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

eReformatie
WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN

SCHOPENHAUER ERFLATER VAN ONZE EEUW
Waaroin i11 ons hlad. dat zich de ontwikkeling van het gereformeerd~leven tot doel stelt, aandacht gevraagd voor
Arthur Schopenhauer, de wijqgeer van het pessimisme,
die in de vorigc eeuw in Duitsland leefde (van 1388lXhO)? Een filosoof die niet eens aan de universitaire
'bak' kon komen - hij probeerde het wel in het Berlijn
waar Fricdrich Hegel zijn triomfen vierde - maar droop
n:i een tweede ver~eefqepoging af om vanaf 1833 als
zonderling in Frankfort aan de Main te resideren. Waarom?
Es verscheen over hem van de hand van Rudiger Safranski een boeiende levensbeschrijving: Arthur Scliopenharrer. Biogi.ufir met als ondertitel De w o ~ l i g ejujal'et~w n de
filoscfi~ Wie nu in hct Duitsland van de vorige eeuw toegang wil hebben om zicht te krijgen op het Duitsland van
Onze dayen met zijn kracht En zijn donkere driften, die
kan in dit boek terecht! Schopcnhauer's levensavond valt
samen met de opkomst van Bismarck. Ze zullen elkaar in
het reqtaurant Englisrh~H o j herhaaldelijk ontmoet hebhen. Bismarck kwam als jong Pruisisch afgevaardigde
naar de Duitse Bondsdag daar dikwijls, terwijl de oude
Schopenhauer er regelmatig 's rniddags 'resideerde'. Risrnarck in opkomst - dat betekcnt: Duitsland zoekt de gro-
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me werd gekoesterd). Schopenhauer in zijn levensavond
dat betekent: een geseculariseerd Europa zóekr een
nieuwe weg n5 het afscheid van het gefaof en vindt die
weg niet ondanks alle trotse zeIfverzekerdheid.
In deze wereld leidt Safranski ons binnen. We lercn het
Duitdancl van Schopenhauers jeugd kennen: Hamburg en
Weimar en Dresden. Goethe kruist ons pad en - het kan
niet anders! - we krijgen een introductie in Hegel, die tot
diep in onze ecuw de Duitse staatkunde èn de Duitse strategie heeft bepaald: men leze er de adembenemende eerste bladzijden van Tuchman DP kanonnen van Rugusr14s
maar op na. Schopenhauer verachtte en haatte de 'redelijke' verzekerdheid van Hegel. Zijn levensbeschrijver moet
daarom wel Hegels plaats in de Duitse geschiedenis in
helder licht zetten. Het is ook een hel licht.
Toch is het niet zozeer om die waardevolle introductie,
die ons wordt geboden in het DuitsEand van (cultuurhistorisch gezien) kérgisteren, dat we aandacht voor dit boek
vragen. Tenminste, dat is het nier in de eerste plaats.
Maar wie zich als christgeIovige wmt te staan in een wereld, waar op de markt van het leven voor het Evangelie
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te politiek en heeft dáár, in de politiek, afscheid genomen
van de chri~telijkenormen (hoezeer thúis ook het pictis-
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geen plaats meer is en waar de levende God 'dood' is
verklaard, die zal niet om de vraag heen kunnen: hoe is
het zo gekomen in Europa? In dat Europa en in dat Duitsland, waar de reformatie diepe voren heeft getrokken en
waar de stem van Luther zo krachtig klonk. Ik weet het
wel: we kûnnen een lijn trekken van Luther, die zijn
moeite had de staatkunde te verbinden met het Evangelie,
over het Duitse piëtisme, dat vroomheid èn het leven in
de wereld dikwijls in tegensteling zag, naar Bismarck en
naar zijn 'Realpolitik', terwijl Frau von Bismarck de
vroomheid hoedde in de binnenkamer. Maar als we vol-

van de Bijbel. En dan moet wel een keer (als men - terecht - de rede heeft leren wantrouwen) in de wil het centrum van mens en van wereld worden gezocht: de wil àls
levensdrift, irrationeel, maar allesbepalend. Schopenhauer heeft het verwoestende karakter daarvan zelf gepeild.
Daarom zocht hij de verlossing in de ontkenning, in het
'nee' tegen deze 'wil tot leven'. Daarin is hij totaal anders dan zijn late leerling Friedrich Nietzsche, die hem
dan ook wel los moest laten. Hier staat een ongebreideld
vitalisme en optimisme tegenover het duistere pessimisme. Schopenhauer laat ons in zijn heldere taal (wat een

staan met het trekken van die éne lijn en dàn denken klaar
te zijn met de wereld, waarin wij leven, die maakt het
zich al te gemakkelijk. De god-loosheid van Europa heeft
een complexer èn een gruwelijker achtergrond. Dat kan
deze biografie ons leren! Daarom is bestudering ervan
geen verloren tijd.
Wie zich door de schrijver mee laat voeren op de ontwikkelingsweg van Arthur Schopenhauer doet ontdekking na
ontdekking. Schopenhauer was de wijsgeer die de wil en
die dan verstaan als de donkere levensdrift in het centrum
van zijn wijsbegeerte plaatste. Daarom zijn felle afkeer
van de redelijkheid van Hegel, maar óók zijn haat tegen
de levende God, waar hij luid en bitter blijk van gaf, bij
voorbeeld in een discussie met een zekere Ludwig Tieck:
'toen Tieck over God had gesproken, was Schopenhauer
als door een adder gebeten opgesprongen, had zich als
een bromtol omgedraaid en met hoongelach herhaald:
"wat? U hebt een god nodig?" , (274).
Het is maar één voorval en nu ik het losmaak uit de con-

geweldig stilist!) de afgronden van de mens zien

text van heel het boek, kan het een ongevaarlijke anecdote lijken. Maar het is Safranski gelukt om de biografie
dienstbaar te maken aan het schetsen van diepe overtuigingen. Daarom volgen we met huivering de strijd van
het autonome denken tegen de openbaring van de God
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mens buiten Christus. En voor 'verlossing' wendt hij zich
niet tot deze Heiland. Hij is even anti-christelijk als
Nietzsche later.
Zo zien we Schopenhauer (als bij ons in eigen tijd Simon
Vestdijk) de weg naar het Boeddhistisch atheïsme gaan:
de religie-zonder-God (304!). In de tijd dat 'oosterse religie' weer velen uit het Westen trekt, is de ontmoeting tussen de eenzelvige Schopenhauer èn het Boeddhisme, zoals Safranski die tekent, een schokkende geschiedenis.
Het valt telkens weer op, hoe deze biograaf de levensbeschrijving laat functioneren in het doen kennen van de
wijde context waarin dit leven zich afspeelt. Zo'n experiment is gewaagd Ge kunt gauw teveel uit een levensgang
willen verklaren), maar is hier geslaagd. Mijns inziens op
één belangrijke uitzondering na. Maar ook daarom vraag
ik aandacht voor dit boek. Wie, zoals Schopenhauer,
God, de Schepper en de Redder van de wereld, dood
heeft verklaard en wie dan verlossing zoekt in de ontkenning van het leven, zou zó één dan niet een keer uit dit leven weggaan? Die vraag moet zich wel opdringen aan ieder, die met het pessimisme van Schopenhauer zich
confronteert èn hoort, hoe deze wils-dronken man een
'Indische' verlossingsweg verkondigt. Met andere woorden: Schopenhauer staat ook op de achtergrond van onze
discussie over' euthanasie'. Waarom zou je niet uitstappen, als het leven je teveel is geworden? Of nog sterker:
waarom zou je dat uit het leven stappen niet als de grote
verlossing zien en zó er zelf naar grijpen? In ons land
deed de wijsgeer-dichter Johannes dèr Mouw (Adwaita)
het. Safranski vergelijkt aan het einde van zijn boek (337)
de filosofie van Schopenhauer met die van Mainländer,
die 'een filosofie van de wil tot de dood' heeft ontworpen
en (evenals Dèr Mouw) zelfmoord pleegde. Hij meent dat
Schopenhauer deze consequentie niet trok, omdat hij toch
wel aan de geneugten van het leven hechtte (235 v.). Ik
denk, dat hier teveel uit de persoon en diens eigenaardigheden wordt verklaard. Schopenhauer meende (zo heb ik
hem verstaan) dat óók zelfmoord ('euthanasie' zeggen we
tegenwoordig) geen oplossing, geen verlossing bood, omdat de wil als levensdrift een universeel beginsel is: ook
de dood doet aan deze drift niet ontsnappen. Schopenhauer staat hier dicht bij reïncarnatie-ideeën, die ook al
weer uit het Oosten tot ons komen. Daarom vlucht hij
voor het 'lijden' van dit bestaan liever niet in de dood,
maar in de muziek - de 'kleine' verlossing voor deze
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fluitspelende wijsgeer van het pessimisme! Wie aan het
hierirurnaals is gebonden en daar geen uitweg uit kent, inderdaad - die zoekt wijsheid in berusting. Berusting staat
hier t r ~ ~ t l o v pdet - rust van het geloof -, want tot in zijn lcvensavond, als hij eindelijk leerlingen vindt. kiest Schopenhauer bewust anti-chrls,eljjk positie -, hij is een christus, met apostelen en profeten: 'waar twee of drie
vergadcrci zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden'
(325).
E n ontdekkend boek!

J. Kamphuis
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JEZUS VOLGEN I
Dat kost je alles
'...muur d~ Zoon des mensen h ~ e f tgeen plnurs om het
laoofd ntvi- a~ leggen.'
Lukas 9.58b
Er komt een man bij Jezus. En hij zegt enthousiaqt: Tk 7ai

U volgen, waar U ook heengaat.
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Nou, prachtig toch, zou je zeggen. iemand die zíiveel zin
heeft om achter Jezus aan te gaan. Daar zal d c Heer wel
blij mee zijn.
En dat is Jezus vast ook wel. Maar Hij ziet het gcvaar van
het enthousiasme.
Enthousiasme kan iets in zich hebben van verliefdheid.
Een heerlijk gevoel, maar het kan je blind maken voor de
consequenties van je keuze.
Want het is mooi als je gepakt wordt door het Woord van
de Heer; als je dat blij omhelst. Alleen, Jezus vólgen is
veel meer dan liefde op het eerste gezicht.
Jezus volgen betekent een radicale, definitieve keuze
voor Hem. Ook als de eerste verliefdheid voorbij i 5 en er
tegenslag en weentand komt. Natuurlijk wil Je7us deze
man graag al<volgeling. Maar Hij waarschuwt hem wcl.
Wees je goed bewust van wat je doet, zegt Hij. Want een
vos heeft nog een hol en een vogel een nest. Maar de Zoon
des mensen hceft gecn plaats oin het hoofd neer te leggen.
Zoals de inens buiten het paradijs werd gezet, zo zal de
Zoon van de mens een outcast zijn in de samenleving.
Niet omdat Hij een gevaarlijke revolutionair zou zijn die
met spandoeken tegen de Romeinen demonstreerde. Ook
niet omdat Hij als rabbi wat nieuwe denkbeelden heeft.
Maar omdat Hij door zijn Vader gestuurd is om te sterven
voor de zonden van de mensen. Als God op zijn tijd 7ijn
rcddingsopcratie voor de wereld door de kruisdood van
zijn Zoon wil doorzetten, dan gilt een hysterische rnenigte Wég met dic mail! Als een crimineel wordt Hij buiten
dc stad gcgooid om te hangen aan een vervloekte paal.
Dan kost het Hem alles, zelfs zijn leven.
Jezus zegt niet tegen die man: Ik zou er nooit aan beginnen. Maar Hij zegt wel: Wees je bewust van de consequenties. Want om Mij krijg je alles en iedereen tegen je.
Het kost je alles.
Het kost je je baan als die je van Christus vervreemdt.
Het kost je je populariteit in de wereld.
Het kost je inkomen uit 7aakjes waar een lucht+jeaan zit.
Het ko5t je je verkering als de ander nict van Christus is.
Het kost je misschien je lcven als er vervolging komt of
de grote boycot van Openbaring 13.
Maar wie alles verliest om Jezus' wil, zal Christus behouden. Wie alles verliest om Hem te volgen, die heeft niets
verloren.
E.C. Luth

KERKELIJK LEVEN

VERNIEUWING EN DIS
In rijd^ Tijd heeft R. Kuiper een artikel 'Verandering en
correctie' geschreven (nr. 4, nov. 1992). Hij voert me
daar sprekend, of liever schri,jvend, in. Zeer vereerd. Hij
mijdt twee onderwerpen aan.
Het eerste: de gereformeerde kerken zijra veranderd en
ijaar moeten we consequenties aan verbinden, we moelen
bcrcid zijn te komen tot heroverweging van bepaalde zaken cn in elk geval ons uitdrukkelijk dis~nciërenvan uitinrcn van kcrkisme in het verleden. Het tweede: de gereformeerde kerken r n o p t p n veranderen, maar dat wordt
vcrhindcrd door de formalistische instelling.

Verantwoord veranderen
Wat her tweedc betrcft schrijft Kuipcr dat nieuwe ideeën
binnen de gereformeerde kerken stuiten op 'het kerkelijk
systeem', 'iets van een hoogkerkeIijke cultuur met z'n
verambtelijkte, iiniformerende en voorzichtige inslag'.
Nu is behoedzaamheid nodig, maar verandering en vernieuwing ook, zij het dan verantwoord. 'Iedere wezenlijke verandering behoeft rechtvaardiging in theologisch cn
historisch opzicht'.
Kuiper corngeert hier zichzelf gelukkig een beetje. Hij erkent dat verandering nok moet worden verantwoord. Daar
dienen de omgangsregels tussen de kerken juist voor.
Ik zou de stelling van Kuiper willen overnemen: de gereformeerde kerken moeien veranderen, maar verantwoord.
Het i q wel een ervaringsgegeven, dat een formele structuur vaak in het voordeel lijkt te werken van degene die
hij het oude wil blijven. Daarom is de wijze van verantwoording helangrijk. De vorm staat hier in dienrt van de
inhoud. Dc verandering moet dienstbaar zijn aan de taak
cn d c functie van de kerken.
Verder i s er langszij de formele wucturen van de kerk
ccn scala aan informele. Ik denk nu ook vooral aan meningsvtirming in de nog steeds veelkleuriger wordende
gerefomecrtlc pcss.

