieder geval nodig, dat we hierover met elkaar in gesprek
blijven, zodat iedereen die hierin betrokken wil zijn daartoe ook in staat wordt gesteld. De besturen van onze organisaties willen niets achter de schermen regelen, terecht, maar dan mogen ze ook publieke reactie verwachten.
Daarbij komt, dat ieder artikel niet hetzelfde is. Wij komen werkelijk verder met elkaar.
Bij wijze van duidelijk voorbeeld wil ik wijzen op de zeven artikelen van hoofdredacteur drs. lP. de Vries in het
Nederlands Dagblad d.d. I oktober '92. Naar mijn idee
zijn die zeven artikelen bij elkaar een overtuigend verhaal
geworden, waarin met goede argumenten wordt verdedigd dat je naast een gereformeerde kerk een gereformeerde krant kunt hebben ook als die krant niet kerkgebonden is. Een dagblad heeft zijn eigen grondslag, daarin
moet het in eigen verantwoordelijkheid formuleren wat
zijn uitgangspunten zijn en op de naleving daarvan moet
het zelf toezien. Als dan de redacteuren middels de statuten worden gebonden aan de 3 Formulieren van Eenheid,
en als dat in de praktijk ook uit de verf komt, dan hebben
wij een gereformeerde krant. Zo'n gereformeerd gezinsblad zal zijn affiniteit met gereformeerde kerken niet
gauw verliezen, ook al zal het zich journalistiek gezien
(terecht) onafhankelijk opstellen.
Door deze artikelen van J.P. de Vries zijn we echt een
stap verder met elkaar. Maar laten we niet vergeten, dat
ze een reactie zijn op m.n. de artikelenserie van prof. dr.
M. te Velde in De Reformatie. Er waren veel vragen gesteld, vragen die De Vries in zijn eerdere publikatie ten
aanzien van de statutenwijziging zelf had uitgelokt of
over het hoofd had gezien. Er was direct veel verontrusting na die bewuste publikatie in het Nederlands Dagblad
d.d. 13 juni '92. De statutenwijziging immers werd toegelicht onder de kop 'Ontwikkeling in Geref. Kerken naar
meer openheid'. En bovendien werd uitgelegd, dat een redacteur gerust Nederlands Hervormd of Nederlands Gereformeerd zou mogen zijn, ook al bepaalden de nieuwe
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statuten dat hij lid moet zijn 'van een kerk!pneen~chap
die de dric F~irmulierenvan Eenheid als grondslag voor
haar belijdcn aanvaardt'. Terecht kwnmen hier vragen op
in de irant van: wat heeft een nieuw redactiebeleid met
Lei-kclijke opcnheid te maken'! Welke openheid is dat, en
wie wil die eigenlijk?
Het is niet mijn bcdocling alles te gaan herhalen. ik wil
alleen maar annyeven dat dc vragen en de reacties hun
waarde hebben bewezen. Wc zijn samen gaan nadenken
over wat nu wel en wat niet de hedneling kan zijn. De bezinning op de nieuwe statuten raakt nu uif~ekristalliseerd
met als vermoedeIi,ik resultaat dat deze wijziging beter
gefomuIeerd, beter verstaan en meer geaccepteerd wordt.

Andere organisaties
Daarom in deze kolommen cipnieuw onze aandacht voor
ditzelfde onderwerp. Of nee, toch niet helemaal hetzelfde: nprtlriu gereformeerde organisaties. zoals G.P.V. en
G.S.E.V., die nog valop in de di~cussiezich bevinden,
hebben ook írndere factoren waarmee zij rekening mtieteli houden. Een krant is geen kerk, maar zij is ook geen
politieke partij, ~ o d a tdc toelatingscriteria van geval tot
gcval verschillend kunnen zi,jn. Zodoende kan het betoog
van J.P. de Vries niet eenvtiudig gecopiëerd worden voor
alle gereformeerde organisaties, terwijl anderzijds niet
ontkend kan worden dat het N.D. het ijs gebroken heeft.
Vandaar dat het heel belangrijk i5 dat we samen dit gesprek voortzetten. Er komt veel in beweging, dat kan
goed zijn. maar er zou ook gemakkelijk een fout gemaakt
kunnen worden.
Mij is gevraagd te reageren op de discuqqienota van het
G.S.E.V., getiteld 'Openheid tot dienstbetoon'. Daarin
gaat het om de vraa?, of mcn ook 7al overgaan tot ledenwerving onder niet-vrijgemaakten. En de tendens in deze
beleidsnotitie geeft al wel duidclij k aan, dat het bestuur
deze vraag graag posiiief wil heantwoorden.
Na bestudering van deze nota wil ik daaraan graag voldoen. Maar dan wil ik eerst iets zeggen over het toelatingsbeleid bi-i het G.P.V. Ook daar is immers de bezinning iiog volop bezig, zéker na de pittige kritiek van prof.
dr. J. Douma op de halidachtigheid van de nieuwe richtlijnen. Over de organisatie van onze gerefomeerde politiek gaat dit eerszc artikel.
VervoIgens zal dit een goede o p ~ t a pzijn om volgende
week in te gaan op de G.S.E.V. notitie. Dit te meer, omdat in deze notitie de opmerking te lezen is: "e ontstaansgeschiedenis van het GPV is het model voor vele
gereformeerde cirganisaties' (blz. F3 j.
Daarna, in een derde en laatste artikel in deze serie, wil ik
iets zeggen over het cultuurmandaat. Dit eveneens naar
aanleiding van de G.S.E.V. discussienota.
Ambten goed onderscheiden
Maarten Luttier heeft zijn bcst gedaan, de mensen duidelijk te maken dat ze goed moeten onderscheiden tussen het
gcestefijk en wereldlijk ~ g i r n e n van
t God. Tot op vandaag
staat hij daarom bekend om zijn 'twee-rijken-leer'. Hij
-- .
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hield ze ver uit elkaar, de kerk en de overheid, en wa5 zeer
beducht voor enige vermenging. Daar is kritiek op te oefenen. Luther zou daarin te ver zijn gegaan, maar het lijkt
mij belangrijker op dit moment om hem te hegrijpen in
zijn motieven. Hij zag namelijk in zijn tijd, dat er een zeer
grote verwevenheid was van kerk en staat. En wel in die
zin, dat de overheid in feite onderworpen was aan de kerk:
de keizer werd door de paus gekroond, en was tijdenl'mg
van hem afhankelijk. De kerk had overal het laatste
woord, de rnachtigste vorslen werden desnoods met dc
han op de knieën gedwongen. Ande~sornkwam ook vmr,
onder de doperse radicalen, dat men dc overheid helemaal
n iet meer erkennen wilde en daaraan niet onderworpen
wilde lijn. Daarom zei Luther met grote nadruk. zelfs zo
dat daarin de kern van zijn optreden kwam te l i g g n : God
heeft een geestelijk en een wereldlijk regiment. Ze zijn
heide in Gods handen. het één in zijn rechterhand en het
ander in zijn linkerhand. Laat dan de kerk Christus prediken en de overheid voor de regering zorgen, beiden in
dienqt van God, naast elkaar en niet ondcr elkaar. Luther
ging daarin zover, dat hij ook heel de kerhegenng wc! aan
dc overheid wilde overlaten, de kerk had niets anders te
doen dan te prediken. Over de kerkregering heeft Luther
dan mk nooit echt nagedacht, wat vandaag nog in de lutherse kerken te merken is. Dat is duidelijk een gebrek,
maar toch zo goed te begrijpen in het Iichr van die tijd:
Luther zag een kerk en een paus, die alle macht naar zich
toe hadden getrokken en alles deden om hun invloed en
rijkdom te vergroten en die daarbij hun eerste taak verzuimden: de prediking van Gods genade in Jezus Christus!
Zo faalde het kerkelijk regiment. En tegelijk kon het echte
wereldlijk regiment zijn taak niet uitvoeren; dat schoot
volledig te kort in zijn taak om al zijn onderdanen zonder
onderscheid te beschermen tegen willekeur en vervolging.
Dus Luther zei iets heel belangrijks, toen hij wees op het
geestelijk en het wereldIijk regiment van God. Ze zijn beiden van God, maar wel onderscheiden.
In de tijd van Abraham Kuyper was de situatie precies
andersom. De overheid was oppermachtig en had ook in
de kerk alle macht naar zich toegehaald. Kerkelijke besturen waren in feite overheidsorganen geworden, die
zich overal mee bemoeiden, behalve met het toezicht op
de leer. Wie kent de ellende niet. die daardoor veroorzaakt werd? Al in de tijd van de Afscheiding werd I-Tendrik de Cock van de kansel geweerd door de plaatselijke
veldwachter, zijn predikbeurten werden bescrafc met geldboetes en zelfs gevangenisstraf, en de gemeente werd
zwaar vernederd onder het grof geweld van de dragonders die in Wlmm werden ingekwartierd. Diezelfde macht
vond ook Kuyper tegenover zich. Reden voor hem om
met klem te betuigen en te verdedigen, dat de kerk ccn cigen ambt heeft, van God ontvangen, dat te onderscheiden
is van het wereldlijk ambt. Bij de opening- van de Vrije
Universiteit hield hij de bekend yeworden rede: Soirvrreinitett zn eigen kring. Daarin verdedigde hij, dar elke zeggcnschap en verantwoordelijkheid, van instanties en personen, beperkt is, omdat zij wordt begrensd door $c

Maar het leren is niet overal hetzelfde
Het Icven is kén, waar en wanneer dan ook.
Altijd onder de heerschappij van Jezus Christus.
Maar dat kan niet betekenen, gelet op het voorgaande, dat
wij overal onze activiteiten een k~rkelzjkestrirctuur. kunnen aanmeten. Er zijn ook leven~terreinenwaar je v m r je
organisaties een structuur moet kiezen die bij dr overheid
past. Dat is niet minder, maar wel anders.
M.i. zijn we in de discussie zover gekomen, dat we kunnen zeggen dat er in dit opzicht verbeteringen mogelijk
zijn. Met het argument dat het leven één is, en dat je nooit
de kerk mag verloochenen als de hruid van Christus, konden wij geen organisatie oprichten of ons toelatingsbeleid
werd direct verbonden aan het kerklidmaatschap en 70 indirect met het opzicht e n de tucht van de kerkeraden. Zodoende kennen wij v ~ j w e uitsluitend
l
kerkgehondcn organisaties, ook op die terreinen die ronduit onder het
ambt van de overheid vallen.
Nu weet ik hoe dit historisch gegroeid is en ik wil 7eker
nier gaan beweren dat het atIernaal fout is geweest. Integendeel, voordat ik één kritische opmerking maak wil ik
eerst mijn waardering en mijn dankbaarheid uitspreken
voor alles wat werd opgebouwd en uitgedragen. Maar
juist daarom wil ik graag meedenken over de optimale
structuur van dit alles. Het zal immers niet werkbaar zijn
wanneer eenvoudig wordt gesteld: wat tóen goed war, in
de jaren '40, is nu ook goed. Nee, ons fundament is het
Woord van God. Wij toetTen elkaar niet aan de geschiedenis, maar aan de belijdenis.
Dat geeft ons de noodmkelijke ruimte om het probleem op
zichzelf te nemen, eerst even los van alle historische complicaties. Stel, dat wij vandaag zouden moeten komen tot
de oprichting van een gereformeerde politieke partij, 7.0~den wij dan naast een gereformeerde grondslag en een
daarop gebaseerd program de eis moeten stellen van het
Zidmaatschap van de Gereformeerde Kerk? Die voorwaarde zou ik niet bij vwrhaat verdedigen. Het ligt namelijk
niet voor de hand op het terrein van de overheid, van de
economie en de politiek kerkelijke voorwaarden te stellcn.
Let wel: wij willen ook dáhr voluit christelijk {en dus gemformeerd) bezig zijn, maar het verschil is dat wij daar
moeten werken met politieke structuren. Zoals A. Kuyper
hartstochtelijk verdedigd heeft 'een vrije kerk en een vrije
school', vrij van overheidsinmenging, omdat de kerk en de
school het terrein van de overheid niet zijn, zo moet ander- ,
zijds ook gezegd worden, dat de politiek het terrein van de kerk niet is. Anders 7ijn we tegenstrijdig bezig: het overheidsambt houden we strikt aan de grens van zijn bevoegdheid, maar het kerkelijk ambt houdt overal (indirect)
zijn vinger in de pap. (Daarmee is uiteraard niet ontkend,
dat de kerk ten allen tijde een hrindschap heeft ó6k voor de
samenleving én de overheid. Maar dat is een ander verhaal, ik spreek nu in het kades van de suuctuur van onze
gereformeerde organisaties).

