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WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN

GEBOREN OM TE STERVEN
Dt' (1(1(y (IC'S doorlr is hrrí~rclan de dag van i ~ m a n d s
~choo~.tp.
(Prediker 7 : I )
De grbooric i ~ .IP:ILC
n
CIZI.I.S~IIS
, q ~ . s ~ h i t ,rakílus.
~ld~
(Matteus I : 18)
Nescio
'Yee, ~k ben niks. Eigenlijk doe ik nog veel te veel. Ik
ben bezig te versterven. Het beste is, dat ik maar stiI zit,
bewegen en denken is goed voor domme mensen. Ik denk
ook niet. ' t Is jainmer dat ik eten en slapen moet. Liefst
OU ik dag en nacht blijven doorzitten.'

I

Als er nou nog wat veranderde door al het menselijk getob! Maar nee: generaties vóór, en generaties na ons TUIlen dezelfde dingen zien, onveranderlijk. Het ritme voor
mensen is: geboren worden, kinderen verwekker1 en sterven. Onvermijdelijk op weg naar je graf.
Wie wordt niet bevangen door een gevoel van eigen
kleinheid en vooral van rigen r(jdei'ijkhcid, staande op het
strand van de 'eeuwige' zee: 'Zoo'n waterplas heeft 't
maar goed, die golft maar en weerspiegelt de wolken, is
aldoor anders en bti,jft toch gelijk. Heeft nergens last
van.'
Deze eeuw eii voorgaande eeuwen! En verder maar,
steeds weer een nieuwe dag: de Lon komt op, de zon gaat
onder, 'Voor de aarde was de laak eenvoudig genoeg.
Die draaide maar om z'n as en vervolgde z'n baan om de
Lori en had er geen weet van. Maar de menschen er op
tobden met moeite en zorg en veel verdriet door de da-

Aan het w o o d is Jupi, 'de uitvreter', in een verhaal van
Neccio."
ZonIs vele andere11vóór en na hem worstelde Nescio met
de zin, of beier: mei de zirilooslirid van het menselijk bestiian.
Zo gaat dat: wie niel passief aich wil Inlen meeslepen
door de stroom van het dagelijks leven, wie mékr wil dan
alleen maar ~ r l ~ e f~i ,ìo i . r l c ~
die
~ i ,gaat nadenken over de
zin van ~ I l e s .
In de knoop kom je er mee: diig in daz uit die zelfde dingen. Elke diig opsiaiin, ctcn klaiimakcn, werken... En
dan dat ellendige riudei worden. dc tijd ontglipt je, de
dingen die je preaieeri: wii~rvoor?Zo weinig rinvol in het
totaal v:in al hei menselijk beweeg, op deze kolossaIe wereld.
-

Leren? Stilderen? Je moet tensiottc iets M'Ol-d~n.niet
waar?
Ncscio liet Japi zcggcn: 'Ik hcn Goddank hefernaiil niks.'
Hij had maar Lén wens: 'te versterven. onaandoenlijk te
worden voor h o n ~ e en
r slaap, voor kou en nat.' Ovemeldigd door die onbegrijpelijke aarde, waar zovele miljoenen mensen geboren worden om te sterven?
En als je dan geboren bent. dan is het: 'Eeuwig en altijd
moer je weer eten en slapen. moet je weg van de kou.
word je nat en beroerd en moe.'

--
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gen, alsof 't ztii~dcrdie moeite. die zorg en dat verdriet
geen avond 7011 worcicn.'
Geboren oni 'te stcwcn.

Het oni~rrmi'jdelijkrsleri:en:

'Ook al ken ik dat ?temen nog niet,
het weet mij al zijn, lijfde mi-j in
en is schaduw languit in levcn gelegd.'

Bekleriimciid.
Dat t(jdIoos dóórsiromende water.
Tallozen komen en gaan, zien dezelfde dingen: een toren,
die al lang staai. een brug, die al lang over ccn rivier ligt.
En het water dat maar naar het werten stroomt. 'leder jaar
is 365 dagen, tien jaar is 3650 zonnen. Jedere dag is 24
uur, cn ieder u u r Faat er meer door de hoofden van al die
tobhcndc mcnschen dan je in duizenden boeken zou kunnen opschri,jven. Duizenden tobbers, die de brug gezien
Iicbbcii ~ i j nnu dood. (. . .) Dood 7ijn de tribkrs gcgaan
bi,! honderden en honderden miljoenen. Wie kcnt ze nog?
En hoeveel /-uElen er sterven na d e ~ e .n. . '

(Jotie 't Hmft2)

Je kunt je er niet tegen verzetten.
Wèl kun je je verzetten tegen de werkelijkheid van Genesis: het bestaan van de mens los-denken en los-schrceuwen van de Schepper, de mens verklaren als een wctmatigheid, een natuurlijk verschijnsel. En in het verlengde
daarvan de dood. Natuurlijk.

l

Prediker
Niet alleen god-vergeters schrijven pakkend over de (on-)
zin van het beqtaan en het geiob van de mens. Naast Nescio. Sartre, Camus, Du Permn, W.F. Hemans etc. wordt
de Prediker wel geplaatst, losgepeld uit de canon van
Gods Woord. Ilescio liet zich inspireren door de Prediker
(én doos het bmk Job). Er klinken hier immen dezelfde
gedachten:

Kuiiïtcnaai.;? Schilders en schrijvers? Ook zij zijn onderworpen aaii dc wctrniitigheid van de natuur en ontkomen
iiiet aiiii de klcm van de dood.
De niartcling vaii hun inspanning is zinloos maar onvermijdclijk: 'Als 't er in zit wil 't er uit. {...) 't Dondert
tcich niel of 't goed is, je doet wat je kunt, je bent nu eenmaal ccn \tiikker. Je kunr 't toch niet laten.'
'Ah Ral7ac. Geen kwa,jongen, die ouwe heer. Dood hè ?
Al lang dood. Nat~iurlijk.'

Genesis
Het is dc mcns zeker op de huid ge~chreven.7hin de ban
te geraken van hel sterfelijke: alle5 onderhevig aan be-

l

derf.

Het Icvcn ccn dans met de dood. Het ritme vanaf de door
vejeii vergetcn of ontkende vloek: hij werd verwekt - hij
leefde -hij vcrwekte - Iiij stierf (Genesis S ) .
Vanwege dc opstand regen zijn Schepper:
I
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Kennelijk is het kinderen van God toegestaan om tc zuchten onder de vloek< zij rnngen het de Prediker nazeggen:
'Dit is het, wat alle? wat er gedaan wordt
onder de zon verpest:
het vergaat iedereen hetzelfde: en dit maakt de mensen
van binnen verward en kwaadaardig, hun leven lai~g,
en tot slot i c het: "naar dc doden! ' "
(9 : 3)
Geboren om te sterven.
Zoals de Prediker gehukr kan gaan onder de realiteit van
de vloek, en worstelt met de kennelijke zinloosheid van
's mensen bestaan. Zozeer zelfs, dat hij die concludeert in
7:2:
'beter is de dag van je dood d m de dag van je geboorte.'

4P0N!.lt,'AFh1T
83.75 Prr a.%: f 45.25 pcr haltjaar studmter, f 69.25 >erlar (tiinnenland)
BLIyenland f 141.53 p w ,,iar í/eepoct)
Fm ,it;oiiiieircrt kan pc,-maand irigaan. r r a a v slechts beeinrigd w o d e i u,tevI-jk t~veer i d i r d ~ r:,oor
i
het uentrisken van de bct31ii~stc?n~n.

Zoi-,dcc jcbriítc'ijtc torstemming van de urtgeJPr i i hei riie: loeeestaaq
aC kelev .i11 dil bldd v v ~ rIe nemen

'Niemand die ooit geleefd heeft
leeft in de herinnering voort;
en ook jegens hen wier leven thans nog in het verschiet ligt,
zal ooit het geheugenis der mensen tekortschieten.'
(Prediker, I : 11')

l

Kinderen van God verloochenen hun geloof niet, als ze
dezc dingen bedenken; ook niet als ze er gedeprimrrrd,
zelfs deprc,ssi# van worden, als ze zircftren en grhukf
gaan onder de last van het heïtaan o p deze gevloekte aarde. Je hoeft de vragen niet uit de weg te gaan; het is niet
crg als e r nu nrjg nier altijd een vrolijk kerstfeest-gevoel
in je hart heerst. Daarmee word jc nag geen ongelovige,
zelfs geen klein-gelovige. De Prediker werd als denker
over God en over hel bestaan nog gcen fatalist, geen
-

-
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atheïst, geen existentialist, geen nihilist. Ánders dan Nescio, die alleen een vage natuurgod overhoudt, een natuur,
waarmee je, rnyaiek, één wilt worden: Japi stapt welbewust van de brug af, het altijd stromende water in, wordt
één met het landschap. Ánden dan zij, die hun vuist ballen tegen de God van het leven, zoals du Perron, Mamman, ter Braak, Bicshcuvcl, Maartcn 't Hart?Hoc maakt
de haat tegen God de mens nier welsprekend, welschrijvend!
Een schier cindclox bron van inspiratie!
Maar ij zijn dc srakkel:~,die cinakornen in het bestaan,
hoevelc wanrdcn viin godslastering zij ook spraken of
spreken! HW gaarne ricik door velen met instemming gelezen, het baai hen niets:
'Uiteindelijk sneiivelt iedereen.
GnddelonsheicE kun haai- eigrn uaasticht~r,~
!zier rrdden'
(8 : 8).

De Prcdikcr hceft het gclbáf hchauden. Én dc i-reugde in
het bestiian, hct gcnictcn, dc liefdc, de lust. Hij roept op
tot dat gcnictcn. Bij allc gctob onder dc zon: van gcboarte
tot sterven hen je er druk mee. Daar verander je niet echt
iet? aan, niet door goddelooqheid, niet door wijsheid, niet
door deugd. Ook niet door genieten. Maas het genieten is
wel een gave van God! Gegeven om op deze aarde toch
gelukkig te kunnen zijn.
Een prachtige gave, tevredenheid, al de dagen van je leven ( l l : 8).
Echter niet 'de oplossing'. niet 'de weg' uit de diepten
van ons he~taan,niet de enig vindbare 'zin' van het leven.
Maar, met het uitzicht op de dood, door Godr genáde
(voor gelovigen èn ongelovigen) is het genieten er!
En voor de gelovige krijgt dit genieten die prachtige extra
dimensie in relatie tot de Gever van alles wat goed i? onder de 7on: die dankbaarheid, die echte ~eiocfsvreu~de,
die de anderen niet kennen, niet willen kennen. Dat komt,
als het goed is, 70 rond de kerstdagen wel erg scherp tot
uitdrukking.
Het genieten is mooi, maar het is het niet. Let op de mimte, waarin Prediker staat, in de canon en in Jeruzalem.
Zijn hoorders: het volk van de Here, wachtend op de
Messias. Hij liet hen hun machteloosheid zien om zèlf
een draai te geven aan de zinloosheid van het menselijk
bestaan. Zo dreef hij hen naar die Cne verwachting: de
komst van de Middelaar. die de vloek zou wegnemen, die
de dood zou overwinnen.

Jezus Christus
'1le geboorte van Je7us Christu5 geschiedde aldus.'
Hoe veel miljoenen mensen waren al niet geboren! Om
allen te sterven en te verdwijnen in de vergetelheid. Gekluisterd aan de zinloosheid van het leven onder de zon,
op weg naar hun graf.
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Geboren worden, .ja zeker, maar onder de vloek.
Leven, ja zeker, maar op het ritme van de dood.
Tot die ene geboorte, waardoor het ritme doorbroken
wordt.
Die ene geboorte, waarover velen zich zullen verblijden
(Luk. I : 14).
In die éne nacht barst de hemel open en stroomt Gods
liefde naar de aarde toe. En stroomt het licht de mmizame wereld van de Prediker binnen:
Gods Zoon, geboren om te sterven!
Sinds die nacht kan alles anders zi.jn, ook al blijf je gebukt gaan onder de vloek, de last mag lichter zijn, en ;ai
gcheel v ~ r d ~ ~ [ j n'Uit
r n .God geboren' is Hij (1 Joh 5 : I R)
mdicaul anders dan allen vóór hem geboren, en allen die
na hem geboren zullen worden: eindelijk n i ~ u w os n d ~ CIE
r
i o n , een Ander Mens, een Nieuwe Mens, een christus. de
Enige, die Jezus is!
Vanaf nu kan voor ieder, die aan het strand staat, de beklemming wegvallen van de eeuwig deinende golven.
Kunnen, in het geloof, andere yedachten verwoord worden, zoals bijvoorbeeld Ida Gerhardt dat doet in haar gedicht 'IXOYZ'4:

De vis, getrokken door mijn hand
en even vrij nog van de golvcn,
zal straks gewist zijn van het strand
en door de grote vloed bedolven.
Maar in het water, dat hcm nam
zwemt levende het Monogram.
Geheime trek van tij en maan:
Hij za1 op alle kusten staan.
Het tijdelijke, schijnhaar zinloze handelen van de mens
krijgt door Hem eeuwiglieidsglans. Niet zijn geboorledag,
dat was maar het begin. Maai definitief door zijn sterfdag: dag vaii overwinning op het sterven, zo ~ e h e e anl
ders dan al de anderen die dood gegaan zijn of nog dood
7ullen gaan:
geen onvermijdelijk noodlot, maar ccn bewust door het
lijden van het menren-leven heengaan, niet onderworpen
aan de straf, maar zich vrijwillig gevend daaraan, i w i r al
dip plliìjo~nen!
Uit ~ichzelflegt Hij zijn leven af. Hij overwint de dood:
zorgvuldig rolde Hij
de dood ineen
en nam een kleed
en ging
dwars door de rteen
die open hing
(Dick E11en7)
Geloven! Deze unieke geboorte, dit unieke sterven!
bf Ondergaan in de zinloosheid van een bestaan zonder

God, rtinder deze geboorte. 7onder dit sterven. en aan de

vruchteloosheid onderworpen te blijven en blijven steken
in allerhande exiqentie-filosofieën, en in de war raken
van al die volken, al die talloze mensen, al die eeuwen
maar door.

