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

WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN

VOETSTAPPEN VAN DE KOMENDE CHRISTUS
Terugblik
1992. In de Bijlmer stortte een vliegtuig neer. Een schok
ging door ons volk. 'Dar kun dus nok opeens gebeuren.'
Bij Hoofddorp ontspoorde een trein. Vijf mensen stierven
in één klap. Wij zitten ook wel eens in de trein.' De
agressie in Duitsland tegen buitenlanders deed velen huiveren. 'Dat zal toch niet in Nederland de kop opsrcken?!
De invla~dvan J a n w a t zal dan mogen groeien, maar
dar.. .: nee toch!' We gaan nog een stapje verder van huis:
in het voormaiige Joegoslavië moorden mensen elkaar op
gruwelijke wijze uit. Taferelen uit Libanon vinden nu
plaats in Europa. Ook de concentratiekampen zijn weer
terug. In de beschaafde wereld. 'Ze kunaea niet omgaan
met hun mijhheid.' Nog verder weg, in Somalië, sterven
velen van de honger. 'Het is dan wel ver weg, maar het is
W P ! heel erg.' In wat voor wereld leven we? Waar is de
HERE? 'Zeg, die God, die jij dient, hestuurr die dit alles?
Hoe kan dat?!'

.

Nood leert..
Rampen zijn in de bijbel aangekondigd. In het bwk
Openbaring lezen we profetieën. Zegels worden verbr*
ken en bazuinen klinken. Allerlei verschrikkingen voltrekken zich op aarde. VreseEijk! 'Hoe kan God.. .?' Na
het verbreken van de zeven zegels en het blazen van zes
bazuinen staat er een korte situatieschets in de bijbel. Wat
heeft de nood in de wereld tot gevolg gehad? Zijn de
mensen tot inkeer gekomen? Hebben ze zich bij schokken
,
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vastgegrepen aan dat wat vast en zeker is? Er staat dan in
Openb. 9 : 2 1: 'En zij bekeerden zich niet.. . '
Zelfs al zou de aarde uit haar stand wijken, het Woord
van God houdt stand in eeuwigheid. De meeste mensen
grijpen het niet. Ze komen niet tot bezinning. Rampen laten ons hardhandig merken: er komt een einde aan deze
wereld. Christus is bezig terug te keren naar de aarde. Gerichten zijn Zijn voetstappen. Je merkt, dat Hij in aantocht is.
Door de nood kan een mens vurig tot God bidden. Nood
kan ook brengen tot de meest grove vloeken en venvensingen. Waar komt al die ellende vandaan? Het is ontketend door de zonde. Satan en mens vonden elkaar in hun
opstand tegen God. Staat de HERE machteloos tegenover
het kwaad? Nee, zijn hand is niet tekort. Het kwade gebruikt Hij voor het voltooien van zijn plan. De HERE
heeft met de gerichten de bedoeling mensen tot nadenken
en tot bekering te brengen. Dat zal doorgaan: ook in het
jaar dat voos ons ligt. Tot het einde van de geschiedenis.
De HERE wil niet dat mensen verloren gaan, maar dat ieder zich bekeert. De HERE wil mensen op de knieën
dwingen voor Koning Christus. In Hem is redding. Niet
alleen de voetstappen van Christus waarnemen, maar ook
zijn Woord aanvaarden.

Beweging door gerichten
De proleet Zacharia heeft nachtgezichten gezien. Dat waren geen dromen. Hij heeft ze wakend ontvangen. Visioe-
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ncn. In het eerste visioen zijn iuiters teruggekeerd van het
doorkreii~envan de aarde. Hun rapport is: De aarde verkeert in volkomen rust. De Engel des HEREN pleit daarna voor het volk van God: 'Hoelang nog zult Gij zonder
erbarmen zijn over Jeruzalem'? De rust is negatief. Er
komt geen verandering in de politieke verhoudingen van
die tijd. Machtsblokken bIijven onwrikbaar op hun plaats.
Er is verdriet over dit verslag van de ruiters.
Het laatste visioen meldt wel veel beweging. Paarden die
wagens trekken cn over de aarde gaan. Mensen kunnen
wel zeggen: 'Ach, h ~ hlift
t
toch aIlernaal hij het oude. Er
verandert niets. Alles is odelheid en afle dingen zjjn onuitspr~kelijkvernanele~id'.De HERE doet geen goed en
H i j doet geen kwulad' (Zef. 2 : 12). Zo is het niet. Het
blijft niet allemaal bij het oude. Paarden staan te trappelen van ongeduld om de wagen5 te trekken en de aarde te
doorkrui~en(Zach. 6 : 7). Het zijn sterke paarden. Er
komt heel wat geweld los.

Waarop wachten re?
De paa~denstonden te wachten op het bevel om te vertrekken. Dat signaal wordt gegeven door Iemand, van
Wie aan het slot van het nachtgezicht gezegd wordt, dat
zijn Geest in het Noorderland tot rust wordt gebracht. De
bevelhebber is dezelfde als degene die over de Geest beschikt. We lezen in het Xe visioen van 7 ~ c h a r i aeen profetie van de Here Jezus. Hij die in Zacharia 6 'Vort' zegt,
is Dezelfde die in Openbaring 6 de vier zegels verbreekt
waardoor de vier dieren 'Kom' zeggen en vier paarden
tevoorschijn treden. De Here Jezus ontketent het. Om
verder te komen met Zijn werk. Om uit te komen bij het
nieuwe paradijs. 'Hij komt een nieuwe wereld stichten op
recht en op gerechtigheid' (4e couplet van Psalm 98).
Zijn voetstappen zijn waar te nemen. Het blijft echt niet
altijd zoals het nu is. De Here wil dat ieder mens tot beKERNREDACTJE-
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zinning en inkeer komt. De Here geeft het bevel. Hij hestuurt ook dat geweld.
Vergelijking
Stel: u neemt de moeite om die twee bijbelgedeelten te lezen: Zacharia 6 : l -X en Openbaring 6 : l -X. Een vergelijking dringt zich aan u op. Gekleurde paarden in beide gedeelten. Het gaat in beide gevallen om vier verschillende
soorten paarden. Ook zijn er grote ver~chillen:1. Er is
een verschillende volgorde in de kleuren. 2. In Openbaring worden er symbolen hij genoemd, die aan de ruiters
gegeven worden. 3. De vierde soort is in het ene geval
'gevlekt' in het andere geval 'vaal'. 4. In Zacharia worden wagens getrokken: in Openbaring betreft het ruiters.
Het lukt niet dat met elkaar in overeenstemming te h e n gen.
Het gaat wel in beide gevallen om gerichten. Zacharia
spreekt over strijdwagens. Apart worden de plaatsen genoemd waar de ergste vijanden van God wonen. Het
Noorderland i s Babel: daar is mevrouw goddeloosheid
heengebracht (7e visioen). Het Zuiderland is Egypte. De
verschillende kleuren dienen in Zacharia voor hec onderscheid. In Openbaring gaan ze vergezeld van symbolen,
die ook op een bepaalde macht wijzen.
De witte paarden voor de wagen wijzen niet op een soort
UN-voertuig em vrede te bevorderen. De gevlekte paarden met hun wagen wijzen niet op camouflage voor een
voedreltransport. Nee. Gerichten gaan over de aarde.

Twee wagens naar Babel
Miss Veronica of vrouwe verleiding woont in Babel. Er is
voor haar een tempel gebouwd. Naar dat oord-van-revolutie-tegen-God-en-geboed worden twee wagens gestuurd. Babel is de h a r d van verzet. Dat land is in het ?e
visioen Sinear genoemd: een andere aanduiding voor Rabel. Daar leven de mensen voor zichzelf: zonder erkenning van God. 'Je bent maar &&nkeer jong; hei is naijra !Pven.' De wagens doorkruisen de aarde. Het eindpunt van
twee van hen is Babel. Zacharia hoort: Daar wordt de
Geest van de Here tot sust gebracht.
De Geest wordt over de aarde gebracht. Door het Woord
werkt de Geest. De Pinksterbedeling zal bloed, vuur en
rookwalm te zien geven. Rampen en oorlogen. De mensen zullen door de Geest voor de keus geplaatst worden.
Het zwaard van de Geest wordt de mensen op de keel gezet: aanvaardt u de Zoon van God als Heiland der wereld
of niet? Zo ja, dan mag u wonen in de stad Gods. Zo nee,
dan is dat zwaard voor u ten dode. De wagens gaan verder. UiteindeIijk zal Babel vallen. De stad van de mens
gaat eraan en allen die met Babel in contact staan zullen
rouwen (Openb. 1 X).
Barensweeën
De Here stuurt de wagens over de aarde. Hij deed ook de
ruiters komen. We hebben er duizenden vragen hij. Waarom zo? Laten we onze vragen tot rust brengen hij het offer van onze Zaligmaker. Daar is het bewijs van Gods

-
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liefde. Hij heeft het beste met de schepping voor. Hi.i
heeft de prijs laten betalen voor een nieuwe schepping.
Christus mnest daiirvoor bloeden en sterven. U merkt
toch dat Hij eraan komt?! Gerichten zijn barensweeën
van de nietiwc wereld. Wetteloosheid hoort daar ook bi.1.
De verwercldlîjking neemt toe. Ceniisloos prohert de satan dc kerk uit te hollen. 'Niet tr moclluk leven, hoor. Jc
mag toch van her leren xeni~tea.'Jazeker, maar dan ook
echt van het LEVEN. Leven is de omgang met de HERE
dankzij Christu5' offer. Je kunt je HERE cr toch niet buiten houdena?!Dat is leven tot in eeuwigheid.

Crisis
Satan is op aarde geworpen. Sinds Christus als Advokaat
aan de rechterhand van God troont, komt de aanklager satan de hemel niet meer in. Op aarde gaat hij als een zot
tekeer. De Hcre doet ons niet wcerloos op aarde leven.
Hij heeft zijn Geest uitgestort om te kunnen strijden tegen
de tegenstander. Die vijand redt het niet. Laten we beseffen wat we doen. Hij wil alles kapot maken: huwelijken,
gezinnen, levcns van jonge mensen. De sadist. De wereld
in de crisis, en wat doen wij? Wij zitten TV te kijken.
Hoevelcn leven er in liefde voor de tegenwoordige wereld? Sommige jongeren weten alles van muziek en sport,
maar erg weinig van hun Here.. .
Jeruzdern
'['egenover Babel is er Jeruzalem: de ~ t a dvan God. Die
stad Jcruzalern wordt ondier vuur genomen. In die stad
werkt de Geest om de bewoners staande te houden. De
Here beschermt zijn duurgekochte stad. Hij is zuinig op
de zijnen. Eens wordt alles Jeruzalem. Babel zal verdwenen zijn. Onder leiding van de Heilige Geest en door zijn
kracht moyen we ons inzetten voor die stad. Ook in dit
nieuwe jaar. Ach Here, bescherm Jenizalem. Leg Uw
handen rond Sionc kinderen.
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HEDEN EN TOEKOMST
Waar wij ons in moeten oefenen in dit leven
dat is hel loven van God,
want het loven van God
;al her eeuwig ,feluk uitmaken
van ons rockomsaig leven.
Niemand echter kun g~schiktwor-den
voor dat eeuwige I ~ v e n ,
als hu zich niet van nu af er op [oplegt.

'

Nu dus loven wij God
maar wij ,pan ook met onze vrcagen naar God.
Onze lofialag goat gepaard mpt vreugde,
ons gebed mer geween.
Er 1.1~0sdt
ons immers iets beloofd
dut wij nog nipt bezitten;
cn omdat hij die hetft teloqfd, getrouw ss,
verheugen wij ons in hoop;
maar omdit wij het toch nog niet bezitten,
verzuchten wij vol verlangen.
Wij rnortrn volharden in &t verlangen,
tofdat her beloof& pr is,
en hct smeken voorhugaar
om plaats te muken vnnr de lofianfi alleen.

Twee tijden bestaan pr dus:
de ene die wij nu beleven,
i ~ over!eidingen
l
en h~proei~ingen
van dit Ieivn:
de andere in de roekomsa,
ongesboord en in eeuwige vr-eugde.
Aan dcze tweeheid heantwoorden in de Izaurgie
de twee perioden,
de ene i~hór,
de andere na Pasen.
De ene, vdór Pasen,
heeldt de tijd van bepro~vinguit,
wworzn wij thans leven:
de andere, die wij nu doormakm, na Pasen,
betekent het eeuwige p l u k ,
dar wij later zullen beleven.
War n ~ idrts
j vieren i66r Pasen,
dat bel~venwijk ook:
met wcar wij vieren na Pasen,
duiden wiJ uíin wrat we nog niet htzi~ten.
Dacaroin brengen WIJ die eerste tijd door
met vasten en gebcd:
deze tijd echtei-,
nu d~ vosten i7. opgeheven,
krengen wij door met het zinpn van Gods lof.
Daarop immers duidt het zirngcn van her "alleluja'
dat zoals g i j weet, 'Loof de Heer' hetekent.