Mythisch beeld
Bi.1 het eerste word ik op gmnd van mijn artikel 'Zijn we
veranderd?' (jg. 67, 466-468, 21 maart 1992) opgevoerd
als iemand die de houding inneemt van 'er is niets veranderd sinds 1944' en 'correctie van het verleden is niet nodig want het verleden ligt vast' (aan dit grapje voegde ik
toe: 'Maar onze visie op het verleden, die is voottdurend
aan hewiening toe. Maar laten we die herziening dan wel
ter hand nemen op een deugdelijk standpunt en met beroep op de feiten'). Jk herken me hier niet bepaald in. Je
moet /)P Heformatie toch echt lezen om te weten wat er
in staat.
288

Deze houding ('gehecht aan wat in het verleden in de
kerk is opgebouwd') gaat volgens br. Kuiper hand in
hand 'met de constnictie van een mythisch beeld van dat
verleden'. Wat is dat mythische beeld? 'Her beeld van de
goede weg die de vrijgemaakten sinds 1'644 zijn gegaan,
zich vasthoudend aan Schrift en Belijdenis. Het i s de weg
van de kerk van Jezus Christus in Nederland, die het van
tijd tot tijd zwaar te verduren kreeg, maar de aanvallen op
haar belijdenis wist te weerstaan. Het is de weg die veel
zegeningen heeft gebracht in her kerkelijk leven'.

Terug naar het Woord
In liet vorige nummer heb ik onder de titel 'Vernieuwing'
willen zeggen, dat er m.i. de principiële ruiin'tc is vrior
discussie over het verleden van de gercfomicercfe kerken.
Er is ook de principiële plicht tot vernieuwing. Hei is nu
eenmaal de kracht van Gods W(~orddat het i11 de kerk
met de geschiedenis meetrekt en niet vastzit aan ccn bepaalde periode. Het is ook de kracht van d e are i4eFormatie dat de kerk terugkeent naar haai. bron, veinieuwd
wordt uit haar oorsprong: het Woord van God, de waarheid van de Schrirten die spreken van Christus.
Zo'n discussie kan echter nooit uitsluitend een acadeniische discussie worden, omdat het een gesprek is tussen
betrokkenen. Wie dlsciissieerr over het verleden van de
kerk is vrij en niei gebonden. Hij is vrij om hel spoor van
Geest en Woord boven water te halen en daarbij aan te
sluiten. Hij is vrij om daarin rechte lijnen te trekken. Er is
maar één ding dat blijft: het eeuwige en blijvende Woord
van God (Je?. 40 : 6 e.v.).
De enige kracht van de Vrgmaking mag zijn dat 7e dc kcrken in Nederland terugriep naar dat Woord, dat wil zcggen: naar de concrete Schriften, oftewel: naar de levende
en regerende Christus. Het enige wat telt in de geschiedenii; van de gereformeerde kerken is dat 7e daarbiij blcven.

Echte reformatie
Ik heh ook nu niet de bedoeling of de bchoeftc dic discussie zelf te voeren. Ik erken dat e r ruimte voor m w i zi,jn.
maar tegelijk vraag ik vooraf ruiintc voor de overiuigin_g
dat de Vrijmaking een echte reformatic is geweest. Dat
zou iemand 'vrijmakingsgcloof' kunnen noemen, OT ook
wel 'vrijmakingsideologie'. Dat al zoiets betekenen als:
Je modelleert de gebeurtenis van de Vrijmaking naar je
vooropgezette overtuiging. De dingen zoals ze zich hebben afgespeeld worden geperst in de mal van je idee over
hoe ze zich afgespeeld zouden moeten hebben. Nu heeft
iemand dat dan een 'mythische constructie' genoemd,
met als bijgedachte: die is boven kritiek verheven.
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Geen van deze clingen bedoel ik. Ik bedoel alleen maar:
langs de middellijke, concrete, histrirische weg van de
Vrijmaking en niet ondanks dc Vrijmaking is Godi;
Woord naar me toe gekomen, heeft Christus door zijn
Geest mij het geschenk van het geloof gebracht en mijn
leven i n beslag genomen. Moet ik daarover discussicrcn?
Voíir alle duidelijklieid: ik pleit dus voor een kritische instelling iegcntivcr het verleden, genormeerd aan de belijdenis en n i e ~aaii dc waan vaii de dag. Ik voer ook een
pleiclooi voor ccn geestelijke omgang met en een broederlijke discusiïe ovcr het verleden. Ilat is een discussie
waarbij het gelricif (van alle betrokkenen toen en nu) niet
buiten haken wordt geplaatst.
Kerkisme
Brticcicr Kuiper heeft in zijn discussie over hei verleden
aangesloten hij kritiek op het 'kerkisme'. Hij ziet kennelijk verschillende soorten, o.a. 'het kerkisme dat onvold o e n d ~Iionoreert dat de gemeenschap der heiligen ook
over tin7c kerkmuren heengaat. Ja. dat de ware kerk
vóórtkomt uit de gemeenichap der heiligen en dat deze
kerk haar wandcl cn bcstaan in de Iieme! heeft'.
Hij onderscheidt clric componenten: ( 1 ) 7elfrechtvaardiging na de Vrijmaking, (2) 'te sterke toeëigening van de
heils- en kerkgcsc hicdenic;, ( 3 ) formele en strakke kerkelijke siructuus.
In her klimaat van de jaren kort na de Vrijmaking ziet hij
'veel zelfrechtviiardiging en een scherpe radicaliteit'. De
theologische verwerking van de Vrijmaking richtte zich
sterk op 'de kerk', mct iils gevolg hijna vorledige gelijkstelling van (Ie ware kerk ei1 dc gereformeerde kerken.
'We hebben ook gebeustenisscn ui t de kerkgeschiedenis
ons veel te sterk toegceigcnd'. Dit ondanks allerlei waarschuwingen. Driartim 7i,jn er velen die zich niet konden
'vinden in de st~iiikkecn stellige wijze wcaarop met her
kerkelijk vraagstuk. met thcalogische discussier en met
interne conflicten werd oingcgaaii'. Ze 'zijn weggegaan,
niet omdat ze het voor 'dwaling' opnamcn. maar iiit afkeer van de formele kerkelijke slruc~uur'die 'velen te
eng is geweest en nog alti.jd weinig ruimte voor verandering en vernieuwing biedt'.
Hier hfijkt al uit, dat 'kerkisme' een zaak is die nog heden
ten dage voor veranderingsvrees en gebrek aan ruiinte
voor vernieuwing zorgt.
Het komt me voor dat Kuiper hier niet duidelijk is en een
aanlal ~ a k c noiider de noemer van 'kerkisme' bij elkaar
zet die daar nict allemaal horen. In de eerste druk van de
Chi.i,rtelzjke Ei?ryrloppdie (111, 358) wordt kerkisme omschreven als 'het streven om het kerkelijke verschil ook
buiten dc kcrk op alle ander terrein van school en politiek
enz. door te trekken'. Het komt uit twee dwalingen voort,
schrijft ds. Joh. Janicii daar. 'De eerste is, dat de eigen
kerk alq de eenlg ware kerk cn allc ~iníiereals min of meer
valsche kerken beschouwd worden: en de tweede, dat de
kerk over alle andere levenstemcin heerschen moet'.
De vraag voor de discussic van helang is: hoe definieer je
kerkisme nu? Want wij hebhcn een tijd van sterk verzet
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tegen de gedachte van de pluriformiteit achter ons. Wat
hebben we op dit punt van de theologie en de geschiedenis, onze eigen geschiedenis geleerd? Daarbij mogen we
ook naar de praktijk kijken.
lk heb zo'n idee dat die evaluatie op dit moment gaande
is. Mijns inziens zijn we hard toe aan een nieuwe doordenking van dc (praktische consequenties van de) leer
van de kerk. Daannee zal gelijk opgaan ccn bi,jgcstelde
invulling van her begrip 'kerkisine'.
Kerkisme heeft denk ik twee componenten. De eerste is
de visie op de eigeii kerk met als keerzijclc dc houding tegenover gelovigen buiten de cigen kcrk. Dc tweedc is de
visie op de zeggenschap van de kerk over het leven, de
consequenties van de kerkkeus v m r de praktische $amenwerking met andere christenen.
Bij het eerste is in geding de ruitnte om de kerk te g e k ven, zoals Christus die ziet en vergadert. De eigen kerk
mag niet verabsoluteerd worden, beschouwd als de enige
die er toe doet, het einde van Gods werken. En dat Christus meer 7iet dan wij zien, betekent dat Hij w m r ininder
(in de kerk waar ik lid van ben) soms ook meer gelovige11
(huiten de kerk waar ik lid van ben) zict. Als onzc ogen
opengaan voor ongeloof binnen de kerk of geloof buiten
de kerk, li_gl er een christelijke rocping. Bij hct laatstgenoemde lig1 de verbinding met het rwccdc. Hct tcitaal ontkennen van de mogelijkheid dat er waar selonf wordt gcvonden buiten dc eigen kcrk is een vonn van kcrkismc.
dat lijkt me duidelijk. Het totaal ontkciincii of ontlopcn
van de roeping tegenover ~ e l o v i g e nbuiten de eigen kerk
terwijt je ze wel hebt leren kennen zou je m.i. ook een
vorm van ketkisme kunnen iloemen. Wc~lkeroeping: je
hebt en hor je die uitvoert, is een volgend vers.
Niet krampachtig
Graag sluit ik me aan bij Kuiper als hij ons oproept niet
krampachtig om te gaan met de veranderingen in wereId
en kerk. Hij schrijft dat we het verleden niet tot de laatste
komma te heven Iaken of te verdedigen. Akkoord.
Dat houdi voor mij ook in, dat lang niet allef wat verandert. per defi tiitie eerst verkeerd was. Sommige dingen
verdwijnen of veranderen of komen omdat de tijd dat eist.
Iets kan goed zijn en twintig jaar later niet meer. Ook
hierin moeten we een beetje pluriformiteih aankunnen.
Niet iedereen tilt even zwaar aan dezelfde kwestie.
Maar znrgvuldigheid is nog geen krampachtigheid. En
daar zou ik tot slcit voor willen plcitcn. Zorgvuldigheid
met mensen, brwders, zusters, en hun uitlatingen ook van
vroeger, zorgvuldigheid met begrippen en termen.

R. ter Bcck
Ter lezing wil ik nog graag aanbevelen de ariikelen van
C. Trimp over de vrijmaking in dit blad, de nummers van 18
apnI 1992 en volgentle (jg. 67, nrs. 2X c.v.); de sclicwldagrcdc
uit 1974 'Een uitgemaakte 7aak' van prof. J. Kamphuiï, nu in
Een uitgemarakce zaak, Kampen 1987; de paragraaf over 'Zelotisme' in de R'rderlant-lse K~rk~qrschirdrn~s
pin 1945 van ds.
C.G. Bos (in milii editie is dat $ 15.2.2).