God rankt niei in de war.
Hij telt ze allemaal.
Rnhab. Babel, FiIisiea, Tyrus e n Ethiupië.
Als Je maar wil1 siaiin. waar eenï de voeten van de Prediker stonden: in Sirin. in Gods woning. Hem te willen kennen!
Dat is het s,jibolc viin dood af leven:
Dan mag je Leggen:
Ik ben daar geboren!
Ja. van Sion wordt gezegd:
leder van hcn is in haar gehoren.
De Here ie11 bij het opschrijven der volken:
Deze is daar geboren!
(Psalm 87)

Orn te Iéven!
G. Riemer

'

Nescio. psciidoi~it.mvoor .l.H.F. Friinlrih. 1882-1961. 'Dr uirrr~ler.
Titurirr!jr~.Birhrer(le. Men? Y k l ' ,Anistcrdm 1990 (ZXc druk!) Nescio was geen veelsclirijver: liii werd aliiivankclijk slccht onthaald, maar,
vooral iia ziiii dood, stccd~mccr ~ervnardeerdals één van de betere
schri.iuers van dc Ncdcrlandsc leiierkundc. De hier genoemde citateii
komen ~illenuit 'de IJitvi-etei-'.
Jotie 'i Hriofí. ' S c ~ i r . c ~ u w l n r r d s ~ ' hUnis~el
a ~ ~ ' . 1975. Jotic 't Hmft
(1956- 1977) schrccl- /.eer eigentijdse gedichten en verh~len,welke 'alle
dc stcm-l van nn/.e iijrl drngcn. Angst. wiinhoop. droom. waanzin, verlangen. liefde cii dood zijn CIC inprcdicntcn', h e n we op de achterflap
van de 'fleer van d c Pooncn', zijn vcdia1enbundel (Brussel 1978).
?
Vertaling Pius Dii-jvcrs cn PE H:iwinkcIs, '.Ioh/Pi-cdikei-'.Baarn 1971.
Ook de vijlgende cibten u i i Prediker 7ijn van deze vertalers.
"XOYE (is Cìriekc vririr .vis-). IYpr?omplde G~dirlilenvan Ida GWharri'r. Amsterdam 1989. pag 272.
"et
eeiste deel van een gedicht vnn Dick Ellcn, uit 'ur.hr~irtubb~l
:/n<'. B:irneueld 1985. pap 10.

l

Administratie gesloten

Vanaf 23 december is de administratie
van de Reformatie gesloten. Met ingang
van D.V.4 januari hopen we u weer van
dienst e zijn.

'l

(meiodie: Nu sijt wellecorne)
V. Weet jij waarom Jezus
hier op aarde kwam?
En waarom Hij jouw zonden
toen op zich nam?
A. Omdat Hij de wereld liefhad
die zijn Vader schiep,
en ons wilde redden
uit onze nood zo diep.
S. Dank zij de Heer!

V. Weet jij wat de engel
herders heeft verteld?
En wat het hernelleger
hun heeft gemeld?
A. God woont bij de mensen,
je gelooft je oren niet.
God heeft al je vragen
veranderd in een Eied.
S. Dank zij de Heer!

V. Weet jij wat de wijzen
zagen in d e ster?
En waarom zij toen reisden
zo lang en zo ver?
A. God zond hun een teken
van de grote Koningszoon.
Hij zal eeuwig heersen
en wede is zijn loon.
S. Dank zij de Heer!
S. Jezus, onze Redder,
wij aanbidden U.
O, Koning van de wereId,
Heel de schepping zucht
tot U terug op aarde komt.
iaat uw hand niet rusten.

.

.-

--.

- -. -. . - -
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GENERALE DEPUTA TEN VOOR DE ZENDING

I

n 1993 zal D.V. weer een generale of landelijke
synode worden gehouden, in Ommen. De
rapporten van deputaten die door de synode van
Leeuwarden (1990) zijn benoemd, komen bij de
kerkeraden binnen als Generaal Synodale
Publikaties. Tot op dit moment acht rapporten in
vier boekjes.
De deputaten voor betrekkingen met de
buitenlandse kerken hebben twee rapporten
uitgebracht (nrs. I en 2). Het rapport van de
deputaten voor het gesprek met de Christelijke
Gereformeerde Kerken is verschenen in één band
met dat van deputaten ter bevordering van
kerkelijke eenheid (nrs. 3 en 4). De rapporten
van deputaten ad art. 19 k.o. (financiële steun
theologische studenten), van deputaten voor de
bearbeiding van doven en slechthorenden, van
deputaten voor de geestelijke verzorging van
militairen en van deputaten bijvelvertaling
verschenen ook in één boekje (nrs. 5 tlm 8). Ze
zijn gewoon te koop bij de boekhandel.
Ook het postverkeer van de kerkeraden, via de classes, de
particuliere of provinciale synodes naar de synode komt
al op gang. Zou er ook weer een voorstel onderweg zijn
om generale deputaten voor de zending te benoemen? Ik
weet het eerlijk niet. Maar het zou kunnen.

.

r-

Het ligt wel voor de hand dat kerken die zo'n voorstel
zouden willen indienen, eerst heel goed hebben nagedacht. Want het is twee keer tevergeefs geprobeerd. Een
paar kanttekeningen bij een moeizame geschiedenis.
Het voorstel-Drente
We gaan bijna zes jaar terug. Op de generale synode van
Spakenburg-Noord 1987 lag een voorstel van de particuliere synode van Drente (1987) om deputaten te benoemen ten dienste van de zendende kerken. De deputaten
waar het hier over gaat kregen al gauw de roepnaam' generale zendingsdepu taten ' .
De Drentse kerken dachten zulke deputaten de taak toe:
,a. de zendende kerken te dienen met adviezen inzake de
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keuze van de zendingsterreinen;
b. de in de loop van de jaren door zendelingen en zendende instanties verkregen ervaring en kennis van de zendingsproblematiek te inventariseren, te bundelen en ter
beschikking te houden van de zendende kerken (en van
de Gereformeerde Missiologische Opleiding);
c. het bestuderen van concrete, actuele zendingszaken,
door zendende instanties of zendelingen aan hen voorgelegd, het coördineren hiervan, evenals het doen uitvoeren
van hieruit voortvloeiende resultaten en deze gegevens
ter beschikking te stellen aan de zendende kerken, de zendelingen (en aan de Gereformeerde Missiologische Opleiding)' .
Kortom, deputaten zouden de zendende kerken kunnen
dienen met adviezen inzake de keuze van zendingsterreinen en door de kennis over zendingszaken vast te leggen
en de bezinning over de zending te stroomlijnen.
Bewijs vergeten
Het voorstel werd afgewezen. Waarom? Omdat de indiener niet had bewezen, dat de zaken die in de taakomschrijving worden genoemd 'niet in de mindere vergaderingen, die hiervoor samenwerkingsverbanden
in het
leven hebben geroepen, kunnen worden afgehandeld (artikel30 K.O.)'.
In de bespreking werd door de commissie die dit agendapunt had voorbereid opgemerkt: 'De commissie pleit er
niet voor, dat de synode een uitspraak zal doen over de
bestaanbaarheid van generale deputaten voor zendingsaangelegenheden, maar het bewijs is niet geleverd, dat
deze zaken niet door de mindere vergaderingen kunnen
worden afgehandeld'. En: 'Het voornaamste bezwaar tegen het mi instellen van generale deputaten ontleent de
commissie aan art. 30 K.O.'
Dit argument maakte indruk. Een paar afgevaardigden
spreken als hun overtuiging uit, ,dat instelling van een
generaal zendingsdeputaatschap zeer wenselijk en in het
belang van de zending is' maar trekken een daartoe dienend voorstel in, want 'toegegeven moet worden dat de
particuliere synode van Drenthe geen bewijsgronden
heeft aangevoerd, dat de mindere vergaderingen en de
door de mindere vergaderingen in het leven geroepen samenwerkingsverbanden deze zaken niet kunnen afhandelen. Dat is een leemte in het voorstel van de PS Drenthe'.
Een van de samenwerkingsverbanden
die hier een en ander maal worden genoemd is ongetwijfeld 'Het College
van Samenwerking in zendingszaken' , oftewel het c.v.S.
In het Handboek 1992 vinden we daarover informatie op
bladzij 189 en volgende. Het is een college dat is samen249

gestclcl uit afgevaardigden van alle zendende kerken en
de mct die kerken samenwerkende kerken. Het vergadert
Fkn kecr p r jaar. 'Zaken die regelmatig de aandacht van
hct C.v.S. hebben zijn: de gemeenschappelijke zendingsvoorlichting en het gemeenschappelijk zendingsarchief'.
Ilet ctillcge Iiceft ook een eigen gi wrekening.

Artikel 30 /CO.
Het voornaamsre k ~ w i i a tegen
r
het voorstcl rust op artikel 30 van de Kerkorde. Dit artikel is tegenwoordig opgebouwd u i t drie onderdelen. Het eerste onderdeel bepaalt
dat aIle kerkelijke vergaderingen alleen kerkelijke zaken
mogen behandelen en dat np kerkelijke wijze. Het derde
onderdeel Faai over nieuwe zaken. Zo'n zaak kan alleen
'in de weg van voorbereiding door de mindere vergadering op de agenda van de meerdere vergadering worden
geplaatst'.
Het yaat hier over het tweede lid van artikel 30: Een meerdere vergadering mag slcchts zaken in behandeling nemen
die de kerken in haar ressort gemeenschappelijk aangaan
of die in de mindere vergadering niet konden worden afgehandeld. Er worden hier twee criteria gegcven voor de
behandel in^ van een zaak op een classis, particuliere of
generale synode. Ze worden aan elkaar gekoppeld &n uit
elkaar gehoiidcn donr het woordje ' o f . Al? een 'zaak' aan
één van heide voorwaarden voldoet, mag ze behandeld
wordcn door een meerdere vergadering.
Tocgcpast op de zaken van de zending op de generalesynode-tafel wordt dan de eerste vraag (criterium 1): zijn
er zcndings7aken die alle kerken gemeenschappelijk aangaan? Of: is de zending in bepaalde opzichten een zaak
van de gereformeerde kerken gezamenlijk'? Hebben de
kerken daar een gemeenschappelijk belang of gemeenschappelijke verantwoordelijkheid'? Zo ja, dan horen die
als zodanig door de generale synode behandeld te worden.
Met het tweede door artikel 30 genoemde criterium moeten we oppawen. De vraag moet luiden: kan de behandeling van de gepresenteerde zaken door de mindere vergadering worden afgehandeld? Let wel, de kerkorde
formuleert: 'xaken...die in de mindere vergadering niet
konden worden afgehandeld'. Er staat niet: 'in mindere
vergaderingen niet kunnen worden afgehandeld'. Hier
wordt niet gevraagd naar de onmogelijkheid in het algemeen de aan de orde gestelde zaak op mindere vergader i n g af
~ te handelen. Hier wordt gevraagd: kon de particuliere synode die met een bepaalde zaak zit, deze zaak
op eigen kracht afwikkelen?
Dat het hier een heel ander criterium betreft dan het eerste, en dat je ze dus ook niet willekeurig kunt verwisselen
is duidelijk. Hoe zou een particuliere synode generale zaken kunnen afwikkelen? En anderszins: elke zaak die een
particuliere synode niet zelf kan afronden is nog geen
zaak die de kerken gemeenschappelijk aangaat.

Samenwerkingsverbanden!
Ik kan iiit de aangevoerde grond en het verslag van de bespreking niet anders opmaken dan dat het tweede criteri-

um wordt aangevoerd om hard te maken dat het voorstel
om generale deputaten voor de zending te benoemen
moet worden afgewelen. Er is niet hcwezcn dai de zaak
niet kon worden afgehandeld op de mindere vergadering.
Al? je nu eens heel precies zou lezen, zou dat volgens de
synode hezekenen dat Drente zelf die generale deputaten
had kunnen benoemen... Maar goed - de synode bedoelde
dat Drcntc zelf zendende kerken van advies kan dienen
inzake de keus van zendingsierreinen, dat ze zelf ervaring
en kennis over ~endingszakenvast kan leggen en de bezinning over 7,endingsonderwcrpen kan cobrdineren. Nee,
de synode bedoelde niet echt dat Drente dat op eigen
kracht kon, maar dat Drente dat heel goed samen met andere particuliere synodes of zendende kerken kon doen.
Dit geeft te denken. De synode onderkende wel degelijk,
dat de zendende kerken respectievelijk de mindere vergaderingen waar deze mee samen werken. metterdaad bepaalde zaken niet konden afhandelen. Ze hadden daarvoor immers al samenwerkingsverbanden in het leven
geroepen: de Commissie van Overleg en de Commissie
van Samenwerking. Laten we wel zijn, zodra de behoefte
aan samenwerking en overleg werd gevoeld was er klaarblijkelijk sprake van é6n of meer zaken die in de kleinere
kring van zendende en samenwerkende kerken niet konden worden afgewikkeld.
Het is daarom een merkwaardig grond die SpakenburgNoord aanvoert om generale zendingsdeputaten af te wijzen: de particuliere synode van Drenthe d.d. 26-02-1987
heeft niet hewezen, dat de zaken ... niet in de mindere vergaderingen, die hiervoor samenwerkingsverbanden in het
leven hebben geroepen, kunnen worden afgehandeld.
Waarom zou iemand moeten hewijzen dat een rond wiel
beter rijdt dan een vierkant a1s iedereen met ronde wielen
rijdt? Waarom zou Drente hebben moeten aantonen dal
samenwerking geboden is, als er samengewerkt wordt?