zeggenqchap en verantwoordelijkheid die God aan anderen lieeft gegeven. Op die redevoering is wel kritiek geuit, ]net name waar het de zegyenschap van de kerk ktreft. De V.U.zciu, zeker in theologisch opzicht, teveel
een vrijplaats worden, zonder duidelijke binding aan de
beli.jdenis van dc kcrk. De kerk zou haar opperhoogheid
niet aan de wetenschap mogen opdringen! Toen later
J.G.Geelkeken zich op Kuyper beriep, om wezenschappelijk ruimte te vragen voor zijn afwijkende gedachten
ten :ianzien van Gen.1-3, Heek duidelijk dat Kuyper een
stap te ver was yegaan.
Maar toch is hei principe ontegenzeggelijk waar, dat God
verschillende soorten gezag heeft ingesteld die elk hun eigen terrein bestrijken. Die verschillende soorten gezag
tijn niet hoges of lager ten op7ichte van elkaar, maar zij
zijn volstrekt gelijkwaardig omdat in elke v o m van gezag de goede heerschappij van J e w s Christus tot uitdrukking wil komen. Of je nu kijkt naar het ambt van de overheid, van de ouderling of van de huiwader, je ziet in
alledfie (als hei ~ o e is)
d het beeld gedragen van de Zoon
van God.

Overheid en kerk
In het vervolg zullen wij ons nu heperken tot de overheid
en de kerk. Beiden hebben Iiaar eigen ambt, beiden hebben ook haar eigen bevoegdheid. Overheersing van de
één door de ander is principieel onjuist. Wij staan voor
een vrije kerk en een vrije staat, overeenkomstig de titel
van een gelijknamige brochure van de Groen van Pririnstererstichting.
De ontmoeting tuysen heiden vindt plaats in het persoonlijk leven van de gelovigen. Luther zei: de schakel is hei
gezin. Hij zag enerzijds de staat als een gezin in het
groot, als een verbreding van het familieleven. De huisvader én de moeder behoorden van hun kinderen herzelfde
respect te ontvangen als de overheid van haar onderdanen. Anderzijds zag Luther het gezin alr een miniatuurkerkgemeenschap, met de huisvader d r priester in haar
midden. Hier vinden 'ket morgen- en hct avondgebed
plaats én de bespreking van de catechismus (!$.
Het leven is één
Dan kunnen de taken van de overheid en van de kerk onderling verschillend zijn en zullen zij daarom elk haar eigen bevoegdheid afbakenen, maar iedere gelovigc heeft
in zijn leven met beiden te maken. Voortdurend worden
wij doos één hand geregeerd, door de hand van Jezus
Christus, zowel in het ene ambt als in het andere. Dat
maakt de onderworpenheid aan en de roeping tot het wereldlijk ambt ook voluit tot een geestelijke zaak.
Zodoende zeggen wij: H p t I ~ v c nis één! Het is tot een gevleugeld woord geworden. Daarmee bedoelen wij: De
heerschappij van Chrisms is niet alleen voor binnenshuis,
zij ;F;ook niet alleen k s t e m d voor het kerkelijk leven, nee,
zij strekt zich uit over alle levenstemeinen, alle dagen van
de week. Zo heeft ook de overheid de roeping christelijk te
zijn, en ieder mag haar op die roeping aanspreken.
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Een voorbeeld
Stel u voor, dat onze sarnensprekingen met de Christelijw J"-Lo
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ke Gcrt.-lomeerde Kerken binnenkort succes hebben. Dan
vormen wij mct hen &n kerk. In die kerk koin je dan het
Nrd~l-lundcD~,yhkudlegen, maar ook het Refornzaturisch
Daghlad. En niet iedereen zal G.P.V. stemmen, maar ook
R.P.F. en mi55chien wel S.G.P.
En stel u dan een5 voor, zo tegen de rijd van de talstelling
voor ouderiin~en diaken, dal de kerkeraad zou zeggen:
'alleen mensen die G.P.V. stemmen en het N.D. lezen koinen voor het ambt in aanmerking'. Zou de gemeente dan
niet als één man verontwaardigd reageren? Natuurlijk,
want dit 70u oneigenlijk zijn. de vereisten tot het ambt
staan in de Schrift, niei in de politieke richtlijnen.
Maar.. . anderïoin d(icn we het wel!
Voor het G.P.V., ccn politieke partij, komen alleen diegenen iri aanmerking die lid zijn van de Gereformeerde
Kerk, of die althans t e n goed zicht hebben op de Vrijmaking, of die de kerkelijke eenheid willen nastreven, of
zoiet?. Een kerkelijke zaak als maatstaf in een politieke
zaak, dat w r i n ~ t .
Ook is hel voorgekoinen dat in een kerkdienst eenzijdig
werd gebeden voor het G.P.V.. wanneer het ging om de
voorbede voor gcrcfurmeerde politiek. A1~ofje vanaf de
kansel met gc/ag rou mogen uitmaken, welke politieke
partijeli enlof perscinen gereformeerd zijn of niet. Dat
zou. ander5orn, de overheid eens moeten proberen, om in
de kerkeraad de menscn aan le wijzen die hun ambt goed
verrichten ... Xoilden wc niet op onze achterste benen
slnnn en de overheid wijzen op de grenzen van haar eigen
bevoegdheid'!

Ons isolement
In her isolement ligt onze kracht.
Grnen van Prinsterer zei dit, toen hij met het evangelie
steeds mecr alleen kwam te staan. in een wereld van toenemeiid nidcrnihine. De kring van cliristen-belijders werd
klein, maar ze was homogeen. De boodschap kon onver
kort worden uitgedragen, tot heil van land en volk.
Het ic een hiciodschiip waar veel kracht vanuit gaat, werfki.urhr, ook al zou zi,j klinken uit weinig monden.
Maar het lijkt wel (>f wij bang zijn van die werfkracht!
Want zodra er mensen komen. die door de christelijke
toonzetting van het C.P.v.program getrokken worden,
~ C M , O I - I Y ~ Iworden.
I
dan weten we eigenlijk niet wat we
met hen moeten dwn. Terwijl ij rrondslag en doelstelling van de partij volledig willen onderschrijven, wat politiek gezien voldoenclc is voor het lidmaatschap. vragen
wij op de één of andcrc manier een kerkelijke keus van
hen. Dal is buitengewnon frusterend geweest. in de jaren
van het N.E.V., maar dat is het nu nog. Al? daardoor
mensen afhaken moeten we maar niet zeggen: in het is*
lernent ligt onze kracht. Wan1 de werfkracht gaat ver]&
ren, als je de menc;en die erdoor ge~trokkenworden op de
stoep laat staan.
Lurher heeft de ellende ervan meegemaakt, wanneer het
kerkelijk ambt het overheidsambi structureel voor de vueten loopt. Uiteraard is veel van zijn rijd niet van toepassing in onze discussie, maar toch wil ik wijzen op dit ene
--
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leerzame punt. Het kan een tijdlang mooi lijken voor de
kerkleden, wanneer het kerklidmaatschap overal beslissend is. Maar uiteindelijk keert het zich tegen ons, want
het overheidsambt, dat God heeft ingesteld, zal ook voluit
moeten kunnen functioneren, naar zijn eigen aard.

'Kerkelijk verdeeld en christelijk samen?'
Kan dat samengaan, kerkelijke verdeeldheid e n christelijke samenwerking?
Oin die vraag kunnen we niet heen. Dr. W.G. de Vries
heeft onder die titel een boekje geschreven in de serie
Woord en Wercld. Hij komt tot het antwoord, dat dit niet
kan.
Maar eigenlijk was d e ~ evraag al in de inleiding beslist,
op blz. 5. Daar formuleert hij de vraagstelling LO: 'Kunnen wij christelijk- uitspelen tegen kerkelijk 7'
Op zo'n vraag zal iedereen geneigd zijn 'nee' te zeggen.
Het één 1lirspe1e11
tegen het ander wil niemand.
Maar is de vraag wel zo goed gesteld'? Waarom zou het
niet kunnen, dat iets wèl christclijk is maar niet kerkelijk?
Kijk bijvoorbeeld naar dc overheid: zij heeft de roeping
chri4telijk te 7ijn, zij kan dat ook zijn, maar 7ij is niet kerkelijk en zij zal dat ook nooit mogen worden. Worden
hier clii-isf~lijken k ~ i - L p l i j ktegeil elkaar uitgespeeld? Helemaal niet. Maar niet alles wat christelijk is, i* ook kerkelijk. Zo kun je een christelijke politieke partij hebben,
wel christelijk, niet kerkelijk.
Daarom Iijkt mij de centrale conclusie in dit Fioek,je:
'Christelijk dat niet A-eskelrjk is, houdt geen stand' (blz.
21), niet houdbaar. Hoe christclijk een politieke partij za1
zijn en blijven hangt van haar eigen grondslag af, van
haar programma en doelstellingen én van de naleving
daarvan. Zi+i al dan ook zelf een wcrkvorm moeten vinden om intern deze naleving steeds opnieuw te toetsen
aan de grondslag.
Ook voert W.G.de Vries aan, op hE7. ST. dat we gelukkig
de tijd van dc interkerkelijkheid achter de rug hebben.
Daar ben ik ook blij om. Maar wat heeft dat met dit onderwerp te maken? Het is natuurlijk gauw gezegd, dat het
G.P.V. dan voortaan een interkerkelijke partij zou zijn,
net zoal%het N.D. oing-etoverd zou zijn in een 'Gereformeerd Ge;indtphld'. Maar als het G.P.V. niet kerkelijk
is, kan het ook niet worden getypeerd als interkerkelijk:
de partij is politiek van aard. Evenzo ic het niet terecht
om over ons daghlad te spreken in kerkelijke temen.
Wij zullen ervoor moeten oppassen. dat wij kei-kcltjk en
christrlijA- niet in elkaar schuiven! Op alle levensterreinen
zijn wij geroepen christelijk te handelen, niaar niet overal
kunnen wij kerkelijk bezig zijn. Verloochen ik nu de
kerk? Laat ik de vraag mogen omdraaien: als ik komende
zondag in de preek niet Inga op de voor- en nadelen van
het Verdrag van Maastricht, verloochen ik dan de overheid en waar zij mee bezig is? De vraag stellen is haar beantwoorden.
Tijdens een spreekbeurt in het land kwam ik de volgende
uitspraak tegen, die schriftelijk werd ingediend voor de
bespreking: 'Het G.P.V. wordt gevoed en ontvangt de