DICHTER EN GEMEENTE
Het kerstfeest is een echt zangfeest. Dat heeft een historische grondslag. Het kerstfeit zelf maakte de stemmen al
los. In de eerste hoofdstukken van het evangelie naar Lucas worden alle belanghebbenden zingend ingevoerd. Het
huis van David bij monde van Maria. De priesterstam bij
monde van Zacharias. Het hele volk door Simeon en Anna ('zij loofde mede God'). En het hemels leger, heel de
aarde voorzingend.
Het was ook een prachtnacht, de nacht dat Jezus geboren
werd in Betlehem. Toen kwam na eeuwenlange schemering Gods barmhartigheid weer aan het licht. Het heilsfeit
dat de Uittocht uit Egypte in de schaduw zou stellen
kwam in zicht. De grondslag voor het nieuwe verbond
werd gelegd. Het volk van God leerde een nieuw lied, het
lied over Jezus de Christus en Gods grote werken door
Hem.
Tweeduizend jaar is dat nu geleden. En de kerk zingt nog
steeds, ze is niet uitgezongen. Dat gebeurt ook niet. Maar
hoe komt de kerk aan haar teksten? Wie kiest de woorden
en maakt de zinnen die heel de kerk kan zingen? Hoe
komt het Woord dat van de kerk uitgegaan is, terug op
haar lippen? Daartussen loopt soms een lange weg waar
we de arbeid en de vrucht van de Geest, de prediking en
het onderricht, de belijdenis en de leer, de omgang met de
Schriften, het geloof en het gebed tegenkomen, en daartussen ook de dichters en de dichteressen en vele liederen.
Geestelijke
liederen
In de gereformeerde kerken wordt meer gezongen dan de
150 berijmde psalmen en de 41 gezangen van het Kerkboek. Er zullen wel een paar gereformeerde uitgevers een
klein beetje jaloers zijn op het blijvende succes van de
Liedbundel van de vereniging Evangelisatie en Recreatie.
Met deze bundel kreeg onder ons de huiszang weer een
impuls. Naast het 'kerklied' (ook in de Liedbundel ruim
vertegenwoordigd) worden er weer 'geestelijke liederen'
van allerlei snit en stijl gangbaar. Van Ambrosius tot Elly
en Rikkert. Van Maarten Luther tot Hanna Lam. Er zijn
ook andere bundels in omloop: Het beroemde Liedboek
voor de kerken, de liedbundel Uit aller mond. Ook daar
oude, nieuwe en vernieuwde teksten.
Er blijft vraag naar teksten, ook in de gereformeerde kerken. Er blijft aanbod van teksten uit heden en verleden.
Het is een levende, boeiende en ook netelige wereld.
Leerzame doorkijkjes daarin worden geboden in een pas
verschenen themanummer van het christelijke literaire
tijdschrift Woordwerk met als titel Weerklank. De invalshoek is die van de dichters, maar niet uitsluitend. Eerst
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komen de dichters aan het woord: wat kunnen ze kwijt
aan de gemeente. Vervolgens een aantal schrijvers die
verslag doen van wat de zang en de liturgie in het algemeen, het leven van de gemeente, hun doet.
Het derde onderdeel gaat over de praktijk. Dit is niet
steeds het hoofdstuk van de dankbaarheid. Uitgever Callenbach schrijft bijvoorbeeld hoe er oecumenisch en massaal gezondigd wordt tegen het gebod waar menig liedboek mee begint: 'Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt...' Hij voert dit
gebod terecht terug op het bijbelse' gij zult niet stelen' .
Donker en licht
Ik stip nog enkele bijdragen aan die in dit weekblad vermelding verdienen. Hans Werkman (zie al ND-Variant
van 28.12.1991 en 4.1.1992) heeft geconstateerd dat er
weinig geklaagd wordt in diensten van de gereformeerde
kerken (vrijg.): 'het is blijkbaar niet onze zingende gewoonte om klein, zwak en onzeker tot de Here te gaan'.
Hij vreest dat met 'de overmaat aan lof-, zekerheids- en
vertrouwenspsalmen'
de wanhoop ontkend wordt en de
deur dicht gaat voor wanhopigen en depressieven. Hij
constateert op dit punt een parallel tussen de 100 meest
gezongen psalmverzen in de gereformeerde kerken en de
142 psalmcoupletten op het Liederenblad van de Evangelische Omroep. Hij vindt meer liederen vanuit de diepte
van de wanhoop in het Liedboek voor de kerken. Opvallend daarbij is dat H. van' t Veld in zijn artikel over de
bundel Uit aller mond schrijft dat in sommige gevallen
gerenommeerde Liedboekdichters met kennelijke opzet
('geen dichterlijke onmacht')
'donkere kanten van
schuldbesef' in hun bewerkingen hebben laten verbleken.
Jan Smelik stelt volgens mij goede vragen bij de wordingsgeschiedenis van de berijmde psalmenbundel en de
verzameling gezangen in het Gereformeerd Kerkboek van
1986. Hij constateert over heel de linie een zekere tweeslachtigheid. Van de psalmen schrijft hij: 'Naast uitstekende berijmingen staan er helaas teveel poëtisch levenloze produkten in de psalmbundel'. Van de gezangen:
'Poëtisch groen en rijp zijn naast elkaar geplant in de
hoop dat het groene het rijpe niet verstikt'. Hij pleit voor
inschakeling van 'dichters die affiniteit hebben met het
kerklied en de liturgie' .
De toekomst
Jan R. Luth doet verslag van de discussies in de werkgroep 'Honderdvijftig jaar geestelijke muziek in het gereformeerde leven' (ingesteld door de Commissie Herdenkingen van de syn. gereformeerde synode). Hij vertelt
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over het 'subcircuit' van geestelijke liederen, het repertoire dat niet in officiële bundcls is opgenomen. Bepaalde
liederen uit dat circuit 7ijn in weerwil van steeds herhaalde ~ynodehesluiten in de erediensten buiten Holland
galigbaar bleven van de zestiende tot de negentiende
eeuw. Een actuele observatie, want zo'n subcircuit is er
no? steeds. Misschien niet in de kerkdiensten, maar wel
voor de diensten of in 'speciale' diensten.
Als Luth bedenkt wat er op dit moment aan liederen rouEeert. is hij geloof ik niet heieinaal gerust op 'De toekomst van het kerklied' (de titel van zijn opstei). Is er
geen erg diepe kloof aan het groeien tussen het 'kerkelijke repertoire' en het repermire dat aan de huidige massacultuur ontc;pringt? De kerkmuziek van de toekomst zal
een grotere veelvormigheid kennen dan tot op heden. Hij
pleit voor het bewaren van wat waardevol is gebleken in
de klassieke kerkmuziek en voor een professionele benadering met behulp van dichters en musici.
De uitgever van Woordwerk, de protestants-christelijke
auteursvereniging 'Schrijvenderwijs', heeft de bedoeling
over het thema 'dichter cn gemeente' een conferentie te
beleggen op zaterdag 13 februari aanstaande.

R. ter Beek
N.a.v. Anne Schipper (red.), Weërklaiak. Dichter en gemeentc.
aspcc.ft'n rot( etn v ~ ~ l k l r u n (7 yeeltie.
e
themanummer van christelijk literair tijdschrift Woordwcrk (jg. 10, nr. 40, december
19Y2). Dc conferentie over 'dichter en gemeente' op 13 februari
wordt belegd i11 De Enk. Engwcg 32 te Driehergen, aanvang
1 O. 15 uur (vanar 9.45 uur is er koffie). 's Morgens houden dr.
A. den Besien, drs. K. de Jong Ozn., dr. J.R. Luth, drs. Anne
Schipper en zo mogelijk prof. dr. W.J. Schutte Nordhalt elk een
korte lezing. 's Middag? nerncn dc ïprckers plaats in een forum,
wuarmee o.l.v. dr. G. Piichinger kan worden gediscussieerd.
Wie deel wil iiciiien, moct .f 10 overmaken ( f 20 als men meedoct mct dc luncli) op giro 54K5179, t.n.v. penningm. Schrijvenderwijs, Schans 37,425 1 PW Werkendam. Extra nummers van
Weo klunk kosten f 25 en zijn te bestellen bij Adm. Woordwcrk, Rurchtqtraat 4,425 1 ZC Werkendam, tel. 01835-5020.
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HET GELUK VAN DE RECHTVAARDIGEN
Er is een hepcrnlde groep mensrn, di<>d~ Bijhel de 'rechtvaardigen' noemt. De HeiEi,y~Sckrifi spreekr heel i~eela i n
hen en roemt hen zeer. Zij zegt zel/sqdat God Zijn ogPn o p
hen gericht houdt met w~ljiei'allenen klooi. stam om7 Eten te
helpen als ze tot Hem roepen.
Deze groep orirlei-sch~idtde Srhrqt heel scherp van reti andere groep, die ze ,godd~ìnzrnnoemt.
In onze tud is het nipt mukkclijbi om de woorden wrr God o p
dit pitnr tt, brlijden. Het gevaar hfdi'eigt ons, dut W P n i c ~
meer durven spi-rken over de 'rerhtvaardÎ<y~n'.
omdrar de
w ~ r e l dons dan direct bekijkt als ' F a r i ~ ~ c e ndie
' , detiken,
dut zij brtcr zijn dan de anderen.
Maar wat zegr God Zelf in Z@ ngoord ovrr dc 'rtrhtvuardiR P ~ ?'
Gelukkig is hij, w i ~ n sionde bedekt E S .
Gelukkig is h ~ volk,
t
wuai-van de HERE de God a l
Het oog van de HERE ~jaakt over d ~ rnrnsrn
,
die onriag
voor Hem hebben.
Heel het Oude Tesrarnenf door ~,ui-drn(!P mmciiscJn die hiJ
God hehoren, de 'oprechten', de 'vromen'. dc ' reclin-narcltgen', geEukkig geprezen.
Dut betekent niet, dat ze in zo'n srernrnitifi i.erkei-cn, dar ze
stralen van geluk - dor komt ook wel voor In hun Icwn maar her hetekent, dar ze óhk middrn in Ired r n I P Z O C I ~ Ege.
lukkig achten te zijn.

Toen de Koning Zelf naar Zijn volk kwuni, heeft Hij nier ar)ders gesproken.
In de zaligsprekingen h c ~ f rHij Zijn discipele~igelukkig Krprezen.
Iiet waren nict veel rijbirn - maai- deze a m e n haddt'ti hrr
koninkrijk ilun God gevonden.
Het waren nier de zelfioldunc nakomeling~nvan Abruhum,
maar mensen die verdriet hudden om Sion. Maar de prufptpn
hadden deze rrelirenden o1 verrronst met de meesr rijke h p lofren
Het waren niet de sterke hesztters ilan macht en znvloed m der hun volk. maur slechts zachtmoedigen - muai i'rinr hen
is dr nieun>raarde.
Hef waren geen mensen die alleen weet h u d d ~ nvati el\Teti
rechten - naar Ghd.7 recht verlangden zij en zij zuiden i-echt
ontvangen en gererkri,qheid.
Her waren gren mensen &e alleen maar ledrn ub i e :elf'
pijn voelden, maar mensen di^ harmhcai'tig wrlren an daarin
mee leden met de ~llendigen,
wat hun veel lijdrn uplei.'ei.de maar in hun e i ~ e nleed ZOU God harmkartig zijn voor hcti.
Her waren R P P ~harden tbunhart, die God liefst nzrr zouden
onfmorten.m u i ' mensen mer een Z U ~ ~ J Fhui-t
P . - en z i j zouden
God ontmocr~nen Zijn zegen onhlangen.
Hpt warPn gern v ~ c h r e r~ncals
~ Larnerh - maar i'redextichters; hun naam zou zijn 'Gods kind'; dot is meer dan ' d e
mannen van naam' voor de zondvloed kunden bereiken!
Het waren meestal uchter~itgezetteen gerninat.hte, straks
vervob,qdr en gelasierde IsruPlieten - maur ecn grote h e k aing stoad hun te wachten In de hemel.
Wcai toen gold voor de kerk die zir h om díj Here verzame/de,
geldt nog van de kerk in de twintigste eeuw. Ja, de kerk vun
de Here - en ieder Iid van die krrk, iedere 'oprechte', iedere
'vrome', iedere 'rechtvarardige'. kan in die zaligsprekingen
Iezen, hoe de koning Zelf over Hem denk! en wrat de Koning
met hem denkt te doen.
Uit A. Janse. 'Viin de rechtvanrdipcn', 1930.
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Praktisch perfectionisme
We hebbeii voor 14 dagen het perfectionisme proberen te
ickcnen als een bedreiging van de godwrucht. Wie denkt
de volmaakrhcid al te bezitten, vergeet dat we eer1 Iei-en
long tin\ inoeten toe-eigenen docm het geloof wat we aan
weldadcn Iiebberi in Christus. onze I-Icer.
We komen dil pcrfcctionisme tegen in het methodisme en
in dc pinksterbeweging, met alle verlakking ervan.
Maar ook wnnnecr we dit perfectionisme afwijzen, kan
ons nog wel een 'praktisch perfectionisme' bedreigen.
Wc weten dan het stelsel tcrug te wijzen, maar in de praktijk vertonen wc wel de trekken van deze dwaalleer.
Daarover iets in dit ai-tikellje.

'I

liet wrrtist h chrisf~ndr)rn
AIlc perfectionicrne wordt gckcninerkt door de zweep!
Natuiirlijk, wc hcbben genade nodig. Dat wctcn de perfeciioniïten ook wel. God vraagt volmaaktheid. Dat leert
de belijdenis ook. En als we dus belijdenis van het geloof
doen. mag ook liet één en ander van ons worden verwiicht! Er zij11 toch fwae 'delen' in liet Verbond? Er is
ccn belofte, maar e r is óGk een eis. Het evangelie is er,
pnuoi- ook dc wet. En nu drijft de eis ons voorwaarts: weziillen ... ? Het lijkt alles rcchtzinnig. De zweep gnnt er
'orthodox' over. Maar het lei~eriuit het geloof verkomnicrt. Waarom'! 0md:it wc als cliristenen op oiiszet'j terugvallen. in plaarï var1 op de Christus, die als volkomen
Zaligmaker in zijn bloedstorting en met de rijkdom van
zijri Geest wil wordcn erkend en zó de Vredevorst is voor
zijn volk. De weg van de rechte prediking is hier snial!
De zonde hij Gods kinderen moet inderdaad scherp wworden aangewezen cn dc nood7aak van de bekéring van de
~ o n d cmoet op het hart gebondcii. Maar altijd zal Gods
Woord ons icrug moeten dringen naar de weldaden die in
Christus zijn en vanuit Hem cins worden toegeëigend.
Ook de weldaad var1 de heiliging zonder w e k e nicrnand
God zal 7ien. De eis is scherp en allcs-oinvattend, maar is
in h ~ \/erhond
r
nooit zonder de belofte. Het leven uit het
geloof is niet een levcii onder de zweep: we zijn irit hra
slavcnhui~verloqt. Het geloof kent daarom (het is ó6k
een weldaad, die Christus verwierf voor ons?) de onkrampachtigheid. de blijdschap. Toegespitst op de zondag
al5 eerste dag viin dc week: We i)irr.cn de zondag; bI$d.schap cim de Here: Hij is echt opgestaan! Geen dag van
'raak niet en smaak nict en roer niet aan', maar de dag
van het feest, dat zyn,feertelijke regel^ heeft. Regels ziJn
goed. Want hct christelijke leven neemt concrete gestalte
aiin. Als die regels maar dienstbaar blijven aan het evangelie, aan de hli jdc bondcchap.