Alsnog bewijs gezocht
De verslaglegging in de Acta van Spakenhurg-Noord
1987 laat ruimte voor hoop. De synode deed immers geen
uitspraak over 'de bestaanbaarheid v w generale deputaten voor zendingsaangelegenheden', 7oals de commissiewoordvoerder het omschreef. Er was slechts sprake van
'een leemte', er ontbreekt bewijs.
Het is dan ook geen wonder dat de volgende synode, die
van Leeuwarden 1990, een ver7oek te behandelen kreeg
van twee bij zendingswerk betrokken kerken, Assen-Zuid
en Enschede-Noord. Ze hadden geprobeerd de leemte op
te vullen en vroegen of het besluit van Spakenhurg-Noord
kon worden herzien. zodat het alsnog kon komen tot de
benoeming van generale zendingsdeputaten.
De beide kerken wijzen erop dat de gezamenlijke kerken
al eerder hebben erkend dat er zendingszaken zijn die de
kerken gemeenschappelijk aangaan en die de macht van
mindere vergaderingen te boven gaan. Zie maar het hesluit van de synode van Arnhem 198l , waar een kerkelijk
zendingsexamen werd ingesteld en de Gereformeerde
Missiologische opleiding werd opgericht. Het ligt in deze
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lijn om ook iindere aspecten van het zendingswerk die
een gemeenschappelijk karakter hebhen, general-synodaal re regelcn.
Wat voeren Assen-Zuid en Enschede-Noord aan om aan
te tonen dai dc laken die r e noemen niet door mindere
vergaderingen kunnen worden afgehandeld? De beide
kerken noemen clan allerlei problemen die vastzitten aan
de sartienwerking zíiaIc; die nu plaatsvindt door de 7endende kerken worden gehanteerd, oftewel het College
van Samenwerking. Ze noemen gebrek aan continuïteit
en daardoor vcrlnop van deskundigheid en ervaring; gebrek aan daadkracht, doelmatigheid en slagvaardigheid.
Er is een _grote vrijblijvendheid in de huidige wijze van
samenwerken, er is gehrek aan openbaarheid en er is niet
voor7ien in regelmatige toeising.
Opvallend in deze 'hewijrvoering' is het tweesporenbeleid. Eerst beroepen heide kerken zich op het eerste criterium van artikeI 30, lid 2: e r zijn zendingszaken die de
kerken gemeenschappelijk aangaan. Vervolgens laten ze
7ien dat de huidige vorm van samenwerking tussen de
7endende kerken en reTForten een aantal gehreken vertoont. Hier wordt antwoord gegeven op wat de synode
van Spakenburg Noord opmerkte over het gebrek aan bewi-is voor het tweede criterium van artikel 36, lid 2.
De bespreking van dit voorstel ter synode geeft journaliste R.C. Wiskcrke reden in de rubriek 'Signalement' van
het Nederlands Dagblad (E4 juni 1990) te laten zien hoe
'ingewikkcld', hoe 'gecompliceerd' de heraaddagingen
waren die vooraf gingen aan de beslissing over het verzoek van de beide kerken. De officicle samenvatting van
de bespreking in de Acta bevestigt het journalistieke signalement vorkomen.
Het antwoord van de commissie die deze zaak voorbereid
heeft voor de ~ y n o d eis in het algemeen: kunnen de zendendc kerken en de met hen samenwerkende kerken daar
zelf echt niet5 aan doen? Is dat onmogelijk?
Het verzoek afgewezen
Hei verzoek van Assen-Zuid en Enschede-Noord werd in
Leeuwarden afgewezen. Gmnden om het verzoek af te
wijzen waren er blijkbaar voldoende. Terwijl de afwijzing bleef staan. werden gaande de bespreking de gronden drie keer vervangen! Uiteindelijk werd het verzoek
afgewe~en,omdat in de bewijsvoering niet 'met klemmende redenen aangetoond (wordt) dat de genoemde pr*
blemen van discontinifitcit, deskundigheid, vi,jblijvendheid en beperkte tijd nict door de betrokken mindere
vergaderingen zouden kunnen worden opgelost' en evenmin 'dat de door hen voor een eventueel generaal deputaatschap aangewezen taken niet door de zendende kerkeil zelf of door hun samenwerkingsorganen kunnen
worden verricht'.
In de gronden wordt dus twee maal met andere woorden
een heroep gedaan op wat artikel 30 bepaalt, nl. een
meerdere vergadering mag slechts zaken in behandeling
nemen die in de mindere vergadering niet konden worden
afgehandeld. Dc kerken van Assen-Zuid en Enschede.

.
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Noord hadden zich echter in eerste instantie berocpcn op
de wat daar ook staat, nl. dat een meerdcrc vergadering
slechts zaken in behandeling mag nemen. die de kerken
in haar ressort gemeenschappelijk aangaan.
In de hesluitvonning is onderweg verloren wilt AssenZuid en Enschede-Noord hadden opgemerkt over bepaalde aspecten van het zendingswerk die de kerken gemeenschappelijk aangaan. Daar komt de synode niet op terug.
Ze weerlegt het ook niet.
Slotopmerkingen
I Assen-Zuid en Enschede-Noord hebben een geringe
verschuiving aangebracht. Ze onderschcidcn niet tussen
zaken die de kerken gemeenschappeEijk aangaan en zaken
die de zcndende kerken gerneenschappelijk aangaan (dat
was de invalshoek van de particuliere synode Drcnte
1987).
Het is wel een zinnige verschuiving. Het gezelschap van
zendende kerken ligt niet vast. Er kunnen Er hij komen, er
kunnen er af gaan. Er zijn ook kerken die gccn voltijds
zendingswerkers uitsturen, maar wel zo nu en dan hun eigen predikwf nf de predikant van een andere gemeente.
Er zijn kerken die alleen maar financiele steun geven, of
alleen morele. Er zijn kerken die mensen aanstellen voor
evangclisatiewerk.
2 Her en der glijdt het zendingswerk na de verwarring
die Kampen I951 aanrichtre, via de ressortsgewijze samenwerking, weer in het gelid van de kerkelijke vergaderingen. Particuliere synoden vroegen en kregen medeverantwoordelijkheid. Dit is een geleidelijk prnces.
In Leeuwarden werd gesproken van 'het draagvlak hinnen de kerken'. Commissie 1 schreef in haar rapport: in
venchillende ressorten is het zendingswerk nog niet
'kerkverbandelijk' geregeld. Zolang dar het geval i s,
heeft het instellen van een generaal deputaacschap onvoldoende draagvlak binnen de kerken. Adviseur Prof. Te
Velde zei: er is voor het instellen van generale zendingsdeputaten nog onvoldocnde orde op het thuisfront. Als ik
hem goed beyrijp betekent dat: er i s nog te weinig eenheid van opzet in de verschillende ressorten. Niet overal
heeft de samenwerking trissen aan de ene kant de zendende kerk (met haar eigen verantwoordelijkheid) en aan de
andere kant de medewerkende kerken (met hun eigen verantwoordelijkheid) gestalte gekregen.
3 Er zijn zendingszaken die de kerken gemeenschappelijk aangaan. Dat lecrt ons Arnhem 1981 in de gronden
van het besluit om cen kerkelijk zendingsexamen in re
stellen dat de eenheid in de leer bij de uitvoering van de
zendingsopdrachz onderhouden en beschermd moet worden. Tegelijk is het belangrijk de eenheid en de kwaliteit
van het zendingswerk in het algemeen te bewaken. Er
wordt verwezen naar de artikelen 18 en 24 K.O.; 'want de
voorbereiding op de taak, genoemd in artikel 25 K.O., is
een zaak van de ge~amenlijkekerken'. Dus: de eenheid in
de leer van de prediking op de zendfngsvelden (toczicht
op examens), de eenheid en de kwaliteit van de opleiding
tot dc taak van missionaire predikanten (toezicht op op-

leiding). Hel Ecitclijke werk van de Commissies van Samenwerking cn Overleg laat zien dal voor hct gevoel van
de zendeiide kcrkcn 7elf daar ook bij horen zcnding~voorlich tirig en het gcineenschappeiijke zendingsarchief,
overleg inzake de kc~i5van een zendingsrerrein, dienstverlening aan theologische opleidingen in zendingskerkcn, opleiding in e i ~ e nhuis van menren uit de zendingsgebicden, overleg inzake regelingen in pas geïnstitueerde
kerken. fondsheheer voor ctcun aan zendingswerk van
buitenland~ekerken enL.
4 De pemeenschnppelijke regeling van deze zaken i5
qualitate qua een zaak van de generale synode. Duidelijk
zi,jn er raakvlakkeil met het werk van deputaten voor de
Missinlogi~cheOpleiding, mct dat van deputaten voor betrekkingen buitenlandse kerken, met dat van deputaten
voor archief en documentatie, inet het werk van de Theologisch~Universiteit.
Bcpaalde zaken kunnen natuurlijk per keer aan de orde
komen op de generale synode. Al7 een ressort overweegt
ccn nieuw zendingsterrein te kiezen, kan hel per gelegenhcid advies vragen van de synode. Het is ook inaar de
vraag af voor al de genoemde zaken een nieuw deputaatschap vereixt iq, of dat het bcter is alles eens op een rij te
Lettcn en 011s a f t e vragen cif deze zaken niet kuiincn ondergehracht bij andere instanties door middel van uithreiding van instnicries. of eventueel dat aan herverkaveling
wordt gedacht.
5 Mrig ei nog een revisicver~oekworden gedaan? De
synode van Kampen 1975 sprak uit dat een verzock om
revisie van een beslitii, dat in de kerken algemene aanvaarding heeft gevonden, wc1 met 7eer klemmende rcdenen moct worden aangedrongen en ei- blijk van moet geven, dat de indiener zich erii~tig rekenschap heeft
gegeven van al Ie argumcirten, waarmee dat besluit werd
gemotiveerd c.q. verdedigd.
Er zijn vragen te stellen over de hantering van artikel 30
in dcze geschiedenis. Buvendien: i s het een kleminende
reden wanneer zaken die de kerken gemeenschappelijk
aangaan, niet door de kerken ge~amenlijkworden behartigd?

R. ter Beek
Broniicn: Acta Spakenhtirg-Noord 1987 afl. 86, K7, Acta Lceuwrirdcn P 990 art. 78 en hill. Xllc, Acta Arnhem 19X1 art. 104,
Acta Kainpen 197 art. l 10, ND 9 juni 1990, 'Signalement' 14
juni 1990. Ter vergelijking ir te wijzen op de 'ontwikkeling'
naar ccn generaal deputitatschap voor de financiélc ondersteuning van tlieolcigischc studenten (art. 19) ier vervanging van de
zgn. iiiterressoriale s:iinciiiverkrng tuscen alle particuliere synodes (Acta Spakenhtirg-Noord, nrtt. 65-68). Daar is hct tweede
cnteriiim tilt artikcl 30 wel even ter ïprakc gekomen. Maar het
heeft geen ml mccr gespeeld zodra duidclijk werd dat een uniforme en vaqte regeling van de financikle qteun aan de theologische studenien de kcrkcn gemeencchappelijk aangaat. Het eerste
criterium gaf de doorslag.
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Wie geeft een vertaling?
De toe-eigening van het heil staat vanouds centraal als
gereformeerde belijders met elkaar spreken over het leven van het geloof.
Het kan soms wat benauwends krijgen, vooral als verschillen buiten proportie worden opgeblazen. Dan is het
goed te begrijpen dat iemand, die het aanhoort, verzucht:
draaien deze mensen niet in een nauw kringetje rond? Is
er in deze tijd niet meer aan de orde dan de geloofsweg
van de christen en zijn bevinding daarop? Een vraag die
des te eerder zal worden gesteld, als moet worden genoteerd dat hier soms een exclusivisme heerst, waar de
warmte van het geloof uit is verdwenen, terwijl tegelijk
de band aan de realiteit, waarin wij en onze kinderen leven, verloren lijkt te gaan. Leg hier wonende Turken eens
uit wat het verschil is tussen de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika èn de Gereformeerde
Gemeenten in Nederland, àf waar toch het verschil ligt
tussen de Christelijke Gereformeerde en de Gereformeerde Kerken, die kennelijk geen streep in alle besprekingen
schijnen te vorderen? Dan grijpen we - ook in de gereformeerde journalistiek - naar termen die onze verlegenheid
alleen maar méér demonstreren: 'zwaar'-bevindelijk' en:
'streng-gereformeerd'.
Zákelijk stelt zo'n terminologie
natuurlijk niets voor. Wie met die termen strooit, moest
de verplichting hebben voor een vertaling te zorgen, laten
we zeggen in het Turks. Zijn we hier niet heel erg in het
landje van 'mest en mist'? Waardevol in die klachten is
in ieder geval, dat ieder thema uit de geloofsleer beproefd
moet kunnen worden op de kritische vraag: kun je het aan
de Turken duidelijk maken. Of - om in Nederland te blijven - aan je kleinkinderen?
Het' eigene' van het toe-eigenen
Toch moeten we niet te snel ons geduld verliezen. Daarin
kan iets hooghartigs meekomen. Wie een discussie onder
christenen sluit, omdat hij zich verveelt, zal toch voor
zichzelf de vraag moeten overwegen of onder al de as,
die hij meent te zien, niet vuur van geloofsleven gloeit?
Want het is zo'n prachtig woord uit de woorden-schat
van het geloof! Laat het zelfstandig naamwoord 'toe-eigening' wat stijf klinken, in het werk-woord is één en al
leven: in het geloof maken we ons eigen de weldaden, die
de Heiland voor ons heeft verworven. Ja, we mogen nog
een grote stap verder gaan: we maken ons Hèm-en-alzijn-weldaden eigen. Dat persoonlijke krijgt hier alle accent! Het is opvallend, dat de belijdenis onmiskenbaar
warmte en een heel persoonlijke kleur krijgt, wanneer de
toeëigening ter sprake komt in art. 22: 'Wij geloven dat
de Heilige Geest, om ons ware kennis van deze grote verborgenheid te doen verwerven, in ons hart waar geloof
ontsteekt, dat Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, Hem zich toeëigent en niets meer buiten Hem
zoekt'.
Op dit geloofs-niveau moeten we het voortgaande gesprek zoeken - ànders is het inderdaad de moeite niet
waard!
Op dit gelol.,:s-niveau. Dat betekent: we moeten de vraag
naar het eigene van de rechte toe-eigening goed onder
ogen zien. Als we de geloofsbelijdenis in art. 22 overwegen, dan is één ding vóór alles duidelijk: de èchte toe-eigening van het heil staat niet op de eerste plaats in het geJAARGANG 68/13
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loofsleven, maar volgt. Wellicht zijn we vaak onverstaanbaar geworden door de toeëigening op zichzelf te stellen
en zó tot gespreksthema te maken. Dan lopen we maar zo
het gevaar, dat wij om ons zelf heen gaan cirkelen. De
christen wordt een navelstaarder. Dan wordt hij snel voor
zijn omgeving on-interessant! Hoe interessanter hij zichzelf en zijn bevindingen gaat vinden, hoe meer zijn omgevinghem terecht aan eigen lot overlaat.
Maar in de toeëigening van het geloof richt de gelovige
de blik juist niet op zichzelf! Je kunt het onderwerp ei-

