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SCHEPPING EN HEILIGING* I
I. Een programmatisch opschrifi
U w bestuur deed inc de eer aan mij ie nodigen om in uw
midden iets te Leggen over het thema 'schepping en heiliging'. Ik heb de uitnadiging graag aanvaard. De titel zag
ik aanvankeIijk als niet meer dan een werktitel; zakelijke
aiinduiding van het onderwerp. Maar hoe langer ik met
hct onderwerp bezig was, hoe blijer ik werd met dic eenvoudige werkafspraak, gcspeend van alle fraaie formulering, maar wel hclder programmatisch en, als we ons aan
het program van de titcl hiiuden, ook een beveiliging tegen risico's die meekomen met de keuze van dit onderwerp.
Hct nnderwerp is actueel. We ~ i j en
n worden opgeschrikt
door milieurampen van vroeger ongekende omvang en de
term milieu-criminaliteit heen een vaste plaats in ons
woordenboek gekregen. Actueel: het zgn. Conciliair proces hceft in de jaren '80 indringend aandacht gevraagd
vrior 'de heelheid van de schepping'. Een 'ontwerp voor
een chriïtelijke milieu-ethiek' werd in 1988 door G. Manensthijn cip on7e tafel gelegd onder de titel Geplunderde
uurde, getergde hemel. In hetzelfde jaar gaf Nico van der
Pcrk ccn aan7et (70 formuleerde hij zelf) tot een 'ekologischc hevrijdingstlreologie' in De aarde en huur kruis, met
al5 ondertitel Over christendom en milieukrisis.
We kunnen aan deze actualiteit niet voorbij op straffe van
terecht te kornet1 in het ghetto van behoudzucht. Daar laat
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zichdenaam'gerefonneerd'maarkwalijkaanverbinden,
h o e vaak dar in de praktijk ook gebeurt.
Tegelijk is e r het minder grote gevaar, dat we achter de
nieuwste mode aanlopen en niet verder komen dan wni
'gereformeerde' aanvullingen aan te brengen aan thema'r
die van Andere zijde worden gesteld. W.H. Velcma waarschuwde daarvoor terecht, toen hij de volgorde: Crincil iair proces en levensheiliging omdraaide: 'levenshciliging
en Conciliair proces': 'Je kunt alq christen alleen maar
vanuit de levensheiliging goed ~ i c h tkrijgen op de opdrachten wnamee het Conciliair proces zich hezighoudt'.]
'Vauuii de levensheiliging'! Dat wil o.m. zeggen: die
eenvoudige werktitel 'schepping en heiliging' dwingt onc
er toe midden in onze actualiteit onze eigen papieren. namelijk de gereformeerde belijdenis, niet te vergeten en
bóvenal niet het betrouwbare en genoegzame Woord vaii
de Heilige Schrift.
Anders zouden we trouwens ook het gevaar lopen ons
van de éne 'actualiteit' naar de andere te spoeden, zodra
de interesse zich verlegt om dan wcer ecn volgende 'gereformeerde' aanvuIling te geven! We komen als confesroren altijd achteruaa, ook al denken wc 'actuccl' en 'hij
de tijd' te zijn. We bevinden ons dan toch echt in de
staart en dat past ons niet.: Anderen moeten onze koer!,
èn ons interesse-veld niet bepalen. Schrift en belijdenis -
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zîj wijzen koers, ook in een actuele problematiek.
Daarom willen wij vanmorgen vooral naar de Schrift
luisteren en letten op de taal van de gereformeerde con-

fessie: Schrift en belijdenis

-

we schamen ons er niet

voor.

2. De 'groene' confessie
We behóeven ons voor de tweeslag Schrift en belijdenis
niet te schamen, nu vele vragen over het milieu op ons afkomen, ook in de heel gewone pastorale omgang met 'onze' mensen, b.v. met 'onze' agrariërs, die zich zo vaak
klem gezet voelen tussen de eisen van een economische
bedrijfsvoering en de aanklachten van milieu-vervuiling.