In o n . ~hoofd, Christas,

l

Volgende week verschijnt
De Reformatie niet.
Nummer 1.5 van de lopende jaargang
ze! D.V. verschijnen op
16 januari 1993.

zijn heide periudt~nvoor ons ~itgeheeld.
Net lijden van de Heer is voor ons
een brelcd van het hedendaagse leven,
waarin de nood ons dru kt,
waarin wij inoetcrn zwoegen, smart verduren,
@n rensJotte srenen.
De verrijzenis ~ r h t t r
en dr verheerlijking van de Heer
tonen ons her leven dat wij zullen ontvangen,
wanneer Hij zal komen
om aan hen die het verdienen,
naar ve~dieasleIe geven:
aan de kwuden het kwade
aan de goeden het goede.
Augustinui, Preek over Psalm 148,392-41 6
uit: Louis Janssen, Augustinus' Brcvier, 1986.
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KERKELIJK LEVEN

VERNIEUWING
De jaarwisseling is een merkwaardig moment. Op voorschrift van de kalender gaat heel de wereld de balans opmaken. Men kijkt terug. Men blikt vooruit. Het wordt 31
december en dan 1 januari, dus moet het. Ook de kerk
ontkomt er niet aan. Het is de kalender van de christefijke
tijdrekening. Op oudejaarsavond komen we bij elkaar en
openen G d s Woord. In de eerste kerkdienst van het
nieuwe j,ur staan we erbij stiI, dat de Here verder wil met
deze wereld.
Op gereformeerde kansels wordt in deze dagen (ik hoop
het) weinig gedaan aan toekomstvoorspelling. Des te
meer wordt het verleden gewogen. Hec verleden kennen
wij als de geschiedenis van onze daden. En zelfs onze
heste werken kunnen voor Gods gericht niet bestaan, ze
zijn allemaal onvolmaakt en met mnden bedekt. Daarom
wordt een verleden jaar in de hand van de Here gelegd, in
vertrouwen op zijn goedheid.
Is een gereformeerde oudejaarsdienst dan per definitie
een somher gebeuren? W a m m ? Sinds het begin van 'de
geschiedenis van de hemel cn de aarde' (Gen. 2 : 4) is de
geschiedenis ook het toneel van Gods daden. In de hemel
regeert Christus over de aarde. De Vader heeft alles in
zijn handcn gelegd. De handen van het Lam, doorboorde
handen. Vertrouwen is volkomen op z'n plaats.
Een gereformeerde oudejaarsdienst is vol hoop. Het verleden Ttztat in het licht van de toekomst. De slotsom van
alle geschiedenis kennen we: eerbetoon voor Vader, Zoon
en Geest in de hoge en op heel de aarde. Elke knie buigt
voor de uitkomst van Hun dagelijks werken. Elke mond
prijst het resultaat. De voltooiing van het geheel verbaast
ieder die een stukje herschepping heeft meegemaakt.
De lof op God aan het eind van een psalm vol hardnekkige
ontrouw van het volk (Psalm 106) is niet maar een kwestie
van dom tellen: dit Is het eind van het vierde boek en daar
hoort een lof7egging. Het is een kwestie van bewust geloof (vgl. vss. 1 - 12). Wij hebben gezondigd evenals onze
vaderen, maar nok wij zullen de Here - net als onze vaderen - loven en daamm loven we Hem bij voorbaat.
Die lof is des te intenser omdat de verrassing zo groot is.
Wie heeft er in gezien, wat er dan uitkomt? Wat gezien
werd, is oordeel en ballingschap. Maar God heeft het niet
als waardeloos weggeworpen. Het Babylonische dal vol
beenderen, 'zeer veel en zeer dor', wordt voor de Formeerder werkplaats van vernieuwing (Es. 37). Evenals
vroeger de Egyptische gevangenschap de kraamkamer
werd van een nieuw volk.
Geloven in de God van de geschiedenis, vertrouwen in de
Koning van hemel en aarde, dat betekent zeker weten dat
ook Hij zijn gang is gegaan. Hij heeft zijn werk gedaan.
Hij is er ook bij geweest. Even verborgen als de Koning

in de hemel. Maar geen geheim voor wie zijn hart verheft
in de hemel waar Christus eIke dag voor ons opkomt,
geen geheim voor wie de dingen boven zoekt en hedenkt.
Schuldbelijdenis, geloofsbelijdenis en dankgebed spreken
elkaar niet tegen. Je geloof en je visie op het verleden
beïnvloeden elkaar. Je vertrouwen op God - door zijn
Woord gevoed - en je zelfkennis - Oók door zijn Woord
gevoed - zijn met elkaar in gesprek over je verleden. De
laatste zegt: je hebt t e g n alle geboden van God gezondigd en geen daarvan gehouden en vandaag kun je nog
steeds niet veel beter. De eerste zegt: Gods recht en genade is sterker dan mijn kwaad en Hij werkt het goede. En
met mijn ware geloof doe ik een k r o e p op zijn genade en
recht, ik doe een beroep op Jezus Christu~.Tk Iaat mijn
vertrouwen horen en ik laat mijn vertrouwen zien.
Neem nou de Vsijmaking. Die was geen triomftocht, ze
had meer van een smadelijke aftocht. De mensen gingen
de weg die God wees, al betekende dat m o e . 'Voowaar,
Ik zeg u, er is niemand, die huis of broeders of zusterr of
moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven
om Mij en om heit evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig terug: nu, in deze tijd, huizen en broeders en zusters cn
moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de
toekomende eeuw het eeuwige leven' (Marc. 10 : 30). Ze
kozen voor de belijdenis. Ze wensten zich te lenen voor
onbelemmerde doorwerking van heel Gods Woord. Dat
was een klein begin van gehoorzaamheid, door God aan
gelovigen gegeven ondanks hun zonde maar in antwoord
op hun dringende beroep op Christus' bIoed.
Maakt het ware geloof waardoor ik voIgens zondag 23
van de catechismus rechtvaardig voor God ben, mij perfect? Mmkt die gehoorzaamheid de vrijgemaakte kerken
volmaakt? Verre van dat! Maar daarom is dat geloof nog
wel een werk van God, een genadegeschenk. En daarom
is die gehoorzaamheid nog wel een gave van God, een
vrucht van het werk van de Geest.
Nog niet zo lang geleden heb ik hier geschreven dat de
Vrijmaking met ulle beperkingen die vastzitten aan mensenwerk desondanks de toegang open hield tot een brede,
katholiek gereformeerde beIijdenis en tot een hreed-katholiek verleden en tot een wereldwijde gereformeerde
oecumene. Iemand struikelde daarover en schreef: 'ik
noem dit een mythisch beeld, omdat het eenzijdig is. Het
laat het kwaad van het kerkisme buiten beeld. Het gaat
niet in op het feit dat de brede katholiek-gereformeerde
kerk van na de Vrijmaking in de jaren vijftig en zestig is
verloren gegaan, toen de gemeenschap met veel vnjgemaakten werd verbroken ... Het is mythisch, omdat het al
hij voorbaat van het eigen gelijk is overtuigd'.
Is een kerk die vasthoudt aan een brede, katholiek gereJAARGANG681 14 - 2 JANUARI 1993

formeerde helijdenas ineens een brede katholiek-gereformeerde kerk? Is een kerkelijke beweging die aansluiting
zoekt bij een breed-katholiek verleden ineens een breedkatholieke kei-k? Is een gelovige die de nieuwe mens aandoet, een nieuwe mens? Is een kerk die met de a m e n van
de belijdenis de Schrifnen van oud en nieuw verbond omhelst, een kerk zonder fouten? Nee. Een ware gelovige is
geen perfect mens. Een ware kerk is geen perfecte kerk.
Laten we daar alstublieft duidelijk over zijn. De gereformeerde kerken in Nederland, onderhoudende artikel 31
D.K.O., zijn sinds; 1944 niet per definitie gevrijwaard van
kerkirme of van kerkelijke onverschilligheid, van fomalisme of van subjectivisme, van veranderingsangst en vernieuwingsziekte. Wel geloof ik, dat ze de medicijn tegen
vele kwalen in huis hebben, zolang ze gereformeerd zijn
en willen worden, zolang ze dus ernst maken met de
Schriften van het oude en nieuwe verbond en de leer die
daarop is gebaseerd, zolang ze zich door de oecumenische en gereformeerde hel ijdenisgeschriften naar het
Woord vrin G d taten verwijzen.
Hoe moeten we dat uitleggen? Dat een gemeente niet
zichzelf op de borst slaat, a2s ze na de avondmaalsviering
dankt: 'wij danken U, dat U ons waar geloof geeft, waardoor wij aan zulke weldaden deel krijgen'. De ware gelovigen in die gemeente weten dat ze geen volkomen geloof
hebben, dat ze God niet met zoveel ijver dienen als ze
verplicht zijn (en zichzelf verplicht heblien). De makheid
van hun geloof en de kracht van het kwaad in het eigen
leven zijn dagelijkse werkelijkheid. Dat is de religie van
de gereformeerde belijdenis, tot en met dat dankgebed!
Ik wcei, dat er in de gereformeerde kerken in de jaren na
de Vrijmaking veel gezegd en geschreven is over de
rechtmatigheid van de Vrijmaking. Betekende dat ook,
dat al die mensen die dat deden systematisch vergaten dat
het werk van Christus in Nederland zich verder uitstrekre
dan de gereformeerde kerken, onderhoudende artikel 31
D.K.O.?
Vergaten ze, dat ook buiten de gereformeerde
kerken men zich oprecht bond aan de gereformeerde hlijdenissen?
Ik weet, dat in heel wat preken en schriftoverdenkingen
in die dagen onder woorden werd gebracht, dat men zich
opgenomen wist in het grote werk van G d van de eeuwen. Maar wat is er tegen dat je de heilsgeschiedenis en
de kerkgeschiedenis doortrekt tot op het eigen bestaan?
Het wordt kwalijk, als je die uitsluiiend op jezelf betrekt
en en als je de heilsgeschiedenis; en kerkgeschiedenis bij
jezelf ziet eindigen. Maar door gelovige aansluiting bij de
heilsgeschiedenis en de kerkgeschiedenis wenste men
juist te ontsnappen naar de ruimte van de kerk van alle
eeuwen. Dat is geen mythe - het waq de intentie van de
broeders, het was de beleving van de broeders, het was
het geloof van de broeders.
De tijden veranderen, en de gereformeerde kerken veranderen mee. Zeker. Onze houding tegenover broeders en
zusters buiten onze kerken verandert. Ik ben ervan overtuigd. Maar betekent dat ook dat onze normen veranderen? De belijdenis blijft hetzelfde.
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Kunnen kerken veranderen terwijl ze bij de belijdenis
blijven? Ik zie het zo, dat de norm altijd b v e n de werkelijkheid uitgaat. Om het 'ruimtelijk' te zeggen: ik geloof
dat het beeld dat de bijbel schetst van de kerk-zoal?-diemoet-zijn altijd mimer is dan welke kerk wij op aarde
ook tegenkomen. De kerk-zoals-we-die-belijden is altijd
groter en mooier dan welke kerk ook die we hier aantreffen. Ook omvat de leer-die-wij-betijden altijd meer dan
we op een bepaald moment nodig hebben. De Schriften
omvatten altijd meer dan de Schriften-zoals-wij-die-opeen-bepaald-moment-IezenBoepassen.
In de jaren na de Vrijmaking refereerden we aan andere
punten van de hefijdenis dan in de jaren '60 en 7
70 en nu.
Nadrukken, accenten, toespitsingen, toepassingen verschuiven mee met de werkelijkheid waar we mee te maken hebben. Zo rwim is de Schrift waar de belijdenis ons
aan bindt. Het punt is juist: zodra we de werkelijkheid zoals we die beleven maken tot norm voor onze leer over de
kerk, houding tegenover de gelovigen, enz. worden we
sectarisch. Als je norm niet groter mag wezen dan wat je
in werkelijkheid meemaakt, dan lien je zelf de norm voor
de norm geworden. Op dat punt ben ik bereid de Vrijmaking te verdedigen. Met zelfs de meeste critici op mijn
hand. Van normen hebben de vrijgemaakten willen weten! Soms waren ze zo vol van de norm dat ze de werkelijkheid niet leken te zien en misschien zelfs echr niet zagen. Maar daaruit sprak hun toewijding, hun binding aan
die normen. Ze kropen als kerk-van-de-werkelijkheid, als
kerk-met-de-belijdenis het liefst zo dicht mogelijk tegen
de kerk-van-de-belijdenis aan. Toch valt de kerk-rnet-debelijdenis niet samen met de kerk-van-de-belijdenis. Dat
zeg ik heel vanzelfsprekend, want dat heb ik gewoon geleerd 'van mijn vaderen'.
De tijden veranderen terwijl de belijdenis blijft. Wat betekent dat voor mijn visie op het verleden van de kerk? Dat
betekent dat ook ket denken, spreken en handelen van de
mensen van vroeger afgemeten mag worden aan hun en
mijn beIijdenis. Mijn visie op het verleden, op de daden
van mensen, is ten allen tijde bespreekbaar is. Dit in aansluiting op hun eigen schuldbelijdenissen.
Tegelijk wil ik blijven roemen in de genade van God,
Hem blijven danken voor wat er gebeurd is. Tk dank God
niet voor iets wat ik zelf verzonnen heb, voor een gedachtenspinsel, wel voor de realiteit van zijn werk in mijn leven. Ik pluk de vruchten van de Vrijmaking als daad van
gehoorzaamheid aan Gods geboden, van verzet tegen onschriftuurlijke bindingen. Ik geniet mee van de Vrijmaking als geschenk van God,een middel in zijn hand om
het pand te bewaren. Ik ben lid van een gereformeerde
kerk en mijn ouders ook. Dat betekent concreet dat een
heel legenje gereformeerde ambtsdragers, een paar gereformeerde scholen, legio gerefomeerde vrienden door de
Here God gebruikt zijn om me door te geven hoe ik door
het geloof in Jezus Christus voor God rechtvaardig ben.
Zelfs: als ik met behulp van een aantal feiten het verhaal
van de Vrijmaking zo kan vertellen aan mijn broeder uit
presbyteriaans Korea, uit de vrije kerk van Schotland, uit