genlijk niet eens afzonderlijk bespreken

-

als een los-

staand thema uit de geloofsleer. Wil 'toeëigening' realiteits-waarde hebben, dan moeten we alles op eigen plaats
laten. De christen is niet de eerste. Hij mag ook voor
zichzelf de eerste niet zijn. De Christus is het. En dan deze Christus als de door God de Vader Gezondene en die
de glorie van de Vader zoekt.
Het geloof cirkelt niet om zichzelf. De oprecht gelovige
gaat juist uit buiten zichzelf. Het is de geloofsbelijdenis
die het zo prachtig bondig zegt: 'Hem zich toeëigent'.
Maar de belijdenis staat hier niet op zichzelf. De Catechismus spreekt dezelfde taal: 'alleen de voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus is mijn gerechtigheid voor God en alleen door het geloof kan ik die
aannemen en mij toeëigenen, antw. 61. Diezelfde radicale
blikrichting naar Christus èn zijn weldaden is er in de formulieren van doop en avondmaal. We horen de belijdenis
de Heilige Geest erbij betrekken, als het over de toeëigening van het heil gaat: Hij ontsteekt in onze harten het
toe-eigenende geloof. Haast nog meer nadruk legt het
Doopsformulier daarop. Er is de toe-eigenende geloofswerkzaamheid bij de gelovige, maar die is er, omdat het
het werk van de Heilige Geest is ons toe te eigenen, wat
wij in Christus hebben en wat wij 'in Christus' hebben,
dat is: de afwassing van de zonden en de dagelijkse vernieuwing van het leven tot de volmaaktheid, wanneer het
Koninkrijk in vervulling zal zijn gekomen. Het is de rijkdom, die in Christus is! Het is de rijkdom, die Christus is!
Zo bidt de gemeente tot God vóór het brood zal worden
gebroken en de beker rondgaat: 'of U door Uw Heilige
Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met oprecht vertrouwen aan Uw Zoon Jezus Christus hoe langer
hoe meer overgeven. Laat hierdoor onze bezwaarde en
verslagen harten met zijn lichaam en bloed, ja, met Hemzelf, echt God en mens gevoed worden'.
Waar is rijker taal, waar inniger bede te vinden?
Maar wanneer we overwegen, dan is toch steeds weer
helderder dan het licht, dat het eigene van de toe-eigening
van het heil is, dat het heil vóórop gaat - het heil en de
Heiland; de Heiland èn zijn heil. We spreken over gans
grote wèrkelijkheden zonder welke ons leven niets dan
duisternis en ondergang zou zijn. Het heil is werkelijkheid, want de Heiland is werkelijkheid. En de orde en de
volg-orde is werkelijkheid en moet dus ook benoeming
vinden. We moeten weet hebben van de werkelijkheid
waar we met schroom, maar toch ook met grote blijdschap over spreken. Daarom benoemen we maar zó in
overeenstemming met de belijdenis: het gaat om verwerving en om toeëigening van het heil. In déze orde en déze
volgorde. Want 'toen wij nog zondaren waren', is Jezus
gekomen en is grote blijdschap verkondigd. Ja: verkondigd. En dat betekent, dat we nog een derde term nodig
hebben, omdat Jezus als de Christus in het Evangelie tot
ons komt. De verworven weldaden worden toegezegd en
mogen daarom in geloof toegeëigend. Verwerving-toezegging-toeëigening - een gouden drieslag!
1. Kamphuis
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MUZIEK

DE TOEKOMST VAN HET KERKLIED
In her artikcl van J. Snielik 'Kerklied: heden, verleden,
tockoinst?' ( I k ReBi-matic, 24 oktober 1992) signaleert
de schrijver zorg t.a.v. de toekomst van hct kerklied.
Waniicer bepaalde ontwikkelingen doorzettcn zal het
kerklied in de toekomrt vervangen zijn door aan hct opwekkingslicd verwante genre^ I. Smelik pleit ervoor d c
eigen kerkIicdtruciitie heter te kennen, 'want', zegt hij,
'bekend maakt heinind'. Ik ben het hiermee eens. Daarom
vind ik Iicz jammer dat het slot van het arrikel zo koii i s
en weinig iiitnodigend. Immers, wie schrijft: 'FIet Liedboek en Zingcnd Geloven zijn eigenlijk musea', maakt
mensen iiict warni. Mag ik het slot van hei artikel ecns
aanvullen, vanaf dc vraag:

uit deze eeuw tegen. Ad den Besten dichtte, op een oude
melodie, het volgende: 'Gij hebt uw woord gegeven / nog
voor ik U iets vroe9 /dat is voor heel mijn leven / j a voor
de dood genoeg', LB 34 1.
Van J.W. Schulte Nordholt zijn deze repels: 'Als in het
vorstelijke licht / voor uw gezicht / wij blinkend staan /
met witte waarheid aangedaan', LB 283.
Prachtige melodieën zijn er van Prits Mehrtens, Adriaan
Schuurman, Willem Vogel, Tera de Marez Oyens, om enkelen te noemen.
Een ~cliataan informatie vinden we in het Compendiuin
bij het Liedboek, een boek zo dik als de Statenbijbel, met
allerlei achtergrondinformatie aangaande ontstanncgeschicdenis, dichter, cornponi~tvan het lied (Bibliotheek
o f Prof. Dr. G. van der Leeuwstichting). Een aardig citaat
uit Iict Coinpendiurn i s het volgende van Willem Barnard:
'Zingen is geen uiting, maar inning van geloof'.
Wie nog wat verder wiI doorstuderen op her kerklied verwij5 ik naar: XIerne geschic~irt-nis van lier kerklicd, door
ds. G.E. Zevenbergen en drs. J.R. Luth (anliquarisch).

Wiiar 7i.jii de kerkl iederen vandaag de dag dan te vinden?

Ik
1.
2.
3.

nocm drie titels:
Het Liedboek voor de Kerken
Zingend Geloven
Contrafacten

Vergtint u inij in de volgende toelichting zo nu cn dan
een tiitstitp.j-le iii de praktijk van de gemeente waiirtoc ik
behoor. Ter illustratie.
Bij l . Hei Liedboek rooi- LIP Kerken. In dit boek swan licderen uit 20 eeuwen kerkhistorie, zoals: Ik wil mij gaan
vertroosten, Wilt heden nu treden, Nu daagt het in het
oocten.
Kennen onze kinderen d e ~ eliedcrcn nog? Tijdens een
vergaderitig van de kerstliturgiecommissie (ter voorbereidiiig van de viering op tweede kerstdag) werd het lied
'Nu zijt wellekome' voor~esteld.Er ontstond het volgende dialoog~e: 'Ja maar, dat kenncn de kinderen niet'.
'Wat kennen ze wel'." 'Elly cn Rikkert. ' De kerstliturgiecommissie besloot. wat Ilet ge7ongen woord betreft, het
accent te leggen op: Psalmcn en oude en nieuwe krrkliederen. Oude liedercn als: Prijs de Heer die herders prij7en, Daar is uit 's werelds duistrc wolken. Komt allen temmen, zijti geliefd en worden veelal uit volle borst
meegezongen door de ouderen. Zullen zc ook bij eer1 volgende generatie bekencl zijn? Leren we onze kinderen
nog een historisch lied als: O God die droeg ons voorge<lacht? Misschien is de lijd rond Koninginnedag en 5 mei
geschikt otn een lied van Valeritis tc zingen: Gelukkig i?
het land, Wilt heden nu treden. Er zijn liederen van Vondel, Luther, Revius. Deze liederen cn nog veel meer staan
in het 1,i~t;fhoeXi a n i - d~ Kt,lberi. Het Liedboek ic; alleen al
als verzamelbundel van grote historische waarde. Wij
doen er niet goed aan, met kerkboek en E&R-bundel op
zak, volkorneii aan hct Liedboek voorbij te zingen.
In het Liedboek komen we onk dichters en componisten
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Ter kennismaking inet hct Liedboek een lied voor Goede
Vrijdag van Inge Lievaart (tcksr) en Nelly Poortier (melodie):

l

194 Dag zo bitter en m goed
Nclly Pwnicr
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Dag zo bitter en zo goed
dag marop de schuld van onze handcn
werd gevosdcrd, en hun schande
weggedaan voorgoed.

3 Dag zo bitter en zo goed
dag aaamp de H C Edoornageld
~
bette
voor ons dwalen, onzc voeten
wasrc met zijn bloed.

4 Dag m bitter en zo goed,
dag waarop de Heer van God verlaten
aan Hem vacrhield, ons ten bate zie liet was ZCEL. goed.
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'Sotn5 verrast een licht
de Christen als hij 7ingt.'
(Uit: I.pi.en in zii~~i.erhand)

Het volgende lijstje geeft liederen die riaar inijn mening
de moeite waard zijn om door te geven aan een volgende
generatie. Eeii eerste handreiking, een niet-volledige persoonli.jke keuze. een vooral niet alc verplichtend rip te
vatten suggestie:

(De nummer., verwi,j~ennaar de nummering in het Liedbock.)
1. God heeí't het eerste woord
14. De Heer is rnî,jn herder
26. Daar is uit 's wereld7 duistre wolken
34. Om Sions wil zwijg ik niet stil
47. Jczus dic langs hel wnier Eiep
122. Krim ioi ons, de wereld wacht
124. Nu daagt het in hei oosten
125. O koin. o kom. Immanuel
t 26. Verwacht de komst des meiisen
132. Er is een roos oiitloken
1 34. Eer /-ijGod in o n x dagen
135. I-Eaor,dc. cnglen ing gen de eer
138. Konit allcn tezamen
140. Prijs dc Flccr dic hcrdcrs prij~en
145. Nu zijt wcllckome
147. Looft God. gij Christnen. maakt Hem groot
157. Ecn kind gchrircii te Bethlehern
155. Kind, nu wij tiin u vrolijk rijn
157. Hoe hclder staat íFc mtirgeiister
174. Ik wil mij g dan
, , vertroosten
194. 13ag zo hitter en zo goed
2 15. Christuq, on7e Heer, verrees
234. A! heefi Hij ons verlaten
247. 13e Geest dec: Heren heeft
249. Wij leven van de wind
255. Ere zij aan God de Vader
293. Wat de toekomst brengen inoge
300. Eert? als de bazuinen klinken
310. Bewaar ons Here bij uw woord
341. Gij hebt uw woord gegeven
353. Het hooyste woord daalt uit het licht
390. 'k Wil U. o God, mijn dank betalen
397. O God die droeg ons voorgeslacht
41 1. Wilhelmus van Nassouwe
4 12. O Heer die daar des hemels tenle spreidt
4 14. Wilt heden nu treden voor God de Here
415. Komt nu met zang
4 16. Gelukkig is het land
427. Beveel gerust uw wegen
434. Lof zij de Heer. de almachtige
460. Loof de Koning, heel mijn wezen
465. Van U zijn alIe dingen
473. Neem mijn leven, laat het Heer
488. Zolang er mensen zijn op aarde
JAARGANG 681 1 3 - 26 DECEMBER 1992