De Schriftis hier - dat is geloofsaxioma- een licht op
het pad. Maar de belijdenis geeft een niet te verwaarlozen
aanzet. Die 37 artikelen blijken, als we maar geduld hebben om te lezen, een verrassend modern geschrift, eigenlijk voluit een groen boekje! De aandacht voor de schepping is er heel expliciet en daarmee verbonden komt de
mens en zijn roeping binnen het gezichtsveld. Dat is het
geval in art. 12 NGB. Twee accenten vallen hier op. Er is
om zo te zeggen een rechtstreekse lijn van God de Schepper naar ieder schepsel èn omgekeerd van ieder schepsel
naar God. God heeft, toen het Hem goed dacht, hemel en
aarde en alle schepselen - uit het niets (ex nihilo) geschapen op de tijd van zijn welbehagen 'waarbij Hij aan elk
schepsel zijn wezen, vorm en gestalte heeft gegeven en
aan ieder zijn eigen functie om zijn Schepper te dienen'.
'Zijn eigen functie', zo de redactie van 1983. Een andere
modernisering van de tekst heeft: 'zijn eigen taak'.3
Weergave van het Frans: 'offices' (Lat.: officia) en het
16e-eeuwse Nederlands: 'ampten'. Hoe we ook weergeven, het is duidelijk, dat de geloofsbelijdenis 'de natuur'
niet ziet als een in zichzelf rustende grootheid. 'De natuur' is geen doel en zeker geen 'god' of 'godin'. De le-
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vende God, die de kerk belijdt, staat tegenover deze afgoden! 'De natuur' is radicaal' schepsel'. De openbaring
'ontgoddelijkt' de natuur niet, zoals dikwijls wordt gesteld, b.v. als op de wortels van de westerse secularisatie
wordt gewezen, die zelf zouden liggen in deze' ontgoddelijking'. Maar de openbaring toont ons de ware aard van
ieder schepsel en zijn ware plaats. Alleen de wil en het
welbehagen van God zijn bestaans-oorzaak en bestaansgrond. Toen God ieder naar 'eigen aard', Gen. 1, riep,
toen heeft Hij ieder schepsel ook in het kader van de
dienst aan Hem gesteld, zoals in de Openbaring wordt gezongen: 'Gij onze Here en God, zijt waardig te ontvangen
de heerlijkheid, de eer en de macht, wànt Gij hebt alles
geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen', Openb. 4 : 11. Het schepsel is ópen naar God toe,
ook als wij, mensen, er (nog) niet bij zijn. Er is een 'sprake' en een woordeloze prediking, Ps. 19 : 2-5. Vanwege
deze hoge afkomst en deze gerichtheid op de hemelse
majesteit, waaraan stem wordt gegeven, verdient de
schepping allereerst respect. We kunnen art. 12 NGB verbinden met art. 2: de schepping, zó als God haar souverein onderhoudt en regeert, is 'voor onze ogen als een
prachtig boek'. Wij horen er zelf toe. Wij ook zijn letters.
Calvijn heeft adem-benemend geschreven over de 'gewisse kentekenen van Goddelijkheid in de mens'.4 Er is
bij hem geen spoor van enige gedistancieerdheid tegenover de machtige realiteit, dat de hoge God Zich openbaart in al het kunstwerk van zijn hand, de mens en heel
de schepping. Bij hem niet en bij de geloofsbelijdenis