kracht in de kerk'. Het was geschreven in allemaal hoofdtelter5, kennelijk om de inhoud kracht bij te zetten. Want
het is een leiis met een grote kern van waarheid, daar zal
ieder het mee eens zi in. Maar toch. als zij een eigen leven
gaar leiden en terecht komt in het kader van deze discussie, is ij niet waar. Niemand zal toch willen beweren dat
het G.P.V. c11.i p n l i t i c i ~partij wordt gevoed in de kerk?
Als dat LO ~ o ~u l j ndan
, zou je toch minstens verwachten
dut icdere predikant eens per Jaar de grondslagen en de
richtlijnen zou he\preken vanaf de kansel. Dan zou je
kunnen 7eggeb dat het G.P.V. als pcilitieke organisatie in
de kerk wordt gevcxd. Maar nu ligt het anders: wij, de
kerkleden, worden gevoed. W ij krijgen zicht op Christus'
koningschap, wij worden gestimuleerd tot het belijden
van die heerschappij op alle terreinen van het leven. En
zo kotnen wij. buiten de kerkdien~t,tot de oprichting van
een gereformeerde politieke partij.
Gereformeerd? Jazeker, we zouden niet anders willen.
Van A tot Z ~enormeerdaan het Woord van God overeenkomstig de 3 Formulieren van Eenheid.
Kerkelijk? Nee, maar dal is ook de bedoeling niet. Er ligt
ook een goddelijke roeping in de politiek. Die is niet minder. wel anders.

Ethisch conflict
Is cr dan gccn hcgrip voor het ethisch conflict?
Jn zeker wel. Ik zal voorzichtig zijn met de taxatie, hoe
zwaar dit conflict had mogen wegen. Maar Ik kan m e
vtiorïtellen, dat als ,je 's zondags niet welkrim bent aan de
avondinaalstafel, en wanneer je bent gcschrirst als predikant. als aiiderliiig of als diaken, dat je dan moeilijk in de
naam van Jezus Christus np maandagavond een gezamenlijke politieke vergadering hebt. Wat dat betreft heb ik er
hegrip voor, dat in de '40-er jaren de kerkelijke breuk
ook een politieke breuk met zich meebracht.
Maar we zijn nu een halve eeuw verder. Ik heb met de
~ynodalengeen ethisch conflict meer. Ik vind wel dat ze
kerkelijk totaal de mist ingegaan zijn. maar ik kan onmogelijk volhouden dat 7ij hoofd voor hoofd ethisch te heriqpen zijn. Zo kan ik ook onmogelijk beweren. als iemand zich meldt om lid te worden van het G.P.V.. dat ik
een persoonlijk conflict met hem heb. Zo werkt dat niet.
Zoals geschreven werd: een conflict erf je niet.
Daarom kan hei nu heel goed de tijd zijn, zonder van het
verleden iets af ie doen. om met elkaar te Leggen: toch is
hei verleden onze maatstaf niet. We zijn nu in een andere
tijd, in een ander vaarwater. Toen was er een volledig isolemcnt, niemand wou van ons weten; nu is er van alle zijden waardering en zelfs de vraag om rnet ons de Naam
van de Hcre in de politiek tc belijden. Laten we God
daarvoor danken. de mogelijkheden aangrijpen en een
duidelijk front vonnen van christen-belijders.
Onderschatten we nu de ernst van her ethisch conflict?
Dat is niet de bedoeling, Maar laten we wel met elkaar
zien. dat het doel van het G.P.V. nooit is geweest het ethisch conflict te cultiveren. Met m'n doelstelling zouden
wij ons nooit kunnen presenteren en het is een illusie om

te denken dat de komende generaties hiervoor w a m lopen. Het doel is gereformeerde politiek te bedrijven, dat
kan wel eens conflicten geven, maar die conflicten hcbben wij niet nodig om onszelf te zijn.

Waar blijven de artikelen over kerk?
Maar, zal iemand zeggen: 'zijn al die anderen, die lid
zouden willen worden. we1 christen-belijders? Want ze
verloochenen Christus' kerk! Gereformeerd zijn houdt
toch ook in, datje de goede kerkkeus maakt. Als zij tekenen voor de grondslag van hct G.P.V., waarin de 3 F.v.E.
worden vermeld, dan kunnen zij en wi-i art.27-29 NEB
toch niet buiten bescliouwi ng laten. Dan verloochen jc op
dat punt én je kerk én je belijdenis.'
Hierin zit een kern van waarheid, namelijk dezc, dat -je
over de artikelen aangaande de kerk niet kunt hcenwalsen
alsof die minder belangrijk zouden zijn. Staan zc in j c
grondslag, dan moet je ze honoreren. Anderzijd5 willen
we niet beweren, dat mensen buiten de Gereformeerde
Kerken niet 2erefomeerd zouden kunnen zijn. Ook zij
die in kerkelijk opzicht een andere keus maken, kunnen
van harte instemmen met de art. 27-29 NGB!
Daarom lijkt het mij de beste oplossing, een opmerking
hierover expliciet in het toelatingsbeleid op te nemen. Iets
in de trant van: 'lid kan worden ieder die de grond5lag
onderschri*jft,ook al ma:ikt hij t.a.v. de art. 27-29 N.G.R.
in de prakti,jk een andere keus. Zonder iets aan de ernst
van dit verschiI iii kerkopvatting af te doen, verklaren wij
dar dit ons niet verhindert samen de doelstellingen van
het G.P.V. na te streven.' Ongetwiji'eki kunnen onze politieke specialisten dit beter formuleren, maar het gaat er
maar om, dat je niet de indruk wekt dat de artikelen aangaande de kerk minder actueel rouden zijn geworden.
Het compromis
En daarbij zullen we in deze bedeling nooit om het compromis heen kunnnen. Het allermooiste zou ~i,jn.als de
kerk en het Koninkrijk van Christus elkaar volledig dekten. Zo zal het onk nngctwijfcld worden, op de nieuwe
aarde. Maar nu zien we een grote wereld, die helemaal
Christus' koninkrijk is, maar lang niet iedereen gaat naar
de kerk. En dan is er ook nog zo'n kerkelijke verdeeldheid.
Dan is er veel fijngevoeligheid nodig om te onderschciden wie de vrienden en wie de vijanden van Jezus Christus zijn. Het is een karikatuur om te stellen, dat het onderscheid tussen die twee precies samenvalt met de grens
van de Gereformeerde Kerken. Dat is gewoon niet waar!
Mensen, met wie je kerkelijk gezien ingrijpnde verschillen kunt hebben, komen je toch van harte vragen om het
ge~efonneerdegeluid in de politiek te mogen versterken.
Naar rngn overtuiging zouden wij hun vraag poritief kunnen en moeten honoreren, wanneer de structuur van het
G.P.V. voldoende waarborg in zich heeft om gereformeerd ne zijn en gereformeerd te blijven.

B. Luiten
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Verschaalde bevinding
We hoortlen dr. C. Steenblok betuigen dat de christen in
de wu1.r bevinding er weet van hccft, dat c e i s l de wet
komt en dan pas het Evangelie: 'eerst het recht e n dan de
genade', 'ccrst ware 7elfkenniï e n dan dierbare Christuskennis'.
Steenblok kan zlch zonder twijfel op d\. G.H. Kersten beroepen. Ook wel op woordvoerders van de Nadere Reformatie tot cn mct B. Srnytegclt. Maas niet op de Heid.
Cat., die wel leert dat er drie '5tukken' nodig zijn, ellende, verlowing en dankbitarheid. maar dan: nodig om ;n de
enige troost zalig te leven en te ?terven (vr. en antw. 2),
zoals ook dc voortreffelijke Bastingius in zijn verklaring
van de Catechismus wijst op het onderwijs van onze Heiland zelf: 'wanneer hy (np de vercondinge van sonde ende ellentlicheyt) terstont by-ghevoeght heeft soete beloftenisïe dei genade' (IierrIai-inp op den Cafechi,rme der
Chi.i,ití~licXpi- R C ~ I I K 1594,
~ C , H).
Wie 'wei' en 'evanyelie' uit elkaar breekt, maakt van de
verbrijzeling van het Iiari iaoiu,aarde voor het Evangelie,
een W'PISMTÏ-k. zoalf terecht prof. W.H. Velema zegt. En
daarhi*i merkt hij op: 'Net is uitgesloten dat de wet op
zich~elfeen mens tot verbreking voor G d brengt' ( B p knr~pteG6.i-. Doxniaric~k,398). Eelt reer belangwekkende
zaak met betrekking tot de ware bevinding! Wie verbrijzeling van hct hart zoekt tc bcwcrken hlriten het evzingelie orn, ivisr lii,wh maar niet alleen de bevinding, maar
staat otik schiildig aan dc vrlsr.hulin,~daarvan: pit en
mcrg wordcn cr uitgchitald. Tercclit lieeft dr. T. Brienen
er op gewe7en dat dit uitéénhrekeii van wat en evangelie
-P
'meer luthcrs dan g e m i m e e r d is' (in: DP N U ~ P PRejbrmatir. 296). Maar bij Luther is dan toch nog veel meer
oog er voor. diit de boetvaiirdigheid in her evangelie een
plaats heeft. Tenv~jler hler (zoals alrijd wanneer men
~.ei.swcrkcnzriekt) dc hoogmoed van een kennis. die aan
het Evangelie vóóraf zou gaan, de omgang met de Here
op ontstcllcndc wi,jze cí>rrumpecrt.Wie in de verkondiging van het Evangelie de eis van de wet n i p t laat horen,
maakt de gcnade goedkoop. Maar wie de verbrijzeling
van hel hari eisi al5 I,OIIIUJUCII-L~Pvooraf, rei.hoogr de zondaar. die een waardigheid in zichz~lfkrijgt om de belofte
te rintvilngcn; de waardigheid van de kennis der .... onwaardigheid! En de7e religiewe hoogmoed heeft in de
gcschieílcnis vnn hct gcrcformeerd pietisme vele 'kleinen', die hongeren en dorstten naar de gerechtigheid, ver
van de Ifeiliind vandaan gehouden. Deze diepe schaduw
valt ook h i n n ~ nde geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerken van nii l X'dZ!
Van nadere reformatie naar reformatie
Maar niet voor tiiets hebben we in liet voorafgaande aan
twee christelijke gereformeerde theologen. aan prof.
W.H. Veleme en aan dr. T. Brienen het woord gegeven
duidelijk te maken waar het gereformeerd piëtisme begint te ontsporen, zoals ook bijdr. C. Steenblok. We zouden ook andcrcn hebbcn kunnen noemen ;n andere publicatie?. We denken aan het proefschrift van dr. Brienen
over dc prediking van de Nadere Reformatie, aan studies
(Verbond en i'erbirririg) van de hand van prof. van Genderen, die ook zijn Do~mraaiekhier de lijnen helder en
Schriftuurlijk trekt.
.-
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Er is hard gestudeerd op die nadere reformatie en het gereformeerd pietisme en de weg van het subjectivisme
naar de prediking van de belofte van hct Evangelie, zoals
deze is hervonden in de reformatie, is hier met overtuiging gegaarl. Mee daarom zijn d~ spanni~rgenh i n n ~ nde
Christ~lijXeG~i-i$wmerrdcKri-ken sterker gpworden. De
bezonncn, maar kritische beoordeling van het piëtisme
stuit hier inderdaad op weerstanden. zoals het w k het geval was iri de jaren dertig in de Gereformeerde Kerken.
Nu ZGU het van kortzichtigheid getuigen, als we alléén op
die spanningen, op de verdeeldheid zouden wijzen en het
grote werk dat hier gaande is zouden bagatelliseren. Dan
heeft hei wel de schijn af wc alles helder in kaart hebben.
Maar de kaart is toch versleten, niet hij de tijd, en daarom
verwarring wekkend.