Hei ~eoi-rirec,~.d
rhrisi~ndopn
Dc praktijk van het perfecrionisme kiin op nog een andere
manier ons leven binncndringen en de godsvrucht verdringeti. We kunnen al$ gelovigen (terwijl we alle methodisch volmariktheid~drijvenafwijzen!) het gucd met onszelf hebben getroffen. We horen Paulus wel zeggen: 'Ik
ellendig mcns'. Maar wij zijn vreemd geworden aan die
klacht. We zijn in de verlossing dc cllende toch wel voorbij? We kijkcn cr dan ook vreemd van op, als de Catechismus zert, dat ook de AIlcr-heiligsten nog maar een
'klein bcgin' van de nieuwe gehoorzaamheid hebkn. De

I

Catechismus heeft hier toch wel een erg donkcrc bril op?
Net zo als het AvondmaaI~fc~rmulier,
wanneer het van gelovigen (nota bene!) zegt dat 'wij midden in de dood Iiggen'. En voor wat Eiulus in Rom. 7 betreft, hier kan de
theologische uitIegkundc ons nog wel een handje helpen
door ons 'uit te leggen', dat Rom. 3 met die donkere tonen ('als ik het goede wens te doen, is het kwaad bi,j mij
aanwezig') naruurlijk nict van toepassing FF op de gelovige cn wedergeborene. Wij zijn geen hu~aelrngmeer en de
lioete-psalmen wi.jken uit ons levcn. 'Natuiirlijk' (want
theoretisch blijven we ver van alle volmaaktheids-drijverij), 'natuurlijk' doen wc nog wel zonde, maar de zonde
ijPronrivst ons niet meer. Er ivardt een hoogmoedig rnensenslag geboren! We leren dan ook op een heel arglistige
manier met onze zonde te Ieven. Bckf ring is nict meer
nodig, we zien onzc zonde over het hoofd. We negeren.
Wc kunnen er zelfs boos om worden, als we er op worden
gewezen. W e kunnen geen kritick gchruiken. Ook geen
kritiek op onze stijl van leven. Het vermaan - als het tot
ons komt - vindt geen plaats mmr. Stel je voor - wij rijn
toch gelovigen, kinderen van Gnd? Hoe zou de tuchtiging
bij ons dan op z'n plaats kunnen zijn? We iwrgeaan de
vermaning die tor ons als z6nen spreckt: 'Mi-in ~ o o nachr
de tuchtiging des Heren niet gering en verslap niet, als ge
door Hem bestraft wordr, want wie Hi,j licficcft, tuclitigr
de Here en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt'.
Hebr. 12 : 5 , 6. Maar ons is de vermaning niet ineer welkom. Dat stadium zijn we vonrhij.
De genrrivecrdheid kan ons ook collectief in de greep
krijgen. Dan is het ons we1 goed, als christcncn vel-derld
vergaderen en dc dood van hun Heer verkondigen: beter
goede buren dan in ruzie bij elkaar. En dat alleen 'mFt i11
de heiligen' wij in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en hoogte en diepte is' - die kennis wijkt uit ons leven.
Wat zullen de anderen ons te pen, ons te leren hebben?
Hebben wij nier alle< in huis? De ware kerk wordr de perfecte kerk. Perfect! Daar duikt het woord op, dat ook in
p r ~ r c ~ i o n i s mzit!
e En waarom denken we, dat 'de anderen' wc! van ons kunnen leren, maar wij niet van de anderen? Omdat hier het geloof gesloten is en we geen weg
van toeëigcning meer gaan!
Het praktisch perfectionisme is een dodeli,fk gevaar. Het
is dat, omdiit we vergeten. dat we pen IPVPII lun<qonze
doop moeten gebruiken - een /pijen lang ons leven moeten zoeken buiipn onszelf in Christus. Als we dil vergeten, oefenen we ons niet rnecr in het gebed. We slaan onï
leven niet meer kritisch gade om onze nooddruft concreet
aan de Here voor tc leggen en ronrrert de leniging van
die nooddruft aan Hem te vragen. Zijn we voor o n s ~ e l f
geen 'arme zondarcn' meer, Cat. antw. 126, dan wordt
ons gcbed ook Ieeg. En dan - het grote gevaar! - dan
trekt de Geest zich terug uit ons leven. Hij, de I-Ieiligc,
die in ons woont, Hij wordt bedroefd, heeft gccn plaats
meer. Wij hebben er geen behoefte meer aan oni tor te
e i x e n ~ wat
~ i we in Christiiis hebben. Nu slrafi de Here met
'eeestelijkc verlating': we worden aan onszelf, aan ons
zcclfvoldaanheid overgelaten. Hoe zou het gebed levend
kunnen zijn, RIS de Cecst van de gebeden 7ich terugtrekt'?
De Geert eigent ons niet meer toe, als de Gecst van dc
gebeden zich terugtrekt? Dc Cecst eigent ons niet meer
toe, wat wij in Christus hebben. Zijn belofte is wel waarachtig, zii als Hij die in de doop liet verzegelen. Maar wij
sluiten het hart voor Hem!
De zelfvoldaanheid kent geen roepen uit de armoede.
Hier is ervarin<qvan rijkdom cn werkelijkheid van leegte.
J. Kamphuis
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PREKEN OP HET ZENDINGSVELD 111 (slot)
Samenvatting run h e t voorafgaande
In liet eerqte artikel van d e ~ serie
e
heb ik de stelling verdedigd, dat de preken op Irïan Jaya voor de heidenen net
zo alq de preken in pcvestigde kerken in Nederland op de
lui~teraarsmoctcn zijn gericht. 1 Corinthiërs 14 heb ik
toen als 'hewijstekst' aangehaald voor rnijn stelling.
In het (weede artikel be4prak ik de problemen, die het
werken vanuit dat uitgangspunt met zich mee brengt. Dat
zijn vragen en probleemvelden rond de boodschap, rond
dc prediker en rond de hoorder. De problemen hangen allen samen met d e verwlieidenheid aan codesystemen bij
bijbel schrijver^, predikers e n hníirders. Die zijn nooit onoverkomelijk, maar wel rnncten in ieder geval de predikers, waar ook ter wcrcld, daar heel sterk rekening mee
houden.

5. Conclusies
Ik denk dat wc ecn paar conclusies kunnen halen uit het
voorgaande verliaal.

Nederland goed te kennen en zonder die aandacht voor
het publiek te kunnen preken, omdat ik denk toch wel te
worden begrepen. Als ik de bijbelboodschap voor me7lelf
heb gedecodeerd, dan zullen de hoorders dat ook wel begrijpen. Ik ga er dan van uit dat zij dezelfde code hebhen
als ik. Ik houd er dan geen rekening mee dat mijn pcrsoonlijke code door mijn verhlijf op Irian veranderd is. Ik
houd e r dan ook geen rekening mee, dat de code in Nederland in die 1l jaren, die ik op Irian was, is gewijzigd.
Er zit nu in 1992 nota bene een andere generatie volwassen luisteraars in de kerk, de jongeren van 15 tot 25 jaar,
die er in 1981 nog niet als bewuste luisteraars zaten.
Dat laatste is ook een gevaar voor predikantcn die in Nederland bleven, maar niet zich op de hoogte stelden van
de veranderende cride van het gehoor. Dan praat -ie gauw
in de lucht en dan heeft de preek voor velen geen nut en
dan had je wat dat betreft beter kunnen zwijgen (zie
1 Cor. 14,6.9.28).

- Is een zendingsloopbnnn een carrière-breuk?
Fxn prediker in Ncderlnnd en op Inan Jaya of waar dan
ook, moct zich richten op het publiek. Daar moet de
boodschap landen. In dir opzicht blijft de arbeid van predikant cn zcncleEin_ggelijk. In zijn voorherelding houdt hij
du5 rekening inet de codes. waarin de Isoodschappen van
de hijhel staan. met zijn eigen persoonlijke code en met
de codes van het piiblick. Hij moet zich naar 1 Cor. 14
ook prepareren cip mogelijke (ongelovige) ga.;ten. Mijn
preekvoorbereiding in Nederland i? dus niet principieel
anders als op Tiian Jaya.
Het resultaat van die arbeid is echter totaal verschillend.
Ik heb dxn oíik nooit preken, die ik voor Irian heb gemaakt, in Nederland gehouden of andersom. Ik weigerde
ook om de cci-.;te maand te preken na terugkeer van het
zendingsvclcl voor klein of groot verlof. Tk moest eerst.
zoiils ik dat noemde, 'cultureel intunen', me cultureel afstemmen op het gehoor in Nederland.

-

Leer je het preken op het 7endingsveld af! Ik geloof er
niets van. Integendeel. Wie zich geheel leert richten op
zijn gehoor, die heeft daar gewoon voordeel van. In Irian
werd ik gewoon gedwongen om me ce richten op de code
van het gehoor. Als ik diit niet deed, begrepen ze me gewoon niet. Of ik daar altijd in slaagde is natuurlijk een
andere vraag. In het begin zeker niet. Aan het eind van
niijn verblijf tliicht ik in ieder geval de mensen ongeveer
te begrijpen cn LC me1 mijn preken te kunnen bereiken.

-

- Een gevaar is, dat ik, nu ik teruggekonren ben, denk
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In de kerk, die missionair behoort te zi,in (zie 1 Cor.
14.23.243, is dit natuurlijk een heel vreemde opvatting.
Het schuift namelijk de zending naar de marge van het
kerkelijk gebeuren. Nu weet ik, dat weinigen echt aandacht voor het zendingswerk hebhen. Voor hen zijn dc
kerkelijke zaken in Nederland het één en liet al.
Zo gezien i s een zendinysloopbaan een carrière-breuk.
Het is dan niet van kleine gemeente naar een grotere, nuur
een deputaatschap, naar afgevaardigde naar PS en GS,
naar lectoraat, docentschap of professoraat aan de TUK.
Daar komt het 'baantje' van zendeling tussen en dat is
dan een nadecl.
Ik vind een baan in de zending een vemjking. Ik leerdc
me meer richten op rnijn gehoor. Ik hcb heel wat geleerd
over gehruikcn en gewoonten en religies bij andere volken, Daardoor heb ik heel veel in Nederland leren re1:tliveren, maar ook heel veel vragen die bij sommige p o e pen leven leren begrijpen.
Ook heb ik meer codes leren kennen. Soms werd me
daardoar een tekst of gedeelte uit de bijbel duidelijker,
Kun je slechts met een korte verklaring, parafrase en
een paar kinderbijbels naar het zendingsveld?
De boodschap, die we moeten brengen is dezelfde. Boven
is aangegeven, hoe het decoderingsproces verloopt. In Irian is dat niet anders dan in Nederland. Er moet zelfs meer
energie in worden gestoken. Het kan zijn, dat er zendelingen zijn, die er soms met de pet naar gooien, omdat ze er
vanuit gaan, dat door het verschil in kennis- en oplei-

-
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dingsniveau de mensen in Irian je tocli niet na kunnen rekenen. Maar dat is een soort gemakzucht, die nict moet
woríien aangemoedigd.
Theologisch g e ~ i c nmoet de bibliotheek van de zendeling
rninstcnï zo uirgebrcid 7ijn als die van zijn collega in Nederland. Anthropologisch gezien moet zijn boekenbezit
7elfs uuirgcbreider zijn.

1

VERSCHENEN

Psychiatrie en depressie ~ i j nonderwerpen die vandaag
meer dan ooit aandacht vragen. Rik Valkenburg laat in
Tpn Duge Mzjnei- R~nauwdheideen vrouw aan het woord
die eens zelf psychiatrisch patiEnte was, maar nu genczen
is. Ook dit hoekje komt van uitgeverij De Banier en kost
f 17,50.

P.R. Baas

Fehruikte literatuur:
A. Kuyper, t n r vrJnpaeds'edc,s H e î l i ~ rGodgele~,rd/ieid,U I , par.

Rouwverwerking hetekent vechten met je tranen in plaats
van tegen je tranen. Gn. Werner laat in Vechtpo met je
tranen. Rouwverwerking, vrrdrier en trno~tzien hoe belangrijk het is om bij verdriet open te zijn naar anderen,
7odat die je kunnen helpen. Het is bij De Vuurbaak uitgegeven en kost f 17,SO.

63, Amsierdam 1894.
P.K. Meijer. 'Txndingsprediking', in: Pro Ministwio, juli 1992,
D2 89-97,
Jac. Kruidhol. 'Missionaire dienurcn des Woords: Dienaren des
Woords, madr missronanssen', in: Het L~chadpr tVereI(1,Refcratrn :cnrhn,y.woilprs 19x2, Ensrhcdr-Noord.
K . M u l l c r ~ l i . Siindermeier, L e ~ i k o n m1ssionsrlreologisr/1e1'
Gii~nrlhr,~riffr..
Rcriin 1987, s.v. Prcdigt.
Don Richardsoti, Vi cdrrkindlPearechild.
Bijbels: Sb'. NGB. Het Bork
Kuntt~kenin~cn
hij dr S\'
Concordantie\, worirdenboeken, cnmrnentaren etc.

Begin dit jaar verscheen van prof. dr. H.M. Kuitert het
boek TIEI al~ernrenA e t w i ~ c l dchristelijk ~ e l n q f .Prof. dr.
J. Douma heeft dit boek in vies hoofdarrikelen besproken
in De R~formoair.Dc artikelen zijn nu gchundeld en in
De Vuurbaak uitgegeven onder de titel Algemeen hetwijfeld? Een weewoord acrn Ktrirert, voor de prijs van

f 13,90.
Je kunt moeilijk alle kranten, maand- en weekbladen bewaren die met de regelmaat van de klok op de deurinat
vallen. Toch staan er vaak artikelen in die de moeite van
het bewaren waard zijn. Stichting Woord en Wereld had
voor het seizoen 1988-1989 de belangrijkste artikelen
reeds verzameld en bijeengebracht in een bundel. Nu is
datzelfde gebeurd voor het eropvolgende seizoen. Nader
bekeken. Perss~leciie 1954-1990 mrr commentuur kost
f 22,50.
Door de Reformatorische Maatschappelijke Unie is een
boekje uitgegeven over O n r l e m i j s en Ai-heidsrnarki. Achtergrond hiervan is de noodzaak van goede scholing van
werknemers vanwege de (inter)nationale concurrentie. In
het boetje wordt bezinning gebnden op, en voorlichting
over de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Speciale
aandacht wordt daarbij besteed aan de positie van het reformatorisch onderwijs binnen dit geheel. De prijs van
het boekje is f 14,90.