Het accent in boven5taande keuze ligt op historische liederen. Het is daarbij een voordccl dal de melodieën van
oude liederen doorgaans (nog) hckcnd k ij n. Men kan ze
in verschillende bGeenkomsten op hct programma zetten
en dat wordt ook wel gedaan. Zo wcrd Gezang 34 (Om
Sions wil zwijg ik niet stil) vorig jaar in de Joriskerk
moeiteloos in samenzang gezangen, nadat een koor het
eerste couplet zong. Onze eigen gemeente zong bij het afscheid van ds. Blok Lied 460 (Loof de Koning, heel mijn
wezen) zo enthousiast, dat je er niet aan moet denken dat
dergelijkc liederen zouden uitsterven.
Toch zit die kaiis er levensgroot in als wij er naar dc volgende generatie toe niet wat meer werk van maken.
De kerkliedtraditie gaat terug op zeer oude papieren en is
onze hlijvende aandacht waard.
Rij 2. Zingend Grloi~rrt.In opdracht van de 1nterkcrkeli.jke Stichting voor hct Kerklied verscheen bij de Prof. Dr.
G. van der Leeuwstichting Zingpnd Gclr>tjen,deel 1 en 2.
bij uitgeverij Callenbiich Zirrgc,nd Geloirtr deel 3, en hij
uitgeverij Buekcnccntriim deel 4 als meest recente verzameling nieuwe kerkliederen. Op het achterplat van Zin~ ~ Geloven
n d 4 lezen wij: 'Na het verschijnen van liet
"Liedhek vtxir de Kerken" zijn de dichters en componisten doorgegaan met hel maken van liederen; eeii keuze
hieruit wordt onder verantwoordelijkheid van de Interkcrkel ijke Stichting voor het kerklied samengesteld en iiitgcgeven onder de titel "Zingend Geloven". Wanneer dan,
rn de nahije of verrc toekomsl de vraag naar vernieuwing
van het Liedboek aan de orde zou komen, zal er in het
materiaal van de tut dan verschenen afleveringen van
"Zingend Geloven" ccn aai1 de praktijk getoetst reservoir voorhanden zijn waaruit mede geput kan worden.'
Ik citeer voor u uit Zîng~iidGelnren 4 Lied 6: O stad van
David. Bethlehern. tn dit lied vali André Troost op muziek van Willern ,Vesdag klinken verschillende bijbelgegevens in een nieuwe verrassende sninenhang. Bethlehem
was niet zomaar een plaats in Palcstina; Bethlehem wa?
een pIaats met een ge~chiedenic;.een geschiedenis die er
nog steeds toe doet. Daar herinnert dit lied op beeldende
wijze aan. Bij Beihlehern werd Rachel hegravcn, woonde
Ruth; Bethlehem betekent broodhuis. Let u ook eens op
dc klnnkovereenkomst in de laatste regels: wieg en woning / liefde koning... Wie een lied als dit onder ogen
krijgt en het geheel op zich in laat werken, deitkt onwillekeurig: War is dat mooi gemaakt. hier is een vakman aan
hct werk geweest. De prachtige melodie is een waardige
onderstreping van het geheel. Een gaaf lied, waarmee wij
God de lof van onze lippen mogen offeren.
Hoe kunnen nieuwe kerkliederen tot klinken wordcn gebracht? Immers, de gemeente kent teksten en melodieën
niet. Een goed contact met de basisschool kan dan z'n nut
hebben. In de gemeente waartoe ik hehnor wtirdcn sinds
enkcle jaren op het kinderkerstfeest nieuwe kerkliedcrcn
ten gchorc gebracht door kinderen uit de bovenbouw.
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S. Ostadvan Rachcl,vanuwgraf
wenteli dit Kind dc grafsteen af;
Maria hcefi een zoon ge7,mgd:
Gods rcchicrhand, die tranen droog.
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O stad van herdcrs. zic hct lam
dat al uw zonden op 7tch nam:
gij schapcn, dczc hcrdcrsvtirst

vcrjaagr uw honger en uw dorst.

Tekrten en melodieën worden volledig nf~edruktin het
progratnmaboekje.
Door het kleinkoor van onze gemeente zijn liederen uit
Zingerid Gcloipcn 4 FeLongen op een zang- en miizickavond in de Mariakcrk. Hct prtigramma werd voorbereid
door de Commissie Z(indagavandzang.

Maar ook vcrcnigingcn zoudcn nieuwe kerkliederen kunnen zingcii. Suggestie: De bijbelstudiekring af -vereniging schaft een deeltje Z i i ~ x p n dGelni~eizaan. Twee leden
;roeken een aantal mooie liederen uit, misschien in aanqluiting op de te bespreken onderwerpen van dat jaar. Op
zekere avond deelt tneri kopieën van een bepaald lied uit;
iedereen gaat dat thuis leren en op de volgende vergaderavond 7ingen we het nieuwe kerkried samen.
Zo maken we kennic; met regels als: '...Uw adem wekt
mijn leven, uw liefde kleurt mijn bloed ...' en '...ZraG
ken niet vergeten / die over zijn gegaan / tot U, want in
uw heden /bewaart Gij hun bestaan ...' en '...Uit uw verborgenheid I hebt Gij ons aangesproken...'

is.

I

3. O siad van Ruih, o huis van brood,
hicr i? het 7.aad. dat in de d o 4
onlkiemi cn oprijsl, hoog als g a a n uw akker z.al vel koren staan!

5,

O stad van David, Bchlchcrn,

voorbode van Jerusalcrn,
al i s uw wieg en woning klein,
hier 7ai Gods l i c k koning zijn!

Bij 3. Coi~trujucreri.Een contrafact is een nieuwe tekst op
de melodie van een bestaand lied. Conri.ufac.ren verscheen bij de Stichting Centrum voor de Kerkzang (secr.:
Om dc kamp 9. 7964 KT &sen). De bundel bevat een
keuze riit íle psalmzcttingcn van Heinrich Schutz uit het
Becker-psalter (in de eilitie van 1661), mei nieuwe Nederlandse teksten van o.a. Willcm Barnard. Ad den Besten. Antcin Ent, Hanna Lam, Inge Lievaart, J.W. Schulte
Nordliolt, André Trtirist, Jriap Zijlstra.
Het nieuwe lied is hier ge'<nspireerd door elementen uit de
bestaande psalrntekqt, mogelijk in sainen klank mct plaalsen in het Nieuwe Te~tatnentwaar de psalm resoneert. Zo
zijn 66 strofeliederen ont5taan die in meer (]f mindere
mate familie zijn van de p5alrn. Theo Goedhart schrijft in
een bespreking van deze bundel in l i p f Orgel (fchr. 199 1 )
o.m. het volgende: '.. .De redactionele tciclichting tip de
teksten van de hand van eindredacteur Ad den Besten. cn
de verzorging van de notenteka en het kritisch commentaar door Jan van Biezen getuigen van grote ~orgvuldigheid. Registers op bijbelplaatsen en aanwijzingen voor liJAARGANG 681 1 3 - 26 DECEMBER F 992
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turgiscli gehruik verhogen de toegankelijklieid van het
hoek. Ik heccliouw deze bundel al? een belangrijke bijdrage tot liet Nederlandse keiklied eti de Yederlandse
kerkrnuziekprrikti.jk.. .'
In C»nrr.(ifiict ~ i azijn mooie r e ~ e l ste lezeii. zoals: . . .Hi.i
breekt het nee, die harde steen J het biijcle ja klinkt er
doorheen ...' en 'Wat is de mens, o Here. zo nietig en zo
groot I geschapen U ter ere I gewapend tot de doodr?'. regels die begrQpeli.ik zijn voor de hele gemeente incIufief
de kinderen. die iets van het wezenlijke ervan kunnen ervaren. De bekende cantor en oiyanist Frits Mehrtenc die
ik mij als gedreven litur? no_g herinner van zijn televiiieprogramma's over het nieuwe lied. schrijft in zijn boek
K ~ r k& M~r:irL ( l 9hO): '...Laten w i j on? echter hoeden
voor de gedaclite dat wij duq kiniderlijke verzen moeten
''gaan maken". 13ati 7ijn we alweer aan het verdunnen.
De 7arik ligt veeleer zo. dat een kind het woord van een
dichter vatten kan, misschien niet tot op de bodem. maar
naar de contour ...'
'

Licdcrcn iiit Coiitr-ufur.trri zijn voorul gcschikt o m dcior
een koor gcztinycii tc worden. In onze gemeente hoopt
het Kleinkoor een iianiiil liederen vierstemmig te zingen
tifdciis d c vicrins op twccde kerstdag, 111. liedcrcii gcxclircvei~naar Psalm 2. Psalm 13 eii Pxalm 98.
Uit Coiitrufiicfrii citeer ik een nvoiidrnaalslied van Jaap
Zijlstra: 'Het brood dat ons voor oFen staat' (Lied 5).
Leest ii eens mee en merk op hoe bijbelgegevens in deze
tekst verwerkt zijn. Tussen cliché en vondst zi.jn de marges smal: op het rcherp van die snede is dit lied geschreven, in eenvoiidige, beerdende taal die herhaaldelijk verwijst naar de Schiirt.
Nu I-iad J:iap ZijIstra in ccn intcrvicw i11 Wooi.d~j,erk
laten
weten diit 'Hci brricid dat ons vrior ()_genstaat' wel gezongen kali wordcn 1117 d~ wijs viin Psalm 134. Als leidsleï
van de rgn. Kleinc Jcugdvcrcniging kon ik ine d a i ~ook
niet weerhouden dii lied op die melodie te ~in_gen
met de
jeugd. n;imelijk toen wij spraken over Joh. 6: Hei brood
de!, levens. Rcken maar dat de jongens en meisjes rneezongen! (zie volgende pagina).

Tenslotte: Natuiirli,jk is wat vindplaatsen van nieuwe
kerkliederen betreft met bovenstaande niet alles gezegd.
In de biindels van Anka Brandq staan goede kerkliederen
die op de scholen aarigeleerd worden. Onlangs zongen
wij met de jeugd bij de besprekirig van de gelijkenis van
de verontcchiildigingen nog 'Het feextkleed' (uit: EPII
lier/ ihoor-Jcrirznl~ni).Terzijde: Hel is goed jongeren zo
nu en dan wat meer bewust te tnaken van onze Christelijke liedcultuiir. Laatst kwam Dn Costa i n een gesprek met
jongeren (brugklas) ter sprake. Gevraagd: 'Kennen jullie
Ila Costa?' Nee, daar hadden ze nog nooit van gehoord.
'Doe je kerkboek dan maar eens open Iiij gezang 16, ge7ang 19, 20, 23 eti 26.' Inderdaad, liederen die we regelmatig in de kerk ringen. gemaakt door Isaac da Costa.
In Dr Refor~mutrcstaan af en toe nieuwe liederen, o.m.
een doop- en een avondmaalslied van Lenze Bouwers op
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muziek var1 Henk Ophoff. Tijdens e e n Zoiidagavoiidran~
met als theina: 'Avondtnaalsliederen cloor de eeuwen
lieen' i 5 dit avoiidinaalslied ge7onyen. Ik hcrinncr mij de
mooie openingsregel: 'Koin, wenkt d c hrtiidc~om.kom
zondaar kom'. Het iï jainIner dat de in cigen kring Ceschreven nieuwe liederen nergcns verzameld en gebiindeld worden. Na hun bcstniin als eendngsbloem in een
tijdschrift vcrdwijncii zc tusaen de oude kranten.
Graag maak ik u attent op het decemhernurnmcr van
W ~ ~ i - d i l ' c rHet
X . is een themanummer dat ingaat op de rcIatie tussen dichter en getneente. tn dit veerti,riste nuinmcr
verwacht ik belangrijke notie? aangaande het keiklied aan
te treffen. aangezien de gaqtsclirijvers de dichters zi,jn viin
wie ik hierboven liederen of regels citccrdc. Zij Iiebben
hun leven lang al kerkliederen gedicht in de Christelijke
traditie; het moet de inoeite waard zijn naar hen te luisteren.
In de G'eiiram~~lcir
Gcdiclatcn vali J.W. Schulte Nordholt
staat ccn gediclit getiteld 'Graf van Ambrosius' waarvan
de laatste twee strofen Eiiiden:
111 het bedroefde middaglicht
der om u opgetrokken kerk
sta ik te denken aar1 uw werk.
De gaten in uw grijs gezicht
worden eenmaal. gelooft ge niet,
met huid bekleed en heerlijkheid?
Godlof. ik lui?ter in de tijd
naar uw onafgebroken lied.
Kennen wij het lied van Ambro5ius? Fxn kerkvader bceoii liederen te schrijven, hymnen, die al lijken np on7c
strofeliederen, het lied begon te stromen door de tijd. Liederen bleven komen en de eeuwenoude bedding van de
kerkliedtraditie is sedertdien nooit opgedroogd. Tn on7c
tijd ziet een stroom van nieuwe kerkliederen het licht; gcdichten die geschreven zijn om ge7ongen te wordcn, mclodieën die h o u v a ~ bieden
t
aan de tekyt. kerkliedcrcn die
een gehi kkig samenspel weerspiegelen van dichter e n
kerkinusicus. Wij moeten Gode zingen, Eaten we het dan
wel goed doen. Hel lijkt soms we1 of w i j van het hestaan
van dere hoofdslroom helemaal niet op de hoogte 7ijn. Er
groeit een generatie op bij andere Iiederen. Het komt mij
voos, dat wij buiten de eredienqt ons tevreden stellen me1
clichématig geschreven teksten die veeld \vortelcn in hct
gevoel, en gewichtloze wijqjes van een vaorspelhaarheid
die toch snel naar saaiheid neigt. Fritr Mehrtenc fulinineerde al tegen de droevige verdunningen, de gevoelslabyrinthen, waarbi.j hij prof. Van der Leeuw citeert: 'Als
w i j de jeugd met beter liedmateriaal hadden opgevoed,
had zich zich niet hoeven te vergooien aan Aincrikaaiise
import.'
Gelukkig leren onze kinderen de Psalmen. Dat is een
groot goed waarvoor we niet dankhaar genoeg kunnen
zijn, want wie pwlmen zingt, leert bidden. Als we hen
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HET BROOD DAT ONS VOOR OGEN STAAT
een avondnaalslied
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D e b e k e r d i e de ronde d o e t ,
het i s d e o m l o o p v a n u w b l o e d ,
h e t spreekt van e e n g e h e i m e n i s ,
u w h a r t s l a g d i e ons l e v e n i s .