Er moet iets van 'je eigen' bij
[h denk hiel. aan wat dr. P. van Gurp in R~fc)i-manriuvan
20 november schrijft, terwijl hij een correspondent citeert:
'Toen de bovengenoemde briefschrijver in de vi*iftigerjaren een samenspreking met de Chr. Ger. meemaakte.
kreeg hij van die kant het verwijt tc haren, dat de gereformeerde preken niet bevindelijk genoeg waren. Hij gaf
toen aan 7ijn gesprekspartners een preek van ds. J. Smelink over Psalm 25: des HEREN vertrouwelijke omgang
is met degenen, die Hem vrezen. Dc titel van de preek
was: Schriftuurlijke beviriding. Hij vroeg hen: i<dit geen
gereformeerde preek. Het antwoord war: 'ja, 't is wel
goed, maar er moet toch nog wat van "je eigen" bij'.
We beseffen dat dat alleen maar het woord van een Chr.
Geref. broeder was, jarcn geleden. Maar tegelijk zeggen
we: in die eenvoudige uitspraak ligt heel de ellende van
de jarenlang zich voortslepende verrragingctactiek van de
Chr. Ger. uitgestald: er moet ook nog iets van de 'eigen'
bij. Nog steeds is voor dc C.G. Schriii en Belijdenis niet
genoeg'.
w e menen dat hier een woord van bescheiden protest niet
mag ontbreken. Wanneer we werkelijk stand van zaken
willen nemen, dan is e r méér nodig dan een obscuur citaatje van 40 jaar geleden! Deze polemiek vertroebelt,
terwijl we vóór alle? helderheid nodig hebbcn om te weten wáár we over en wcer staan en hóe we tegen elkaar
aankijken.
Ook Iiet 'Schrift en Belijdenis', wanmee Rejoi-manda het
artikel sluit: in de klacht, &t de Chr. Gcr. daaraan nog
stecds niet genoeg hebben, pact m.i. niet in dit betoog.
Wannee r terrake war gefomu leed, had bij voorbeeld gesteld moeteil worden, dat de Chr. Ger. niet genoeg hehben aan de hrlnfl~van Iiet Evangelie. Hetgeen dan te bewijzen 7ou 7ijn en dat maar niet uit oi-ul Iiistoi:~.Z6
brengen we de zaak geen mil1imeter verder.
Dit geldt trouwens niet alleen naar de kant van Refor~mairdo. Goedkope tekeningen (ver-tekeningen) komen we helaas ook van christelijke gereformeerde zijde tegen. Daarover een volgende keer.

J. Kamphuis

V"ltl"

OVER HET GETUIGENIS
VAN DE HEILIGE GEEST II
Spiritualistische

tendenzen

Uit ons vorige artikel bleek al dat bij het T.S.S. - het Getuigenis van de H. Geest - Geest en Woord nauw verbonden zijn. Als de H. Geest in onze harten getuigt en ons
verzekert dat de bijbel Gods Woord is, dat al de beloften
daarin ja en amen zijn en ook voor ons gelden, als de
Geest getuigt aangaande ons kindschap van God, dan is
dat omdat het Woord van God zelf deze dingen betuigt.
De H. Geest die dit Woord ingaf aan de heilige schrijvers,
zorgt dat dit getuigenis niet buiten ons blijft, maar aan onze harten verzegeld wordt.
Er zijn in de loop van de geschiedenis toch telkens stromingen geweest, die het hielden op een rechtstreeks, onmiddellijk getuigenis van de H. Geest, zonder het Woord,
buiten het Woord om. Men vond ze vooral onder de anabaptisten, met wie de hervormers een zware strijd moesten voeren. Deze anabaptisten hadden maar een heel lage
dunk van de bijbel. Die was niet meer dan een boek met
letters. Bijbel is Babel, vol verwarring. Het ware Woord
werd door de H. Geest zelf, (dus onmiddellijk) in de harten geschreven.l In de Dogmatiek van Van GenderenNelema wordt in dit verband verwezen naar de Dordtse
Leerregels V, 10. 'Het is geen stem uit de hemel. De
heilszekerheid vloeit niet voort uit één of andere openbaring, die zonder het Woord of daar buitenom is geschied.
De zekerheid van de christen is een zekerheid die gegrond is op het betrouwbare getuigenis van het Woord en
haar oorsprong vindt in het getuigenis dat de Heilige
Geest door middel van het Woord geeft in het hart.'2 Zo
staat het ook in de genoemde plaats D.L. V, 10. Eerst
wordt afgewezen dat we de zekerheid zouden hebben
buiten het Woord om. Zij komt ook voort uit het getuigenis van de H. Geest, die met onze geest getuigt, dat we
Gods kinderen en erfgenamen zijn. Dan kan dit getuigenis natuurlijk niet ineens buiten het Woord om gaan. De
Geest getuigt door het Woord.
Toch kwam het nogal eens voor, dat men van zulk een
rechtstreeks getuigenis van de H. Geest sprak. En heus
niet alleen bij' geestdrijverige' anabaptisten. Ook bij gerespecteerde volgelingen van Calvijn hoort men soms
zulke geluiden. Ook bij iemand die overigens diepe eerbied voor de bijbel had. We bedoelen John Wesley
(1703-1791).
Deze bekende methodist heeft twee preken gehouden
over het getuigenis van de Geest. Daarbij citeerde hij
vaak Rom. 8 : 16. Dan omschrijft Wes~y het T.S.S. als
196

een indruk op de ziel waardoor de Geest van God op directe wijze aan mijn geest betuigt, dat ik een kind van
God ben.3 J.W. Maris wijst erop, dat bij Wesley bij de ervaring van dit getuigenis sprake kon zijn van het horen
van stemmen, schokken van het lichaam of sterke emotionele belevingen. En dan gaat de gegeven zekerheid van
het T.S.S. bij Wesley alleen over het heden, niet over de
toekomst.4
Nadere Reformatie en de Puriteinen
In de kring van de Nadere Reformatie en ook bij de
Schotse puriteinen bestonden verschillende opvattingen
over het T.S.S. Maar ook bij hen waren er, die ertoe neigden te spreken van een rechtstreeks, onmiddellijk getuigenis. Zo geloofde de bekende Zeeuwse vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie Willem Teellinck
(1579-1629) dat het getuigenis van de H. Geest, waardoor
we zekerheid krijgen afzonderlijk is van het Woord (hoewel het ook weer met het Woord verweven is volgens
Teellinck). En ook bij de Schotse puriteinen waren sommigen geneigd te spreken van zulk een direct en onmiddellijk getuigenis. Er waren onder de theologen in de tijd
van de Westminster Confessie drie groepen, waarvan de
laatste, de derde groep het meest geneigd was van een onmiddellijk getuigenis te spreken. Thomas Goodwin
(1600-1679) kan in dit verband genoemd worden. Volgens hem is er een ervaring van volle verzekerdheid, die
beschouwd kan worden als een nieuwe bekering, en die
ons onmiddellijk door de H. Geest gegeven wordt. Ook
de bekende Samuel Rutherford (1600-1661) sprak van
zulk een onmiddellijke zekerheid, die veel christenen ontvangen voor ze sterven.5 We zien dus dat sommigen in de
tijd van de Nadere Reformatie en in puriteinse kringen
wel wat onvoorzichtig spraken en gevaarlijk dicht kwamen bij een valse mystiek. Ook het onderscheiden van
een buitengewone, onmiddellijke zekerheid is niet onbedenkelijk. Maar van verachting van het Woord, zoals bij
de geestdrijvers, was hier allerminst sprake. Integendeel.
Deze mensen leefden dicht bij het Woord en het was hun
een heilige vreugde daarnaar te luisteren.

Gegevens uit de H.S.
In ons eerste artikel spraken we vooral over het T.S.S. en
het Schriftgezag. Ongemerkt kwam nu meer de nadruk te
liggen op het verband tussen het Getuigenis en ons kindschap van God.
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Maar deze twee zijn heel nauw verbondcn. malx we al
zeiden cn ook verderop in ons betoog nog zal blijken.
Maar hier kunnen we al zeggen. dat het hclc Woord van
God toch gctuigt van ons kindschap, e n dat ieder die het
getuigenis aanneemt, een kind van God mag heien. En ieder, die het getuigenis veracht. w,mdclt in de duisternis.
Heel de Schrift getuigt. Toch is het goed in verband met
de leer van het T.S.S. op enkele teksten speciaal te letten
en dan komen WC vanzelf ook aan het heel belangrijke
Rom. 8 : 16. Maar ook in 2 Kor. 1 : 21 en in Efeze 4 : 30
wordt gesproken over het verzegelende werk van de
M. Geest.
Kroonpetuigc is echter wel wat Johannes schrijft in zijn
eerste brief (5 : 6-12). Daar wordt gezegd dat Jezus Christur is gekomen door water en bloed. Dit wiJst emp dat
C h r i m s door zi,jn doop (het warer) En zijn ambt als Verlosser is bevestigd, cn dat Hij door zijn zoendorid (het
bloed) zijn ambt hceft vervuld en zijn verlossingswerk
volbracht heeft. Mrigelijk richt Johannes zich hier tegen
de leer van een ïekere Cerinthus. De kerkvader Irenaeus
deelt ons mee, dat volgens de opvatting van deze Cerinthu? Jezus een gewoon mens was. Rij de doop verbond de
hemelse Christus zich met Hem, inaar voor zijn stervcn
zou Christus Hem wecr hebben verlaten. Dan zou Jezus
Christus dus niet zijn gekomen met het water err het
bloed, zou Hij als gewoon mens gestorven zijn. Dan had
Jezus ons dus ook niet door 7ijn dood van het eeuwig verderf kunnen verlossen en waren wij nog in onze zonden.
Vandaar de nadruk die Johannes legt op het komen door
water en bloed. En dan volgt er in het slot van vers 6: 'En
de Geest is het die getuigt, omdat de Geest de waarheid
is'. In de H. Schrift gaat het hij getuigen zeer vaak om 7aken van leven of dood. Op verklaring van getuigen - die
er dus bi,i geweest zijn - zal een doodslager mmten sterven (Num. 35 : 30). En het gaat hier om wuwig leven of
eeuwige dood. Dit i?het getuigenis, lemn we in vs. 11,
God heeft ons eeriwig leven gegeven en dit leven is in
zijn Zoon. Wic de Zoon heeft, wie dus het getuigeni~aanneemt heeft hct Icven. dat is niet anders dan het eeuwige
leven. En er blift een e r n s t i ~ ewaarschuwing: Wie de
Zoon van God niet heeft, heeïr het leven niet. De
H. Geest zelf, Die van de Vader en dc Zoon uitgaat, Die
de Gecst van de waarheid is, is dan ook volkomen bermuwbaar. Staat er nu in l Joh. 5 : 7, dat de Geest getuigt,
omdat de Geest de waarheid is, dan betekent dit in het
verband, dat we een volkomen betrouwbaar getuigenis
hebben. dat Christuq waarlijk Gods Zoon is en zo ook
werkeiijk voor onze zonden gestorven is, dat dit bloed
van Chrisfus ons dan ook zeker reinigt van al onze zonden. Het giiat in dit getuigenis om het hart van de verkondiging.
S. Greijdanus zegt in 7ijn commentaar: 'Mei de waarheid
daarvan toch staat nf valt de gancche verzoenings- en verlossingsleer des Evangelies, de prediking der apostelen,
het Evangelie z ~ l f . ~
Spreekt de H. Schrift dus over het Getuigenis van God
zelf, over het Getuigenis van de Geest, dan gaat het over
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de waarachtigheid van dit evangelie, over Chrlstiis' zoendood, en dan ook over het kindschap Gods en het leven
dat ieder heeft, die dit getuigenis aanneemt. Daarover
spreekt met name Rom. 8 : 16: 'Die Geest yetuigt met onze geert, dat wij kinderen Gods zijn'.7 S. Greijdanus ~ c g t
in zijn coinmentaar, dat hier een werking is des Heiligcn
Geestes in het bewust7ijn der gelovigen waardoor zi,j onbedriegelijk wctcn door een goddelike verzekering en
niet op grond Van cigen in7ien en redeneren. Het zou
gaan om een getuigen met onze geest. die al geheiligd
werd door de H. G e e s t . w e H. Geest getuigt intussen
nooit zonder het Woord. Hij werkt en getuigt door en mct
hei Woord en overtuigt ons zo van ons kindschap met onbedriegeFijke zekerheid, zodat wij ook van dat kindschap
getuigenis mogen afleggen.9 En het is een onvoorstelbaar
voorrecht, dat wij, die van nature verloren en kinderen
des tooms zi,jn, mogen dclen in dat kindschap van God en
zo mede-erfgenaam mogen 7ijn van Christus.