DT.A. Moerkerken, predikant van de Gereformeerde Gemeenten, heeft een boek geschreven over de profeet Ezechiël. Hij laat zien hoe God zijn plan met de Mlingen in
Babel uitvoert via dc profeet Ezechiël. Een mensenkind.
Over het leven van de prnfeet Ezechiël is uitgegeven door
De Banier in Utrecht en kost f 27,50.
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KUNST

EXPOSITIES OVER IKONEN

I

n Zwolle en

Utrecht zjjn op het moment ikonen

te zien. Het Rijksmuseum Het

Catharijneconvent toont maar liefst honderdvijf
van deze, uit de sfeer van d e oosters-orthodoxe
kerk afkomstige, religieuze schilderijen. H e t
Provinciaal Overijssels Museum haalde viftig
ikonen uit het Staatshistorisch Museum in
Vologda (Rusland) naar hier. Een unieke kans
dus om in Nederland topstukken uit de
Byzantijnse kunsttraditie te bewonderen.
Het &grip ikrion is iifgclcid van het Griekse wmrd eikonn, clat he~>i'tenis,portret, grlijkenis betekent. Onder
een ikorin verstaan we in de beeldende kunst een meestal
op hout geschilderde voorstelling van Christus, Maria of
belangrijke personen uit het Oude en Nieuwe Testament
en dc chri5telijke kerk (de heiligen).
Ikonen bczittcn (zoals d c meeste kunstwerken) een drieta!
eigenschappen: een bepaaldc manier van vomigeven, een
voorsrelling met eeii zekere functie, en ecn rcligieuzc bctekenis. Vooral de vormgeving van ikonen is direct herkenbaar: Op een paneel met een verdiept middenstuk i 5
met duidelijke omtrekli,jnen een vriorstelling aangebracht
die met heldere kleuren vlak is ingeschilderd. Voorwerpen en landschappen zijn vereenvoudigd weergegeven,
alleen het hooyst nood~akelijkevoor de herkenbaarheid
ervan is aanwezig. Een blauwe lucht is nagenoeg onbekend. het vlak achter de figuren en landschappen is veelal
goud van kleun. De figuren zelf staren strak voor zich uit,
met een naar binnen gekeerde blik. Ze zien er bi,jna allemaal eender uit; persoonlijke trekken ontbreken. Voor
wie bekend is met de ontwikkeling van de beelclencle
kunst in West-Europa, doet deze vormgeving sterk denken aan de middeleeuwse, Romaanse kunst.
Het is niet zo dat er niets gebeurt op deze schilderijen.
Belangrijke gebeurtenissen uit de Bijbel en uit heiligenlevens krijgt de be5cliouwer voorgeschoteld. Wel is het
duidelijk dat er allerlei standaard-houdingen en -gebaren
gebruikt worden. Ook de grootte van de figuren onderling
kan verschilien. Bovendien staan er nogal wat teksten bijgeschreven in het Griekse of Cyrillische alfabet.
Zowel de gestileerde vonngeving als die stereotiepe houdingen brengen ons op het spoor van de bedoeling, de betekenis van deze schilderijen. Zoals het Romeinse
keizersportrct, ergens in het rijk opgehangen, de keizer
vertcgcnwoordigde, zo dient de beeltenis van een bijhelse
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figiiur of een heilige, de afgebeelde tegenwoordig te stellen. Daarhij moet het direct duidelijk zijn om wie het
gaat, zijn eigenschappen mogen nier diffuus zijn. Bovendien gaat het om perronen, die niet meer deel uitmaken
van de dagelijkse, zichtbare werkelijkheid, innar die behoren tot de gecstelijkc, onzichtbare werkelijkheid.

Beeldenstrijd
Al in de 4e eeuw wordt er in de christelijke kerk grote
waarde gehecht aan het gebruik van religieuze voorstellingen. De kerkvader Basilius de Grote schreef: 'hetgeen
het woord via het gehoor mededeelt, datgene toont ons de
schilderkunst door de uitbeelding. en zo onwangen wij
kennis en inzicht van één en hetzelfde'. Vanaf die tijd is
het gebruik van voorstellingen in de eredienst en de persoonlijke geloofsbeleving van christenen niet meer weg
te denken. Omdat ikonen de afgebeelde persoon representeren, moet de voorstelling goed gelijkend zijn. Vandaar ook dat ikonenschilders voortdurend elkaars vorm295

geving overnamen. Y anaf de 4e eeuw ziJn ikonen aanwijsbaar als devotiebeeld bij ziekte, in nood en bij rampen dic dc mencen treffen. In de 6e eeuw, tegelijk met de
verspreiding van de martelarenverering. neemt ook Iiet
maken cn gcbruike~ivali ikonen een hoge vlucht. Verzet
daartegen bliyft overigens niet uit. tn 726 verbiedt keizer
Leo I11 tle verering van ikonen e n g e l a ~ hij
t de vernietiging ervan. Meer dan een cciiw duurt de strijd tussen de
icoriodoulen, monniken die het bijgelovig gehruik van afbeeIdingen propageren, daarin geïteund door het volk, en
de iconoclasten. de aanhangers van de keizer die de vernietiging van de ikoncn voorstaan om daarmee de macht
van de monniken over hct volk terug te dringen.
Uiteindel ijk w innen de voorstanders van dc ikonenveresing de strijd. Het gebruik ervan in de eredienst neemt
hand ovcr hand toe. In de kerken ontstaat een scheidingswand tusscn de cultusruimte en de plaats waar de gemeente samenkomt. Deze iconostase vormt de letterlijke
gren&t usscn wat tot de dagelijkse werkelijkheid behoort
(de kerkgangers) en de onzichtbare werkelijkheid (het altaarritueel en de liturgie daar omheen}. Ze is eveneens de
grens of het raakpunt tiisscn het aardse leven van de gelovigen en het hemelse leven van Christu~en de heiligen.
Via de ikonenwand krijgen dc kerkgangers zichtbaar deel
aan de wereld van de bijbcl cn de kerk. De iconoaase
vertelt dan ook in bccldcn wat de 'hijhel met woorden
zegt. Bovenin zien we voorstellingen uit het Oude Testament, toegespitst op de geschicdenis van de verlossing, in
her onderste gedeelte voorstellingen uit het Nieuwe Testament rond Christus als koning over de wereld.
Vooral in het Byzantijnse gedeelte van dc christelijke
kcrk is het ikonengebniik uitgegroeid tot een brede traditie. Na het kerkelijke schisma in 1054 stripte de invloed
van de ikonen op de artistieke vormgeving in de westerse
(rnoniskathol ieke) kerk en wonnen Germaanse. Romaanse en later klassieke elementen aan invloed. In de omterse (Griekwrthodoxe) kerk bleer de Byzantijnse traditie
tot in onze dagen gehandhaafd. Vanaf de 10e eeuw brciddc ze haar invloed uit over geheel Oost-Europa. Met name in Rusland vond de ikonenverering op grote schaal ingang. Uit dit land komt ook de misschien wel berocrndste
ikonenschilder, Andrej Roebljov (ca. 1360-ca. 1430).

Uniek
Hel miiseum flct Catharijneco~iventin Utrecht is e r In geslaagd een zecr hijzondere 'tentoonstelling over ikonen te
organiseren. Ruim hondcrd van de7e i;cliilderijen verlieten de beslotenheid van de 1iuIc;kamersvan particuliere
verzamelaars en zijn nii te zien in enkele hovenzalen van
het rnuseiirn. Vele van deze ikonen van hoog artistiek niveau zijn nog nooit eerder tentoongesteld.
De samensteller, museumdirecteur Defoer, bezwht hiervoor Iiet afgelopen jaar veel Nederlandse particulieren dic
in het bezit zijn van ikonen. Uit de veelheid daarvan heeft
hij een keuze gemaakt die representatief is voor de hoge
kwaliteit van de ikonen in Nederlands privébezit. Het zijn
vrioral huis-ikonen. die vroeger als objecten van verering

Grboorte vnn Christus: Ruslond, 1 7e eeuw.
hun plaats hadden in de woningen van Russiqche en
Griekse gelovigen. Het lijn ~childerijenmet een fijn71nnigc lijnvoering en prachtige, diepe kleuren. Het geheel
geeft een boeicnd beeld van de Byzan~ijnsetraditie in de
periode 1400- 1800.
De ikonen die het Provinciaal Overijssels Muïerim in
Zwolle laat zien, komen allemaal uit Noord-Rii~land.Ze
weerspicgclcn de toenmalige culturele invloed van steden
als Novgorod, Moskou en Rostov. Op de expositie zijn
zowel grotc iknnen te zien, atkoinstig uit kloo~ter?in de
landstreek rond Vologda, als kleinere ikonen voor persoonlijk gebruik. Omdat tcn gcvolgc viin de gcwijzigdc
politieke situatie aldaar de verhouding tussen kcrk en
staat verbeterd is, bestaat er dc tcndcns om ikniien aan dc
kerken en kloosters terug te geven. De kanï is groot dut
dit de eerste en laatste keer is dat deze ikonen buiten Rusland te zien h ij n. Wellicht wordcn cr in dc nabijc toekomst temggeplaatct in de iconostase waaruit Le alkomstig zijn.
Starende portretten

Kenmerkend voor een ikoon is de starende blik van de afgebeelde persoon. Enerzijds moet het een gelijkende afbcclding zijn, anderzijds dient de inhoud op de 'andere
wereld' gericht te ?ijn. Men gaat er algemeen van uit. dat
de voorstellingen van Christus, Maria en hei!igen teruggaan op afbeeldingen naar het leven. Zo i 5 e r een Rrief
van een meneer Lentulus, consul tijdens het 12e jaar van
de regering van keizer Tibcrius, die een tijdlang in Palestina zou hebben gewoond. Hij zou Christus daar ontmoet
hebben. In zijn brief gecft hij een beïchrijving van liet uiJAARGANG 681 1 5 - T 6 JANUARI 1993

terlijk van de Messias: '.. .een man van rechte gestalte,
middelmatig groot, 15,5 vuist lang, met eerbiedwaardige
gelaatstrekken, met kastanjebruin haar, dat tot aan de
oren glad is, vanaf de oren zacht krullend en in dikke lokken over de schouders vallend, met een scheiding in het
midden (...) met glad en helder voorhoofd, met een gezicht zonder vlekken en rimpels (...) volle baard die in
het midden gescheiden is (...) grote grijsblauwe ogen...'
Het portret van Maria zou teruggaan op door de evangelist Lucas gemaakte portretten.
De starende, naar binnen gekeerde blik komt al voor in
Romeins-Egyptische grafportretjes, gevonden in de Fajoem-oase in Egypte. Deze portretten sierden de mummies der overledenen. Ze behoren tot de top der klassieke
portretkunst. De expositie in Utrecht opent met zo'n origineel Fajoem-portret.
Kritisch
Wat moet een gereformeerde nu op een ikonententoonstelling? Het is toch onbijbels, die beeldenverering; onze
overtuiging staat toch mijlenver van het oosters-orthodoxe geloof vandaan?
Toch hebben we hier te maken met kunst- en geloofsuitingen van christenen. We hebben een stuk gemeenschappelijke voorgeschiedenis tot aan de tiende eeuw. Veel visualiseringen van de bijbelse boodschap gaan rechtstreeks
terug op Byzantijnse voorbeelden. En dat zal sterker worden naarmate ikonen meer bekendheid krijgen in het westen van Europa. Bovendien toont dit werk overduidelijk
de geloofsbeleving van de slavische volken. Ook voor
ons is dat van belang, nu de deuren naar het oosten open
zijn gegaan en evangelisatie op gang begint te komen.
In onze tijd zijn nogal wat moderne kunstenaars beïnvloed door met name de Russische ikonenkunst. Voor
een goed verstaan van die relatie is het zeker zinvol om
ikonen bij elkaar en van dichtbij te kunnen bekijken. En
met de toename van de belangstelling voor allerlei
'vreemde' godsdiensten neemt algemeen de aandacht
voor het ikonenschilderen toe. In een recent nummer van
het tijdschrift Eikonikon (nieuws rond ikonen) wordt in
een artikel over 'ikonen schilderen... ook in deze tijd?'
een directe relatie gelegd met synthese-denken van de
New Age-beweging.
Ook onder gereformeerden schijnt de belangstelling voor
de ongetwijfeld artistieke prestaties van de ikonenschilders alsook voor het zelf schilderen van ikonen toe te nemen. Des te meer reden om grondig kennis te nemen van
de ware aard van ikonen.
J.M. de Jong
N.a.v. tentoonstellingen:
Ikonen uit Nederlands bezit; tot 31 januari 1993 in het Catharijneconvent te Utrecht.
Ikonen uit Noord-Rusland; tot 31 januari 1993 in het Provinciaal Overijssel Museum in Zwolle.
De toegang tot beide exposities is f 5,-. De gezamenlijke catalogus kost
f 45,-.
Het genoemde tijdschrift Eikonikon wordt uitgegeven door de gelijknamige stichting. Adres: Drecht 14, 1633 HX Avenhorn.
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IS HET LEVEN ÉÉN?
'Alle christelijke politieke