de christelijke gereformeerde kerken in Nederland, dan
geloof ik dat mijn broeder met mij de Here zal willen
danken voor wat Hij aan goeds gegeven heeft met de
Vrijmaking. Ik zal zo met hem spreken dat hij zich uitgenodigd weet met mij dankbaar te zijn.
Ik stel die eis niet aan mijn broeders. Maar ik zou de uitnodiging aandurven, zonder pist001 op de borst. Jk verheug mc daarom over de christelijke gereformeerde erkenning, dat de gereformeerde kerken in alles willen
overeenstemmen met de belijdenis. Die hartewens hebben ze dan toch maar afgelezen uit onze woorden en daden. Het doet me goed, a l ik
~ christelijke gereformeerde
mensen God daarvoor hoor danken. Zou ik trouwens zelf
niet danken voor het vele goede dat de Here gegeven
heeft aan de gelovigen in Nederland door de christelijke
gereformeerde kerken?
Is danken een bewust eenzijdige bezigheid? Danken de
gelovigen in Nederrand voor een mythe, voor iets dat ze
zelf eerst hebben bedacht? Ik heb het over zaken waar ieder gelovige zich iets bij kan voorstellen. Wat een gereformeerde bond collectief heeft richting Nederlands Hervormde Kerk, wat het voor iedereen moeilijk maakt de
kerk waarin hij is groot geworden te verlaten, dat heb ik
ook richting de gemeente waar ik ben grootgebracht,
waar ik gevormd ben.
Dat moet behoedzaam maken in de discussie over het
verleden, een discussie tussen generaties. Niet vernieuwingsdrang of angst voor veranderen zou daarin bepalend
moeten zijn, eerder de wil om wat voor anderen en voor
jezelf dierbaar is te beschermen tegen oneer. Zoals iemand in de vrijmakingsdíqen eens schreef: is zij uw
moeder, waar is haar eer?
Het probleem is: ik dank voor de Vrijmaking, maar ik
heb ook veel te vragen aan de Here. Het was immers
mensenwerk. Want er bleven gelovigen achter. Er is bitterheid gezaaid en verwijdering geoogst tussen broeders.
Er is geleden. Het evangelie van Christus verdween soms
in het stof van de strijd. Ook aan de goede kant.
Maar dan is het juist aan te bevelen om samen terug te
gaan naar het verleden waar we uit zijn voortgekomen.
Dan kan het juist sanerend werken samen boven onszelf
uit te reiken naar de norm die ons door Christus gesteld
is. Dan mag je elkaar vragen naar kerkelijke trouw. Als
het niet de bedoeling was te scheuren, maar te helen, dan
moet dat weer hoven water kunnen komen: de wil-toteenheid. Als kerken-met-de-belijdenis samen zo dicht
mogelijk bij de kerk-van-de-belijdenis aansluiten sIijten
de grenzen vanzelf door de eenheid van het geloof.
Ze vallen niet samen, en ze eten elkaar niet op. De concrete lofzegging kan niet zonder de concrete schuldbe1i.jdenis en de concrete bekering. Concrete dank - want we
hebben het over de verlossing die God door Christus en
de Geeyt in de levens van mensen van vlees en bloed
werkt. De studie van de kerkgeschiedenis levert daarvoor
stof. Concrete schuldbelijdenis - want het gaat over mensenwerk, stukwerk, znals het heden en nauwkeurige kennisname van het verleden doet zien. Concrete bekering -

wie van de zonden van de vaderen weet kan niet onhewogen blijven, hij moet vandaag zijn houding bepalen en
zich onderscheiden.
K. Schilder schreef: 'Het is een diepe weelde, gereformeerd te zijn, en dus gereformeerd te dénken, ook over
een wereld, die de groate reformatie nog niet van nuode
had gehad'. Voor sommige mensen betekent dat kennelijk zoiets als de geloofsbelijdenis van de nauwe vrijgemaakte geest: het is fantastisch als je vrijgemaakt bent en
vrijgemaakt denkt en de rest is maar zielig.
Zo is het ook niet bedoeId. Schilder sluit met de gegeven
zin (i 20 van zijn Hetdelhe~qscheCatechismus af (1, 306312). Dat is de laatste paragraaf van zidn behandeling van
vraag en antwoord 7 van de catechismus: heeft dan God
de mens zo boos en verkeerd geschapen? Nee, Hij heeft
de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen, in ware
rechtvaardigheid en heiligheid...(1 86-312).
Gereformeerd zijn is een houding tegenover de npenbaring van God, een houding van volledig vcrtmuwen. Wie
gereformeerd is laat de bijbel spreken. Wie gereformeerd
denkt, geeft zijn gedachten gevangen aan de Schriften.
Dat betekent in Schilders betoog: onze gave oorsprong,
ons rechre verleden (in het paradijs) ligt achter ons, onze
perfekte toekomst Tigt voor ons. We zijn gereformeerd.
God gaat in zijn verlossingswerk weer aansluiten bij het
begin dat Hij maakte. Verlossing van het gedeformeerde
is herschepping, vervulling en voltooiing van het oorspronkelijk geformeerde. Als God verlost reformeert Hij.
Gereformeerd denken is denken vanuit Gods openbaring
over dat begin, en dan tot de verrassende ontdekking komen dat je in zijn handen weer wordt war je wcls, en dat je
ooit zutt zijn waar je oorspronkelijk voor bedoeld was.
De grote reformatie waar het hier over gaat is de reformatie van de zestiende eeuw toen het gereformeerde denken
zich losmaakte van de roomse opvatting van het k l d
Gods (zie 284w.E. De roomsen beschouwden het beeId
Gods, het ambt van de mens, als iets wat er na de schepping bij kwam. De gereformeerden ontdekten in de
Schrift dat de mens geschapen is voor zijn ambt. Oftewel:
'Hij is het (nl. beeld Gods, RtB), of hij is het niet. Hij is
altijd 'mislukt' als hij dut niet is'. God kwam tot de mens
terug na de zondvloed, en verbood de doodslag, 'omdat
wus 'de
de mensch naar het beeld Gods was gemaakt!
moeite waard'. Niet omdat hij was, die hij was, maar omdat God van den aanvang iets groots rnef hem voorhaid.
Dat is een geweldige ontdekking, vol troost voor een zondig mens.
Er is veel aan te merken op de kerk-met-de-kli-idenis,ook
op haar verleden. Luister naar haar gekden, en laten we
vervolgens ons heden en ons verleden toetsen aan de normen die God ons geeft. De7e di~cussieis terecht geopend.
Maar het blijft tegelijk fantasti~chjezelf te vinden in de
handen van Jezus Christus die op deze aarde met zijn
Woord en Geest je herschepping ter hand heeft genomen.
Het is een diepe weelde anno Domini 1993 aIs kerk-metde-belijdenis te horen bij de kerk-van-de-belijdenis.
R. ter Beek
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De taeëigening belaagd
I-Iet heil - verworven door Christus - is boven alles kostbaar. Het kan dus niet anders, of de toe~igeningvan dit
heil zal voortdurend worden belaagd door hem die het op
de ondergang van de kerk gemunt heeft. Het gaat dan zowel om de toeeigening door het geloof, alsook om het
daarachter liggende en daar doorheen werkende toesigenende werk van de H e i l i p Geest. Twee gevaren willen
we trachcen te signaleren, die van her perfectionisme en
die van het dejuirrsmr. NU over het eerste gevaar.
Het pe$~rtionisme: de gehvige wordt ia zichzeij' volmaakt
Het kost geen moeite een lange verhandeling over 'het
perfectionisme' in de geschiedenis van de christelijke
kerk te schrijven! Altijd weer duikt het gevadr op dat de
christen denkt in dit leven de volmaaktheid te bereiken
of, in ieder geval, meent deze te kunnen bereiken. Maar
om een historische schets gaat het ons hier niet. Hoe komt
het, dat deze gedachte altijd weer opduikt en zo'n grote
aantrekkingskracht oefent, tot vandaag toe?
Ik meen, dat het antwoord op deze vraag hier moet worden gezocht: we hebben hier te doen met een idealistisch
rni.~bruikvan de volmaaktheid van de gelovigen in ChnJ.vgl. Kol. l : 28. In C h r i s t ~ is
s alle heil volkomen. Er
behoeft, er kan, er mag niets gekompleteerd worden aan
de vemgervingvan het heil. Het komt ook in afje rijkdom
van het volmaakt zijn naar ons toe in het Evangelie en in
de verzegeling daarvan in de sacramenten. 7d is er bij
Gods kinderen (persoonlijk en gemeenschappel ijk) volmaaktheid In de weg, waarop zij geleid worden en die zij
kiezen. Daarop wijst Johannes in zijn eerste brief: 'Een
ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde, want het
zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, omdat
hij is uit God geboren', 1 Joh. 3 : 8. Zo spreken de psalmen ook over liet houden van de wegen des HEREN, Ps.
18, en noemt Christus Nathanaël een Israëliet 'in wie
geen bedrog is', Joh. 1 : 48. Maar wie daaruit zou willen
afleiden dar de aocëigening van het heil in dit leven even
volmaakt is als de verwerving ervan in het leven en het
sterven van de Borg, vergist zAkhgrondig.
Vóór Johannes in het derde hoofdstuk van zijn brief er
over spreekt dat wie uit God geboren is niet tondigt, dat
is de zonde niet als zijn levens-element heeft, heeft hij in
het hegin van zijn brief al het vÓOruit grijpen op de kómende volmaaktheid {perfectioni sme) al s een bedreiging
van het leven van de gelovige ontmaskerd: 'indien wij
zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf
en dc waarheid is in ons niet', 1 Joh. I : R. Trouwens,
heel de worsteling van de apostel P a u l u ~om een Godewelgevallig, een godvruchtig leven binnen de gemeenten
waaraan hij schrijft, zou alle betekenis verliezen, als er
geen 'doodsvijanden' zouden zijn, waaronder 'ons eigen
vlees', die onophoudelijk ons aanvechten, antw. 127
Heid. Cat. Daarom is het voortdurend, het dagelijk? hidden en smeken voor iedere gelovige altijd weer nodig, zoals de Here het ons in het Onze Vader heeft geleerd géén dncir Pinksteren uchferliuald gebed, zoals mij eens
werd 'toegevoegd uit de kring van de Pinksterbeweging,
á een preek over Heid. Cat., Z. 52!
onmiddellijk n
Daarom roept de apostel Paulus om verlossing uit 'het lichaam van deze dood', dat wil zeggen: uit héél de huidige bestaanswijze die door de zonde wordt lieheerst: 'ik
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zelf ben met mijn verstand dienstbaar aan de wet van
God, maar met mijn vlees aan de wet der zonde', Rom.
7 : 25,26 vgl. ook de oproep aan de gemeente van Kolosse om 'de leden die op de aarde zijn' te doden en 'dit alles' weg te doen, Kol. 3 : 5 e.v. Het is metterdaad ren
weg,waarop wij - struikelend en vallend - gaan, een weg
die naar het hemelse doel voert. Een weg: de keuze is beslissend, maar niemand moet het traject een kleinigheid
vinden. Dan komen we bedrogen uit. Zo beginnen de
Dordtse Leerregels ook, wanneer zij belijdenis doen van
de volharding der heiligen: 'Degenen die God naar zijn
voornemen roept tot de gemeenschap met zijn Zoon, onze
Here Jezus Christus, en door de Heilige Geest opnieuw
geboren doet worden, verlo5t Hij wel van de tirannie en
slavernij van de zonde. Maar Hij verlost hen En dit leven
niet helemaal van het vlees en het lichaam der zondey,
DLR V,1.

Voorzichtig met de vrraag naar het wraarom
Het leven van de gelovige is een lange weg vóór de verlossing doorbreekt! Waarom? De voorbeekden van Henoch en Elia zijn er toch dat God in eenmaal majestueus
kan verlossen? Zo is dan het 'waarom' van de lange weg
vaak onderwerp van overweging geweest. We kunnen er
dan op wijzen dat God een geschiedenis van het heil begeert en nodig heeft geacht en dat Hij door deze weg ook
heerlijkheid zal ontvangen. Men kan er vervolgens ook
op wijzen, dat God in de niimte van deze geschiedenis
naar de raad van zijn welbehagen zijn gemeente totdat de
laatste rnan/vrouw toe vergadert tot 'de gemeente van de
uitverkorenen' (Doopsfomulier) zonder vlek of rimpel of
iets dergelijks, Ef. 5 : 27, voor Hem staat. Er is nog wel
op meer te wijzen. Maar iedere vexklaring schiet hier tekort: er hlijven altijd vragen over. We moeten met 'verklaren' heel voorzichtig zijn: God laat zich niet voor onze
rechterstoel dagen. Waar zijn Woord niet verder spréékt,
moeten wij niet verder gáán. Vóórop staah altijd, dat Hi.i
ook in de wegen, die Hij met ons gaat, de Onberispelijke
is. Wij staan voor Hem als Rechter en we leven van de
vrijspraak uit genade!
Maar als we ons niet brutaal indringen in geheimen, die
voor ons te hoog zijn, dan betekent dat niet, dat we niet
over de w i j s h ~ i dvan God mogen spreken, die ook blijkt
uit het feit dat het toeëigenende werk van de Heilige
Geest èn de toesigening van het heil door de gelovige een
weg betekent door het aardse leven heen. W c Ikrera op die
weg? We kren, hoe verschrikkelijk de zonde is, ook in de
kracht van haar ontwrichting. Zo heeft David voor heel
de kerk Psalm S1 gedicht 'nadat hij tot Batseba was gekomen'. We leren ook het tekort in de dienst van de Here,
zoals het ons beschaamd maakt en zoals het zelfs in het
leven van de grote apostel Paulus is te zien, I-kand.
15 : 36-39. We leren nog zoveel meer! We leren op de
weg die God met ons gaat de kriicht van zijn genade en
van zijn Geest: Hij overwint ons heerlijk in de bekering,
Jerem. 31 : 18. Wij Ieren om, zo als de Leerregels het onderwijzen, Gods barmhartigheid &nzijn trouw ('Hij veriaat niet wat zijn hand begon'!) te aanbidden, V,7. We leren de hoogmoed af op de weg van struikelen en valfen.
We leren daar de ootmoed aan. We leren óók,dat heel die
smikelgang toch bcht een weg is, de weg van Gods genade -, de weg van de Heilige en heiligende God -, de weg
waarvan de Christus gezegd heeft: 'Ik ben de weg'.
Het perfectionisme leidt tot zelfverheffing, omdat het in
de grond van de zaak zelf-verheffing is. De struikelaars
op de weg van God Peren de lofverheffing in de school
van de verootmoediging, omdat alleen hun God groot is.
J. Kamphuis

PREKEN OP HET ZENDINGSVELD / I
Samenvatting van het woorafgaonde
In het voorafgaande heb ik stelling genomen tegen het
standpunt, dat preken en preekvoorbereiding op het zendingsvefd principieel anders zou zijn dan preken in Nederland in gevestigde kerken. Uit I Corinthiërs 14 haalde
ik het uitgangspunt, dat preken op het aanwezige of mogelijk aanwezige publiek moeten zijn gericht. Het adres
van de preek is mede bepalend voor de preek. Met voorbeelden en meningen van anderen heb ik dat nader toegelicht.