De gehele Schrifi
Als het dan zo is, dat de H. Geest met name getuigt van
wat de centrale inhoud is van Gods Woord, nl. de veslossing door Christus en het aanncmcn tot kinderen. was het
dan wel juist dat de gereformeerden dit getuigenis vooral
gebruikten om te bewijzen, dat de hele bijbel - van kaft
tot kaft - al de in de N.G.B. genoemde 66 hoeken, Gods
Woord zijn. En is er toch een kern van waarheid in het
bezwaar van Bavinck, dat dit getuigenis over de goddelijkheid van de Schriften werd losgemaakt van het kindschap van God? We moeten echter wel bedenken. dat de
gehele Schrift toch getuigt van de verlosiing in Christus.
In die zin spreekt ook antwoord 19 van de catechismus.
En het heeft God goedgedacht, voor onze kennis van de
verlossing niet een kern van de boodschap van verlossing
achter te Iatcn. maar al die 66 boeken. Ze zijn alle door
God ingegeven. En de H. Geest getuigt ook van alle, dat
ze uit en van God zijn. Natuurlijk is de Christus-prediking niet overal even duidelijk. Dat blijkt al uit het Fenoemde antwoord 19 van de Catechicmus. Maar daarom
is er toch ook het getuigenir van de H. Geest. Die doet
zien dat de Schriften één zijn. Door God Zelf, door zi,jn
Geest wordt ons verstand geopend, zodat we de Schriften
verstaan (Luc. 24 : 45).
Er is dan onk niets verkeerds in, als we de belijdenis in
arr. 5 N.G.B. nog volinondig naspreken, dat we u/ d ~ z e
hot'ken als heilig en canoniek ontvangen, en dat de
H. Geest van a1 deze boeken getuigt, dat ze van God zijn.
Wel moeten we hier met voorzichtigheid spreken. Maar
ook met de nodige beslistheid. Terecht heeft H. Bavinck
opgemerkt, dat we met een beroep op het T.S.S. geen canonische kwesties kunnen oplossen.10Men heeft. zo is
bekend, wel geaarzeld of Prediker, het boek Esther en
ook wel andere boeken in de canon thuishoorden. Toch
kregen ze dam iii teindelijk een plaats. Hoe is dat dan gegaan? Kwam er een recht~treekse boodschap van de
H. Geest, dat dcze boeken er toch wel hijhoorden? Het is
dwaasheid. zoiets te denken. Er is biddend overlegd. On-

der de Iciding van de H. Geest is men zich steeds meer
gaan verdiepen in de leer viin de apostelen en profeten en
zo groeide van lieverlee de vaste ovexmiging, dat men in
deze boekcn met Gods eigen Woord te doen had. Het ir;
goecl in dit verband nog: eens tc releveren wat Kuyper in
zijn Encyclopedie over al d e ~ cdingen zegt. Kuyper hegint er o p te wijzen dat we van de goddelijkheid van de
H. Schrift overtuigd ~ i j ndoor het T.S.S. Evenals Calvijn
en zijn volcelinym wijst hij er dan op, dat niet de eigenschappen van de hijbel die overtuiging geven (de majesteit van de hemelse leer, de wonderlijke vervulling van de
profetieën, de opvallende wonderen, de overeenstemming
van de delcn, de goddelijkheid van de bijbelse prediking).
Deze tekenen doen eerst haar werking als door de verlichting van dc H. Geest ons geestelijk besef verhelderd
en gezuiverd is. Pas wie in de wedergeboorte een wonder
aan eigen ziel had ervaren, hield op tegen het wonder te
ageren. 'Wie zelf een melodie van verlossing in zijn cigen ziel hocirde ruischen, rapiehator in adrnirationern
(werd tot verwondering gebracht) gelijk zij het uitdrukten
bij het beluisteren van het oratorium der verlossing, dat
hun uit de mii,jesteit van de hemelse leer in de Heilige
Schrift tegenklonk.'
Kuyper wijst er intussen met nadruk op, dat het T.S.S.
niet een magische extase zou zijn. We krijgen geen direct
bericht uit de hcmel over de bijbel. Kuyper waarschuwt
hier voor de valse mystiek. Door de werking van de
H. Geest krijgen wij oog voor de goddelijkheid van de
H.S. Er wordt van een proces gesproken. Hoe beter we
onszelf leren kennen door de H. Geest, des te meer zien
we ciok de overeenkomst tussen het werk van de H. Geest
in ons en in de Schriften. Dan gaan we de goddelijke
glans van de H.S. zien al5 een blinde die genezen werd,
of als een dove die het gehoor temg ontving.12 Later
wordt ook wees gezegd, dat het T.S.S. geleidelijk en ongemerkt werkt. We kunnen door twijfel in ons zekerheidsbesef worden ge~chokt.Maar de Geest leidt ons met
vaste hand en 'brengit ons terug. Wanneer we weerspannig
zijn, brengt de Geest ons e r tensIotte toe de hand op de
mond te leggen en met boete en berouw de twijfel de mg
toe te keren.'"en
hoeft het niet op alle onderdelen met
Kuyper eens te zijn. Maar dit behoort toch wel tot het
meest waardevolle wat over het T.S.S. geschreven is.
Ook hier blijkt duidelijk, dat we niet met dode leerstelligheid of met een 'hohby van theologen' te maken hebben.
Het raakt het hart van ons geloofsleven.
0pmerkeli.jk is intussen de overeenkomst met wat Bavinck over deze dingen zegt. We lezen bij hem dat 'in
den enkelen gcloovige het Testimonium Spiritus Sancti
niet altijd even sterk en luide is, dat het op en neer gaat en
aan twijfel en hcstrijding onderhevig is. Als in den geloovige de zonde dc overhand neemt wordt de bewustheid zijner vergeving verduisterd en verliest het ~ p i r r i g e nis des H c i l i g ~ nGeestes aan kracht. Ons geloof aan de
Schrift neemt af en toe met het vertrouwen op Christus'.'"
We spraken al over de vraag, of het getiuigenir van de

''

H. Geest 'over de hele Schrift gaat' of alleen betrekking
heeft op het 'centrale'. Her is de moeite waard ook hier
de opvritting van Kuyper re rncmoreren. Uit de aard van
dit Testimonium - aldus Kuyper - vloeit voort dat het ons
eerst bindt aan de H.S. in haar centrum. Die zal ons in de
diepte van ellende doen nederdalen en ook iot de hoogten
van verlossing doen opklimmen. Maar van lieverlee komt
er toch meer samenhang met de periferie (dus wat aan de
omtrek ligt, M.J.A.). Eerst sprak de H.S. ons alleen vanuit
het centrum aan, straks spreekt het ons n o k toe uit hetgeen uit dat centrum voortkwam. En za eindigt hel eTmee, dat de bijbel als Schriftuur ons imponeert, als heilig
Boek zedelijke dwang en geeslelijke kracht over ons uitoefent.15
Hier is dus ook duidelijk sprake van een prcxes. een ontwikkelingsgang. Het T.S.S. komt - bij w i j ~ evan spreken
- niet uit de hemel vallen. Steeds meer bindt de H. G e e ~ t
ons aan de Schriften en overtuigt ons dat ze van God zijn.
We kunnen hct in grote lijnen met K u y p ~ seens zijn, al
zou men ovcr de formulering nog kunnen discu~qiëren.
Het is niet zonder riqico te spreken ovcr cen centnim en
de omtrek. Zo gauw zou men de conclusie kunnen trekken, dat bepaalde gcdeeften van de bijbel er 'minder toe
doen'. Bij Kuyper zal dit zeker niet de bedoeling zijn. immers hij stelt dat de H. Geest ons uiteindelijk bindt aan de
gehele Schrift. Toch kan men met zeker recht zeggen, dat
niet alles 'even belangrijk' is in de Schrift. Er is een 7eker
reliëf - Joh. IO, Rom. 7 en 8, 1 Kar. 15, en in het Q.T.
Jes. 53 e.v. zijn vitale onderdelen. En er zijn teksten, die
verder van het hart van de Schriften af staan, b.v. iir E7ra.
of Nehemia of de mededeling over de reismantel die Paulus bij Karpus in Troas achtergelaten had. Intussen is alles wel geïnspireerde Schrift. Bavinck maakt in dit verband de vergelijking van haar en nagels, die ook tot het
lichaam k h o r e n , evengoed als hoofd en hart.
Maar het is de Geest, Die ons tot de volle waarhcid leidt.
De kerk wordt in de loop van de eeuwen. en iedere gelovige w o ~ d tin de loop van de jaren steeds dieper in de
Schriften ingeleid. Dat is wat anders, dan dat we alleen
maar toenemen in verstandelijke kennis.
De Geest doet ons hongeren en dorsten naar G d s
Woord, en vertroost ons en geeft ons ook zekerheid over
dat Woord als het Woord van God, en d w t ons nok deelhebben aan de beloften en schatten van dat Woord. En
het i? de Geest, Die ons bidden doet:
Ontdek mijn uKrn, opdai ik aansrhouwc
de wonderen uit uw wet (Psalm 119 : 18)

In een laatste artikel willen we nog iets zeggen over het
zg. algemeen Getuigenis van de H. Geest.