niet. Helaas heeft de barthiaanse theologie

-

en er zit de

lucht van het anabaptisme aan! - vervreemdend ingewerkt op onze houding tegenover 'de natuur'. Manenschijn haalt in zijn milieu-ethiek opvallende uitlatingen
naar voren van O. Noordmans over de 'behekste' natuur
en van K.H. Miskotte dit citaat: 'Er is alleen maar God's
bijzondere openbaring in Christus; voor de ware kennis
van God kunnen we nergens anders terecht. Van de natuur is niets te verwachten, zij vervult ons alleen maar
met afkeer, verveling en huiver'.5
Nee, dàn Calvijn, die van God zegt op 'een verhoogde
toon' van eerbied dat Hij, toen Hij schiep 'zijn sieraden
tevoorschijn heeft gebracht, door welke Hij zich nu in
zijn schoonheid vertoont, zo dikwijls als wij de ogen hierof gindsheen wenden'. 6
Wij zijn als alle andere schepselen letters in dit goddelijk
boek met al onze lichamelijke en geestelijke hoedanigheden. Maar wij zijn óók lezers. We zijn daartoe geróepen.
Dat is het tweede accent, dat de geloofsbelijdenis in art.
12 legt: 'Wij geloven, zo luidt het vervolg, dat Hij ze alle
ook nu nog in stand houdt en regeert overeenkomstig zijn
eeuwige voorzienigheid en door zijn oneindige kracht om
de mens te dienen, opdat de mens zijn God dient' (red.
1983).
Wanneer de keus zou moeten vallen tussen een kosmocentrisch of anthropo-centrisch denken (de wereld Of de
mens centraal) - de noodzaak daarvan wordt dikwijls in

ekologische overwegingen gesteld - dan zou het evende
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schijn kunnen hebben alsof de gelnofsbelijdcnis hier voor
het anthropocentrisme k i e ~ t De
. overige schepselen zijn
inderdaad toe-geordend aan de mens. Tocli deugt het dilemma niet. We moeten er, ulc; wc cíinfessioneel willen
denken, radicaal van af. De mens is apnhielGk bepaald
(art. 14 zegt 'God heeft de mens uit het stof der aarde geschapen en hem gemaakt en gevormd naar zijn beeld en
gelijkenis'). Dat dcict hem aheo-c~anWchbestaan. En z6
als i p d ~ l -schepsel zijn eigen plaats heeft en eigen 'aard',
70 ÓOk de mens. Een hoge plaats heeft hij. Zeker! Koning
onder God. Maar hem is dic plaats gewezen en aan-gewe7en, 76 al5 het met ieder schepsel is. Paulus zal later die
lijn van het ~ouvercincScheppers-welbehagen dóórtrekken voor dc verhoudingen in het huwelijk: 'Adam is eerst
gcfomeerd, daarna Eva1,1 Tim. 2 : 13. Z6 als de Schrift
ons hier iwnuir God en zijn welbehagen over het huwelijk
leen denken, zo de belijdenis over de mens in het geheel
van dc schepping. Het kan nooit gaan om rechten van het
rchcpscl op zichzelf (rechten van de natuur, van de dieren), maar het gaat altijd wel om de rechten van Gnd op
heel zijn schepping en op alle schepsel. Daf is de godsilrirchf, die de gereformeerde belijdenis ons wil leren in
de omgang met de schepping en waarover Calvijn herhaaldelijk spreekt, als hij het over de 'pia cogitatio', de
godvruchtige overweging' heeft, waarmee de gclovige
leert staan tegenover al wat van God is. als zijn maaksel.'
Vroomheid, pietas - dat blijkt in de7e context wel zonneklaar! - is bij Calvijn niet maar een 7aak tusscn 'God en
de ziel'. Van der Linde heeft in 7ijn studie over de leer
van de Heilige Geest bij Cajvijn het veel breder gesteld:
De pietas raakt 'den geheelen, concretcn rnensch'.$
Prachtig komt dit ook hier uit: de mens ontmnea z& God
als dc Lcvende. wanneer hij met dize pietas zich in Gods
wcrcld weet te staan.'
Dczc pdsvrucht weet zich in de wereld van de Vader.
Wij mogcn er thuis zijn, kind bij Vader. Maar we hebben
cr d i m r t met alle schepselen mee en zij zijn aan Òns toegeordend - er is heerschappij! - opdat wij de lof cn de
eer en de heerlijkheid a.h.w. geconcentreerd en verdiept
hiem ~oudengeven naar God,Schepper en Vader, toe. Er
is doxolo_gie in de schepping. De mens ir tot regeren En
tot dirigeren geschapen - van Hogerhand.