4. Problemen bij het werken vanuit dit
standpunt
4.0. Inleiding
Ik onderscheid drie probleemvelden, die het rnoeiIijk maken om als prediker de pmek te richten op de hoorders.
Het zijn de vragen rond
- de boodschap;
- de prediker;
- de hoorder.
Die vragen zijn er niet, als de boodschap staat in de code4
van de prediker en de hoorder. Als een Groninger aan een
andere Groninger een boodschap overbrengt in het Gronings, in de Groningse belevingswereld en de Groningse
cultuur en het Groningse wereldbeeld, dan mag je verwachten dat de boodschap probleemloos overkomt.
4.1. De boodschap van de prediking: De Bijbel
De Bijbel is de over te brengen boodschap van de prediking.
Maar die Bijbel is niet één enkele boodschap, maar een
reeks van boodschappen. Die boodschappen werden door
verschillende predikers gebracht aan telkens andere hoorders. Die predikers gebruikten niet allen dezelfde code en
de hoorders evenmin. Dat verklaart o.a. de verschillen
tussen Jesaja en Amos; tussen Mattheus en Lukas.
Voordat ik een boodschap kan verstaan, moet ik die eerst
voor mezelf decoderen. Dat betekent, dat ik eerst moet
nagaan, wanneer, door wie en aan wie die boodschap is
opgesteld. Daarna probeer ik vast te stellen, hoe dat in
mijn eigen code is weer te geven.
Hoe groter de cultureIe verschillen tussen mij en de Bijbel hoe moeilijker het decoderingsproces; hoe dikker de
commentaren; hoe langer ik bezig ben met de voorbereiding van mijn preek.
We zagen dat de Bijbel niet étn c d e g e h i k t , maar meerdere en dat maakt het preekwerk a1 ingewikkeld genoeg.
Maar het wordt nog ingewikkelder, want niet alleen de
culturele en andere verschillen tussen de bijbelschrijvers
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onderling zijn heel groot, maar zulke verschillen bestaan
er ook bij de eerste hoorders en lezers. Die verschillen hestaan, niet alleen omdat een volk verandert door de tijd
heen, maar ook omdat er grote verschillen kunnen zijn
tussen gelijktijdige hoorders en lezers onderling.
Een paar voorbeelden:
- Mozes had te maken met een groep mensen, die geen
nakomelingen van Abraham waren, Het samenraapse1
(Num. 11 : 4) of een menigte van allerlei slag (Ex.
12 : 38) worden ze genoemd. Tot vreemdelingen (ook deze dus) wordt in de Boeken van Mozes telkens het woord
gericht, tot in de Tien Geboden toe (Het sabbatsgebod).
- De profeten hebben het woord ook va+& tot buitenlanders en buitenlandse naties gericht. Het Woord is kennelijk niet alleen, zij het wel primair voor het bondsvolk bedoeld.
- De Jeruzalemse kerk is altijd minstens twee-talig geweest: Aramees- Griekssprekenden. Het leidde zelfs tot
een conflict (Hand. 6).
- De kerk in de apostolische tijd, toen de boeken en brieven van het NT werden geschreven. was niet een eenheidsworst wat taal en cultuur betreft.
De moeilijkheid met de Bijbel als boodschap Is dus, dat
ik als prediker van vandaag bij elke tekst moet nagaan of
de code van de eerste prediker/schrijver, de bodschap en
de eerste hoordersflezers dezelfde is o f niet.
Mattheus, de Israëliet, schreef zijn evangelie warschijnlijk in het Aramees5 aan mede-Israëlieten. Dat is later in
het Grieks vertaald, z d a t het in de hele kerk gebruikt
kon worden.
Lukas, de Griek, schrijft zijn evangelie voor een andere
niet-Jood.
Paulus, de Jood uit Tarsus, schrijft zijn brief aan de RW
meinen, die als gemeente w.s. zeer divers van samenstelling was. Er wa5 daar zeker ook een grote groep christenen, die afkomstig waren uit de Joden.
Laten we deze verschillen eens grofweg - want de werkelijkheid is waarschijnlijk veIe malen ingewikkelder zichtbaar maken:
Bgbelboek
code
code
code
prediker boodschap eerste hoorders
xa
xa
xb
Mattheus
Y
xb
y ofz
Lukas
xc
xhofxc
xd+y-{-z+?
Romeinen
Als er veel tijdsverschil is tussen de eerste hoorders en de
eerste lezers of tussen een geschiedenis en de optekening
ervan, dan worden er in de tekst van de Bijbel soms al bepaaIde zaken gedecodeerd.
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- Zie 1 Sam 9 : 9 over ziener = profeet.
- Zie Ruth 4 : 7 over het rechtsgeldig maken van zaken
doos het uittrekken van een schoen.
Die zaken waren veranderd en dat wordt dan expliciet
vermeld.
Ook wordt h.v. tegen een gewoonte geprotesteerd, als
men niet de geest van de wet, maar alleen de letter ervan
houdt.
Een bekcnd voorbeeld is Psalm 5 1 : 18, 1 g6;
'Want Gij hehr geera h~hugenin slachrof~rs,
dar ik die brengen zou:
aan hraladoffrrs hrht Gij geen wel~evullen.
De ofet.un~irnG o h zijn rrn verhmkrn Keesa;
ecn wrhroken en epn verbrijzeld hari
verachr ij niet, o God.'

Zo'n gewoonte wordt dan gedecodeerd naar zijn Moeling: 'De offers waren bedoeld om de mensen tot verootmoediging te brengen'.

De Bijhel bestaat dus uit een reeks boodschappen.
Ik als prediker van nu moet heel wat codes kraken om
zelf de hnodschap te verstaan. Dat is echter de eerste
voorwaarde voor een goede preek.
4.2. DPprdiker
Het tweede probleemveld is de prediker zelf.
lk al5 hedendaags prediker heb mijn eigen verstaanshonzon. Zoals ieder mens, begrijp ik een boodschap in eerste
inqtantie binnen mijn eigen wereldbeeld. Dat wil zeggen,
dat ik die boodschap automatisch decodeer met mijn eigen perqoonlijke code. Dat kan goed gaan, maar dat kan
ook verkeerd uitpakken.
Een voorbeeld: God is onze Vader in de hemel, leert
Christus ons.
Als je alleen maar strenge vaders kent, die weinig liefde
tonen: heel rigoristisch regeltjes toepassen; nooit de hand
over het hart strijken: geen barmhartigheid kennen - dan
decodeer je de tem 'God is onze Vader' vast verkeerd.
De term barmhartigheid in Zondag 4 wordt dan weggepoetst door een vcrkccrde nadruk te leggen: 'God is wel
barmhártig, maar hij is 66k i-ech~i~áárdig.'
Maar het is
niet de bedoeling van de Catechismus (vr. en antw. 11)
om Gods barmhartigheid te verkleinen door zijn rechtvaardigheid teveel te benadrukken. Met 'liefde-van-eenvader' kan zo'n codesy~teernniet uit de voeten. Dus
wordt dat weggeduwd. Wie voor zo'n publiek het woord
liefde teveel in de mond neemt, wordt al snel als liefdesapostel weggehoond, vooral als er ook al andere verschillen zijn. Liefde tonen is nu eenmaal zwakheid en gevaarlijk volgens dit codesysteem.
De decodering van de boodschap kan dus bemmilijki
worden door het eigen codesysteem, vooral als we niet
kriti~ch7ijn en te veel en te vaak ons codesysteem identificeren met de gehanteerde codesystemen in de Bijbel.
Al9 die codesystemen erg op elkaar lijken, dan bestaat het
gevaar van verkeerde uitleg.
Maar de codesysremen van Bijbel en predikerslexegeten
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kunnen ook zo verschillend zijn, dat uitleg vrijwel geheei
of helemaal onmogelijk wordt. Ook hiervan een voorbeeld.
In Exodus 23 : 19; Exodus 34 : 26; Deuteronomium
14 : 21 staat:
'Gij z~klteen hokje niet koken zla de melk van zijn moeder.'
Dit voorschrift is heel kori gefomuIeerd. Voor de eerste
hoorders en lezers was dit voorschrift kennelijk zo duidelijk als wat. Met hun codesyaeem konden ze deze boodschap zonder problemen decoderen.
Voor ons i?
dit voorschrift heel moeilijk te plaatsen. Onze
code is niet toereikend. De verschillende contexten waarin deze tekst voorkomt geven wel een indicatie voor de
uitleg, maar zijn ook niet eensluidend. De uitleggers verschillen daarom nogal t.a.v. deze tekst. Zie daarvoor verder de commentaren.'
Misverstanden en onbegrip zijn zaken, die mensen in het
buitenland vaker meemaken. ontwikkelingswerker^. cultureel-anthropologen en zendelingen proberen de mensen
onder wie zij werken tc begrijpen. Als je vraagt naar een
bepaald gebruik, dan krijg je valik verkeerde antwmrden,
omdat je verkeerde vragen stelt. Dat komt omdat men
over en weer de gebruikte codes niet kent.
Om dit soort misverl;tanden te verduidelijken een voorbeeld in een Nederlandse situatie:
Iemand, die nog nooit vee heef~gezien of ervan gehoord,
ziet een Nederlandse hoer met de hand melken. Hij vraagt
aan die boer: 'Waarom pijnigt u die koe?' Zo'n man
krijgt dan geen antwoord op de achterliggende vraag:
'Wat doet u daar? Waarom doet u dat?' Hij krijgt als antwoord: 'Tk pijnig die koe niet. Hoe kom je erhij?' Hij
weet zo nog geen zier over de boeren In Nederland. Maar
thuisgekomen schrijft hij wellicht wel een exposé over de
wreedheid van de boeren in Nederland t.a.v. hun vee. De
code van de vra~enstellerwas niet voldoende om al iels
van wat hij zag te begrijpen en w de juiste vragen te kunnen stellen.
Zo kan onze eigen code ontoereikend zijn.
De prediker moet daaraan werken en in ieder geval zich
daarvan bewust zijn.
4.3. Dl, hool-drr
Hec derde probleemveld is de hoorder.
Als de hoorder ongeveer dezelfde code heeft als de prediker, dan m l hij niet zo'n moeite hebben om de prediker te
begrijpen. Als de prediker de boodschap van de tekst, die
hij koos, op de juiste wijze in zijn eigen code heeft gezet,
dan is zijn werk voor die hoorder in principe klaar. Nu
zagen we al, dat we vrijwel nooit een gehoor h e b k n met
precies dezelfde code. In Nederland is het publiek al gemengd genoeg. Er zitten ouderen en jongeren; arbeiders
en studenten; etc., etc. in de kerk. Een prediker moet de
codes kennen van heel zijn gehoor.
Als het publiek gemengd is, zal hij een soort van gemiddeldes code moeten gebruiken. Als dat om bepaalde redenen niet mogelijk is, dan kan aparte diensten een uitkomst

bieden. Aangepaste diensten zijn zulk stiort diensten voor
geestel ijk geliandicapten en voor doven en ïlechthorenden. Er zouden meerdere categorieën te bedenken 7ijn.
Apartheid als filosofie of staatsleer is verfoeilijk, maar in
ander opzicht kan het zijn nut hebben. Wie ervan uitgaat
dat allen in de kerk wat aan de kerkdienst moeten hebben
( I Cor. 14), die rnoet ook wei eens voor aparte diensten
kiezen. Als de codes van de hoorders te ver uiteen lopen,
dan kun je niet anders.
Hoe groter de verschillen tussen prediker en gehoor, hoe
rnueizarner het proces om de preek in de code van de
hoorders te Letten. Dat moet je leren.
Dat is nu het moeizame proces, waarin de zendeling worstelt om de boodschap over te brengen in de code van de
hoorders. Taal en cultuur van de mensen, aan wie hij het
evangelie moet brengen, zijn zo vreemd, dat het ook mi3
kan gaan.
Een voorbeeld:
In onze cultiirele cn religieuze code is verraad slecht.
Verraad met ccn kus is wel het toppunt van slechtheid.
Wii hebben geen hcwnndering voor J~idas.
On7e code is in dit opzicht nict anders dan die van de Bijkl.
Rij de ~ ï r n ë t 'wordt verraad bewonderd, vooral als je die
heel lang verbergen kunt. Verraad met een kus wordt
door hen uitbundig geprezen. Iemand die dat presteert,
kan rekeneti op bewondering van vriend en vijand.
Als je de code van de Asmathoorders niet kent, vertel je
het verhaal over Judas' verraad vast verkeerd, want volgens de code van de Asmatters is niet Jezus, maar Judas
het centrum van het verhaal, als je het vertelt, zoals het in
de Bijbel staat en de impliciete normen over verraad niet
expliciet maakt. De prediker moet dus de code van zijn
gehoor kennen, anders km hij de boodschap niet overbrengen.

P.R. Baas
"nder 'code' versta ik: Verstuanchnnzun. 7ual\ bepaald d w r kennisniveau, culiuur. iaal, wewldbccld ctc.
Het Arameei was toen de voenanl vali vee1 Isracl~ctcn.Dic taal gebruikte de Here Jemc h.v. aan hei kruis
hLic ook A i n o ~5 : 21 -24 cn Je~ajaI : 1 1 - 17.
'Opvallend is dat dc kaiittckciiin_~~n
peen aantekening bij deze t e k ~ t
plaatiit~en.Zc vcrwijzcn hij Cxodiis 34 : 25, wel naar Leviticus 22 : 27:
'I4'0nnt-PT r p n rund of srhanli of p-itgphrir~nwordt, duii zul dut z P i , Pwn
r l u ~ hij
~ n~ { j i pn(wd~r
i
hlrjim~
niuui
~ f , rui? rle rir hfrtr dag af Pn daaina :u/
Itrr crls jinbmrdr I l e i ~I P I I rliltioffr~.~ ~ r l f i ~ v orl ~l ~j nf i'Zij
. denken dus aan
offei praktctijken miid het oogstfeest. Vele uitleggers denken aan magisch
gebru~kvan de7e melk b r n i r rle vruchihaarheid van de volgende oogst.
Lang niet alle uitlepgers delen die rnenrng. Uit de teksi delf is dat ook
nict op IC makcn. Zij Iczen dan dc tcht zo: 'U zult als eersteling van u
vee nwt naar liet Huis van dc Here brengen het bokjc, dat in de (eerste?}
melk van zijn moeder is gekookt. om vervolgens (ht hokje bij de oïfermaaltijd te eten en naderhand de melk over cie akkei F t e \pmeien ter kvordcrinp i.nn dc vruchtbnarheid. U mag dat bokle zelfs niet de eerste
zcvcn dngcii van ziln levcn offcrcn. Ecnrnaal zo gekookt is het bkje
00k verhriden \pij\.'
Het 1 % opvallend. dat het NT in het alledaagse Gneks van die tijd is gesteld. Een ïoon gemiddelde taal. die zeer velen in die tijd verstonden.
die woonden in het bekken van de Middellandw Zee en daarbuiten.
Een <tarn aan de lui<lkuct van Irian laya. %e hiervrnr. Don R~chardCon: Peacr-rhifdo f in her Nederlands: l'vedeshnd.