H. Bavinck. GriPf Dogrn. f.436
GendeienlW.1I. Y clcrnn. Brkririptp G o efotmwrdr Dojinrnlirk.
Kampen 1992, h47
Van Genderen, Hrr f i p f ~ i f i ~ , rI U( I~I d~ H . GPPSI.
196 1. 13 en J .W. Masis, Gcloof t r i rn,rii-in~van Wesley tot de pink.tteihrn,e~ing.Leiden
I
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1992.4 112.
Maris. a.w..85.
Zic voor dit nllcs o.a Jocl K Bcckc. Assuran~eu]'Fui!h. New York
1991, 12718. 17011

H. Bavinck heeft Calvijn en de eref formeerde theologie verweten, dat
zij hct T.S.S. al tc eenzijdig hetrokken o p de autoriteit van de H. Schrift
(&r. Dogm.1, 563). Ravinck vreede. dat hierclnor het getuigenis o p
zichzcIf kwam tc Ftanil. Iict zou van hct feloofslcven worden losgcmaakt. en een hiiitengeivone openbaring aanduiden. Dan wordt erop pewczcii hoc dc H. G C C F ~bcloofd
,
als Tromtcr, ook vmi m n d c ovcniiigt,
weclerhaart en ons van ons kindschap en de hemelse erfenis ver~ekert
mct verwijzing naar Rom. X : 14vv. en 2 Kor. I : 22. Berkouwer, die dezc kritiek venneldi (H.S.I, 45vv.) laat in het midden of ze historisch
juist is. We inenen. dat de bezwaren urn Bavinck in elk geval ten opz i c h t ~vnIi Calvijn o n j u i ~ t~ i j n .Bij Calvijn immers lwtuigt de H. Goest
rle rekerheid van het Woord èn de heilskennis. Deze zijn heel nauw met
5, 17v.
elkaar vcrbondcii. Zic hiervoor o.a. Vm Gcndcrcn, a.w.,
X S. Greijdanus. R r i m c i n ~ n1, Amsterdam 1933,372.
%,Ridderhos. C N T R o r n ~ i n r n Kampen
.
1950, IXW: 'de bedoeling is
ook nict dat d c Gccst door bijzondcrc inspiraticvc werkingen of gcbcurtenisïen bij w i j x van antwoord bevestigt wat o n 7 ~geest reeds weet...
maar dat liet gcloofsgctuigcnis van onzc p s t rnedc tot stand komt door
het gctriigcn van d c Gccst die onzc p s t daarin a.h.w. draagt en bevestigt. Ridrlerhos denkt hier vooral aan een inwendig getuigenis van de
Gccst in d c hancn. maar stemt toe dat het mcde-getuigen van de Geest
niet 7onder de prediking van het kindschap te denken is. Hij verwijst
dan iiaar Gal. 3 : 2 (wc hcbbcn d c Gccst ontvangen uit dc prediking des
gelriofs).
l" Bavinck, G.1). 1" ,677: 'niet de authenriciteit, noch de canoniciteit,
noch ;.eIfs de inspiratie. mxar de divinitas (goddelijkheid. h4J.A.) der
Schrift. hare goddelijkc autoritcir is hierbij het eigcnfijk object van hct
peiuigeniu des Heiligen Feestes'.
A. K u y p r . EnrycIop~di~
11. 50617.Vergelijk dit betoog met de Westminster Cunfessie 1. 5. Deze spreekt uitvoerig over 'het hemelse van de
inhoud van dc Schrift, d c kncht vm haar lccr, dc majcstcit van haar stijl
enz.. hei ~ i j nallemaal gmnctn wcarmee 7e uvervluedip bewijst dat 7e
her Woord van G d is'. En dnii v o l g 'Nicttcmiii komt onzc vollc overtuiging en xkerheid van de onfeilbare waarheid en haar goddelijk gezag
van het innuli-ik werk van d c Heilige Geest, die petuigenis geeft in onze
harten do<ir en met het Woord'. (Zie G. van Rongen, De IVestminstei
Confe\sir mcr dc Crorc en df KI~ineCrriechismiis, Barneveld 198h,35.)
I? Enr. TI. 506.
'"d. 50718.
Bavinck, Cri-.D o p . . F, 569, zie Berkouww, H.S. i, 48.
'"Eiir.
TI. 508/9.
lhG P VDogm.
.
1. 410. Letterlijk staar er: 'Hoofd en hart nemen een veel
bclangrijkcr plaats in hct licliaain ril dan liaiid cn voct, en dezc staan
weer in waarde verre boven nagels en haren. Ook in de Schrift ligt niet
alles even dicht om het centrum geschaard. ..'

'

.
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GEKNIPT VOOR VANDAAG

GOD KONING /NHET PERSOONLIJK LEVEN
Her Koninkrijk van God of Koninkruk der Iitmelen is een
geesrelilke n~ereld,~ w u r i nGod heersf met Zijn Woord en
Geest in de harten sari de mensen, door Jezus CF~ristus.HPI
is een andere wereld in deie wereld: de wereld. n,aai-in mensen kiadereti Pn onderdanen van God ziJn. Van een andere
structuur dun wui wij om o m heen zien. tiaar weren en hestemming een hersteld pui-adijs. een verzoend zijn mei God
vn ecu Ir~i,enmpf God.
Over het personnlijk Ieven en het Koninkrijk &r hemt~lcn.
spreken de ,qelijkenl.rsen. Z y spreken over hct hinnen Xuun
en het hinnen :ijn. over de groorheid en de <?enodeduurvun.
Net Konrnkrijk is een Koninkrijk waar mènsrn rnoetcn hinnenguun. En hoe belanjirijk her g~rneerischappelijkcook is,
uitcind~lfjksiaun mensen percdhnlijk voor de hesll.rsing en
persoonlijk voor de heerlijkheid van hef Koninkrijk.
HP! Woord van het Koninkrijk komt fot dc mpnsern in de
milddadige ovenlloed die altijd in Gods w r r b n h r ~ r s rHer
zaad valt overal waar hef wordt gesrrooid.
Maar her Koninkruk gaat vooPiSil aan die mensenharten. &P
niet bereid zijn her te ontvangen. De oradeu~clel~kr
vangst
van hef visner naríir weggeworpen. Her oiikri~idin de akker
MlOrdf verbrand.
Maar ie binnengaan in her K(>n~nki-ijk
zien het als pure!
vcrn grotp w~uarde,als schar in de akker, waai-vnnr ze alles
over hehhen.
Het kost ook a l l ~ sdit
, hinnengaan. J e moet wurd{,n ah LEP
k~nderen,die alle i-eseribelaten vuren en cir h r.onr.rntreren
op het enige doel. Die in Iiun vertrouwen en in him overgave
onvoorwaardelijk zijn en geen beperking k e n n ~ n .
Her is een sri-ijden om in ae gaan door de enge poort Her
binnen jiaan vrcragt ook: het offer, L'an dar wat ergera, dar wil
zeggen waf een ~ ~ r ~ ~ l k e len
h l een
o k aanstoot zou kunnen zijn.
Her is in die zin zwaar, eet1 hrdrger van het Koninkruk te
wordrn, dat God s o m her lertn van de mensen snoeit en
snoeit. Soms moet hij ook zelf het snoeimes erin zetten. Zoals
je om wille van je leven een operatie aanvaardt, ~wui-hij
hand of voer moer ~ ~ n r d egemist.
n
Zo wnrclt ook niet zelden
gevrraagcd tenvi!Ie van je geesfelijk leven iris op $P ReiJPnwar
van nicr minder waarde i~ en maar moeilijk gemist kan warden.

Maar de b u r f i ~ r svan her Koninkrijk der hemelen Ieven uit
genade en pizijn dan ror veel in slaar. Ze kunnen alles i~erliezen en nog getrnosr ziJpi. Ze kunnen sterven, maar juichen.
Gekweld ~ ~ n r d eenn onrecht Iijden, maai- in h e t hrwusrzijii
van de overwinning. Pijn verdragen, leed dooistuatr en geslagen worden om het Woord van de HERE, r n in hrcn huigpn i~oordze turhiixing loven z o hicn God. Zij kunnen in het
gewooe Ieven van elke &g hun eren en drinken zien als rpn
p v c van God. Hun leven zien als onder Gods hocde. ook als
er niers bijzonders geheurr en nok nis ze staan hij de puinhopen van hun huis. Ze kunnen hun naasre i~erdragcnmet ui
zyn onhebbelijkheden, nier itif algemrnr mensenliefde, maar
om Christras. Hian karakferz~akherfenzien als zonden legen
God en ze dnarom h e s t r ~ d e nHidn
.
Ievrn kunnen ze leien als
verborgen in Christus hîj God en het duurnrn sreed.~meer
hervormen zegen de volle dag die komt
Aar1 deze brugeis, die van genade leven, is te zien de hcrrlijkheid van ket Koninkrijk en de grootheid enJan,en Ilr mujesteia van hun Konjng fe zien. Eerst ziet God het en Christus
en don zien zij het zelfook.
Uit: K. Sietsma, 'Het Koninkrijk Godc', 1440.
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TITANISCH ZIN-PERSPECTIEF
IN DE GRIEKSE CULTUUR
Het ontslaan van de Griek5e wijsbegeerte is een beslissend gebeiiren gewcest voor de westerse cultuur, tot op
vandaag. Stiidies naar de grondmotieven van de aniiekc
G r i e k ~ ecultuur hebkien daarriin een meer dan alleen historisch helang. Wie I n dc, grpep irnu d~ Titunen van de fiIrisoof en klassictis A.P. Bos Icest, wordt meegenomen op
een speurtocht naar de wortels van het eigen culturele bestaan.
Niet7whe heeft in 1872 d c Griekce cultuur getypeerd
vaiiuit een spanning tusaen twec beginselen: het apollinische bcgiiisel van de beheersing, dc maat en de schoonheid, en het dionysische beginsel van de cingereinde levenskracht en de extase. Dooyeweed heeft - hierbij
aanduitend - in de Griekse wijsbegeerte een religieuze
spaniiing al5 grondmotief anngcwezen. Oudere nahiurgndc;tiiensten zouden onder druk zijn komen te staan van
de modernere culiiiurgodsdienïten. In de wijsbegeerte
zou deze religieuze twecïpult zijn terug te vinden in de
tegen~tellingtussen rnnteric cn varin.
Veel van Dooyeweerds analyscs hlijft waardevol, maar
de historische basis onder het verhaal over natuur- en cuItuurreligies is eIgcnIijk weggevallen. Er is feitelijk veeleer sprake van ccintinuïteit.
Bos doet in rijn studie een poging om een nieuwe grondnoemer te vinden voor de Griekse filosofie. Hij sluit daartoe aan bij het verhaal over Kronos en de andere Titanen
die door eigen scliuld Iiun goddelijkheid hebben verloren.
Ook de mensen hebbcn in de loop van de tijd veel verloren. Hun inspanningen 71jn erop gericht de oorspronkelijke heerlijkheid terug te vinden. Het zin-perspeclief in de
Griekse cultuur wordt bepaald door het streven naar hcr%telvan de goddelijke natuur van de mens. Het filosofische thema van dc foxos, de universele rede waara~mde
menqen deel kunnen hebben. valt te begrijpen als een
concreti5eting van dir perspectief.
Boq schetst vnniiit deze visie een boeiend beeld van een
aantal Griekse filosoîiecn. Hij dnet dat gedocumenteerd
en overtuigend.
Augustinus komt ook tcr sprake. Naar Ros' overtuiging
volgt Augustinus de Platocinse gedachte dat de menselijke rede (althanc de rede van de geleerden) Gods waarheid
kan kennen. De 'eenvoudigen' krijgen kennis door het
evangelie op gezag van Jczus. Bos baseert zijn visie met
name op hoofdstuk X, I6 van de Confe5~iones.Hoe sterk
deze basis is, kan ik niet goed beoordelen.
Het is ontegenzeglijk waar dat Augustins hartstochtelijk
200

zoekt naar kennis en inzicht.
Maar is zijn gehoorzaamheid aan de geopenbaarde Christus voor hem geen tegengif tegen de verleiding van hct
(Platorinse) rationalisme?
In cen slothoofdstuk brengt Bos zijn analyse van de
Gricksc cultuur in verband met onze tijd. Hi,j waarschuwt
voor dc Tiraanse motieven in de moderne afgoderij met
'wetenschap'. Wen5en mogen leven in een zin-pesspectief dat gegeven is, en waarop een mens slechts antwoord
behoeft te geven. Het Woord was in den Beginne.