o zoo veel. Zeker. reker, de ander kan onq wilzcn op eeiizijdrghetlen.
onvolmaakthcdcn, onlui<theden. onvolletligheden. Wij gcvcn icder het
recht. oin. alc hy 't kan. onh de n n d e r w e ~ c nrc noemen, d i e wij niet hl
niet goed liebben behinrlelrl en die toch van Godswege onze ~ i n r i a c h t
moeien hebben Mam als wij dan gaan lui5teren en A19 we dan onze holiding gaan herzien en opnieuw bepalen, dan m w t e n we dat niei doen.
nooit doen, omdat de ander het zoo wil. m i i r oomdar wc h c b k n leeren
zien. dat God het van onr verlangt Dan moeten w e niet een "uilhouu"
gcvcn van ons geestelijk huic, die hij nnr hui< nls "nicuwboiiw" aangeplakt i\, en niet met hecl dat gebouw lust op o m eigen l'undamcrit'.
Tekst iiit het K ~ r k h o ~vun
k dr G~r~formecrdt
Kpiken in Ned~ilunrt,
Genernle Synodc van Heemse, 198411985. Vgl. Calvijn Iiiar. 1. 14.20
'(God Iieeft aan) iedere soort 7ijn eigen natuur geschonken, zijn eigen
plicht aangewezen, zijn eigcn plaats en post toegekend'. venaIing A. SiZW (ook in het vervolg).
Calvijn, insf T, 5.5.
k.Manenschijn, n.w.. h 7 v. ei1 70.
Calvijn, Irist. JV, 5.1.
Calvijn, Inst. 1. 14.7 'piae cogita~ioncs'cn I, E4.20 'piti cogitatin*.
H S. van dcr Linde, D? !per van d m h p i i i g r ~G E C S
hij~ Catimijrr,Wageningen 1943.133.
Calvijn omschnjtt de pietas als 'met liefde tut God verbondcn eerbied.
welke de kennii 7ijner weldxien werkt', Insr 1. 2 1. Ik moge verwnjfen
naar wat ik opmcrkte in het opstel 'Tm)vm thuir Over hct exirteiitieel
karakter van rle helijdenir van d c Dneenige God' in de bundel Hoe
rroan h 11 cr voor! Acrr<ulr$firwri hfr g~rrfriimeerdbeltjden (samen inet
W van ' t Spijker, C Tnmp cn W.H. Velema), Barneveld 1992,44.
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Dat gaat vóór alles
'Laar de doder1 hun dod~ith~gi-oven...'
Lukas 9,60h