VERSCHENEN

In het kader van het evangelisatiewerk is a1 weer even geleden een brochure uitgekomen onder de titel DP Gercform~ei-deKei-ken i?rijgrrnacrktia Nederland. R u een eprSIC k e n ~ l i s m a k i ~Op
i ~ . een korte, heldere manier wordt
inzicht gegeven in de geschiedenis van onze kerk, het leven in een plaatselijke kerk, de structuur van het kerkverband en de internationale contacten. Bij de laatste twee
onderwerpen is een uitklapbare illustratie gevoegd ter
verduidelijking. Door de beknoptheid van deze brochu~e
dient het uitstekend het doel van een eerste introductie in
onze kerk. De brochure is niet in de winkel verkrijgbaar,
maar is te bestellen bij het Infomatie- en Lektuurcentrum, Koppelweg 66, Postbus 70.3800 AB te Amersfoort
of bij de plaatselijke evangelisatie-commiwies. De uitgave kost f 3,- excl. verzend- en verpakkingrkosten.

Bij Uitgeveij De Banier is een leeshoek vemchenen waarin het probleem van incest aan de orde komt. In cen
christelijk gezin ontstaat tussen vader en dochter een incestueuze verhouding die diep indringt in hun leven en
dat van de overige gezinsleden. Her boek loopt uit op het
wonder van berouw en vergeving, waardoor vader en
dochter weer in goede harmonie met elkaar kunnen leven.
Een geschonden j r u ~ dis geschreven door J.F. van der
Poel. De prijs is me onbekend.

Een christelijk leesboek van een heel ander genre is Her
geheim van h ~ kreupelhos
r
van Patriciri M. St. John. uitgegeven bij Uitgeverij Medema tegen een verkoopprijs
van j 19,95. Het is een kinderboek waarin dc hoofdpersoon Ruth zich op alle mogelijk manieren problemen op
de hals haalt en uiteindelijk van huis wegloopt.
Bij De Vuurbaak verschenen deel 3 en 4 van de nieuwe
serie Chris en Joneke. De titels zijn F:$enis uir Indonc.si&
en Kei-bii-o#f' in Maasrriclit, beide voor de pnds van
f 14,90. Chris en Jorieke komen door hun avontuurlijke
aard in allerlei gevaarlijke situaties terecht, die iedere
keer weer even spannend zijn. De auteur, Bcrt Wiersema,
is door zijn pakkende schrijfstijl een waardig opvolger
van Piet Prins.
Mevrouw Enny IJskes-Kooger is een christelijke dichteres. Ruim 40 gedichten van haar zijn nu gebundeld in
Windveren. In a1 haar gedichten laat ze haar verlangen
naar Gods nabijheid uitkomen en kijkt ze uit naar de vervuIFing van G d s beloften op de jongste dag. Het bundeltje is uitgegeven door Buijten & Schipperheijn en kost
slechts f 9,90.
Jan Meijer
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DE NEGENTIENDE EEUW:
ROMANTISCHE LITERATUUR,
MEER DAN GEVOEL ALLEEN
romantisch!
associaties die we als mensen van de
twintigste eeuw h ebben bij de woorden
'romantiek' en 'romantisch', kunnen sterk uiteen
lopen. Niet alleen gedachten met betrekking tot
liefde o f idylle vallen immers: onder de categorie
'romantisch'. Neem bijvoorbeeld uitdrukkingen
als 'bij romantisch kaarslicht', keen zoak niet
romantischer willen voorstellen dan hij is', 'de
romantiek van het leven van een schaapherder'.
Het woordenboek onderscheidt onder meer
associaties met: avontuur, dromen, dwepen,
verbeelding, ongewoon, niet-alledaags. Wuar
komen deze vele facetten van dit begrip vandaan?
In dit arsikel is het de bedoeling dat
beweegredenen van deze nieuwe beweging in de
cultuur van West-Europa worden nagegaan aan
de hand van voorbeelden uit de Engelse literatuur.
What's in a name?
De term 'romantisch' ontsiond in de Middeleeuwen en
had toen betrekking trp de symbolische en sprookjerachtige verhalen ('rriinanccï') rond deugden e n liefde. Enkele
eeuwcn hceft hct wticird de denigrerende betekenis gehad
van 'Fantastisch' of 'niet vaii deze wereld'. Rond 1700
echter verstond nicn ondcr een 'romaniisch' laiidschap
echter eer1 5trcck dic gcvnclens van aangename melancholie opwekte. DF D L I ~ ~criticus
SC
Friedrich Schlegel
schijnt de cerstc gcwccst tc zijn die een Romantische literaire school oiiderscheidde, die zich af7ette tegen de gevestigde ordc vaii hct Classicisme.
Welvaart en romantiek
Het romantische levensgevoel begon zich te manifesteren
in romantische tuinen met griliige hossages en verstopte,
'natuurlijke' wnterviillen. In romantische muziek, in romantische Iitei-iitiiur cn romantische opvoedings- en poIitiekc idciilcn. Allerwegen zette de trend van vernieuwing
- -

-

en onmst in, met als meest schokkende gebeurtenis de
politieke omwenteling in Frankrijk in 1789. Wat verklaan
de snelle opkomst van deze beweging op zoveel verschillende terreinen'?
De voornaamsre verklaring is dat, in tegenstelling tot het
verleden. het nu niet een beperkte intellectuele elite is die
de koers van de cultuur uitzet. Meer lagen van de bevolking gaan nu mede de richting van het denken in economie, politiek en kunst bepalen. En dat wordt mogelijk gemaakt door de toegenomen welvaart. Gmot-Brittannië
liep hierbij voorop in vergelijking met de andere Westeuropese landen. De industriële revolutie kwam hier reeds
vanaf circa 1750 op gang, mede voortgestuwd door de
exploitatie van de Britse dominions in het Verre Oorten.
Ze leiddc tot een aanzienlijke welvaartsverbetering voor
velen, met als belangrijkste verworvenheden: onderwijs
en vrije tijd. Meer dan ooit in West-Europa kreeg in de
twecdc helft van de achttiende eeuw een massaal lezerspubliek nu deel aan wat denkers en kunstenaars naar voren brachten.'
Uit dit feit laat zich voornamelijk het verschijnsel verklaren dat deze nieuwe beweging zich in vrijwel alle facetten van de cultuur begon af te tekenen. De romantische
beweging kan in Engeland, enkele uitzonderingen daargelaten, een beweging van de middenkl~sseworden genoemd.
Kenmerken
Als we ons beperken tot de Engelse literatilul- en in beeld
proberen te krijgen hoe 'de' Romantiek zich rnnnifesteerde, dan is het niet eenvoudig om de beweging in een karakteristiek te typeren.
Kenmerken van de Romantiek zijn er vele. Per Iand, ja
per kunstenaar liggen er sterk verschillende accenten.
Toch kunnen cr enkelc karakteristieken genoemd worden
die vrij algemeen worden aangetroffen.
het individu staat centraal. evenals in de tijd van de
Renaissance.
2. aandacht voor de r ~ l i g l ~ ufactor,
ze
vaak In een vorm
van pantheisme.
3. escapisme: de vIucht in een geïdealiseerd verleden.
utopie, exotisch land of in dromen.
1.

p
p
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4. idealisme, veelal gericht op vrijheid, gelijkheid en
broederschap.
5. intuïtie en emotie worden aanvaard als authentiek,
het intellectuele wordt gewantrouwd.

zonde ring zijn het jonge dichters die geïrriteerd afstand
nemen van het conventionele. En net zo bitter wordt er

De Verlichting: triomf van het verstand

door' de oude garde' op gereageerd. Zij stellen het bezonnen, beproefde karakter van waarheden-voor-alle-tijden
voorop, en zijn wars van experimenten.
Een kunstcriticus schreef over de poëzie van tijdgenoot
John Keats bijvoorbeeld:
'Hij beweert dat elk voorwerp, elk ding in de natuur het
waard is om object van poëzie te zijn; daarbij vergetend
dat poëzie een eigen aard bezit, waarvan het wezen wordt
aangerand als men zich gaat toeleggen op het triviale van
het alledaagse. '
Wat voor de classicist het beproefde en universele betekent, klinkt voor de romanticus afgezaagd en clichématig.
Lijnrecht tegenover deze fixatie op het universele, stelt de
romanticus de eigen waarde van het individuele. 'To generalize is to be an idiot' , aldus William Blake.

De visie op de cultuur in het tijdperk van de Verlichting
was gedomineerd geweest door de begrippen harmonie
en vooruitgang. De gang van de menselijke geschiedenis
kon alleen nog maar verder vooruit, nu het licht van de
menselijke rede zo overduidelijk was gaan schijnen. Als
men natuurwetenschappelijke
en filosofische literatuur
uit dat tijdperk leest, dan valt de dogmatische en zelfgenoegzame toon op. Wat proefondervindelijk was bewezen, stond vast. Het algemene, het universele bezat autoriteit en gaf stabiliteit aan de wereld.
Het geloof in vanzelfsprekende vooruitgang is welhaast
onbegrensd. De empirische wetenschap meldt de ene ontdekking na de andere. Nu blijkt uiteindelijk hoe de menselijke geest werkt, hoe de processen in de plant verlopen, waaruit de krachten bestaan van magneten, heelal,
elektriciteit. De mysteries van vroeger verdwijnen als
sneeuw voor de zon der Verlichting. De lijn vanuit het
Humanisme wordt hier in zijn uiterste consequentie doorgetrokken. De mens blijkt niet afhankelijk van machten,
demonen of goden buiten hem. De werkelijkheid wordt
niet bestuurd door God of Oppermacht, maar door natuurlijke processen, wellicht op een gegeven moment in
gang gezet (deïsme), maar beslist niet onderworpen aan
het bovennatuurlijke. Zintuiglijk waarneembare, met instrumenten te meten processen zijn het die de dingen besturen. En de mens die dat be-grijpt, heeft daar door middel van zijn verstand greep op: 'kennis is macht' (Sir
Francis Bacon, 1561-1626) was het eureka van de empirische wetenschap.
Voor wonderen is geen plaats meer. Die kunnen, mogen
niet langer bestaan. Descartes (1596-1650) redeneert bijvoorbeeld dat er een verklaring moet zijn voor de samenhang en interactie van geest en lichaam, en situeert dit
nog te ontraadselen 'mysterie' vooralsnog in de pijnappelklier in de hersenen.2

Gelijkheid en broederschap
Kort na de Franse Revolutie verschijnt in Engeland een
gedichtenbundel die het effect heeft van een steen in de
vijver. Deze Lyrical Ballads geschreven door de dichters
Wordsworth en S.T. Coleridge, betekenen qua vorm en
inhoud een revolutionaire nieuwe koers, een romantisch
manifest. Enige behoedzaamheid was hen daarbij toch
ook niet vreemd: toen het geschrift tot hun verrassing
bleek aan te slaan, publiceerden de dichters pas bij de
tweede druk een verantwoording in het Voorwoord. In
deze wereldberoemd geworden 'Preface' zetten de dichters uiteen wat hen bezielde: een kunst die dicht bij het
volk staat (veel van hun gedichten sluiten aan bij bestaande volksballades). Daarom geen afzonderlijk, verheven
dichtersjargon meer, maar een taal die dicht bij het alledaagse spreken ligt van het nederige en landelijke leven
Chumble and rustic ').
Alledaagse onderwerpen worden via het medium van de
.geïnspireerde kunstenaar verheven tot het sublieme. Een
grenzeloos vertrouwen in de goedheid van mens en 'natuur' blijkt bij het gedachtengoed van de Lyrical Ballads
en bij veel romantici een rol te spelen. Vandaar dat de
ontmoeting en de inspiratie gezocht wordt bij hen die niet
of nauwelijks met 'cultuur' zijn besmet: de ongekunsteldheid en argeloosheid van landarbeiders, schaapherders.
Deze mensen beleven immers nog een eenheid met de natuur om hen heen. Daarnaast staat ook menigmaal het
kind met zijn ontwapenende eenvoud centraal.
Een voorbeeld daarvan is het gedicht 'We are Seven'
(We zijn met z'n zevenen). Daarin heeft de dichter een
gesprek over dood en hiernamaals met een lief, argeloos
meisje dat in een huisje bij een kerkhof woont. Wat kan
dit levenslustige, simpele kind nu begrijpen van wat dood
zijn is?

Een begrip waaronder deze diverse uitingsvormen wellicht onder één noemer zijn te brengen is: verandering. In
politiek pamflet, gedicht, filosofisch werk of muziekstuk,
overal is dezelfde nieuwe trend waarneembaar: er wordt
afstand genomen van het oude en er wordt gedweept met
het nieuwe.
De vraag kan gesteld worden waarvan men afstand wil
nemen. En waarom. Wat voldeed er niet meer? Laten we
daarom kort schetsen hoe de culturele situatie er globaal
genomen uitzag.

Vrijheid: nieuwe vormen
De uitingen van onbehagen met de gezapige tevredenheid
van de gevestigde orde van de aristocratie, politiek en
kunst was voor een deel een generatieconflict: zonder uit276

A simple Child,
That lightly draws its breath,
And feels its life in every limb,
What should it know of death?
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Maar als snel bli,jkt dat dit kind de enige ware visie op
sterven en eeuwigheid heeft. Sanien tellen ze met z'n
hoevelen ze zijn in het gezin van het kind. Dm wordt duidelijk dat ze haar overleden 7,usje en broertje als vanzelfsprekend meetelt bij de zeven familieleden.. . Zo weinig
beleeft het meisje de scheiding tussen leven en dood, dat
ze vaak hij de betreffende graven speelt en zingt, en er bij
tijden zelfs haar avondeten mee naar toe neemt.

zen van de jonge Lord Byron (17gR-l82I), dccls omdat
hij ze in poëzie publiceerde, deels omdat deze man binnen korte tijd het idool werd van vele jonge kunstenaars
en politiek geïnteresseerden in West-Europa. Door zijn
bijtende spot jegens establishment en conventies en vooral na zijn fysiek deelnemen in de vrijheidsstrijd van de
Grieken, werd hij in korte tijd symbool van de Romantiek.