K. Yeling
N .a.v. A.P. Bof. III r l p~r w p i,a>idr Titonen: Inleidmq tof een hoofi1~ii.nming iwn de Griekse filosnfic Uitg. Buijien en Schipperheijn Am\ieidam; serie Verantwoording nr. 5: 1991. Prijs f 23.75.
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den. Anderzijds beseften ze wel, dat hei fin-gebondene eigensoortig~gcvoclcns van ge-bondenheid inet sicli meebrengt.

PERSSCHOUW

Teloorgang van 'de gereformeerde zede"
Onder dit opschrift schreef ir. J. van der Graaf in De
Wcralikirrd\-i-rirndvan nov. j.!.:
'Wanneer rl:inrnm viin dic "gcrcforineerde zede" niet veel meer
enfaar ik drii niet rozeer, al.; velc andcrcii, al?
een hevrijding iiii een al te enge band - al valt daarvan in bepaalric rip7rchten stellig Óok te spreken - maar veeleer als het
gevolg vaii rlc cirnïlag in de algemene cultuur, waarin het samenbindeirde beginsel van hei "wfj-tesanlen" heeft plaatsgmaakt voor het "iedcr voor zich". Een omslag, die zich in alle
geestelijke en rnxatscliappcli,jkc bewegingen laat constateren,
inaai die zich her sterkst doet gelden waar, zoal\ bil de gcreforinccrden. een soon bevlogenheid heerste om met clkáár ergens
voor te $ru;11i Dat "inct clkilar" vereiste eer1 zekere discipline,
ook een rekerc 7cltbcpcrking.'
i i overgebleven,

Boveiistaunric woordcn zi,jn van professor dr. H.N. Ridderhoc,
oud-hoogleraar. van tle (toen nog) Theologische tlogcschool tc
Kampen. %.e 7.1~11te vindeii in ccn hockje, getiteld Grrrt~gcjnvair
een <qeiiciutir (uiigave 'Meincm:~.Zoctcriiicer), waarin een anntal vcrtegenwooríligers \ ai1 geestelijke en mautïchappeli jke
ïtrotniiiperi in Nederlntid zich rekenschap geven van 'waarden,
idealen en het levcn van ;illcd;ig in de jaren na de Eerste Wereldoorlog in Nederland'; en me1 n~imeook van de vcrichuiviiipen, die i r i dat o p ~ i c h in
t al die stnimIngen zijn opgctrcdcn.
Het is een onmiikcnbaar gcgcvcn. dat in ullr geestelijke en
niaaischappelilkc strrimiiigcn zich inin of meer ingrijpende verschuiv iiigeii hebben voorgedaan. Het cultuur~niroonis drastisch
gewij~igd:ripvaiiingen 7rln navcnaiit vcrandcrd: de levensstijl is
in brede kring m& vcrandcrd; waarden, die vroeger wststondcii, zijli oiidermijnd of ter discussie gesield.
Wanneer de generatie van pakweg vijllig jaar geleden nii nog
eens de ogen JOU kunncn opslaan. zou men vele zaken. waariiiee men vroeger verirouwd wai. niei nieer terugvinden. Het lcven. met natne het christelijk leven ook, is iii 1ia:ir uitingsvnrmen cinherkci~baurvcrriiidcrti.
'ier~r~rrrir
Het ii hepriipcl~lh.dat, bil de snelle verancleringen, die zich voltrekken. telkeni mensen van de oudere geneintic wordeii hvrnagtl orntreni die verunderingen. Zi] hchhcn hct iinmer~nop
( 7 0 ) andcri iiieegetr~aakt.
Soms voelen mensen zich~èlfnok geroépen om in een publikatie wkcnïchap tc gcvcn van hun gevoelens in dere. Sommigen nemen daarhi i luidruchtig afsclieid
van hun cigcn vcrlcden. Aiidereri zien rn nostalgie of met een
7ekcr hciiiiwcc om. Ik denk. wat dit Iaatcte betreft. aan een
boek, dai jaren geleden verscheen van Gndfricd Romans en Miclicl viin der Plni. Het heette 111 do Xorr. Ze beschrijven daruin de
wc7ciilijke verntideringen iri de Rooms-Katholieke Kerk. HWwel zij zelf afic'heid g n o m e n hatldcn v w dc oude roomse zekerheden. keken ~e met een rekere iiostalgic nog eens om. Het
rijke iooinïc Icvcn had - zo stellen ze - iets veiligs. Er waren allerlei veiligheidshekken om het leven ge7et. Er waq ccii roomse
ii~oraal.Boete en biecht waren geboden ei1 boden een uitwcg
wanneer de ncirmcii, vooral op het terretn van de zedelijkheid.
werden civcrtrcdcn. Maai méér dan een nostalgisch omzien was
het voor hen niet. Ze konden Al"de ciiide (rriunise) wcgen nict
meer p a n . Ze ivarcli cim zo tc zegyen bevrijd van de oude ban.

.
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7-(i kali iiicii vandaag mk vaak mensen tepenkomen. knnicnd uit
dc (gcrcformeerde) 'parade der mannenbroeders', die er niet genoeg van kunnen krijgen te zeggen hoe bevrijdend hei afleggen
r d r ir gewccst. 'Dc gcvan het juk vaii dc oude j i ~ r ~ f o r r n ~ e zede
reformeerde zede' - e r wa5 ooit ccn bockjc onder die titcl van
prof. dr. R. Schippers - was vooral kenbaar aan zaken, die men
nier deed. Er waren in dat opzicht best nuanceringen in opvnttingen. Maar groïso modo nnthicld ecii pereformccrd chiiqtcn, in
de toonaangévende gereformeerde wereld, waarvan men name
de GerefOimeeide Kerken de exponent waren, zich van bioscoop en kcniiis, vaii dans eii kaarten. van de kroeg en het zondagïe voethalvcld. Dc gereformeerde zede w i s (ik ïprcck hwust nog even in de verleden tijd) vooral ook kenbaar aan de
wijze van zondrigsheïteding: tweemaal per xniidag nmr de kerk
en zicli verder rrntlinurien van arbcid cn rccrcatic.

Inzake de 7.ondagïviciiiig onderrcliciddc dc gclrfnrmccrdc
christen zich met name van zijn roomskatholieke medeburgers.
Zo verscheen e r dezer dagen ook een boekje, getiteld Een r!qe
up zondag, 'cultuurvcr~cliillcntursen katholieken en pmtcstanten' (uitgave Kok, Kampen). Vet betrekking tot de titcl van dit
hockje vinden we het volgende opgetekend uit de mond van
prof. dr. G. Schutie (de vrijgemaaki-gereformeerde liiïtoricus):
'Mijti Xzndercn warrri nog Xlrin ~ r ,spreidril
i
mrt huurkzndri.rn het Mbasern warme zondag pit de ijscomari ii~iIIeldrh o i - de
srraat - torn een hiruiman IiridLeels i-iep. : - o r l ~ r wil her xoed
ïoudc~nh w e n : "kindpi-?n ga erri ijsje halrn, rn ook imoor.
dr kinderen i8anSch~dtrc,u8uirtdie Arjjcen op ronrh,q Kcen ~ f s j c s" Die
hrri~lman~ w kufhnliek
s
,,jozpkei.'
Hct zal duidelijk zijn. dat dit voorbeeld sleclits een topje vaii de
,..
ijsberg' was, waardoor de 'gereformeerde tede' L I C ~onderscheidde van 'de roomse moraal'. De woorden van Schuite ~ i j n
er intus~eiiook het bewrjs van. dat het oiijuist is orii met hetrekkinp tot de gereformeerde zede uitsluitend iti de verléderi tijd te
spreken. Velen namen afxheid van 'de gerefunneerde 7rde".
Maar her en der wordt ook vandaag nog ernst gemaakt met de
viering van de zondag des Heeren, men daaraan gepaard onthouding van dingen, die niet hij een positieve 7rindag\heïteding
passen. En her en der is er nog distantie ten xanzien van die dingen, dic ccn naam hehben in de wereld. maar die de grenzen van
wat een christen hetriamt te buiten gaan.
Overigens geldt deïrilnicttemin, dat cr toch allriwcgrri vcr\chuivingen zijn. gewenningen aan zaken, die vroeger ontoelaatbaar
werden geacht. Verwereldlijking - wan[ zo duiden we aanpassing aan dc ïchcma's van de wercld toch! - trcffcii wc in dc volle breedte van de kerken aan. Slijtage van de gereformeerde zede heeft breed om z ~ c hheen gegrepen. En dat heeft méér te
maken dan met uiterlijke verscliuivrngen. Het uiterlilk weerïpiegelt immers het innerlilk. De levensheiliging al\ uitleving van
het geloof is in het geding.