Jezus roept nu zclf cen tweede inan om Hem te volgen.
En de m m wil ook wel maar hij houdt nog even een slag
om de a m . Hij wil g r a q eerst zijn vader begaven.
Dai is toch een redeli,jk verzoek, zou je zeggen.
Maar het antwoord van Jezus klinkt verbijsterend hard:
Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en
verkondig het Koninkrijk Gods. Mag die man niet eens
zijn vader begraven? Betekent Jezus volgen dat je moet
breken met alle familie-verbanden? Farnilie-verplichtingen niet meer na mag komen'!
Nee, dat kan niet zo zidn. Je7uq 7elf had immers tot aan
het kruis toe eerbied voor famil ie-verhoudingen. Zelfs in
die dodelijke pijn blijkt nog zijn zorg en respekt voor zijn
eigen moeder, als Hij tegen Maria zegt over Johannes:
Vrouw, zie uw zoon. En tegen zijn geliefde discipel: Zie,
uw moeder.
Maar waarom dan hier dat keiharde antwoord? Omdat dcze volgeling het volgen van Jezus zei tegenhvcr het begraven van zijn vader.
Niet als een dilemma van af hct &n of het ander, inaar
als een vraag naar de prioriteit. Wat gaat voor? U volgen
òf vader begraven? En dan heht u er toch wel hcgrip voor
dat ik eerst vader ga begraven?
't IT op die vraag dat Jezuq keihard nee zegt. Er is hier
niet zozeer sprake van botsing van plichten als wel van
voorrang van plichten.
Dat is de vraag liier; wat gaat voor.
En dat 7.egt Jezus: God gaat voor alles. Ik riep LI immers
7 ~ l om
f Mij te volyen. Mijn Koninkrijk, dat komt eerst.
En de verkondiging van mijn woorden van leven. Uw familie is hier niet om dat levenswoord te horen. Dic lui
;lijn geeqtelijk dood.
Laat die doden maar hun doden begraven.
Volgt u mij om dat Woord van leven door te geven. Jezus
vertelt die man niet dat familiebanden er in zijn Rijk niet
toe doen. Maar als er een conflict ontstaat tussen hct volgen van Mij en het nakomen van farn~licverplichtingen
dan ga Ik voor.
Daar gaat het om; gaat het volgen van Jezus voor allcs in
je leven.
Of innet het hiiisbezock wijken vuur familiebeso2nes.
Moct dc kcnkgang opzij vtmr sociale verplichtin~en.Komt
de catechisatie in hct gednng door sport of hobby. Moet
hei ambt maar even wachten voor bi,~scholingscursussen.
Nee, x g t Jezus: mijn Koninkrijk komt eerst. Mij volgen
g a t vhár ailcs.

Op maandag l 8 januari j.]. kreeg prot. drs. D. Deddens,
emeritus van onze Theologische Universiteit. op zijn 7.eventigste verjaardag een knninkli,jke onderscheiding. Op
het gemeentehui~te Hoogeveen werd hem door de burgemeester de orde van officier van Oranje Nassau opgespeld. Drs. Deddens is jmeiilang redacteur van oriq blad
geweest. Daaroni willen we Iiem als redacteureri en lezers
van 13e Rejoi-matie van harte met deze onderscheiditig gelukwensen. ln deze gelukweiiseii betrekken we ook zijn
vrouw.
Mogen heiden in het midden van onze kerken noF gcede
jaren ontvangen. We wetcn dat prof. Decldenq wat zijn
werk en studie betreft bepaald nog niet 'uitgediend' is.
Ook daarvoor wensen we hem Gods zegen toe.
Redactie

E.C. Luth
.-
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KERKELIJK LEVEN

OUDERLING EN KERKERAAD
ieuwe ouderlingen zijn tegenwoordig met een
lantaarntje te zoeken. Niet iedere gemeente
heeft er last van. Moer over het algemeen levert
de talstelling nogal eens problemen op. Ik heb
hier al eens eerder wat geschreven over de
oorzaken die daar achter zouden kunnen liggen.
Indertijd heb ik daar ook nogal wat reacties op