actie - gelijk trouwens alle

christelijke activiteit en organisatie - wordt fundamenteel
beheerst door en is radicaal afhankelijk van de dienst der
kerk van onze Here Jezus Christus.
Want daaruit wordt ze geboren, daarin wordt ze gevoed;
door de dienst van de kerk wordt het Woord, waaruit die
actie voortspruit en genormeerd wordt, bediend en in de
harten van de gelovigen overwinnend ingedragen.
Door en in de kerk immers worden alle werkers in de politieke en andere actie gebaard, gevoed, geïnstrueerd en
beschermd. De kerk, in één woord, is het geboortehuis,
het voedingshuis, het wetshuis, en de vesting der kinderen
Gods en dat met het oog op de volle expansie van heel
hun leven.'
(Kracht en doel der politiek)
De Vrijmaking en haar gevolgen
Na de Vrijmaking kwam in de Gereformeerde Kerken de
vraag op, wat de gevolgen waren van de ontwikkelingen
in de kerk voor het optreden van de gelovigen op andere
terreinen van het leven. De Vrijmaking werd gezien als
een reformatie, een terugkeren naar het woord van de
HERE. Van verkeerde theologische gedachtenconstructies werd afscheid genomen. Theologische opvattingen
die in de kerk zich hadden laten gelden, maar ook op politiek en maatschappelijk terrein. Wat betekende terugkeer tot het eenvoudige spreken van de Schrift voor de
activiteit van de kerkleden op allerlei gebied?
Bezinning op deze vragen leidde vroeger of later tot het
oprichten van vele gereformeerde organisaties. Deze gereformeerde organisaties wilden zich binden aan de gereformeerde belijdenis (en niet maar aan enkele hoofdwaarheden van het christelijk geloof, waarnaast over andere
punten verschil van mening zou mogen bestaan). En deze
organisaties wilden ernst maken met het concrete kerkvergaderende werk van Christus en zich daarom binden
aan de Gereformeerde Kerken. Ze wisten ervan, dat ook
buiten die kerken gelovige christenen waren, maar zeiden
nee tegen een opvatting als zou het er niet zoveel toe
doen van welke kerk je lid bent. De opvatting van de pluriformiteit van de kerk werd verworpen, zowel om zijn
theorie als om zijn praktische gevolgen.
De brochure Kracht en doel der politiek van 1948 biedt
heel fundamentele beschouwingen over deze problematiek. C. Veenhof en A. Zijlstra redigeerden dit boekje,
waarvoor naast hen dertien andere vooraanstaande vrij gemaakten tekenden. Heel kernachtig komen hun opvattingen naar voren op pagina 86 in het citaat dat we hierboven gaven.
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Tegenover de gedachten die hccrsen binnen een meer algemeen christelijke organisatie, wordt hier een fundamenteel ander i n ~ i c h tgesteld in de betckcnis van het
kerkvergaderend werk van Chrisiua.
1s wat hier gezegd wordt. historisch bepaald en tijdgebonden of zou het ook vandaag voluit moeten blijven gelden?

In enkele artikelen wil ik cerst aandacht hesteden aan de
tweede, herziene druk van Her leven i~ één van d r ~J.P.
.
de Vries. Verdcr wil ik een en ander ophalen uit de geschiedenis van hct gereformeerde leven na de Vrijmaking. Vervolgciis kumcii de motieven voor gereformeerde
organisatie aan bod. Daarna wil ik bezien welke gedachten de laatste tijd worden ontwikkeld. Met name dc brochure van het GSEV Oprnheid tot dicnsthrtoon komt dan
in onT vizier. Tenslotte hoop ik in een aantal aandachtspunten en overwegingen aan te geven wat voor ons verder denken vandaag mee zou moeren spelen.
Herziening van 'Het

/even is één'

Begin december 1 902 verscheen de tweede, herziene
druk vair de hroclaure I-ler lever1 i s éFn van drs. J.P. de
Vries. DF ecrste druk verïcheen ruim vijfentwintig jaar
geleden. Dc reden van deze heruitgave. zo lezen we in de
verantwotirding, 'iï dat de aard en liet functioneren van
gereformeerde organisaties, die hun oorsprong vonden in
dc jarcn na de Vrijmaking van 1944, momenteel binnen
de Gercfonnecrde Kerken (vrijg.) weer volop in discussie
is. D e ~ discussie
e
kan aIlccn vruchtbaar zijn, wanneer we
een helder beeld hebben van de motieven die de oprichters van destijds dreven en van de omstandigheden waarin zij hun keuze mnaklen. Zo kunnen we dat wat blijvende waarde heeft. vasthoiiden in dc situatie van vandaag'
Sinds de vorige druk is de schri,jver ovcr deze zaken anders gaan denken. De eerste drie hoofdstukken zijn niet
ingrijpend veranderd. Maar 'in het vierde hoofdstuk is nu
de betekenis van de gereformeerde belijdenis voor alle
gemeen~chappelijke christelijke actie centraal gesteld.
Die belijdenis, waaraan we in de kerk trouw beloven, verbindt ons in ons hele leven, dus ook als we in organisatorisch verband actief zijn. Immers, het leven is één' (7).

er een reformatorische opleving hinnen de Gereformeerde
K e k e n . Schilder vroeg aandacht voor de miskenning van
de plaats van de kerk door de 'terrein~cheiding' (QE kerk
in het slop).
De kerkelijke leiders hadden echter kzwaren tegen dit
'nieuwe inzicht', deze 'reformatorische lente'. De schrijver meent te mogen stellen, 'dat het de generale synodes
van 1936 tot F945 er meer om te doen is geweest de reformatorische opleving, die zij als onrust he~chouwden.
de kop in te drukken, dan om enkele vermeende ketterijen
uit de kerken te bannen'. De uitspraak over de doop ic;
wel de voornaamste áánleiding tot de Vrijmaking geworden, maar de Ó0n.aak lag ergens anders. 'De oorzaak lag
in de oproep tof doorgaande reformatie van het hele Icven. De vragen rondom de verhouding tiissen kerkelijke
verdeeldheid en organisatorische samenwerking hebben
de achtergrond van de Vrijmaking gevormd' (13).
H e t leven is &&n
Na de Vrijmaking waren de honten geheel _gewijzigd.
'Voor de rerorrnatorische vernieuwing bestond in de vrijgemaakte kerken breed gehoor, terwijl tevens door het
kerkelijk conflict de moeilijkheden die het samenwerken
met leden van andere kerken in allerlei organisatorische
verbanden meebracht, aanmerkelijk waren verscherpt'
(13).
B. Holwerda zei op een jeu~ddcongsesin het najaar van
1945: 'En als vandaag de vraag gesteld wordt, of het kerkelijk ~ c h i s m aonzerzijds moet worden doorgevoerd ook
in de politiek en sociaal. dan zou Ik willen 7eggen: wij
hoeven niets door te voeren, het tekent zich van7elf wel
overal a f .
B.A. Bos rchreef in 1 3 Wachter
~
van febniari 1947. dat de
afval van de kerk ook het bederf voor staat en maatschappij ten gevolge heeft. 'Wij geloven, dat dit heerlijke begin
zijn vruchten zal dragen voor ganqch het leven, voor kerk
cn gezin en school en staat en maatschappi,jl (14).
De eerste organisatie waar dit standpunt tot een openlijke
breuk leidde, was de Vereniging iwor Cu1vinistische
Wijshegeertr. De breuk was een gevolg van een diepeaand verschil in kerkbegrip en terzake van de betekenis
van het kerkelFjk belijden voos het wijsgerig denken.
Over een ethisch conflict werd toen niet gesproken.

Reformatorische lente
In liet eerste van de vier hoofdst~ikkenvan de brochure
laat de auteur zien, dat vragen rondom de verhouding tmsen kcrkclijke verdeeldheid en politieke samenwerking
ciok al vtinr de Vrijmaking hinnen de Gereformeerde Kerken leefden, ook hij hen die niet tot de rnedestande~van
Schilder kondcn wurden gerekend. Maar deze vragen
werden op de achtergrond gehouden door toepaq~ingvan
de gedachte van de plurifenniteit der kerk. (Volgens deze
leer van Kuyper moet je de veelheid van kerken niet als
iets negatiefs zien, moor juist positief waarderen; want de
openbaring van God is zo rijk en breed, dat alle aspecten
daarvan nooit binnen één kerkelijk instituut tot hun recht
kunnen komen.) In het begin van de jaren dertig ontstond

Dit ethisch conflict speelde wel een rol bij de ontwikkelingen die leidden tot het ontstaan van het Grr~furmeerd
Politipk Verhond. Als je mensen door de kerkelijke tucht
buiten de kerk sluit, zijn zij toch van de geestelijke gemeenschap afgesneden en hebben ze toch geen deel meer
in het Rijk God?? Dan kan e r toch geen samenwerking
meer zijn op het nerf van het koninkrijk Gods, bijvoorbeeld voor de christelijke politiek? Ook de schrijvers van
Kracht en doel der politiek wij7en op de consequenties
van de schorsinge voor de samenwerking in de politiek,
maar helichten toch vooral de band tussen kerk en politieke partij.
Op het Congres van Gereforme~rdendat van 30 maart
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gen. Maar bij belangen met een geestelijk karakter, als
evangelisatie, barmhartigheid, onderwijs en prilitiek ligt
dat anders. 'Ook hier is weer onderstheid in male en
graad. Op het gebied van evangelisatie en missie is samenwerking tussen wie niet dezelfdc belijdenis toegedaan zijn en tot dezelfde kerk behoren, zo goed als onrnogelijk, en in elk geval vecl moeilijker dan op dat van
barmhartigheid en ondenvi,js. En hier stuit zij weer op
veel ernstiger bezwaren dan in zaken van politiek. Maar
desalniettemin, geen van deze belangen gaat buiten de religie en de confessie om.' 'Maar zeker mag gans in het algemeen voor alle samenwerking op een van de7e terreinen als eerste regel worden vastgesteld. dat onze
&ginselen er geen schade bij lijden' (4 1,42).

tot 1 april 1948 in Rmrrsfooil werd geliouden, speelde dit
ethisch contlicr ook mee: in de verdere contacten met de
AR-partij werd gesteld dat dit eerst weggenomen moest
worden, voordat over andere bezwaren gepraat znu kunnen worden. Toen dat niet lukte, werd de hand met de
AR-partij ve~hroke~i.

Ethische crisis
Ovcr hct cthisch conflict gaan de volgende twee hoofdstukken van de brtichun: Hrt k v e n is k f n . De auteur is
thans van inening, dat er destijds zeker een ethisch conflict aiinwczig was (hoewel niet tiissen alle synodalen aan
dc cnc kant en alle vrijgemaakten aan de andere kant}.
Maar een afzonderlijke politieke partij kan haar hestaansrecht niet funderen op alléén een ethisch conflict. Ze zal
ook een ander, een eigen uitgangspunt en een ander politiek program moeten hehben. Daarom is het jammer, dat
de contacten met de AR-partij zich hehben versmald tot
dat aspect (28).
Als de kerk tucht oefent. moet dat ernstig senomen worden. Maar er zijn gradaties in de luchtoefening. 'Een
schorsin? is een schorsing en geen excommunicatie', zo
haalt de schrijver Dourna aan. 'Dan gaat de (...) consequentie dat organisatorische samenwerking opgebroken
is, wel ver. Met de afstand in de tijd die er nu is, moeten
we dan ook vaststellen, dat men in de hitte van de strijd
niet vrij _geblevenis van het gevaar van overdrijving.' De
conclusie is dan ook. dat het ethisch conflict niet uitgeroepen kan worden tot basis van nieuwe. kerkelijk georiënteerde organisatievormen (38).

Grondslag en doel
Maar voor de opbouw van organisaties waarvan het lidmaatschap _gekoppeldis aan dat van eén kerk, waren meer
motieven in geding.
'Al voor de Vrijmaking was de overtuiging gegroeid, dat
een christelijke organisatie alleen in het goede spoor kan
blijven, als ze zich ook bindt aan de drie formulieren van
eenheid, waarin de Gereformeeerde Kerken de inhoud
van de Heilige Schrift hehben samengevat. En dat het onjuist zou zijn de werking van die belijdenis te beperken
tot het terrein van de kerk (als instituut).
Onder invloed van de kerkstrijd van de Vrijmaking kwam
daarbij de gedachte, dat heit heamcn van die grondslag
ook moet hlijkcn uit lict zich voegen bij de ware kerk, zoals de artikclcn 28 cn 29 NGB daarvan spreken' (41).

H. Bovinek over samenwerking
Lang voor dc Vrijmaking kwam de verhouding tussen de
belijdenis der kerk en het christelijk organisatieleven al
eens ter sprake in een referaat over samenwerking van
prof. dr. H. Bavinck. Hij wees op het onderscheid in doclen waarvoor organisaties worden opgericht. 'A1 naamate deze belangen van meer materiële aard zijn en liggen
in de omkek van ons leven, heeft de belijdenis dcs ge1oofs er te minder invloed op.' R inding a a n een belijdenis
is niet noclig voor commerciële of industriële vereniginJAARGANG6811 5 - I6 JANUARI 1993