3

U w b l o e d , h e t raakt de l i p p e n aan,
d e d e u r p o s t e n van ons b e s t a a n ,
d e dood gaat aan o n s hart voorbij,
o lam van God, U l o v e n w i j .

4

G i j d i e e e n b r o o d h u i s v o o r ons zijt,
een w i j n g a a r d d i e h e f hart v e r b l i j d t ,
H e e r J e z u s d i e ons d r e n k t e n v o e d t ,
G i jzelf z i j t o n z e o v e r v l o e d .

daarnaast nog andere liederen willen leren, laten we dan
juist het kerklied niet vergeten.

Ik sluit dit artikel af met een klein gedicht van Ewoud
Gosker dat fundamenteel aangeeft waarom een mens een
stem heeft.
Ons kindje toen het werd geboren schreide.
De Here blies de kleine longen aan.
De adem die Hij Adam gaf ten leven
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gen s t a a t

ve

Heer,

heeft stem gegeven aiin een nieuw bestaan.
Uit kindermonden wordt God lof bereid;
ons kindje i s geboren en het schreit.
Ria Borkent
Ria Rorkent publiceerde gedichten in Wrir>rdu,~i-k
en RiriXnoor en iekstcn van kcrklicdcrcn in Rondom her Woord. Daarnaast heeft de Inteikcrkclijkc Stichting voor het kcrklicd recent werk van haar aangenomen. Ria Borkent werd geboren in 1950 en is lid van de Gereronneerde
Kerk in Apeldoorn-Zuid.
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BOEKBESPREKING

Doodsverlangen?
Vorige maal hebben we o m e grote waardering uitgesproken voor de jongste pennevrucht van dr. J. Douma. Er
zijn vee1 uitroeptekens bij dit hoek te plaatsen. Hopelijk
wil de lezer dat in het achterhoofd houden als in het vervolg een enkel vraagteken geplaatst wordt.
In het eerste hoofdstuk van Dnuma's boek wordt de lezer
onmiddellijk getroffen door een verrassende inzet. De
christelijke levensstijl wordt benaderd vanuit de navolging van Christus. Er waren in het jongste verleden vaak
waarschuwingen op te vangen, die zich richten tégen een
verkeerde interpretatie van de navolging: Christus in zijn
unieke ambt is niet te imiteren! De7e wa;uschuwing, die
te maken had met een accent op de eenmaligheid van de
heilsgeschiedenis en vrees voor 'exemplarisrne', heeft de
positieve betekenis van de navolging mogelijk wel eens
wat doen ondersneeuwen. In ieder geval ic; het treffend,
dat na de heronidekking van het 'exempel' voor wat betreft de homiletiek nu voer de ethiek de navolging weer
sterker benadrukt wordt.
In dat kader confronteert Douma zich met Calvijns 'verachting van het tegenwoordige leven'. I n zijn Institutiehoofdstuk over de overdenking van het toekomende leven
schrijft Calvijn krasse dingen. In vergelijking met het toekomende leven moet het tegenwoordige 'geheel en al veracht en versmaad worden'. Niemand heeft in de leerschool van Christus goede vorderingen gemaakt dan hij
'die de dag van zijn dood en van de laatste opstanding
met vreugde verwacht'. Weinigen zullen er moeite mee
hebben Douma bij te vallen in zijn kritiek op Calvijn.
Wie spreekt van verachtjng van dit leren verdisconteert
te weinig dat wij de dricënige God niet alleen kennen als
Verlosser en Heiligmaker, maar ook als Schepper.
Niettemin rijst de vraag, rif Douma nu niet enigszins
doorslaat naar de andere kant. Dourna komt op voor de
roeping hier en nu. En voor het genieten hier en nu ('En
waarom niet met volle teugen?', 23). Terecht. Maar tegelijkertijd overwint hij m.i. niet echt het dilemma waarin
Calvijn zich enigszins verrtrikte. De keus tussen hanstochtelijk verlangen naar de toekomende wereld of houden van het huidige leven (en het verslingerd zijn aan de
roeping van vandaag) hoeft m.i. niet gemaakt te worden.
We lezen: 'Wanneer onze taak eindigt en we van het leven verzadigd kunnen raken, zal het verlangen naar het
betere vaderland sterker worden. Mogen we dat geen natuurlijke ontwikkeling noemen? Onze roeping bepaalt ons
nadenken en ons genieten. Het verfangen om ontbonden
te zijn zal sterker worden naarmate we geloven dat die
roeping hier op aarde tot haar einde komt' (24). En, met
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een verwijzing naar Prediker 1 I : 'Jonge mensen verlangen nog niet wat Abraham en David in hun ouderdom op
het sterfbed bezighoudt' (26).
Koninkrijhverlangen
De door Douma genoemde natuurlijke ontwikkeling is
een werkelijkheid. Maar doodsverlangen is nog iets anders dan uitzien naar het komende rijk van God. Mijn
vraag ir: dreigt her gebed 'Uw koninkrijk kome' hier niet
uitsluitend een bede te worden van mensen, die op deze
aarde weinig meer te venvachten hekhen? Wat Abraham
en David op hun sterfbed liezighield, hield hen ook bezig
toen 'ze midden in het leven stonden en hun aardse roeping volgden! Het valt op, dat Douma wel verwijst naar
Prediker E I en 12 voor wat hetreft de oproep tot het volgen van de lust van het hart, maar dat hij daarbij de 'overdenking van het toekomende leven', waartoe Prediker oproept, niet vermeldt. 'Weet, dat God u om al deze dingen
in het gericht zal doen komen' (Pred. J 1,9).
Het lijkt bij Douma soms, alsof Calvijns fout was dat hij
zich midden in het huidige leven radicaal op de toekomst
van Christuq oricnteerde. Is het niet eerder zo, dat deze
gerichtheid terecht was, maar dat Calvijn zich daardoor
soms wel eens liet verleiden tot minder gelukkige uitlatingen over de tegenwoordige wereld? Douma schrijft:
'De "overdenking van het toekomende leven", in de zin
van vurig naar de hemel verlan~en,hoeft niet als een
stempel op alle levensfasen te staan'. Daar zou aan toegevoegd kunnen worden: de overdenking van het toekomende leven, in de zin van vurig verlangen naar het voltooide rijk van God, hoort wèl als stempel op alle
levensfasen k staan. Alstublieft geen jongeren, die wereldvreemd met het hoofd in de wolken lopen. Maar alstublieft wel jeugd, die gegrepen is door de boodschap van
het naderende rijk van God en daar 'vurig' voor Iecft en
'vurig' naar verlangt, met beide benen op de grond. Een
sterke toekomstverwachting en hartelijke levensaanvaarding mogen samen gaan.

Onderscheiden
Als het gaat over hemelverlangen kan begripsverwarring
een rol spelen, waardoor mensen in de problemen komen:
mocf je nu werkelijk naar je eigen dood verlangen? Misschien helpt het om met de volgende onderscheiding te
werken: je kunt spreken van d ~ o d ~ n ~ ~ r l c avan
n ~ everlann,
gen nuuv Christus en van verlangrn naar /iet Koninkrijk
van G d . De laatste twee zijn voluit christelijk, het eerste
is dat niet zonder meer. Als Paulus in Filippenzen I
spreekt over het sterven als winst, zegt hij dat niet uit
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doodsverlangen. maar uit Chriaus' verlan~en.Bij Hem te
zijn is verreweg het h e ~ t e(Fil. 1,21-23).
Dit heste ic echter nog niet het laatste: de geloviyen veawachteii ineer dan het t~jdeiijkopvangcentrum en doorgunpcentruin dat we hernel noemen. Zij verwachten de
grtltc das van Christus niet sterk verlangen, om ten volle
de beloftcn van God te genieten. Het werken en genieten
nii kriigi geen cr)ncurrcntie al5 we naar het genieten van
straks vcrlangeii. Niet pas als niis leven een aflopende
zaak is, maar midden in onq gebroken bestaan hoort (niet
liet clotidsvcrlaiigcn, inaar wel) liet uitzien naar Christus
en zi,iii tockamst een we7enlijke plaats te hebben. Het valt
Doumii toc tc stcinnien, dat hij Calvijn het verlangen naar
Christus en naar ~i jn rijk tcvcel uitmondt in doodsverlangen. Maar het verlangend uitzien naar Chriïtiiï en 7ijn
rijk blijft war op de achtergrond in Douma's bespreking
vali de navolging van Christus.

Christelijke vrijheid
Douma schrijft piAachti_ge
dingen over dc christelijke vrijheid. Het onderscheid in vrijheid-van en vrij hcid-voor is
goed hruikbaar en wat hij schrijft over sterken en zwakkeil in verband met het geven van aanstoot is verhelderend. De 'sterken' hebben gelijk als ze alles durvcn cten
en drinken. schrijli Douma. Maar hij gaat een bruggetje
te ver mei de voE_pcndc zinsncde: 'Ze hoeven geen henauiird gewelen ie Iicbhcn, zelfs niet wanneer ze in een
afrodstempel vlecs ctcn' ( 3 5 ) .Ik leg er de v i n ~ e hij,
r omdat ook door anderen wc1 dc ctincliisie is getrokken, dat
Pauliks op ~ichzclfgccn bczwaar had tegen deelname aan
de heidense offcmaaltijdcn. Dit is echter onjuist. ln
1 Kor. X, l I)bclicht Pauliis de deelname aan het offermaal
vanuit dc zwakkc broeder: om kiem moet je het laten.
Maar in Itct vcrvnlg van lijn betoog laat de apostel zien,
dat de stcrkc ook met het oog op zijn eigen heil niets aan
d c 'tafel van de hoze geesten' te zoeken heeft (1 Kor.
10,21).

Enigszins vcrwarrcnd is het, als Dourna ~chrijftdat hij
van sierken cn zwakkcn cciizelfde christelijke levenwtijl
eiste (84). Stcrkcn en zwakken moesten voor eigen besef
ncn vollc overtuigd zijn en ieder hoorde naar de ei? van de
liefdc tc wiindeleii. Dat gold voor allen, maar daarmee
was dc Icvcnsïtijl nog niet dezelfde. Het probleem waar
de aposicl ovcr schrijft is, dut sterken en zwakken twee
vormen van christeli,jkc Icvcnsstij l vertoonden. Het kehhen van eenzelfde christclijkc levensstijl is toch niet
rechtstreeks gegeven met hct Irchhcn van dezelfde uitgangspunten? Paulus ciste eenheid in gezindheid. Maar in
de levensstijl, i i i dc vormgeving aan de navolging van
Chrisius eistc Paulus van dc sterken en de zwakken geen
uniformiteit.

Definitie
De tlerinitic van wat cliristelijke levensstijl is vond vorige
week instemming. Minder gelukkig ben ik me't de definitie van wilt ethiek is. Tii V~rantwoordhundelen luidde de
definitie: Bezinning op het verantwoord handelen van de

mens jegens God en zijn naaste. Dat is nu geworden: bezinning ep goed en kwaad in het handelen van de mens,
mei als maatstaf van beoordeling Gods openbaring in de
Heilige Schrift. Deurna komt tot deze correctie. omdat
wie in God gelooft ook handelin2en verricht, die niet gericht zijn op het intermenselijk verkeer. maar op God
zelf, zoals lofprijzing, gebed. schriftlezing, oefening van
de godsvrucht. In die gevallen zou je niet van morele,
maar van godsdienstige handelingen moeten spreken.
Vanuit deze optiek biedt de yewijzigde definitie echter
geen uitkomst. Want in de nieuwe formulering bli,jft het
mogelijk óók de handelingen die rechlstreeks op God gericht zijn als ethische handelingen te zien. Het gaat nu
over goed en kwaad in 'het handelen van de mens'. maar
met deze fortnuleriiig wordt hijvoorheeld goed en kwaad
in het gebedc;leven nog niet uitgerloien.
De nieuwe definitie schiet m.i. niet alleen enigs7ins aan
haar doel voorhij, men kan zich ook afvragen of het juist
i s om de verplichtingen die we rechtweekc tegenover de
Here hebben van ethische lading te ontdoen. Men kan
praktische redenen Rebben, om thema's als lofprijzing.
schriftle7ing, gebed in de ethiek slechts terloops ter sprukc te brengen en voor het overige aan undcrc vakgchicden over te laten. Dit kan gebeuren, zonder daarmee te
beweren, dat het rechtstreekse verkeer van de meiir met
God buiten het terrein van het ethische valt. Geesink
sprak in zijn deihitie over 'de zelfbepaling van de christen i n d~ relulie !»t ;OM medemens' en maakte onder~ c h e i dtussen het religieuze en het zedelijke. Maar opvallend i?, dat zowel Geesink als Douma uitvoerig aandacht
geven aan de eerste tafel van de wet in hun ethisch heraad. Omdat Geesink religie en zedelijkheid scherp onderscheidde en niettemin alle tien geboden in den brede
behandelde, sprak Douma indertijd aan het adres van
Geesink van een 'gelukkige inconsequentie'. Heeft Dowma daarmee nu ook zijn eigen benadering niez getypeerd?
Moeten we niet (bijvoorbeeld) van het vierde gebod zeggen: het heeft te maken met wat wij 'rechtstreeks' aan
God schuldig zijn en tegelijkertijd heeft zondagsheiliging
rechtstreeks te maken met ethiek?
De volgende maal het slot.
G. Gunnink

Redactie, medewerkers en uitgever
wensen alle lezers een gezegend 1993.