N

gekregen. En er was één motief dat erg vaak
terugkwam. Veel ouderlingen vinden dat ze te
zwaar belast worden. Doorom wil ik er in dit
artikel nog eens op terugkomen.
Wat i s de zwaarte van de last?
Vatiiurlijk ic; het rnneilijk om daar algemene uitypraken
over te doen. Per gemeente kan het veel verschillen wat
voor taak je al%ouderling krijgt. Er zijn gemeenten waar
jc cen amhtïtermijn van drie jaar hebt. met daarna in ieder geval twct. jaar rust. Maar veel kerkeraden kunnen
zich die luxe nict veroorloven. Verschil is er ook in de
grootte van de wil ken. Er zijn cchit kerken waar twee ouderlingen samen een wijk van ruiin vijftig adressen moeten hewerkeii. Daar wrirdt met jaloersheid gekeken naar
gemeenten waar mcn dc helft krijgt toegewezen.
Toch valt het me op, dar de mecstc klachten niet gaan
over de arnbistennijn of de grouttc van de wijk. Integendeel. Een ouderring in hart en nieren ziet zijn wijkwerk
altijd wel zitten. Maar heel vaak zieen .ze erg op tegen het
kerkeraadswerk.
Daar zit kennelijk voor veel ouderlingen de zware belasting van hun werk. Ik hoor nogal eens de kreet: 'Laat mij
maar m'n wijk ingaan, maar verlos me van al dat vergaderen'. Ik geloof trouwens niet dat dat voortkomt uit onverschillipheid voor de kerkeraadsvergadering. Integendeel. EIke ouderling ziet heel goed, dni je ook samen
moet werken aan een beleid. En je wilt ook op de vergaderingen graag alle aandacht geven aan de gemeente.
Maar dat is hei nu juist: op veel versaderingen komt die
gemeenre helemanl niei LO direkt in beeld. Zeker niet als
het gaat om het pastoraal beleid. Er blijken heel wat zitken af te handelen op de kerkeraad, die niet direkt met hct
wijkwerk of het pastoraat te maken hebben. En dan kun
je als ouderling wel eens zitten popeielen om op te stappen.
Je denkt aan die broeder en zuster die worsklen met prohlemen iii Iiun liuwelijk. Je denkt aan die student die er
over deiikt om 7ich misschien te onttrekken. Je denkt aan
die jonge gezinnen waar je zo maar wel eens binnen zou
JAARGANG 681 16 - 23 JANUARI 1 993

willen lopen. Daar ligt je hart en dan is het niet alti,jd eenvoudig om je te hepalen bij een discussie ovcr de hoo2le
van het zendingsquotum. En zo zijn er 7ovecl zaken. Ze
zijn wel helangrijk. Maar je vraagt je af waarom daar nu
per se de ouderlingen mee bezig moeten ijn n. Zo kan er
een situatie groeien wa'uin ouderlingen zich op kerkeraad
soms afvragen: Wat doe ik hier?

Faken
ledcreen is er wel van overtuigd, dat het echt de mak van
de kerkeraad is, oin met al dic dingen bezig te zijri. De
kerkeraad is hij ons hct centrale orsaan dar leiding geeft
aan de geineente. Logisch dat alIes wat binnen de gemeente gebeun ook via de kerkeraad loopt.
Toch is hei dan nuttig om eens te ki.jken wat de taken zijn
die aan ouderlingen worden toegewezen. Het beveaigingsformi~liernoemt e r drie en baseert zich daarvoor op
grondig schriftbcwijs:
1. Toezien op belijdenis en wandel van de gemeente. Dat
gebcurt door huishczoek en tiicht.
2. Als Gods huisbeheerders er voor zorgen dat alles in
orde en vrede toegaat. Dat slaat vooral op de gang van
zaken in de eredienst.
3. Toezien op leer en leven van de dienaren dec Woordc.
Eigenlijk is dat dus een heeI duidelijk begrensde taak. Ik
denk dat elke ouderling in zijn handen zou wrijven als hij
er zo mee bezig mocht zijn. Punt 3 levert het meeste
werk op in de preekbespreking op kerkeraad. Maar elke
ouderling zal het nut er van inzien. Meer dan 10% van de
vergadertijd per jaar kost het niet. Punt 2 kan i.v.m. de
opkomende liturgiedi~cusyiesk s t wel eens wat meer tijd
kosten. Maar het zal doorgaans de 15% niet over~chrijden. Dat betekent dat e r voor punt 1 heel wat overblijft.
Op papier althans. En ik denk dat daar vaak de grote ontnuchtering zit. Wie met de taakomschrijving van het hevestigingsfomulier zijn ouderlingenwijk binnenstapt,
merkt al gauw, dat de helft hem niet i s aange7egd. Mijns
inziens moeten we konkluderen, dat er iets scheef zit in
de taken van de ouderling.