Bredere en smallere samenwerking
I

De Vries vindt deze uitgangspunten ook voor vandaag
nog het overwegen waard. 'Tn sommigc gevaFIen kan het
zich verenigen op een welom~chrcvcndoel, ook al staat
dat in direct verband met onze chrisrelijke belijdenis, voldoende zijn als basis voor samenwerking met anderen.
Maar naarmate de doelstelling veelomvattender is, zal de
k h w f t e toenemen aan een gemeenschappelijke pnncipiele hasis waaraan elke deelnemer zich bindt. Die hasis of
grondslag is gegeven in de belijdenis ten aan7ien waarvan
we in de kerk hebben beloofd in het belijden daarvan
door Gods genade standvastig te zullen blijven in leven
en sterven' (42).
Hij acht de politiek zo'n veld met een veelomvattende
dmlstelling, ook al is niet elk deel van de kerkclijlie belijdenis daar op elk moment van belang.
In nog sterkere mate geldt het belang, van de gereformeerde belijdenis voor het onderwijs aan de kinderen der gelovigen, waarvoor zelfs een belofte bij de doop wordt ~ e vraagd.
Voor vruchtbaar praktisch werken moet je vervolgens
ook gemeenschappelijke standpunten formuleren, die gegrond zijn op de Schrift en de belijdenis en een grondige
bestudering van de werkelijkheid. Het is mogelijk dat
door die standpunten en door dc daarop gebaseerde praktijk mensen aangetrokken worden met wie we niet kerkelijk een zijn. 'In zo'n geval zal afhankelijk van de dnelstelling van de organi~atie en de reikwijdte van de
overeenstemming, ook in principieel opzicht, beoordeeld
rnoeten worden, of en in hoeverre gemeenschappelijkc ark i d mogelijk is' (43).
Kerkelijk gebonden?
Dank zij de doorgaande reformatie zijn na de Vrijmaking
heel wat kerkelijk gebonden o r g a n i d e s opgericht. We
mogen daar nog steeds heel dankbaar voor zijn. Zeker als
je ziet hoe het is gelopen in de organisaties waarmee toen
gebroken werd. Naar die organisaties willen we dan ook
niet terug. Wat vandaag in discussie is, is de vraag of en
hoe we anderen kunnen betrekken bij wat wij mochten
opbouwen.
Na 1970 h e b k n vrijgemaakten een goede rol gespeeld bij

de oprichting van orpinisaties mct een bredere opzet, zoals ZOA, VBOK, NPV cn GPZ. Hier was een getalsmatige noodzaak. Soms gcldt dat ook voor onderwijssituaties,
hacwcl daiir d c cenhcid van school. gezin en kerk wel
van hccl grritc wa:irde is.
'Voor een kerkelijke opzet kunnen heel goede edenen
zijn. Een organisatie waarvan het doel ligt in de onderlinge opbouw van de leden, eeii bijbelstudievereniging. een
studentenvereniging. het GWG, kan het beste uit medekerkIeden beman' (44).
'In de strijd om doorgaande reformatie na de Vrijmaking
was de behoefte om allerlei arbeid in organisatorisch verband te binden aan de belijdenis, niet enkel ecn abstracte
stelling. Meii zag als gevolg hiervan ccn verlies aan principiële beliji~dhcidi i i hct wcrk van de grote christelijke
organisaties cn ecn gebrek aan mogelijkheden om daartegen binnen die cioanisaries vruchtbaar te opponeren.
Bovendien had mcn daar te maken met bepaalde elernentcn uit hct gcdachtcngoed van A. Kuyper, zoals de natuurlijkc godskennis, de algemene genade en de soevereiniteit in eigen kring. waarvan gerede twijfel be~tondof
deze wel strookten met de belijdenis.
Ook had men ernstigCk7waar tegen de gedachte van dc
pluriformiteit van de kerk, die als basis moest dienen
voor de samenwerking van chriqtenen uit verschiIlendc
kerken in organisatorische verhanden' (45).

'Wie met de rug naar rnedegeiovigen in andere keskcn
toe gaat staan, of althans bi.j hen die indruk wekt, verzwakt eerder het appCl tot kerkelijke eenheid. Wel kan
zulke samenwerking op bepaalde gebieden, van mensen
die een gemeenschappelijk geloof delen, nooit een coinpensatic zijn voor het ontbreken van kerkeli,jkc eenheid.
Die gebrokenheid zal er juist des te schrljneiider door gevoeld worden.
Voorwaarde voor samenwerking moet bli,jven instemmen
met grondslag en doel. Wanneer die grondslag de gereformeerde belijdenis is, zal die als zodanig wel serieus
moeten worden genomen. Orndat mcii zonder een gemeenschappelijk kerkelijk opzicht cn t licht minder 'vanzelfsprekend' daarop aan kan, is een serieus ondermek
daarnaar gewenst, wil de grondslag werkelijk kuiincn
blijven functioneren en niet tot dode letter worden' (48).
Misschien maakt icmand wel een voorbehoud op ecn bepaald onderdeel. Dat Dimft niet automatisch tot weigering
te leiden. 'Geconstateerde verschillen. ook ai< 7e de hantering van de artikelen 28 en 29 NGB betreffen, blijven
betreurenswaardige tekortkomingen in de gemecnschaphoefening. Daarom moet men elkaar er wel op kunnen blijven aanspreken, al zal dat vaak meer buiten dan binnen
het kader van de gemeenschappelijkc activiteiten van de
or2anisntie zijn. Alleen zo blijft helclcr, dat aanvaarding
van de samenwerking nog niet hoeft tc Iciden tot relativering van wat niet gerelaiiveerd mag worden' (48).

Waarde der motieven
Wat waren dil<, naar de mening van De Vries, de VPSsrhillrnde motievrn in dc daorgiiande reformatie en wat
i5 huli Iilijvendc wiiardc voor de situatie van vandaag?
Het prhisch ronpict had destijds een beperkte betekenis,
inaar geldt vandaay iiiet mccr.
De omstreden npi-atrinji~nvan K u ~ ~ p hebben
es
hun betekenis verloren. Vandaag hcbbcn w e tegen de algemeenchri~teli-ikeorganisaties vccl meer bezwaren op het vlak
van het oiidermi,jncii van het gezag van de Schrift en het
ontbreken van ecn confessioneIe inslag.
'Dc hetekenis i.nn
belijdenis a h ~rondslsltrggeldt nog
onvemindcrd, zeker voor organisaties met een brede mening~vnrinendetaakstclling. Organisaties die de drie formuliereii van eenheid als grondslag hebben. mogen gerefrirnieerde orpnisatics genoemd worden, zolang de
praktijk niet iiantoont, dat die grondslag een dode letter is
geworden. '
Het lecrsiuk van de plur.$i>rpnitrit iwn de kerk moet nog
steeds worden af2ewezen. Maar kent deze leer nog wel
zoveel aanhan_gers?Vdjwel iedereen ziet toch vandaag de
kcrkel~~jke
gescheidenheid als iets negatiefs? (46,477

Tot zover mijn sainenvatting van de herziene druk van
IPYEII is één. De volgende keer hoop ik er nader op in
te gaan.

Het

G.J. van Middelkoop

Gereformeerd samenwerken bij kerkelijke
gescheidenheid
Je kunt naar de opvatting van De Vncs de plunformizeitsgedachte verwerpen eii toch georganiseerd gaan samenwerken met gelovigen uit andcrc kerken. Er is immers gebrokenheid al.; gevolg viin de zonde, zowel in je eigen
leveii als in liet kcrkeli-ik Icven.
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BOEKBESPREKING

DE AFSCHEIDING VAN I
Met de verschijning van het negende deel over De Afschpiding vun 1834. waarin de provincie Gelderland aan
de o d e komt, is dit werk van dr. C. Smits afgesloten. Hij
heeft de verschi,jning van dit negende deel niet meer kunnen meemaken, want hij stierf op 16 december 1990. Met
het onderzoek riaar de Afscheiding in de provincie NoordHolland wa? hij al ver gevorderd. Maar het heeft niet zo
Inogen zi_jndat er nog een tiende deel van de pers kwam
van wat terecht zijn leveiiswerk kan worden genoemd.
Over de auteur
In een "Ien Geleide' geeft prof. dis. D. Deddens een knrt
en 'bondig ovcrzicht van het leven cn werk van Comelis
Smi'tï, die in 1917 tc Gorinchcni gcbrircii werd. Hij prointivccrclc tip ccn wiskundig ondciwerp, maar &pizich
al giiuw tcp hct tcrrcin van dc politiek en was onder meer
Ird vaii dc Vchondiriiad van het GPV. Jarenlang was hij
ook rector van hct Gcrcf~irmccrclLyceum te Groningen.
Míic kwani ccn wiikundiyc cr toe oin aan geschiedenisbcucfcning tc gaan docii? En dat op een dergelijk respecitabclc wijzc dal zijn boeken riiiancieel gesteund werden
door het ZWO - Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek?
Deddens spreekt in dit verband van 'het belang en de hoge kwaliteit' van zijn werk.
Wel, in rijn \liiden[enrijd was er bti Smits al belan~stelling voor wijsixgecrte en iheologie. met name voor de
kerkgeschiedeliis. Bi j her onderzoek naar de stambomen
van zijn ouders kwam hij in aanraking met allerlei nietgepubliceerd materiaal over de Afscheiding. Zo kwam hij
er toe, in intensief kontakt met zijn inmiddels overleden
vriend dr. J. Wesseling, zijn studie over de Afrcheiding in
een breder kader te zetten. Het resuftaat van hun beider
werk heeft mogen leiden tot een historiebe~chrijvingvan
de Afscheiding. die bijna alle provincies omvat.
Smits heeft daarbij een nauwkeurigheid en grondigheid
getoond die volgens mij welhaart onovertroffen kan wordeti genoenid. Niet alleen in Nederland, maar ook in
Amerika heeft hij intens aan archievenonderzoek gedaan.
Hij bracht de 'Scholte Papers' aan het licht, een unieke
publikatie. Deddens geeft deze typering van de geschicdkundige Smits: 'Zijn streven was e r op gericht alles wat
terzake was liijeen te krijgen. Geen moeite was hem hierhij te veel. Van ïtenen en plankcn bouwde hij zelf een
vlonder, toen in de keldcr van een kerkgebouw de onder
xtof en schiinmcl wcgrutrende archieven alleen op die
miinicr bcrcikbriar warcn ingevolge het water' (X).

De opdracht in dit boek
[Iet was echter niet slechts een geschiedkundige belangJAARGANG 6811 5 - I 6 JANUARI 1993
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stelling die Smits dreef, maar vooi.nl ook zijn geloof~inzicht. Tot in alle vezelen van zijn ziel wis( hij zich verbonden met de vroegere Afgeschcidcnen. ondanks, ja ook
in hun zwakheden en gebrckcn, vanwege hun trouw aan
Schrift en belijdenis. Dit bIijkt bijvoorbeeld heel duidel ijk
uit de opdriicht, die in dit laa~steboek van .nijn Rand te
vinden is: 'Opgedragen aan de nagedachtenis van ds.
Koene ilnn den Bosch, geboren in 18 18 te Wolvega, overEeden in 1 X79 re Grand Haven, Michigan'. Hij typeert deze predikant dan als 'pionier en tirailleur in Nederland en
in de Verenigde Staten, verguisd. haastig, driftig, met ecn
hard en onbezadigd karakter, geprezen man van taaic volharding, van oprecht geloof met een godvrezend hart.
sceeds bedacht op het zuiver houden van dc kerk, overwinnaar in eeuwigheid~licht'.
Daarmee zijn we gekomen tot een kortc bespreking van
dit boek, van wie de auteur nu ook als overwinnaar in
eeuwigheidslicht mag leven; want wie in de Zoon p l o o f t
zal leven, al is hij ook gestorven. Wij bespreken dit boek
met piëteit en concentreren daarom dc bespreking op de
persoon en het werk van degene aan wie Smits dit boek
heeft opgedragen: ds. Kocne van den Bosch. Dit is temeer van belang, omdat deze predikant stond aan de wieg
van TAP Christiarz Rqfnrnaed Church of Amerika, met welke de Gereformeerde Kcrken in Nederland lange tijd in
susterkerk-relatie ~tonden.
Afscheiding in Nederland en Amerika
Van den Bnich wcrd als kandidaat geëxamineerd in een
npgcbroken situatie bij de Afgescheiden kerken. Op 23
september 1847 werd er te Zwolle een provinciale synode
gehouden. Omdat vier kandidaten zouden worden gckxnmineerd waren hiervoor zeven predikanten uit het nriorden aangetrokken. Nu was er al eerder een geschil over
hct 'ambtsgewaad' gerezen, waarmee de synode van Groningen 1846 te maken kreeg. Qe7e sprak uit, dat om ergernissen te voorkomen, de predikanten het ambtsgewaad
dienden k blijven dragen. Dit gewaad bcstond uit steek,
bef, mantel en kuitbroek, dus: uit de tijd van Napoleon!
Maar de afgevaardigden van Overijssel en Gelderland
protesteerden tegen dit besluit. De synode was echter van
mening dat hun bezwaren voortvloeiden 'uir een niet-gereformeerd beginsel van kerkregering'.
Toen dan ook de provinciale synode van Overijssel en
Gelderland in 1847 samenkwam, rees hierover meteen
een geschil, dat tot een uiteengaan leidde. Daarop werden
de kandidaten, onder wie ook Van den Bosch, geëxamineerd door de 'synode-getrouwen'. We kunnen dit nu niet
verder uitwerken. maar het wordt wel duidelijk, in welke