JAARGANG 681 13 - 26 DECEMBER 1992

MISSIOLOGIE

PREKEN OP HET ZENDINGSVELD I
I. Inleiding
'Preken op het 7,endingsveld op Irian Jaya is zeker heel anderc dal1 preken in NederEancI', zei Iaatsi iemand tcgcn mij.
Die man kende rnij en wist, dar ik valiaf maart 1981 tot
januari l992 in Indonesië heb gewoond en gewerkt.
Ik heb hem ongeveer he%volgende antwoord gegeven: 'Nu
u cr za iiaar vraagt, geloof ik niet dat ik nu anders preek
diin op Irian, want ik probeer hetzelfde Woord re brengen.
Mei vririrwerk voor de preek doe ik op dezelfde manier en
ik maak een preek met dezelfde gerichtheid: "Hoe bereik
ik mcE de7e hoodqchap de mencen die voor me zitten". De
mcnsen in Nederla~idzijri anders dan op Irian -dat is waar
-, inanr dat ic; dan ook het enige verschil.'
Tocn een paar weken later iemand mij een zelfde soort
vraag stcldc, gaf ik hem een snortgelijk antwoord. Later,
op weg nuur huis, begon ik ernver na te denken. Ik realiheerdc rnc tarn, dat ik dit onderwerp altijd intuïtief benadcrd had, niaar er nog nooit systematisch over had nagedacht cn ge~tudeerd.
Bij het nadenken over deze vraag herinnerde ik mij ook
nndcrc voorvallen, die in7icht geven over hoe mensen in
onze kcrkcn ovcr deze 7aak denken.
Vanaf inijn bcvcstiging in oktober 1978 tot mijn uitzending in inaart 198 1 heb ik mij voorbereid op mijn zendingrtauk. ln die periode zei iemand tegen mij: 'Ik denk,
dat je niet veel boeken hoeft mee te nemen, want een korte verklaring en een parafrase en een paar kinderbijbels
lijken rnii wel genoeg.'
Een ander 7ei tegen mijn moeder: 'Jammer, dat uw zoon
weggaat, want op het zendingwelcl verleren ze te preken.'
Er zijn ook inensen in onze kerken, die een taak op het
zcndingiveld 7ien als een carrièrebreuk.
Tk denk, dat deze voorbeelden duidelijk aangeven, dat vele inenqen in onze kerken vinden, dat het werk op het
~endingsveldtotaal anders is dan het werk in Nederland,
wat preken aanraat. Zi.j zijn volgens mij van mening:
'Een zendeling hoeft voor zijn preken niet 10te studeren
als een predikant in Nederland. Het preken maken op het
7endingsveld ic zo anders, dat je her preken maken voor
Nederlands publiek verleert. Dat manco is zo ernstig. dat
een zendingsverleden voor een loopbaan als predikant in
Nederland altijd nadelig is.'
Intuïtief zeg ik tegen zo'n redenering hartgrondig nee.
Preken op het zendingcveld is soortgelijk aan preken in
Nederland. Alleen het adres is verschillend: Het zijn
mcnsen levend in een andere context, een andere omgeving, een andere cultuur.
Zijn anderen het met me eens en wat zegt de Bijbel er
over?
Om op die vragen een antwoord te vinden, begon ik in
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mijn bijbeltje naar gcdeeltcn ovcr dit onderwerp te .meken. Ook kcck ik in mijn bibliuthcck naar hoekcii eii aflikelen over dit onderwerp.
Hieronder vindt u het resultaiit van mijn 7oekactie.

2. Bijbelgegevens
Al bladerciid in mijn bijbelt.je stootte ik op het v o l ~ e n d e
gedeelte. 111 1 C o r i n t h i h 14 : 23-25 slaai hei volgende te
lezen:
'Indilirn dor1 d~ ~ r h e l r cyrPrieentc
.
hijerrzgrkornrn is en
alken in tongen sp~.ekenen rl- knnieri to~ho(~rdei~.s
oj'
on4yr/oz.igrnbinnen. zullen zij ni(9t zrggen, ílut ,?ij Mwrtuírl sprerkt? Moai- als allrrz pi-ofrtri-eii P I I er Komt ~ c n
ongrloiigr rif torhoorder hirrnrn, d í ~ nM.OFZFI hij d001aIIen ~,Fer/egd,M'I>TL!~
hij dooi- n l k n clnor<qt.»iid,het
v ~ r h o r g e nvan
~ zjjn hoi-t ko»ir oan her licht en hu zrxl
zich ter aai-J~Hverpeit,God aunhidden cn helUd&w,dut
God Inderducrd in UH, r n i í l d ~ iis~.'
De betekenis van deze woorden hoef ik niet volleíli_~uit
te schrijven. Voor ons onderwerp is slechts van belang,
dat de predikers en voorgangers rekening moeten houden
met het gehoor en zelfs met hel mogelijke gehoor. Een
egotrip is de voorganger niet veroorlmfd. Lees ook het
voorgaande en het vervolg: van dit gedeelre maar na.
Verder wordt uit deze tekst duidelijk. dat de prediking allijd geschikt moet zijn voor gelovige kerkleden en ongelovige gasten. Zelfs als die er niet ~ i j n moel
,
de prediker
er rekening mee houden, dat ze kunnen binnenkomen.
Heel I Cor. 14 laat zien, dat de eredienst gericht moet
tijn op de luisleraars. Het gnnt oin verstaan (vers 2);
stichting {vers 3 , 4 . 5 , 12, 17, 26); vermaning (vers 3); bemoediging (vers 3): nut {vers 6); kennis (vers 6): onderricht (vers h); verstaanha~evolzinnen spreken (vers 9);
b e g ~ j p e n(vcrs 9); hctekenis kennen (vers I l); uitIe~gen
(vers T 3, 27, 28); vcrstand (vcrs 14, 15, 19, 20); amen
spreken (vers 16); weten (vers 16); onderwijzen (vers
19); lcring (vcrs 3 1 ); opwekking (vers 3 1 ).
Daarbij gaat het om de aanwezige mensen (vers 3): de gemeente (vers 4.5, 12, 19): de broeders (vers 6); men (als
hoorders) (vers 9): ik (als hoorder) (vers 11): de toehoord e r ( ~ )(vers 16, 23, 24); de anderlanderen (als hoorder)
(vcrs 17, 19); ongelovigen die hinncn komen (vers 23.
24): allen ( 3 1 ) in dc samenkomst (26) van de gemeente
(28) (vers 26 tlm 33).
Het gaat dus om het aanwezige publiek. Die moeten er
wat aan hebben, want als zij e r niets aan hebben, moet je
je mond houden (vers 19 en 28).
Het bijliels uitgangspunt is voor de prediking, voor alle
prediking, dat het ~ i c hricht op de hoorders. Waar ik mk
preek in Nederland in een Gereformeerde Kerk of op het
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zendingïveld voor een stel heidenen, die het nag nmit eerder hebhen gehoord, altijd zal ik dus dir moeten proheren:
HW krijg ik als prediker deze boodschap bij die mensen.

3. Het muituut van tiat uitgangspunt in de pmktijk
Het adrcs van de preek is mede bepalend voor de prcck.
Dat geldt overal. Ik kan dat duidelijk maken met het intrappen van een paar opcn deuren.
Voor zondagschoolkindcrcn preek je anders dan v m r studenten; voor studenten in de theologie anders dan voor
die aan de kunstacademie: voor doven anders dan voor
geestelijk gehandicapten; voor Nederlanders anders dan
voor Irianezen en wcer anders voor Zaïrezen etc., etc.
De tekstkeuze, de taal, het taalgebruik, de beeldspraak, de
preekstijl wordt geheel h p a a l d door het gehoor. Je preekt
niet over aboriiis provocatus en gezinsplanning in een bejaardentehuis; j c prcckt niet in het Frans voor Russen; je
preekt nict in een academisch jargon voor Amsterdamse
bootwcrkcrs; je geliruikt geen beelden uit de zeevaart en
zeevisserij h(i mensen die nog nooit een zee hebben gezien; je preekt niet in de stijl van de Griekse rethoricn tegen jongelui van de 20e eeuw.
In een preek moet je ook rekening houden met de religieuze positic van de li oord er^: Zijn het heidenen, belangstellenden, vijanden van het Evangelie, onverschilligcn,
yelovigcn (gedoopte of belijdende leden), Joden, Mohammedanen ctc., etc.
Het adres vim de preek is dus zeer belangrijk.
Ik ben niet $c eerïte die dat zegt.
Kuyper schrccf al eens - ik citeer hem via Veenhof:
' D e Dirnaar der Wonr-ds is huisvader aan den disch,
dit' ar inrgcn Izeeft dat a l l ~ nnuui- eisch hun voeding
ontigun,yen.[ J i j tberkoopt niet, waar deelt uit, en de
v e t ~ n ~ ~ r i l ~ ~ o ~ ~ d rvoor
l i j k de
h r ideugdelEjkheid
d
del- spq,-cT rust ?ziet op ~ ? aaii~ii/en,
ir
maar iqoorralo p hem. En
o o k . hij is geen C I F ) O I ~ P ~ Pdie
I , dc simplitiekust openzet
rn cv. nu de parrPnfen muur- in laar grns~/uinen,maar
c7enmedirqjnme~stri-,
die. endpi- iirmn~orirdt.lijkheid
uun de heer^ van l p v e n en dool/, zijn recept voor~rhrijfr:i ~ t MWI
s
ynpn in andere tulen ncjg schprper:
i,oorsrhrift of ordinantie noemr.
Dit maakr nu de vraag: Op wie het Woord moet wordrn rocgepclsa, ilurrn coo hoog gewicht; iets ai nog
nriridci zoo :oir ;GI?, coo deze allen eender waren en
g p l l j k p hrhoejien hnu'den en aan dezelfde krankheid
l~cien,niuar wel terdege zoo is, n i ~dit a l k s op allerl~i
manier uirreiilr~opap n I . F ~ , T hili."
L
Ook Meijer' en Kruidhof' menen, dat het adres mede bepalend is voor de preek. Er zijn tussen hen wel onderlinge
verschillen, maar die ~ i j nhier in dit verhaal niet zo van
helang.
P.R. R a a ~

' A. Kuypcr. via C. Veenhof, Pipdik

hpf Woord. Goes, z.j., pag. 23516.
P.K. Mcijer. 'Zendingsprediking: een praktisch (?) verhaal ovcr war
hei heiekent niissionaii- dienaar dcs Woords tc zijn', in: Pro Mini.~teiio,
D2 (Zendingsweteirschap, p. 89-97),juli 1942.
' J a c . Kniirlhof. 'Missionaire dicnarcn des Woords: Dienaren des
Wmrds, maar missionarissen'. in: Het licht drr wcreM. rrfemten trndingscongrcs 1982 YL~.iisr.h~df-Noord.