Nier iir het kooi
Profesïnr Ririderbuï 7iiigt intuïïen nict in Iict knor van heil, die
verlies vaii 'dc gcrcformccrdc 7cdc' bcvn~dcndachtcn. Hct citaat hierboven geeft er blijk van, dat hij niet mee wil doen met
de gangbare lofzang op de bevrijding van knellende banden. zoals vele anderen het loslaten vaii de gercfomeerde zede hesiempelen.
Die zogeheten bevrijding heeft verder bepaaldel~jkgeen stand
gehouden bij alleen het loslaten van bepaalde grtiepseigenlieden
of bepaalde tradities. Het leven nuar Gadï gehriden op Ach

kwam iri een volgend siadiurn niet zelden onder grote spanning
le stxan. Vuor dc gcrcfomecrdc zede, die wortelde in het gebod
Gods, kwam grn.;ïo mmdo ccn ethiek, die wortelt in de autonome mens.
Hei losgooien van dc banden had vaak meer te maken met datgene wat P d i n 2 7.egt: 'laat oni hun banden verscheuren en hun
touwcn van onr werpen'. Het gaat dan tegen de Heere en Zijn
Cìe7al frie.
Ongetwijfeld maakt het wel cen groot verschil of men in de opvoeding een bepaalde levencstijl meekreeg vanuit een puqitieve
gezindheid, opkomend uit li&
tot de Heere en Zijn dienst,
waarbij de dienït van de wcrcld verbleekt en proef-ondervindelijk waardeloos blijkt te tijn, hf dal het leven werd geperst in
een Ijzeren harnas. wnann men gedwongen werd te gaan. r< het
laatste hei geval dan is hct gcvaar nict denkbeeldig. dat mensen
soiiis knellende bariden afwerpen. Is het eerste het geval - leven
i n cchtc Godsvrucht - dan moet e r wel sprake zijn van verharding als men nrichkins de dienst dcs Hccrcn kwijt raakt. Men
snijdt de hand met hct voorgc<lacht door.
Srrrnenbitidr?rd
Het lijkt mij dan ook me, dal pmf. Ridderhcis intussen terecht de
vinyer Iegt bij een ingrijpend gevolg van het wegvallen van de
gereionneerde 7ede, of Iine mcn hct gchccl van bijbelse normen
inzake het leven van elke dag ook wil aanduiden. Hij zegt: val1
dit weg, dan valt een sum~nhrnu'eitdelement weg.
Hei vrtjheidsheginïel van on7c tijd. dat in hoge mate de moderne eihlek bepaalt, heeft tot gevolg ccn vcrrcgaande individualisme: 'ieder voor zich'. Dat moet ook uiteraard verarmend inwerken op het puhliekc Icven. Er ir geen samenbindend begmei
meer. Het indivi.ciualiïmc wcrkt ont-bindend, des-integrerend.
Het christelijk volksdeel heeft zo geen pit en merg meer in de
ïamcnlcvinp, oiiidat men niet meer súmeii voor iets staat en men
niet meer súnren een bepaaIde wiJze van leven - met distantie cn
onthouding - praktiseert. Dat blijf naar buiten toe nret onopgenicrkt. Het móést vroeger zó! Het k h vandaag kennelijk ook
anders! Wai zijn heginïelen ei1 waarden van christcncn eigenli.jk
nog waard als ze zich 7 0 makkelijk met de wcreld laten gelijkschakelen?
n
christenen 70 langzamerhand achterhaald.
Alle tabms ~ i j onder
Chr~stenenreil.en (vliegen) net zo gemakkelijk np zondag als
nict-chriktcncn. Ze ki,jken naar dezelfde films. Het sponveld op
zondag i$, allcen al door dc t.v., ook gewoon geworden. Op zondag wordt ook het strand, na de kerkdienct (jawel), soms wel
opgetochl.
Christen-politrci mijden vandaag ook niet het publieke mondaine iii tg-aansleven. %e lalen zich daar wms - blijkens een op grote whaal ver~preidnaghlad - gadrnc fntografcicn tcrnidden van
dc glitter eii glamour. vnri de sliowbusrness van de wereld.

en van wat daaraan schade toebrengt.
Als zodanig is het loslaten van 'de gereformeerde zede' de aanzet geweest voor verregaande ontbinding van het gereformeerde
volkïdccl, mct allc gcvolgen voor de samenleving vandien.
De ontwikkelingen rondom huwelijk en gezin leveren wel het
méést sprekende voorbeeld van die decintegratie. Juist hier heeft
de moderne vnjheid de gereformeerde zede ondermijnd. En wai
hebben we ervoor in de plaatc gekregen'! Stress en eenzaamhcid, praatgsocpcn en therapeuten in soorten, ongelukkige mensenlevens, met kinderen. die vergraeiingen hebben opgelopen,
omdat ze niet meer geleerd hebben wat harmonieus samenleven
I<.

TWPCk a n r ~ n
Er i 5 ook een keerzijde, dat zij toegegeven. Juiit dc saamhorigheid van een groep of beweging zelf kan betekenen, dat mensen
binnen de pxaltjes blijven, vanwege een bepaalde qociale conlrnle, terwijl er niet is een hartelijk leven uit en naar het heilzame gebod Gods. Dan duurt het zolàng het duurt, zalang het iiolemènt met nhme duurt.
Maar het andcre is zcker waar: waar het 'ieder vuor 7ich' geldt.
i ï de saambinding ivcg. Dat i ï aangri.ipend gebleken in de laaiqle
decennia. En daarom, verlies van 'de gereformeerde zede' heeft
méér betekend dan het loqlaten van traditie.
Ten diepste gaat het om de Godsvnicht, om het leven dat vh
God uit God en ná6r God tóé vruchten der dankbaarheid draagt.

W.G. de Vrier

Het 'ijsje op rondag', als vaorkeld van wat scheiding maakt
t u w n ronmskntholieken en protestanten. is een ppcfnirr geworden, gezien de verregaande gelijkstelling van het brede chnstelijke leven met de wereld vandaag.
Mu;eii

Daar, waar intussen diïcussies beginnen omtrent de wijdte van
(Ie rnfi7.cn van hct nct, waardoor mensen ontsnappen kunnen aan
de kenmerkende normen van hun gezindte, is de desintegratie in
principe al lang in gang gezet. Samenbinding vindt niei alleen
plaats rrp grrind van een gcmccnschappclijk basisprincipe. maar
onk op een gemeenschappelijkc hplevi~i,qvan het leven, met onderkenning van wat goed en heilzaam is in de dienqt des Heeren
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UIT D E KERKEN

BEROEPEN
Reroepen: te Langeslag J.H. Dunncwind, kandidaat te
IJsfeEmuiden; te Loenen-Abcoude i.c.rn. Weesp-Nigcvecht, te Gees en te Twuzel-Kollurnerzwaay: Jac. Ophoff, kandidaat te Kampen.
Aangenomen naar Groningen-Noord voor de missionaim
dienst op Irian Jaya (vacalure ds. G.J. van Enk): H.S. van
Hemmen, kandidaat ie Gouda. die bedanktc voor Enschcde-Noord en Drachten-Zuid/Oos~.Naar Hooghalen i.c.rn.
Reilen: R.M. Meijer, kandidaat ie Kampen. die bedankte
voor Broek op Langedijk, Doesburg i.c.m. Doetinchem,
Garrelsweer i.c.m. Ten Post. Harkstede (Gr.) i.c.m. Overschild, Vleuten-De Meern i.c.rn. Maarssen-BreukeIen en
voor Zuidwolde (Dr.) i.c.m. Ruinerwold-Koekanye.
BEVESTIGING EN INTREDE
Ds. T.P. Nap tc Roodcschotil doet zondag 29 november
intrede te Zuidwolde. Bevestiging door ds. A.O. Reitsema uit Bunschoten-West om 9.30 uur. Intrededienst om
16.30 uur. Beide diensten in 'De Schuilhof', El~enlaan2.
Nieuw adres ds. T.P. Nap: Schoener l I , 3891 DC Zeewolde. w (03242) 588 l .
OVERLEDEN
Dï. P. Plaatsman. ernerituq-predikant van RotterdarnZuid, woonaclitig in Capelle aan den LJssel, is vorige
wcck zondag overleden.
Paulus Plaatsman werd geboren 28 mei 1920 te Nunspeet. Hij volgde onderwijs aan het Chr. Lyceum te Harderwijk. Na zijn studie theologie te Kampen deed hij 16
november 1947 intrede in de gemeenze Zuidbroek. 3 1 januari 1952 deed hij intrede in de gemeente DoornPriebergen. I n 1966 vertrok hij naar IJsselmonde, waar hij 16
oktohes zijn intrede deed. Deze gemeente en RotzerdarnCharloiq werden samengevoegd met Rotterdam-Zuid op 1
januari 1979. Ds. Plaatsman ging 1 juli 1985 met erneritaat.

ADRESW1JZIGING
Twî,jzel-Kdlumerzwaag * Scriba: E. Beiher, Wedzebuorsen 14,9286 ET Twijzel, '8: 05 1 15-1015
Utrecht * Dicrkonic: Ger. kerk Utrecht (Centrum) Postbus 45,3500 A h Utrecht.
VERLOF
Ds. A.J. de Visser, zendeling te MamelodilSoshanguve in
Zuid-Afrika is niet zijn gezin tot en met 5 januari a.s. met
vcrlof iii Nederland. Hun adres is: De Savornin Lohmanstraat 15,9801 KE Zuidhorn, .rp (05940) 5036. Ds. A.J. de
Visser kan gediircndc deze periode geen preekvermeken
in ovcnvcging ncmcn.
Ds. J.J. Jansscn, zendeling in Curitiha (Brazilië), is met
zijn gezin in Nederland met verlof, tot de tweede week
van fehruari 1993.
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Het adres is: Vakantiecentmm Witter~omer,bungalow
'De Lijster', 9405 VE Assen, tel. 05920-5 1566.
D<. S.M. Al%erda,zendeling op Kalimantan Ramt (Indonesië) is tot eind februari met verlof En Nederland.
Zidn adres is: De Leijen 12, Drachten.
De predikant neemt geen preekverzoeken aan.
PERS'BERICHT
Ukrahe zending Hattem
ZENDING: i n zijn opdracht tot Hij terugkomt.
Op 29 oktober 1992 heeft de particuliere synode van Gelderland enkele besluiten genomen met betrekking tot de
zendingsarbeid. Deze besluiten zijn in hoofdzaak va5tgelegd in een Akkoord van Surn~nw~rking.
De eerste dric
artikelen daaruit bevatten de kern van dat akkoord. Ze geven het volgende weer:
- De (nu 25) kerken van de Gereformeerde Kerken in
Nederland, in het particuliere ressnrt Gelderland wcrken samen voor de 7endingsarheid.
- De zendingsarbeid wordt verricht in de Ukraïne cn
eventueel van daaruit in de overige landen van de
voormalige Sowjet-Unie.
- De kerk te Hattem is aangewezen als zendende kerk.
Door de kerkeraad van de kerk tc Hattem is de Uki-aïne
Comrnirsie benoemd. De Ukraïne Commissie za! de taken
van de ?endende kerken uitvoeren volgens dc gefonnuleerde opdrachten in het Akkoord van Samenwerking. In
nauw contact met Zendingsdeputaten en samenwerkende
kerken zullen deze opdrachten nader worden ingeviild.
Het is de bcdoeling om zo sncl mogclijk te komen tot het
uitzenden van één of meer 7endelingen. Daarom zijn de
samenwerkende kerken verzocht, met spmd namen op te
geven.
Alq alles voonpoedig blijft gaan kan de eerste 'pinnicrzendeling' D.V. voorjaar 1993 zijn arbeid beginnen.
Enkele adresscn van dc Uki-aïne Commi.~..~i
te Hattem
zijn:
Zpndin~s.rcl-iba
P.J. van Dijk, De Gelder 7, 8052 AL Hattcm, Postbus
1 60,8050 AD Hattem, (05206) 46 102.
Pennin~meester
W . Seiles, Lageland 20. 8051 FTJ Hatrem, w (05206)
43813.
I/onrlÎ~>htin,y

A. Toornstra, Hilsdijk 26. X051 KD Hattem,
43305.

(05206)

Bankrelarie: RABO-bank Hattem, reknr. 32.57.7 1 .C)65,
t.n.v. Ukraïne Zending Hattem (postr. bank: 934611).
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