gespannen kerkelijkc situatic Van den Bosch predikant
werd. Srnits spreekt in dit vcrband ovcr 'topjaren van verwarring' (29).
In 1 X48 werd Ven den Boscli predikant te Apeldoorn,
welke gemeente onder aijn leidiiig aan hct kcrkvcrband
trouw bleef. Uit deze gemeente waren velen naar Amerika geëmigreerd, waardoor zij min of meer gehavend was
iichtcrgchlcveii. n a a i nain d?. Van den Bosch dus de herdersstaf cip. Hij werd in 1 X54 predi kant te Noordeloos en
ernigrccrde ook 7elf naar Amerika, naar.. . Noordeloos in
de Vercnigdc Staten, waar hij in 1856 predikant werd in
de Dutch Reforined Chuich, zoiet< als de Hervormde
Kerk in Ncdcrland. Daarin hield hij het echter niet lang
uit, maar kwam in 1857 mct ccn deel van de gemeente tot
afscheiding onder de naam 'Ware Hollnndschc Gereformeerde Kerk', de latere Christian Refomed Church. We
kunnen deze gegevens, door het hele boek van Smirs verspreid, vinden dank zij het voortreTTelijke register, samcngesteld door mevr. J.H. Berghuis-Baarspul.
Interessaiit is du5 dat ds. Van clen Bosch van meeiai kerkvcrbandclijk heeft leren denken. Roeiend is ook in deze
predikant icmiind tcgen te komen, die de traditie van de
Afscheiding in Aincrika heeft voortge7.et. Hij constateerde nnmelijk in dc Dutch Reforined Church in Amerika
dezelfde afval van G(idc; Woord als in de Nederlandse
Hervormde Kerk in Nederland en trok daaruit de consequenrics.
Vandaar ook dc waardering die Smits voor hem heeft. Hij
laat op hl. 389 dan cicik ccn foto van hem plaatsen. Verder
schrijft hij over hein: 'Het cip de voorgrond treden bij een
kerkelijk schisma brengt in den regel mee: een verguisdworden en een geprezen-worden. W ( j houden het er voor
clat Koozr iun íkr~Rosr h aan wiens nagedachtenis wij dit
boek opdroegen, de gocdc keuze heeft gedaan in de "Afscheiding van 1857" in dc Verenigde Staten' (391).
Smits verwijs1 dan naar het Grde~lkhnekvilfii#arig juhiieurn LIPI- Chl-istclijk~Gerefoi-meerde Kerk 18.57-1907,
door Henry Beets e.a. te Grand Rapids in 1907 uitgegeven en naar verdere literatuur over deze maiiialc predikant. Kennelijk een hoekige rigiiur die alles over had
voor zijn overtuiging. Hel 'Gedenkbock' zegt onder meer
over hem: 'Te midden van die harde karaktertrekken en
door al die onkzadigdheden des levens heen zien wc gedurig de kenmerken van een geloorsheld. Al moet hij nu
gcdiirig op den akker werken, om in het onderhoud der
zijncn te voorzien, dat is voor hem niet te vernederend:
Gods wil gcschiede. Spoedig zien we hem als een arme
"riir uit rider" de belangen der Kerk behartigen te Noordeloos, cn Graafschap, en Zeeland, en Vriesland, en
Grand Rapids cn andere plaatsen, w a w zijne diensten als
grondlegger worden vereischt. Zoo werkt de grijze
dienstknecht voort, want God wil wat met en d m r hem
doen, en de Heere diei her' (392).
Zoals Hendrik de Cock bi*idc wieg van de Afgescheiden
Kerken stond, was hei Koene van den Bosch die bij die
van de Christian Reformed Church stond. Het waren heiden geen 'gemiikkeIi.jke1 figuren, al was hun afkomst en

optreden onderscheiden.
We leven vandaag in een wat zoetsappiger cn ciok middelmatiger tijd. Laten we daarom hedenken dat rcformntoren niet altijd 'salonjonkers' zijn, maar wc1 brandt in
hcn het vuur van de gelovigen, die in Hcbrccen l l worden genoemd. En dat is inensclijk gczicn ook een boni en
soms vreemd gezelschap?
Dit laatste boek van dr. Smits heeft mij opnieuw g e b e i d .
Het laat heel wat gebreken en misstanden zien bG de strijders voor het recht van de Heer op zijn kerk. Maar het
laat ook zien: 'Houdt Christiis zijne kerk in stand, dan
mag de hel vrij woeden'.

W.G. de Vries

N.a.v.: C. Smiia, Dr Afir heidiiix v011 1x34. N r ~ e n r l fdeel. Piovirirre
Ge!derbnd. uitg. Vaii deli Tol, Dordrecht. Prijs f M-.

Eenboekvan
Ds.Van Amstel:
't Is zonde!

Voor iedereen die niet (meer)
weet wat z o n d e is en voor i e d e r een d i e er onder gebukt gaat
Appellerend tot en met de laatste bladzijde
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DE ORGELWERKEN
VAN HENDRIK ANDRIESSEN
Je komt nogal wat protestantse muziekliefhehbers tegen
met een uitgesproken voorkeur voor roomse kerkmuziek
waar de geur van wierook als het ware vanaf dampt. Muziek waarin ook de imposante liturgie, inclusief de innig
mystieke sfeer, hoorbaar gemaakt wordt. Zij zullen met
mij eens zijn dat het een goede gedachte geweest is van
de Rotterdamse f l m a Lindenherg om de complete orgelwerken van Hendrik Andriessen ( 1 892- 1981 ) op cd vast
ie leggen. De organist, die deze gigantische klus mocht
volbrengen, i q de momenteel 75-jarige Albert de Klerk.
De ongeveer 55 orgelcompositieï van Andriessen staan
op vier cd's. Het laatste werk op de vierde cd is van Albert de Klerk: 'Hommage & Hendrik Andriesscn'. Bij de
cd-box wordt teven? een teksthoekje van 61 pagina's geleverd met de nodige gegeven5 over de componist, .zijn
orgelwerken, het herpeelde orgel en dc uitvoerend musicus.
Hcndrik Andricsscn was van 1913-1934 organist van de
fraaie St. Jozcphkcrk te Haarlem. In de orgelkas van het
oude orgel iiit 1850 bouwde P.J. Adema in 1906 een
nieuw orgel. Op dit romantische, Frans geaarde instrument beleefden een aantal van Andriesscns orgelwerken
hun première. Onder andere het CEsar Franck-achtige
Premier Chnrul (19 1 3), het 'dramatisch-smekende' F&Dieu (191 X), de Paswcaglia (1929) en de overbekende
Sonata da Chiesa (ca. 1926). I-lct is dit orgel dat AndriesTen na aan het hart lag. Vandaar ook dat zijn 17,jarige opvolger, AEbert de Klerk, in 1934 te haren kreeg: 'Albert,
zul je goed vom mijn orgel 7orgen7' Kortom, ecn beter
orgel voor dit cd-project kon dus eigenlijk nict geko.zen
worden.
Nu zijn lang niet a!le orgelwerken specifiek voor het
Haarlemse Adema-orgel geschreven. Zo zijn er bijvoorbeeld ook cnrnposi ties geschreven voor het Maarschalkerweerd-orgel in de St. Catharina-kathedraal te Utrecht.
Het was wellicht een idee geweest dit Utrechtse orgel ook
voor cd-opname te gehriiiken. Maar waarschijnlijk was
de slechte toestand van hct orgel de reden dat men daar
vanaf heeft ge7icn. floe dan ook, zelfs op het niet al te
grote Adcrna-or_gcl speelt De Klerk de meest irnpo~ante
en _grootse orgel werken (zoals Sinfonia uit 1939140) heel
overiuigend.
Wanneer ik De Klerks uitvoering in één woord zou moeten typeren, dan zou dat het woord 'piëteitsvol' zijn, in de
meest positieve betekenis. Andriessen schreef eens: 'Een
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Hendrik Andriessen (I.) en Albefl dri Klerk ochter de speeltafel
van het Adernu-orgel te Haarlem (foto uit 1978)

rnu~ikanlkunstwerk bestaat slechts voor 7over het uitgevoerd wordt. Met de uitvoering begint de werkelijkheid.'
Wel, de muzikale werkelijkheid die De Klerk op deze
cd's tot stand brengt, is van een indrukwekkende schoonheid. Hct enige wat je mist als je de cd's beluistert in je
huiskamer, is de (sfeer van de) kerkruimte, de ronde gewelven van de dozephkerk, waar boven het orgel de
woorden 'Te Deum Laudamus' geschreven staan.
Er is een tijd geweest dat je in de Domstad np zondagmorgen protcstiinten na hun eigen kerkdienst d w r de
Ttraten zag ijlcn naar de Utrechtse Kathedraal. In de hoop
daar nog iets op te pikken van het uitleidend orgelspel
van Andriessen. Het verhaal is afkomstig van aoggetuigen en al dus wel waar zijn. Trouwens, als ik destijds in
utrechi had gewoond, zou ik het 7eker ook gedaan h e b
ben. Nu dat allemaal niet meer kan, kunnen we onze toevlucht zoeken tot deze cd's, dit unieke klankdocument
waarop de muzikale werkelijkheid van Hendrik Andnessen in leven wordt gehoudeil.

J. Smelik

N a v. Hendiik Andi-IPSSP~
- Complrir ni,qelwei.k~ndoor AlhPrr de
K l e i t op hrr A d ~ , m a - O r in
~ ~de
l St.-JozcpephA~rJ.te Huurlrm. LBCD
31/34. DDD.Speelduur: 4.43' Uitgave: Lindcnkrg Boeken & Muziek,
Slaak 4- 14,3061 CS Rotterdam (tel: 01 0-41 1 1 607).Prils: f 149-50.

UIT D E KERKEN

BEROEPEN
Reroepcn: te Creil i.c.m. Nagele, te Doesburg i.c.rn.

Doetinchem en te Ruinerwold-Koekange i.c.m. Zuidwolde (Dr.): kandidaat J.H. Dunnewind te Usselmuiden; te
Kantcns: A. de Braak, kandidaat te Kampen; te Nieuwegein: F. Pornïtra, kandidaat te Amersfoort; te Vleuten-De
Meern i.c.rn. Maarssen-Breukelen: J.E. Kramer, kandidaat te Kampen.
Bernephaar gesteld door de classis Drachten: kandidaat
A. dc Braak, Dorsvloer 98,9205 BL Drachten, (OS 120)
30386; door de classis Stadskanaal: kandidaat R. Tigelaar, Oriulaanhcif 19, 9502 SN StadskanLaal, w 059901 X51 X: door de classis Harderwijk kand. M. Tel, Goeman Borgeïiuslaan 169, 31343 XD Harderwijk,
w
(034 1 O ) 2 1279.

Bernephaar: Dc;. G.1. van Enk heeft zijn huitenlandre
opdrachi van de zendende kerk van Groningen-Noord
voltooid. Als gevnfg daarvan kan hij per l januari 1993
een b c r t ~ pin overweging nemen. Zijn adres is: Venuslaan 63,6742 KJ Groningen, (050) 779333.
Aangenomen naar Heemse: E. Woudt te Ermelo; naar
Sicgerswoude-Frieschepalen: kandidaat Jac. Ophoff te
Kampen, die bedankte voor Deventer, Diever inc.m.Stnilde, Gccs, Loenen-Abcoude i.c.m. Wcesp-Nigtevegt,
Twijzel-Kcillumerzwaag en Levenbergen.
Naar Vernon BC (Can. Ref. Churches): D. Moes te Watford (Ontario).
Bedankt vonr Emmen: P. Niemeuer ze Dordrecht; voor
Harlingcn: R.J. Blok te 's-Gravenhage-ZuidlLoosduinen;
voor Hassclz: G.F. de Kimpe te Axel.
BEVESTIGING EN INTREDE
Door classis Asscn is toegelaten tot het ambt van dienaar
des Woords: drs. R.M. Meijer, beroepen kandidaat ie Beilen i.c.m. Hooghalen. De hevestiging in de gemeente zal
plaatsvinden D.V. 17 januari om Y. 15 uur door ds. E. Meijer te Berscntheim. De intrede om 14.00; beide in de
Ger. kerk, Lriaghalerstr.lO te flooghalen. De intrede te
Reilen om 16.30 uur (Acacialaan 2, Beilen).
PREDIKANTSPLAATS
Runschoten-Oost * Dc kerkeraad heeft besloten een
tweede predikantsplaats in te stellen. De gemeente telt
853 leden.

EMERITAAT
Om gezondheidsredenen is, door de classis ArnsterdamHaarlem, per 1 januari 1993 vervroegd emeritaat verleend
aan ds. J.C.V. Knjtenburg (44). Ds. Krijtenburg stond te
Haarlem sinds 26 febr. 1989, daavoor diende hij de gemeente ie Sliedrecht vanaf 8 maart 1981.

ADRESWIJZIGING
* Pi-rrkvoooorriening:H.J.J. Erkelens-Kuiper,
Twentelaan 5, M43 AA Heerenveen, w (05130) 3 1690,
Contactadres militairen: G.H. Elzinga, Baalder 29, X447
DE Heerenveen, * (05130) 23263.
Rergentheim * Nieuw adres ds. E. Meijer, (die op I O jiinuari intrede deed na hevestigcl te zijn door ds. J. van de
Wetering te Bergentheim): Van der Duijn van Maasdarnstr. 65.769 1 AE Bergentheirn.
Ni,jverdal * Kerkeraad: P o ~ t h u s140,7440 AC Nijverdal,
* Diakonie: Postbus 140,7440 AC Nijverdal.
Nieuwleusen * Kerkeraad: Postbus 93,77 10 AB Nieuwleusen " Diakonie: Postbus 94,77 10 AB Nieuwleusen.

Heerenveen

* Als regel horen die adres-gegevens in dc7c rubriek thuis. die
j

mik te vinden z i p in het Handboek.
het nieuw< Iietreffende beroepingswerk, ei;aminii en
preekconsenten. pai-ticuliereen generale svnorlen. kerkelijke
agenda. jubilea, uverleden prcdikaiicn cn hct nieuws van in
het Handbcek vermelde verenigingcii kan worden ingestuurd
(geen ucr<lagen!).
"De redactic van de rubriek behoutlt i.v.m. beschikbare ruimte zich het rechi voor. informatic in tc korten of niet op te ne-

'Ouk

men.

* Gegevens dicncn uitsluitend .+chi-$elijk opgegeven

"

ie wurden: De Refonnatic, t,av 'Uit de kerken', Postbus 25,4460
A A GOES. Pci- fu r is ook mugelijk: (O I 100) 1 6492.
In het algemeen geldt: informatie die donderdagochtend bij
ons binnen is, staat afgcdmkt iii De Reformatie van de daaropvolgend~wcck.

Registers op De Reformatie
Voor de comliuter met uitgebreid zoekprogramma:
Jaargang 2 1 (45-46)-67 (91-92).
Een vernieuwd geavanceerd maat-programma voor uw
bewaarde jaargangen!
A: Tekstregister met titel en auteur en Trefwoordenregister: per j aargang f 2,75.
B: Auteursregister met titel en rubriek, Tekstregister met
titel en auteur en Trefwoordenregister: per jaargang
f 3,75.
Meerkosten per keuze A of B; f 22,50 voor het programma en f 7,50 verzendkosten.

Gedrukt:
Nog 9 exemplaren beschikbaar van het Tekst- en Trefwoordenregister over de jaargangen 21 -67, 324 pagina's:
prijs op aanvraag!

Te bestellen bij:
P.C. Versteegt, De Hennepe 435, 4003 BE Tiel, 0344015997.
--.
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