AAN D E BROEDERWEG

DR. C DE RUIJTER
Op 16 december 1992 promoveerde drs. C.J. de Ruijter,
als docent verbonden aan de Theologische Universiteit te
Kampen, tot doctor in de theologie. Zijn proefschrift
heeft als titel De horizon i.un het heil. theorie en praxir
hij Jnhana IEaptist Mrrz en Clndovis Bof, mede in verhand met de v~rkondigingen hef diraconarar van de kerk.
Wij willen onze mede-redacteur daarmee van harte gelukwenscn. Toen de synode van lieeuwarden hem op 3
mei 1990 benoemde als opvolger van dr. C. Trirnp, werd
tevens besloten dat de datum van de erneritering van prof.
Trimp en hei optreden van drs. De Ruijter al.; hoogleraar
door de deputaten-curatoren nader zou worden vastgesteld. Dit hing samen met de promotie-studie, waarvoor
de laatste zich geplaatst zag. Dat was een zware taak, omdat hij tegelijk ook naast prof. Trimp bepaalde collegcs te
Kampen moest verzorgen in de zogeheten diaconiologische vakken.
Zijn promotor sprak dan ook van een onvolprezen prestatie in ruim twee jaar, die hij verder typeerde als een 'reuzenzwaai aan de rekstok van het denken'. Nu, daarvan
getuigt dit proefschrift, waarin ook veel filosofisch materiaal werd verwerkt. Vandaar dat prof. Trimp gewag kon
maken van de coöperatie tussen theologie en filosofie,
dank zij de Inzet van de mede-promotor prof. dr. K. Veling.
De rector, prof. drs. B. Kamphuis, sprak ovcr afnemende
zorg en toenemende bewondering bij de Senaat, naarmate
de promotie-studie vorderde. Het resultaat werd door dl;.
P.W. van de Kamp, die de 'vriendschappelijke oppositie'
voerde dan ook geprezen wegens de bondigheid, helderheid en wetenschappelijkheid van dit proefschrift.
Ook dr. A.N. Hendriks sprak zijn bewondering uit, toen
hij de spreuk citeerde: 'Een groot boek is een groot
kwaad'. een euvel waaraan de promovendus zich niet
heeft schuldig gemaakt.
Helaas kunnen we niet een breed verslag van de promotie-plechtigheid geven. In deze l a a t ~ t eweken van het jaar,
waarin ook ons blad onder hoogspanning moet werken, is
er weinig ruimte meer over. Daarom deze korte impressie.
Opvallend was, dat bijna alle opponenten ingingen op de
stelling van dr. De Ruijter dat zijn vakgebied beter de
naam 'praktische theologie' kan dragen dan diakoniologie. Niet alleen, omdat men zijn tong bijna breekt bij het
uitspreken van deze naam - liet is mij overkomen als
praeses van de Generale Synode van Leeuwarden, al was
de promovendus zo vriendelijk mijn naam hier niet te
noemen! -, maar vooral, omdat *detheologie zich binnen
deze sector vooral bezint op de praxis van het ambt en de
gemeente' (1 64).
Tegenover de kritiek hierop legde De Ruijter er de nadruk op dat es tussen hem en prof. Trimp fundamentele
overeenstemming bestaat. Een naam is tenslotte maar een
naam. Daarmee kwam hi*jwel buiten de pas met zijn prcv
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motor, die gesteld heeft: 'In het licht van de geschiedenis
ral snellcr duidelijk kunnen worden, dat de kwestie van
de nomenclatuur helangn,iker is dan menigeen aanvankelijk geneigd is te denken. De naam heeft iets Ze maken
me[ het recht op aandeel in de woning en met de wettigheid van de geboorte'.
Vandaar dat prof. dr. M. te Veldc na zijn prijzende woorden als: 'Maar wcinig gereformeerde theologen ~ g op
n
dit gebied LQ thuis al5 13e Ruijter', juist kritiek oefende op
deze naamgeving. WCEke praktijk van de gemeente is bedoeld? Zijn niet alle theologi~chevakken op de praktijk
gericht'! Verwijdert de promovendus zich hiermec niet
van de hclc encyclopedi5che orde, die onze Universiteit
hanteert'?
Ook dr. Velin? stelde kritische vragen inzake de stelling
van dr. De Kuijtcr dn! aijn vakgebied bezinning wil zijn
op de praxis van de gemeenteleden onder dc norm van
Gods Woord, met methodische aansluiting aan andere
wetenschappen. Worden zo 'praktische theologie' en 'de
sociotogiache wetenschappen' niet nuosr elkaar geplaatst:' Werkt in dc sociologie ook niet een bepaalde
idctilogie? Hij refereerde daarbij aan de laatste stelling
van de prommendus: 'De gereformeerde theologie heeft
bchuefte aan ontwikkeling van schriftuurlijke criteria
voor ideologie-kritiek'. Hij stelde de vraag hoe en door
~ ? dczc
e criteria dan ontwikkeld dienen te worden.
Als laatste opponent voerde prof. Trimp het woord. Hij
vroeg zich af, of het jiiist is het diaconaat uit te breiden
tot de genademiddelen. Gaat d a a m e c de eigen kleur van
de _genademiddelen niet verloren? De vraag, hoe hct heil
in Christus i.ealStcit wordt ligt op een ander vlak dan dat
van de genadenliddelen zcIf.
Jammer, dat door het 'hom finita est' van de pedel de
promovendus niet in stilat was op deze indringende vragen te antwoorden.
Wc hebben in dit korte hestek geen ruimte meer om op de
bondige antwoorden die dr. De Ruijter zidn andere critici
gaf in te gaan. Dit hoeft ook niet, want we hopen dat hij
nog lange jaren 'de ruimte' krijgt om zijn overtuigingen,
die van grote denkkracht getuigen, op de Kamper katheder te ontwikkelen.
Tijden5 de druk hczuchte receptie overhandigde de secretaris van de deputaten-curatoren aan dr. De Ruijter de
brief, waarin hij per 1 januari E993 benoemd wordt tot
hoogleraar in de diakoniologische vakken, of moet het
zijn: in de praktische theologie? De tijd zal het leren.
Rest ons nag cim ook zijn vrouw en kinderen in onze gelukwensen te betrekken. Zij hebben 'tussen Rotterdam en
Kampen' de spanningen mee gedragen, die het werken
aan dit proefschrift brachten. Om nog eenmaal de zaak
van 'theorie er1 praktijk' te memoreren, In het slot van
7ijn proefschrift schrijft dr. De Ruijtcr: 'De belangrijkste
hulp dank ik aan mijn vrouw. In een rijd, dat ik intens in
beslag gcnoinen werd dooi. de theorie, heeft zij op haar
manier mijn hand me€ de praxis bewaakt en levend gehouden. Samen met haar dank ik God Die ons een plaats
gaf in zijn kerk en zri cins leven stelde binnen de horizon
van zijn I-leil' (1 92).
In deze danken delen ook wij als redactie en lezers van
het blad De Xefnmarie, dat voortaan onder haar redactieleden ook prof. dr. CC. de Ruiirrr mag noemen.
W.G. de Vries
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PERSSCHOUW
Bidden voor onze kinderen
Pror. K Runia schrijft in het C~nrraalWeekblad van 13
november 1992 over de moeite voor oudcrs, als onze kinderen andere wcgen gaan. In veel gezinnen komt het
voor, dat een of meer kinderen niet mecr naar de kerk
gaan en soms zich helemaal van het geloof hebben afgewend:
Zo ken ik een gezin waar twee van de vicr kinderen er 'niets
meer aan doen' - mals hei vaak uitgedrukt wordt - en de twee
anderen zich hclemaal op de transcendente meditatie gegwiid
hebben. En als we het in ons eigen g 7 i n niet tegenkomcn. dan
merken we het in de wat 'wijdere Pimilie': in de gezinnen van
onze broers cn zusters of die van onzc vrienden.
Ook veel grootouders tobben met dit probleem. Laatst zci een
grootmoeder tesen me: 'Ik heh vijftien kleinkinderen, waarvan
zcs gedoopl zijn. Als ik dan cen kerkdienst meeinaak waarin een
kindje gedoopt wordt, heb ik liet erg moeilijk, want dan moet ik
telkens denken aan mijn eigen kleinkinderen, die niet meer gedoopt zijn. Als ik eens bij mijn kinderen logccr, wordt mij nog
wel de gelegenheid gegeven om voor en na de maaltijd te bidden. maar de manier waarop dal gebeurt doet me pijn: "Even
rtil, jongens, want oma wil bidden", maar het ge7in zelf doet
niet mee.'
Als je dat hoort, voel je iets van de pijn en zou je hijna met haar

Kunnen we als het zo ligt, nog wat doen? Professor Runia
wil. 7ich beperken tot één aspect: we kunnen en mogen altijd bidden voor onze kinderen en kleinkinderen. Vcel ouders en grootouders doen dat elke dag. Je doet dat al in de
vakantie, als kinderen en kleinkinderen alle kanten ~ i j n
uitgezworven. Je bidt dan voor hen, of de Here ze een
poede vakantie wil geven en ze wiI bewaren op hun vele,
soms onbekende wegen.
Maar het wordt toch nog heel anders en nog veel intenser, als
sommipc van je kinderen (en ditarom ook van je kleinkinderen)
'andere wcgen' gaan in hun leven. Eest praat je er nog wel met
ze over. Maar op een gegeven moment wordt dat een gepasseerd stadium. Je merkt dat ze er niet meer over willen prdten en
dat elke poging van jouw kant om zo'n gerprek te heginnen met
ressentiment wordt begroet. En je wilt het contact toch ook niet
verliezen. Dan blijft er niets anders over d,m voor ze te hidden
en ze op te dragen aan de trouw van de Here God, die 7c indertijd ook in zijn verbond heeft opgenomen. We hebben immers
met deze kinderen van ons hij de doopvont gestaan? T e n is de
Naam van de Here God over hun leven uitgesproken en is hun
Icven aan die Naam verbonden.

Een mevrouw schreef hierover in een htiek
'Wat wordt hct gebed vaak onderschat in onze kerken cn in hel
persoonlsjk leven. Ik maak het dagelijks mee, en als er wc1 gebeden wordt. wat is er dan vaak weinig vertrouwen en veiwachting (...). Wij mogen toch weten van cen Hemelse Vadcr, aan
wie we al onze nood mogen voorleggen (...). Ook in dit ~ p e c i Cieke probleem is het gebed de weg (...). Als ouders kunnen
schuldgevoelens jc aanklagen. Maar wat een k v n j d i n g is het
dan te weten dat. als je je schuld belijdt, als je erkent dat je zoveel hebt laten liggen en soms gccn goed voorbeeld heht gege-

ven. de Here yaamr vergecfi. nat H IJ er dan ook niet meer op
'
wel, maar Hij riiet.'
rerugkomt. Wil doen dal ~ c l lrni~ïchien

Vervolgcnr schri-ift Kunia over mordri Moriiru cn i.adci.
.Trih."
U e ~ ebriel' riccd inc ccn heetje denkeii aan hei hekeiide verhriul
uver Moii~c'rr,de tnoedzr van A~fgustinus.Zil was zclf een chsisten, niaitr was getroiiwd rnet een heideiiae man. Tocli Iiad ze
harir kind Auguatinus christelijk opgevwct. Matr tocii hij groter
wcrd, ging deze briljanie ~ 0 0 1 1heel 'andcrc wegen'. Eerst raakte
hij in de Griekse lïlcisciire verstrikt. I.atcr kwam hij bij eer1 of
andcrc vieelnrle iekie terecht, clir hem hclcinaal in beilap nam.
Op ccn dag klaagde Le tiLiarnood ovcr h v ~ 7win
r
aan de plaatselijke biïscliop. Die wist niei beier te clrieii dan haar liel vertinostende antwoord tc peveri: ' E n kind vim ~riveelgelicdcn kan niet
verlrireii gain.' Ik licb liet gevoel dat de bisschop hiermcc cigcnlijk biiiien 71111hockjc ping.
Nergens wordt on\ 111de bijbel de garantie gegeven dat, als wil
rnaur vccl voor onze kinderen en kleiiiLiiiderc-n hiddcn. het
' v a n ~ e l t 'wc1 gocd iiier ze zal komen. We kunncn dc Hciv God
niei dwingcn. ook iiiet door oiir gebed! Maar we kunncn ze wel
voorldurcnd ziaii zijn liefde en Lorg opdragen en ccn bcrocp
doen op zijn belolien! En wc wctcii dat Hij een Hoorder van de
gchcdeti is! We rntieien de kracht van Iict gebed nooit onderichntten. Her cebed l i e e l i reii Ileel cigcn functie in de iiitvoering
van Gods plannen niei d e 7 ~ivcrcld. Hct gebed speelt daarin een
grote rol. zorils we uit cIe Iiclc Ii~lbclweteii. We mogen dl o m e
zorgen. ook die civci hindcrcii cn kleinkinderen boor de Here
God tieerleggen en I-Iij ral cr wc1 dcpelijk rekening niee houden.

EI? k i n inortcii wr :r doai. ook Irrreri li,q,qrn' HP(pirihlr.r.in imrrti
imc,eli r i i r ori:r g~7hrrleni s rE(xr wc de :ot,qen 11el iluai- dr. H r ~ c
Gor/ fot>dilin,<~en,
niaui- :P dut? ortmirldrlhjk M.cri- o p o i r r eigeti
sr.horidoi .r ncnirn rn r i t l i w trrirg,quun otis r l r i ~ ~ l i l kkci.r,17
i
i17
Lrrrii :e inuai hrl Hrrii rti I m r :r mooi. nati Hem O Y ~ I !

Wc hchbeii in de bijbel een prachtig vnorhccld van een vader
riic 7tch zorgen 111aakt over hei gcc\tclilh I c ~ c nvan zijn ki~ideren Wc vinden dat verha,il in hei heyiii van hct hoek .Jr)h. Van
deze rneni. ~ e gChid
i
7clf 'Ytcinand is op iiiirtle z6 vroom en aprecht. ~odvrt./endeen ruilkcndc v,in het kwaad.' En daar wordt
dar1 één voorbeeld kan gcgcvcii
Job war een rijk mlin en 7iln kinderen deelden ~iiteraardin die
rijkdom Hi] had veel kindcrcn: zeven zonen en drie docliters.
Otn de heuii organi\ccrdcn de jongens een feest, waarbij I e oclk
hlin Lucien uilnndigdcn Hct war een echt feest: her duurde 7even dagen ldng cn cr wcrd in de regel flink wat wijn hq gedronken.
Voor de vrciine vilder Jrih W W dit alles nret zonder problemen.
Hij wist niaar al le goed dat, UISmcnseti flink drinken. ze Femakkelijk in de Iriui gaan. Hij dacht bij zichzelf: 'Misschien
hebben mijn kinriercn gcnindigd en in hun hart God vaarwel gezegcl ' Leiierlijk staat cr: 'God gezegend.' Dat kan twee dingen
betekenen: Ciod vervltickcn of iifsclieid nemen van God. De vertalrng van hei NCiR hecft voor liet laatste gekozen. 'ln hun han,'
denkt Job. Ze zullerr het niei openli ik zeggen. maar alr je het zo
goed licht cir zulke heerlijke I'eesteii kunt hnuwcii, Es het heel
genlakkclijk voor een tiierif God te vergeieil. Gebeurt dat in onze tilt1 van alpctnene welvnan ook niei vaak?
Wat cirict Job dan? Als een echte pairiarch roept hij na hct feest
al zijn kinderen bij elkaar en 'heiligt' T e . d.w.7. 7c moeten zich
van rcksiiele orngang onthoiiden, 7icIi7clf W B S S ~ I I en schone
klcrcn aantrekkeri. En dan breng1 Joh (ie volgcnde inorpen voor

ieder ban hen ccn bi~ndoffcr een offer waarin liuri eventuele
scliultl voor Gods gczicht bedekt wordt.
Vrior uudcrs blijvcii dc kiiidereii altijd 'kincleren', ook al zij11 ze
volwassen. Je draagi r e altijd met Ie iiiee, in jc gcduchtcn, in jc
han Als je ze mei je wtxirden niet meer hcrcikcn k~int,ciok d u n
blijven ze rriet je meegaari. Dan blijf je kririr 7e biddeii - tot ]e
laatste snik!

G.J. van Middelkoop
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