And there upon the ground I sic,
And sing a song to [hem.
And often after sun-set, Sir,
When it is light and fair,
I take rny little porringer,
And eat my supper there.

Idealisme
Het is opvallend hoezeer in de Romantiek het verhevene,
het bovennatuurlijke en het goddelijke weer in de kunst
wordt teruggebracht, Pantheïsme vuit in vele gevallen het
vacuüm dat de Verlichting heeft geschapen. Gewone, alledaagse zaken worden verheven tot en geassocieerd mez
oneindigheid. WiIliarn BIake (1357- 18231, een mystieke
en gedreven dichter is in dezen een goed voorbeeld. In
zijn visie vertegenwoordigde de 18e eeuw als het ware de
zondeval. De rationele denktrant, met het primaat van het
verstand, stond gelijk aan het eten van de vrucht van de
boom der kennis. De manier van kijken naar en omgaan
met de dingen werd daardoor vergiftigd. Volgens hem
was de: rol van de poëzie, het mogelijk maken van het
weer fris zien van de schepping en het terugbrengen van
leven. Bekend van hem zijn bijvoorbeeId de regels:

Uit de bundel Lyrica1 Ballads is nog een gedicht zeker
het vermelden waard: 'The Rhyme of the Ancient Manner'. ]Een ballade over een oude zeeman, die moet boeten
voor een zonde. Voor altijd moet hij over de aarde zwerven en steeds weer zijn levensverhaal verteIlen. Met als
moraal: broederschap met alles wat leeft.

He prayeth best, who loveth best
All things both great and srnall;
For the dear God who loveth US,
He made and loveth all.

To see a wosld in a grain of sand,
And a Heaven in a wild flower,
Rold Infinity In the palm of your hand,
And Etemity in an hour.

De realiteit ontvluchten
Voorts hestaat er onvrede bij veel kunstenaars over de
tijd waarin men leeft. De kritiek die met name door progressicve filosofen (Rousseau, Montesquieu, Hegel, Godwin, Wollstonecraft) op de bestaande orde wordt geuit,
volgt men na. Een gebruikelijke reactie was het zich verbeelden of nastreven van ideaa/werelden, gesitueerd in
een ver verleden, een ver land of een verre toekomst, hetgeen soms de vorm van ontvluchten aannam (escapisme).
Geestvenuimende en verdovende middelen werden populair. Begnppn als weemoed, Weltschmerz, venwering,
extase worden in aIlerlei toonaarden bezongen. Een kenmerkende typering is in dit verband een uitspraak van de
Duitse dichter Schiller: 'Dort wo du nicht bist, ist das
Gluck'.
Uit dit laatste laat zich tevens de populariteit verklaren
van het maken van inen 'grand tour' onder romantici.
Vanaf circa 1750 maken jonge mannen van goede stand
educatief bedoelde ~ondreizenlangs de cultuurschatten
van Frankrijk, Italië en Griekenland voordat men een
werkkring aanvaardde. De romantische kunstenaar maakt
deze tochten om de bovengenoemde reden en tevens om
nieuwe ideeën op te doen. Of om contacten te leggen met
vakgenoten. Laurence Stern (I 7 1 3-1768) maakte bijvoorbeeld zo'n reis, en zette zijn ervaringen op papier in het
boekje A Sentimenbal Journey fhrough Frunce a d Itaiy:
een zeer gedetailleerd verslag van persoonlijke indmkken
en gevoelens ('sentiments') met een spottende en kgelijkertijd onzekere ondertoon. Nog bekender werden de reiJAARGANG68/11- 2 JANUARI 1993

Een wereld te ontdekken in een korrel zand,
En een hemel in een wilde bloem,
De oneindigheid in de palm van je hand te houden
En in een uur de eeuwigheid.

,

Achter deze woorden schuilt bij Blake een immense wereld van esoterische gedachten. Deze dichter-denker-illustrator had door intense zelfstudie voor zichzelf een
eenheid weten te bedenken uit een veelheid van stromingen: (o.a.!) Christendom, Joodse mystiek, alchemie der
Renaissance, Islam, Hindoeïsme en Keltische dniidenwijsheid. Een totaalvisie op leven en eeuwigheid die tot
op de dag van vandaag slechts nog door weinigen wordt
begrepen. Voor hem is symboliek en allegorie tastbare
werkelijkheid. De tijdelijke wereld daarentegen is slechts
een weerspiegeling van het eigenlijke, zegt hij met Plato:
'There exist in that eternal world the permanent realities
of every thing which we see reflected in this mirror of nature'.
In gedichten, essays en filosofische geschriften breekt aldus een aanzwellende golf van idealisme zich barn. Er
wordt indringend gewaarschuwd 'tegen de keerzijde van
de medaille van de vooruitgang: vervuiling van lucht en
bodem, armoede, overbevolking, vrouwen- en kinderarbeid. De idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap
krijgen in Engeland, meer dan enig ander Europees land,

zn

geïtalte in poëzie. En dat in een enorme omvang. Kennelijk omdat in Groot-Brittannië de roep om verzet en opstand op politiek gebied niet resulteerde in daden van revolutie e n bloedvergieten. Zoals vaker in de Engelse
geschiedenis voltrokken zich veranderingen in geleidelijkheid. Al heeft het in Engeland niet veel gescheeld. Na
de oorlog tegen Napoleon op het Continent (zoals de Engelsen con5equent de Overkant blijven noemen!) bracht
een economische depressie werkloosheid, armoede en
honger. Massale betogingen resulteerden in het bestormen van fabrieken en het vernielen van de machines. Een
onverantwoorde charge op een weerloze mensenmassa in
Manchester (The Peferloo Mas~acre)bracht Engeland in
1819 aan de rand van een burgeroorlog. Maar door het
ontbreken van geschikte leidersfiguren bleef een omwenteling uit.
Heftige. soms hemelbestormende, gedichten ontstonden
al5 gevolg van de roep om een hetere wereId. Een fraai
voorbeeld hiervan is het lyrische 'Jerusalem' van de bovengenoemde William Blake. Dit sacrale en zwaar chauvinistische lied op Jeruzalem (= Engeland) wmdt ieder
jaar extatisch gezongen in de Londense Royal Albest Hall
aan het eind van de zomerse promenadeconcerten. 'The
Last Night of the Proms'. Hierin schalt de profetische
stem van Blake als het ware ovey Engeland, met een oproep tegen 'satanische fabrieken' en voor het bouwen van
Jeruzalem in 'England's green and pleasant land*.
Het tijdperk van de Romantiek heeft in de kunst beslist
vernieuwend en reactiverend gewerkt. Diverse bestaande
of in onbruik geraakte vormen werd nieuw leven ingeblazen: ballade, sonnet, ode, roman. Nieuwe vormen in poezie en proza ontstonden: de 'detective', de 'thriller', de
briefroman.
Ook verbanden tussen literatuur en muziek zijn als nieuw
verschijnsel op te merken (liederen, getoonzette toneelstukken, programma-muziek).
Wat betreft de verheven idealen van romantici moet echter geconstateerd worden dat veel van het gedachtengoed
al in essentie hol en leeg genoemd moet worden. De
overwaardering van het menselijk verstand in de tijd van
de Verlichting was gebaseerd op een rotsvast geloof in de
mens. Wat dat betreft veranderde er in de kunrt niets wezenlijks. Het verheven pantheïsme van het begin ebde al
spoedig weg. En al spoedig stond het geloof in een andere mensclijkc eigenschap hoog in ere: de creativiteit. Het
scheppende, verbeeldende vermogen van de mens, in het
Engels aangeduid met 'imagination', wordt op de troon
gezet. Enkele tientallen jaren wordt deze menselijke facror beschouwd als het hoogste, het meest sublieme dat
denkbaar is.4
Deze gedachtengang leidde aan het eind van de 19de
eeuw tot de mening dat de kunst een voortrekkersrol in de
cultuur toekomt. Dat zij haar eigen wetten stelt en dus
aan niemand verantwoording schuldig is. De uiterste consequentie van het gedachtengoed van de Romantiek is dat
de mens zichzelf zoekt, en daarmee diametraal tegenover
de bi-ihelse boodschap van 1 Corinthiërs 13 komt te staan.

Wat de Romantiek als stroming wel heeft opgeIeverd Is
een nieuwe aandacht voor het wonder in alledaagse verschijnselen. En dat is iets waarvoor men God dankbaar
kan zijn. Dat we als het ware weer leerden zien en luisteren. Zoals de Romanticus: het wonder van het gewone.

P.C. van Daalen

Ronduit verbluffend is het aantal tijdschriften en kranten dat in CimtRnttannii: In de 'Xe eeuw binnen enkele jaren op de markt verschijiit.
2
Een exponent van de72 manier van denken is ook de filosoof Herbart
(1776- 184 l ) , die met natuurwetenschappelijke micldelen wil aantonen
dat niet alleen de zintuigen bestaan uit meetbare, chemiwhe processen,
maar dat ook de wil en de fantasie. ja het hele denken van de men5 dnrir
mechanische processen wordt kheerst. Als fundamentele psychische
elementen net hij de voor~telkingen,waarover hij een omvangrijke theoDe opbouwt. Rewu~tzljnen geheugen kunnen per individu een bepaald
maximum aantal voorstellingen bevatten. Wordt dit maximum overschreden, dan worden overtoIIige voorstellingen verdrongen. Van spontane processen in een xiel, een z~eIsleven,is volgcns hem geen sprake.
Hij is ervan overtuigd dat alf men de wetten kent die het krachtenspel
van de voorstellingen beheersen dat men dan het verloop van psycliische
processen kan berekenen en voorspellen.
In dit verband ZIjn het meest bekend de verhaler1 van dc Amerikaanse
geniale schrijver Edgar Allen Pm, en de verhalen . l ~ i p l lrrnd Hyrle,
FranLnsrfin en de Sherlock Holmes-verhalen.
F.M. Bowra, The Romnrac Imagiriarroin. Oxford 1973.
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LITURGIL

AMBT EN LITURGIE
Voorgangers, ouderlingen en diakenen in de vroeg-christelijke kerk
Rij het bestuderen van de ontwikkeling van de ambten
worden verschillende hrcinnen geraadpleegd die vervolgens in publikaties en discussies in p telling worden gebracht.
Hct valt op, dat onder die bronnen tot op heden liturgis c h ~teksten ontbreken. Toch is het bestuderen daarvan
meer dan de moeite waard, omdat we mogen verwachten
dat in de liturgische teksten dic op wijding, c.q. bevestiging betrekking hebben, een typering van de verschillende arnbfcn niet zal ontbreken (vgl. onzc 'bevestigings-formuliercn '). Tn dit artikel worden enkelc van zulke teksten
besproken, aangevuld met twee niet-liturgische hmnnen,
alle uit de eerstc twee eeuwen van onze jaartelling.

De Didachè
Het outlsie geschrift in de christelijke traditie is de Didarhk, of ' l e e r van de 12 aposteren', door sommigen zelfs
ouder gedateerd dan de evangeliën. Het is een samenvatting van kerkelijke bepalingen en hectaat uit drie hoofddelen. In het derde deel vinden we gegevens over de gemeente en over de ambtcn.
Wet valt direct op, dat dc profeten een belangrijke plaats
innemen. Ze mogen nii de viering van het avondmaal zolang bidden als ze willen. De gemeenteleden mogen hen
niet op de proef stellen als ze door de Geest spreken. Ze
7ijn aan andere regels onderworpen dan de gemeenteleden. De gemeente moet hen onderhouden, want de profcet wordt gezien als hogepriester. Andere ambten worden A f ? aan dat van de profcez gemeten. Dat blijkt uit de
opmerking dat opzieners en diakenen niet geminacht mogen worden, omdat zij de d i e n ~ tverrichten van profeten
en leraren. Het lijkt crop dat het ambt van profeet een
spontaan ambt was, want hij wordt niet gekozen, maar
heeft dat ambt op grond V R n gaven van de Geest. Profeten
worden overigens ook in het Nieuwe Testament genoemd. Hun taak was niet alleen am te profeteren, maar
was ook pastoraal: ze moesten de gcmeenteleden bemoedigen en versterken (Hand. I 5 : 32). Samen met de apostelen vormen zij het fundament van de kcrk.
De ambtcn van apostel en leraar worden in de Didachk
voortdurend in combinatie met dat van de profeten genoemd.' Waarschijnlijk werden ook zij geacht door de
Geest geroepen te zijn.
Het apostelschap was in deze periode een bovenplaatselijk ambt, dat wil zeggen dat de apostel niet aan één gemeenie gebonden was. Hij tmk al reizend van de ene geJAARGANG681 14 - 2 JANUARI 1993

meente naar de andere.
Over de leraar zijn nauwelijks gegevens beschikbaar. Vrij
algemeen wordt aangenomen, dat hij vergeleken kan worden met een catecheet.
Omdat het ambt van profeet een spontaan ambt was, was
het niet eenvoudig om uit te maken welke profeet echt en
welke vals was. Toch formuleert de Didoch2 richtlijnen
om de goede van de slechte te onderscheiden. De profeet
ma? niet langer dan twee dagen in een gemeente blijven
(waaruit blijkt dat dit ambt ook bovenplaatselijk was), hij
moet de Ievenswijze van de Here volgen, hij mag geen tafel aanrichten met het doel om 7elf te eten en zijn leer
moet in de praktijk gestalte krijgen. Dergelijke criteria
vinden we ook in het Nieuwe Testament, zoals in Mattheus 7 : 15-20.
Al waren vooral de profeten hoog in aanzien, anderzijds
blijkt uit de Diduchk niet dat e r afstand was tussen voorgangers en gemeente. Dat blijkt met name uit het feit dat
in de gedeelten die op de liturgie betrekking hebben wel
wordt aangegeven wat gedaan en gezegd moet worden, al
is het zeer summier, maar niet door wie. Evenmin wordt
duidelijk wie precies de kerkelijke tucht uitoefenen. Dat
daarvan sprake is valt niet te ontkennen. Het blijkt uit dc
herhaalde bepaling dat van het avondmaal geweerd mocten worden degenen die niet gedoopt zijn, niet heilig zijn
en zij die in onmin met anderen leven.

Clerntns
De bron die aangeduid wordt als De eersfe hriej'vu~tC k mens van Rome is gericht aan de gemeente te Corinthe en
is geschreven omstreeks het einde van de eerste eeuw.
De brief richt zich met name tegen het feit dat in Corinthe
ambtsdragers waren afgezet. Het lijkt erop dat dit is gebeurd met instemming van een groot deel van de gemeente. De motieven zijn niet bekend, maar de brief spreekt
van hoogmoed, zelfverheffing, trot? en inbeelding. Door
middel van de73 brief wi! de auteur orde op zaken stellen.
Uit de brief krijgen we een beeld van de manier waarop
Clemens het ambt benadert. Orde is voor hem een belangrijk uitgangspunt. Hij schrijft dat alles aan God onderworpen is en daarom moet ieder tevreden zijn met en
op zijn eigen plaats. Voor sommigen betekent dit, dat ze
onderdanig moeten zijn aan degenen die boven hen zidn
gesteld. Christus is immers ook voorgegaan in nederigheid; daaruit trekt hij de conclusie dat gehoorzaamheid
even belangrijk is als nederigheid. Deze orde ziet de au279

teur afgebeeld in de heinellichamen en in de wisseling
van de seizoenen.
Dit denken vanuit de schepping wordt vervolgens toegepast op de verhoudingen binnen de gemeente. Voor de
gemeente betekent dit, dat men geroepen is tot eendracht,
liefde, vrede en nederigheid van geest tegenover God. De
redenering is als volgt: God heeft Jezus Christus gezonden, de apostelen brachten het evangelie in zijn naam en
zij waren ook degenen die opzieners en diakenen aanstelden. De auteur is ervan overtuigd dat ook deze orde van
God afkomstig is. Het ambt komt iiit de gemeente op en
ambtsdragers worden met instemming van de gemeente
aangesteld. Degenen die op deze geordende manier zijn
aangesteld kunnen niet zomaar opzij gezet worden. Zij
hebhen hun eigen plaats in het lichaam van Christus.

Ignatius
Andere accenten treffen we aan bij Ignatius. Hij is omstreeks het jaar 70 aangesteld als bisschop van Antiochië
In Syrië. Hij wordt ter dood veroordeeld - mogelijk tijdens een korte vervolging van christenen - en naar Rome
vervoerd waar het vonnis zal worden voltrokken. Onderweg schrijft hij een aantal brieven naar verschillende gemeenten in Klein-Azië.
Daaruit wordt duidelijk dat elke gemeente een bisschop
had met presbyters en diakenen. Er blijkt al sprake ie zijn
van een hiërarchie. Zo moeten de diakenen zich onderwerpen aan de oudsten. De bisschop is weer belangrijker
dan de oudsten, die geacht worden met hem samen te
werken. Aan de ene kant staan de bisschop met zijn oudsten, aan de andere kant de diakenen. Dat wordt ook duidelijk uit de opmerking dat gemeenteleden zich moeten
onderwerpen aan de bisschop en de oudsten, maar de diakenen m i e t men tegemoet komen en eer bewijzen. Er
was dus een stelsel van ambten waarbinnen de bevoegdheden waren vastgesteld.
Voor ons ondewerp is het vooral van belang dat de bisschop de voornaamste positie had. Zonder de bisschop,
zo maken we uit de brieven op, kan geen gemeente functioneren, want zonder hem kan men de eucharistie niet
vieren. Zonder hem kunnen ook geen huwelijken gesloten
worden.
Waar de bisschop is, daar moet ook het volk zijn, is een
gevleugeld w o o d van Ignatius. Men kan onmogelijk van
Jezus Christus zijn, zonder ook van de bisschop te zijn.
De formulering die hij hiervoor gebruikt is dat men 'binnen de offerplaats moet zijn'.
Dat de bisschop zo'n groot gezag heeft, berust voor Ignatius in de eerste plaats op het feit dat hij de vertegenwoordiger van Christus in de gemeente is. Daarom moet hij
dezelfde eer ontvangen als degene die hem zendt. Vervolgens ook, omdat de wil van de bisschop en de wil van
God naar zijn opvatting parallel lopen. Daaruit volgt dat
wie zich aan de wil van de bisschop onderwerpt, zich aan
God onderwerpt en omgekeerd. Tgnatius voegt er echter
aan toe, dat de vertegenwoordiger van Christus op aarde
een band met de gemeente moet hebben die gelijk is aan

die tussen Christus en de kerk en die tussen Christus en
de Vader. De pastorale functie die de profeet in de Didachè bleek te hebben is ook eigen aan de bisschop zoals
Ignatius die zag.
Zoals de bisschop God vertegenwoordigt, zo vertegenwoordigen de oudsten de apostelen. Ze zijn het beeld van
de raad van God en van de vergadering der apostelen.
Daarom moet de gemeente zich aan hen onderwerpen.
Over de manier waarop ambtsdragers worden aangesteld
lezen we niets. Evenmin wordt duidelijk hoe de taakverdeling was. De bisschop geeft in ieder geval leiding aan de
gemeente. En van de diakenen wordt alleen gezegd, dat zij
niet de bezorgers van eten en drinken zijn, maar dienaren
van de gemeente van God.Of dit betrekking heeft op hun
activiteit in de gemeente, of op een bijzondere taak tijdens
de viering van het avondmaal, is op grond van de tekst
niet met zekerheid vast te stellen. Voor Ignatius is het helangrijk dat de gemeente leeft in eenheid met God. Die
eenheid krijgt gestalte in de ene kerk die als middelpunt
&énbisschop en één eucharistie heeft.
Er is overeenkomst met de ambten die Paulus noemt, ZB
als in I Tim. 3 en 5: opziener, oudste en diaken. Bij de
aanstelling vond in ieder geval handoplegging plaats.
lustintis
De eerste Apologie van Justiaus is een bron die uit later
tijd stamt, omstreeks het jaar 150. Deze bron is van groot
belang omdat wc hierin voor het eerst een orde van dienst
en verschillende gegevens over voorgangers en gemeente
aantreffen. Het volgende verdient onze aandacht.
De voorganger houdt een preek nadat de schriftIezing
heeft plaatsgevonden. Lezing en uitleg daarvan worden
niet door andere elementen onderbroken, maar volgen direkt op elkaar. De gebeden zijn blijkbaar geïmproviseerd
want de voorganger mag bidden zolang hij wiI en danken
zoveel hij kan. Zowel de gebeden, als de doxologieën
worden door de gemeente beëindigd met 'Amen'.
De taak van de diakenen is specifiek op het avondmaal
gericht. Jn de eerste plaats blijkt dat uit de vermelding dat
zij de gaven die de gemeenteleden voor de viering hehben meegenomen inzamelen en naar de voorganger brengen (het zgn. Offertorium, later: collecte). Vervolgens,
omdat de diakenen degenen die afwezig zijn thuis bezoeken en daar deelgenoot maken van de elementen die tijdens de viering werden gebruikt.
Dit feit en het ' A m e n b a n de gemeente maken duidelijk
dat de notie 'gemeenschap' van grote betekenis werd geacht. Andere gegevens in Justinus' beschrijving onderstrepen dat: na het gebed [bedoeld is het gebed na de
preek; in het avondmaalsgedeelte werd vervolgens nog
een voorbedegebed uitgesproken] gaf men elkaar de
'broederkus' en tijdens de viering van het avondmaal
deelden de armen in de gaven die de rijken hadden meegebracht.
Van een afstand tussen voorganger en gemeente zal nauwelijks sprake geweest
We lezen namelijk dat hij
bidt voos allen die in nood verkeren en dat hij voor hen
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een beschermer en vertrooster is. Hij is dus voorganger
en pastor.

Hippolytus
De Rpostnlzsche Trudirfc vun Hippnlytus is een geschrift
dat stamt uit het begin van de derde eeuw. Hij was actief
in Rome en beschrijft in deze bron ondermeer de liturgie
waarin ambtsdragers worden bevestigd.
In het consecratiegebed tijdens de ritus waarin een bisschop wordt gewijd lezen we onder andere dat God vanaf
Abraham en via de apostelen de kerk niet zonder dienaren heeft laten voortbestaan. Voorts geeft het gebed uiting aan de zekerheid dat God degene die zal worden gewijd heeft gekozen. Verder vinden we in het gebed als
taken: de heilige kudde te leiden, God te dienen als hogepriester, Hem onophoudelijk te verzoenen en Hem de gaven van de kerk aan te bieden.
De bisschop heeft blijkens dit gebed ook de macht om
zonden te vergeven onder verwijzing naar de desbetreffende bevoegdheid die de apostelen hadden.
Aan het begin van de eigenlijke wijdingsrite kust iedereen de nieuwe bisschop waarop de diakenen hem de gaven voor de viering aanbieden. Terwijl de bisschop en de
presbyten hun handen daarop leggen wordt een dankgebed uitgesproken dat wordt ingeleid met de bekende
beurtspraak tussen bisschop en gemeente die voor het
eerst door Hippolytus is overgeleverd:
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:
Gemeente:

'De Heer zij met u'
'En met u'
'De hanen omhoog'
'Wij hebben ze bij de Heer'
'Laat ons de Heer dank zeggen'
'Dat is waardig en rechta

Het gebed zelf bevat geen gegevens op grond waarvan
uitspraken kunnen worden gedaan over de manier waarop
het ambt van bisschop werd opgevat. Het gebed wordt afgesloten met opnieuw een heurtspraak waarbij ook de
diaken een aandeel heeft.
In de bevestigingsritus vmr pre~bytersvalt het op, dat de
bisschop de handen op het hoofd van de nieuwe presbyter
legt, een teken van de meerdere in de hierarchic en dat de
presbyters hem aanraken.
In het aansluitende gebed wordt gevraagd de presbyter de
geest van gcnade en wijsheid te geven zodat hij de gemeente met m n wiver hart kan leiden. De beschrijving
bij Hippolytus is m summier dat over de status van de
presbyter niet meer te zeggen valt.
Het is opvallend dat de wijdingsritus voor het laagste
amht in de hiërarchie, de diaken, het meest uitvoerig is.
Waarschijnlijk om vot~ralduidelijk te mlilcen wat de diaken niet is onder de ambtsdragers.
Het verschil met de ordinatie van een presbyter is allereerst, dat alleen de bisschop hem de handen oplegt, niet
zijn collega-diakenen. De reden voor deze persoonlijke
bevestiging door de bisschop wordt door Hippolytus als
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volgt beschreven:
Hij wordt niet voor een priesterschap gewijd, maar voor
de (persoonlijke) dienst aan de bisschop om datgene te
doen wat hem wordt opgedragen.
Hij maakt geen deel uit van de cIerus, maar is er om op
zich te nemen wat de bisschop noodzakelijk acht.
Hij ontvangt niet de geest die de presbyters gemeenschappelijk hebben, maar datgene wat hem onder de autoriteit van de bisschop wordt toevertrouwd.
Dan wordt herhaald, dat om die reden alleen de bisschop
hem tot diaken zal maken.
Om het verschil met de presbyter nag eens te onderstrepen, herhaalt Hippolytus, dat bij de bevestiging van een
presbyter, de andere presbykrs meedoen aan de handoplegging omdat de geest van de clerus hen eigen i?. Echter,
om elk misverstand over de handoplegging door presbyters uit te sluiten, een presbyter kan alleen zegenen, niet
bevestigen - dat doet de bisschop.
In het gebed wordt vervolgens hun taak genoemd; ze
moeten het heilige dat aan God door de geordineerde hogepriesters wordt aangeboden, naas voren brengen. Dat
heeft ongetwijfeld betrekking op het offertorium zoals we
dat bij Justinus hebben leren kennen. Bij Hippolytus is de
taak van de diaken echter versmald: hij lijkt het persoonlijke hulpje van de bisschop geworden te zijn in plaats
van ambtqdrager die de gemeenschap der heiligen moet
laten functioneren.
Opvallend is het feit dat in het kader van de wijdingen in
een ambt een aparte s W d in de k e k door Hippolytus
wordt vermeFd: die van de getuigen-martelaren. Zij blijken op relatief eenvoudige wijze toegang tot twee ambten
te hebben. Wanneer zo'n getuige gevangen had gezeten
vanwege zijn belijdenis van God had hij, zonder dat
handoplegging noodzakelijk was, toegang tot het ambt
van presbyter en diaken. Hij werd geacht dit ambt door
zijn getuigenis reeds te bezitten. Wanneer hij echter bisschop werd, moest wel handoplegging plaatsvinden. Onder deze geniigen waren ook weer rangen. Degenen die
wel een getuigenis hadden afgelegd, maar daarvoor niet
gestraft waren, moesten voor elk amht waartoe zij waardig geacht werden de handoplegging ondergaan.
Geen uniformiteit
Overzien we de gevonden gegevens, dan hlijkt dat we
met een veelkleurig geheel te maken hebben. In sommige
teksten zijn de apostel en de profeet beIangrijke ambten
(Didoch?). Maar ook is er al vroeg s p r l e van een bisschop met presbyters en diakenen in een hiërarchisch kader (Ignatius), terwijl elders atleen sprake is van een
'voorganger' zonder dat zijn ambt nader wordt aangeduid
(Ju~tinus).Een hiërarchische structuur blijkt het duidelijkst aanwezig bij Hippolytus.
Ten aanzien van de diaken lijken de bronnen tamelijk
eenstemmig te zijn. Ignatius waarschuwt al tegen de opvatting dat diakenen slechts bezorgers van eten en drinken zijn. Bij Justinus lijken ze, bijna een eeuw later, die
functie nog te hebben: zij verzamelen de gaven die voor

de viering van het avondmaal bestemd zijn en brenyen
die naar de voorganger (offertorium), maar ook naar degenen die niet aanwezig zijn.
Bij Hippolytus is zijn taak versmald. Hij is de persoonlijke (liturgische) hulp van de hisschop cn niet meer die van
de gemeente.
In de besproken tekstcn is de bisschop nog degene die
vooral pastor is. hcrder van stads~erneenteen degene die
vocirgaat van:if de cathedra en het altaar. Later komen er

bisschoppen die zichzelf als de vertegenwoordiger van
God gaan zien en hun cathedra alr een teken van hun
waardigheid. De bisschop krijgt een daarbij passende eigen hofhouding en de liturgie lijkt vooral voor hem en
zijn hofhouding bestemd te zijn.
De7e situatie zal de Middeleeuwen keninerken.
J.R. Luth
I Cf.

I Cor. 14 2K.

Nog steeds troosteloos en vervallen...
l

Voorjaar 1990. Een volksopstand heeft een eind gemaakt aan
het schrikbewind van de Roerneense dictator Ceausescu. Het
hele land wordt oversooeld met
hulptransportenvoor de arme, hongerige bevolking. Overal zien de
hulpverleners straatjes zoals op
deze foto: troosteloze, vervallen
huizen aan een hobbelige weg.
Drie jaar na de Kerstopstand is
veel van de euforie van december
'89 verdwenen. Roemenieis n iet geworden wat veel mensen hadden
gehoopt: een democratisch, welvarend land. Armoede en gebrek aan
levensmiddelen zijn ook nu nog niet
overwonnen.
Nog steeds zijn Roemeense
straten troosteloos en vervallen.
Nog steeds kunnen noodzakelijke
levensmiddelen zoals suiker en
melkpoeder in liet land zelf niet gekocht worden. Daarom doet de
Stichting Fundament een beroep op
u. Omdat de Roemenen daar zelf om
vragen: om voedselhulp om hun karige rantsoenen aan te vullen; am
materiële hulp waarmee ze hun SCciate en kerkeliike leven ween kunnen opbouwen.
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Wilt u ons in staat stellen hulp te geven aan uw broeders en
zusters in Oost-Europa, stort dan uwgiStopgifonummer39.75.627
of bankrshening 6443.2f.423, beide t.n.v. Stichting Fundament,
Drachten.

Meer informatie:
C. Fabritius~lantsoen26.
2391 GR ~&erswoude-dom
Tel. 01728-9822

Stichting Fundament.
Omdat er in de grond van de zaak
weinig is veranderd in Oost-Europa.
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CHRISTELIJKE LEVENSSTVL 111 (slot)
Beroep een roeping?
Kunnen w(j zeggen, dat her k r o e p dat dagelijks wordt
uitgeoefend een goddelijke roeping is, een 'goddelijk' beroep? Het oude huwelijksformulier vond van wel. De
schrijver van Chrnstelijke kvrnsstijl, dr. J. Douma, vindt
van niet. Verrassend i s wat hij in dat verband schrijft over
de hijhelse betekenis van het woord 'roeping'. Op &én
uitzondering na is er Feeen enkele t e k ~in
t het Nieuwe Testament, die over 'roepen' en 'roeping' spreekt die iets te
maken heeft met het dagelijks beroep. En ook de ene uitzondering (1 Kor. 7,17vv). spreekt over de gewone arbeid
niet als roeping. De bijbel spreekt over 'roeping' als de
uitnodiging om Christus na te volgen of over de opdracht
een hijzondere taak in de gemeente te vervullen. De
schrijver komt daarom tot de conclusie, dat je niet over je
dagelijks werk moet spreken als roeping of als ' g d d e lijk' beroep, maar dat je in je beroep de roeping hebt om
Christus na te volgen. Werken is soms niet meer dan een
manier om aan de kost te komen, maar ook dan heb je de
roeping je tijdens de arbeid christelijk te gedragen.
Hier valt de vraag te stellen, of Dnuma, die op andere
plaatsen de cultuuropdracht sterk verdedigd heeft en nu
terloops noemt, wel voldoende deze opdracht heeft laten
doorwerken bij de vraag of je je beroep ook roeping mag
noemen. En dan niet in nieuwtestamentische zin, maar in
de zin van: een door God gegeven opdracht. Douma wijst
er op, dat lang niet alle christenen ecn zinvol beroep uitoefenen. Zekcr als het gaat om een moeilijke baan, een
beroep waarvan je nauwelijks het nut kunt inzien, lijkt het
me niet van belang ontbloot om 's morgens ie beginnen
met het besef: ik word er door de Here wel weer toe geroepen en Hij zal mij de kracht geven ook. Het woord
roeping in dit verband hoeft daarbij echt niet te impliceren, dat je dit werk je leven lang zou moeten volhouden,
zoals Douma suggereert. Wel, dat je ook de moeizame
baan niet los wilt zien van Hem die opdracht en kracht
geeft. Zondag 49 van de HeideIbergse Catechismus
spreekt onbekommerd over de taak waartoe je geroepen
bent, zonder daarmee te zeggen dat je geen verandering
van werk mag ~ o e k e nals je het beter kunt . j g e n . Ik zou
het baantje dat je in arren moede kiest om brood op de
plank te krijgen rustig ecn goddelgk beroep willen blijven
noemen. Het zweten en zwoegen dat er in Genesis 3 bijgekomen is hoeft ons niet Genesis I te laten vergeten.
Evangelie en drama
Er zoudcii meer interessante onderwerpen uit Douma's
boek op te diepen zijn. Zijn adviezen in verband met de
geldbesteding, zijn tips in verband met het televisiege-

bruik en de positieve dingen die hij schrijft over hcgeleide confrontatie zijn alle aandacht waard. Wij moefen ons
beperken. Gezien de actualiteit ervan halen we nog één
zaak uit het boek van dr. J. Douma voor het voetlicht.
Is het goed om in het evangelisatiewerk gebruik te makcn
van drama? Er is een tamelijk uitvoerige discussie gevoerd over dit onderwerp. Deze discussie wordt nog
steeds voortgezet. Te denken valt aan de bijdrage van
Fokke Pathuis in Bij de Tijd (nr. 4): De v e r h ~ ~ l d i nvan
g
het Woord. Indertijd maakte een kritische reactie op een
artikel over een evangelisatie-project in Amsterdam (en
vooral op een daarbij afgedrukte foto) weer andere reacties los. Een in het zwart gehulde 'duivel' juicht als een in
het wit geklede speler 'aan het kniis wordt gespijkerd'.
De vraag werd gesteId: mogen we het schokkende van
het kruis uitbeelden, door het te dramatiseren? Opnieuw
kwam het vraagstuk aan de orde in verband met het bijbels drama The Passion van Adrian Snell.
I r bijbels drama een bruikbaar middel in de evangelisatie? Hoe moeten we toneelspel beoordelen? Je zoekt als
evangelisatiewerkers naar creatieve middelen om mensen
van vandaag te bereiken. Mensen die sterk visueef zijn ingesteld, Waarom de blijde boodschap niet verpakken in
drama?

Milder
Doumrt laat zien, dat in de tijd van de Reformatie pogingen gedaan zijn het bijbels toneel van de grond ie krijgen.
Beza schreef een toneelstuk over Abrahams offer, dat vele malen werd opgevcierd. Reza vond navolging, met name in Frankrijk, maar het aanvankelijke enthousiasme
luwde spoedig. Het spel ging de heilige stof beheersen, in
plaats van andersom. Kennelijk moeten we spreken van
een mislukt experiment. Franse synodes gingen er toe
over alle bijbels toneeI te veroordelen.
Daarmee was de toon gezet. De theoloog Voetius liet
weinig mogelijkheden voor toneelheoefening open. Gewijd toneel wees hij zonder meer af. De goddelijke zaken
moeten in prediking en sacrament aan de gemeente voor
ogen geschilderd worden. Rond de eeuwwisseling heeft
een man als Abraham Kuyper zich nog scherper tegen het
toneel verzet en stelde: 'de dramatische kunqt onder
christenen (is) in elk opzicht en alti-id onverdedigbaar'.
De auteur van Chrisrelijke Eevenssbql hepleit een milder
standpunt. Het veel gebruikte argument tegen toneelspel,
als zou het je inleven in vreemde rollen op zichzelf al
verwerpelijk zijn (omdat je een andere persoon aanneem
dan die je van God hebt ontvangen) wijst hij af, mét
Geesink en Schilder. Niettemin komt hij, evenééns met
- --
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Geesink en Schilder, tot de conclusie dat het feitelijk toneel in het aTgerneen voor christenen onacceptabel is.
Bijbels tonecl ziet Douma principieel niet als een onmw
gelijkheid. Met bijbcls toneel kan men ook proberen te
evangeliseren, al zegt hij crbij: of men in z'n goede bedoelingen slaagt, mag vaak in twijfel getrokken worden.
De les van de geschiedenis is niet bemoedigend voor de
mogelijkheid van goed bijbels toneel (160). Niettemin
acht hij het niet uitgesloten, dat er christenen zijn die verantwoord bijbels drama kunnen bieden en dat ook Jezus
Christur daarbij uitgebeeld wordt. Daarbij moeten dan
wel duidelijke grenzen in acht genomen worden: 'Er zijn
grenzen aan het uitbeelden. Profeten, Job en Prediker,
apostclcn en zelfs engelenkoren kan men uitbeelden, en
ook Jezus, dFc de Bergrede uitspreekt. Maar aan Gethsemane en Golgotha moeten we niet beginnen, evenmin als
aan welke uiibeelding van God ook' (160, 161).
Mijns inzicns kan voor een heel groot deel ingestemd
worden met wat Douma schrijft. Alleen voor wat betreft
het uitbeelden van Jezus Christus zou ik de grens anders
willen trekken. Het naspelen van Jezus Christus Iijkt me
in alle gevallen een ongewenste onderneming. De heiligheid van zijn Persoon wordt naar ik vrees gemakkelijk
aangetast wanneer we Hem trachten te spelen. In die gevarenzone zou ik me niet willen begeven. Gods heerlijkheid en heiligheid straalt af van Christus. Men kan er met
recht op wijlfin, dat Hij echt mens geworden is. Daarom
is er niets op tegen Christus in kinderbijbels, in de schilderkunst etc. af te beelden. Daarbij kan de eerbied gewaarborgd blijven, je maakt een afbeelding zonder zélf in
de plaats van Christus te gaan staan. Bij het naspelen van
Christus wordt het anders. De navolging wordt imitatie.
Christus is mens geworden. Maar: heilig mens. In alles
ons gelijk geworden, maar zondes zonde en daarom ook
in alles anders. Ik ben bang, dat wie Hem naspeelt onvermijdelijk een karikatuur van Hem maakt en bij zijn eerste
woord al uit zijn rol vdt.
Bovendien: iemand '?pelen' suggereert iemands afwezigheid. De herinnering aan Guido de Brès kan verlevendigd
worden door iemand zijn rol te laten spelen. Christus is
niet 'een historische persoon', Hij is de levende Heerser
van hemel en aarde. Wie gaat iemand spelen die in werkelijkheid vlakbij is? Afbeeldingen van de koningin zijn
legio in omloop. Maar het naspelen van de vorstin tijdens
haar leven en tijdens haar aanwezigheid heeft al gauw
iets bespottclfjks.

Oor en oog
Het geloof ia uit het horen (Rom. 10,17). Pathuis heeft
gelijk als hij er op wijst, dat het in Romeinen 10 niet speciaal om de tegenstelling tussen horen en zien gaat. Deze
tegenstelling staat daar niet op de voorgrond. Maar hij
vergeet, dat als in de bijbel het 'horen' aan de orde is,
daarin toch al vanaf oude tijden al de tegenstelling met
het zien wel méékomt en meeklinkt. Het basisonderwijs
over horen en zien in Deuteronomium 4,12-20 wordt
door deze tegenstelling beheerst.

Het valt dan ook op, dat het in Douma's voorbeeld gaat
om het spelen van Christus, die de Bergrede uitspreekt.
Daar komt weinig drama bij kijken en veel woord! Zou
het dan niet beter zijn het element van het spel weg te laten, ook omdat (hoe ernstig de boodschap van een toneelstuk ook kan zijn) gemakkejijk het element van onechtheid binnen kan sluipen? Het blijft spel. Men verwijst in
dit verband wel eens naar de grote oratoria van Bach en
Handel, maar ook in bijvoorbeeld de Matteuspassion zit
heel weinig spel en heel veel woord.
Douma ziet de middelen van drama en verkondiging dan
ook niet naast elkaar sstaan. Hij schrijft: 'Op grond van het
voorafgaande kan ik onmogelijk zeggen, dat muziek en
drama niet te gebruiken zijn. Iets anders is of ze even
goed te gebruiken zijn d s het gesproken woord van de
dominee en de schoolmeester. Paulus en de aposteIen
hebben het evangelie niet zingend en spelend gebracht.
Ook kunnen we zeggen dat de meeste mensen niet via
zingen en spelen, maar via luicteren naar al of niet indringende sprekers tot bekering zijn gekomen. Als ze door
heelden tot hekering kwamen, was het door de voorbeelden. Leringen wekken, voorbeelden trekken' (1 60).
Als ik Fokke Pathuis goed begrijp ziet hij in drama en mime wel middelen die naast de verkondiging van het evangelie staan. Ze ondersteunen elkaar. Zowel in drama als in
verkondiging wordt het evangelie z.i. uitgebeeld. Wat zandag 35 schrijft over 'stomme beelden' heeft hem altijd
verbaasd, schrijft hij, want aan beelden kan het predikaat
'levend' worden toegekend. Je hoeft geen kenner van de
kunstgeschiedenis of liefhebber van beeldende kunst te
zijn om het laatste toe te stemmen. Zouden de opstellers
van de Heidelbergse Catechismus van deze zeggingskracht van het beeld niets geweten hebben en deze zeggingskracht bedoelen te ontkennen? Met 'stom' is bedoeld
dat het beeld niet in staat is ons oor en zo ons hart te bereiken met levenwekkende woorden (Ps. 115,571. Bij Pathuis worden de beelden levend en worden de woorden
beeldend. Zo ontstaat gemakkelijk spraakverwarring,
Want hoezeer het waar is, dat Christus in de verkondiging
'voor ogen geschilderd wordt', er blijft een wezenlijk verschil bestaan tussen de benadering van de mens alleen via
zijn gehoor of ook via zijn gezichtsvermogen.
Het lijkt me in het evangelisatiewerk heel goed mogelijk
via allerlei speelse vormen de aandacht te trekken, voordat je aan het eigenlijke werk van het gesprek (het
woord!) begint. Achteraf zou in verwerkingsvormen voor
kinderen ook het spel weer een plaats kunnen krijgen. In
die zin kunnen vormen van drama een ondersteunende
functie hebben. Maar dat is wat anders dan dat je in drama en verkondiging twee gelijkwaardige middelen gaat
zien bij de communicatie van het evangelie. Hopelijk zal
het evangelisatiewerk altijd haar kracht blijven zoeken in
het gespróken woord. Want uiteindelijk heeft de keus
voor het gehoor alles te maken met wat geloven is: zien
met de ogen van het hart.

l

G. Gunnink
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