Taakverdeling
Nu is het gelukkig niet zo, dat kerkeraden alle taken alleen doen. Er wordt veel gedelegeerd. Elke gemeente
heeft wel een comrnis~ievan beheer, een evangelisatiecommissie. een zendingscommissie, een liturgiecornmissie (?jenz. Toch blijkt dat in de praktijk lang nict altijd
zo ontlastend te zijn als je 7ou wensen. Allereerst hcstaat
op heel veel plaatsen nl. de gewoonte, dat er in elke ctimmissie een afgevaardigde of kontaktpersoon van de kerS09

keraad zit. Dat is voor het kontakt wel aardig, maar vormt
een extra belasting voor de 'bewiiste ciuderling. Maar bovendien wordt vanuit a1 die commissies ook regelmatig
~eriippai-teerdop de kerkeraad, zodat heel veel taken en
beleidszriken uit die commissies nog weer ccns op de kerkeraadstafcl komeii.
Natuurli.jk is hct logiïch dat alles via de kerkeraad loopt.
We hebben daiir nu ecnmaal afspraken over gemaakt. En
als er een cenlraal cirgaan is dat leiding geeft, wil niemand daar omheen. Maar we kunnen ons toch wel afvragen of het ook echt altijd noodzakeIijk is. Als blijkt, dat
veel ouderlingen a p dit punt overbelast zijn, wordt hct
dan geen tijd voor maatregelen? ledereen die ervaring
heeft met bestuurlijk werk. weet dat in de praktijk dat
werk de neiging heeft om zich uit te breiden. Bestuurlijke
organen trekken altijd meer wcrk aan. 7fikan een kerkeraad zich gemakkelijk gaan c~ntwikkelenin de richting
van een soort centraic direktie. En dat is een ontwikkeling
die funest kan zijn voor de gerichte aandacht voor het
pastoraat in de gemeente.
Ik zou daarom voorzichtig dc gedachte willen opperen,
dat we rniqqchien nog wel meer aan taakverdeling in de
g m e e n t e kunnen doen.
Ter illustratie soii ik willen wijzen op het financieel beheer in de kerk. Mi,jns inziens is dat een voorbeeld van
ccn taak die gemakkelijk van de kerkeraad naar de gemeente overgeheveld zou kunnen worden. Het komt in
iedcr geval niet voor bij de drie dic genoemd worden in
het hevestigingrformirlier. En bovendien wordt niet één
ouderling gekozen vanwege zijn financiële deskundighcid.
Toch wordt er op zeer veel kerkeraadsvergaderingen over
geldzaken gesproken. Een gmot aantal ingekomen stukken heeft betrekking op aanvragen om financiële steun
voor kerkboirw, evnngclisatie-acties enz. Er zijn kerkeraden waar elke keer weer in de voltallige vergadering beiproken wordt, hoe men ro'n iianvraag honoreert. Bovendien wordt er jaarlijks ccn ruim deel van een
kerkeraadwergaderin besteed aan de jaarstukken. En
dan vergadert de kerkeraad meestal nog eens een avond
apart met de gemeentc over de cijfers. Ik zwijg nu dan
nog maar even over de tijd die men aan geldkwesties
kwijt is bij kerkbouw enz.
Mijns inziens moeten die raken allcmaiil buiten de kerkeraad om waargenomen kunnen wordcn. Gaan we ervan
uit dat de commiwie van beheer financieel deskundig is.
aan wie zouden we het dan bctcr kunnen overlaten? De
ctimmissie kan toch zelf met de gcmcente vergaderen en
verantwoording van haar beheer afleggen? Het zou de
kerkcraad vee8 vergadertijd opleveren en de dominee
hoeft een gcmeentevergadering minder le leiden.

sies. Maar het spreekt yamelf, dat veel zaken niet zonder
de kerkeraad behartigd kunnen worden. Toch blijft het
ook dan vaak dc vraag of de kerkeraad als Lqehrrlzich
over alle z'akeii moet buigen. Mijns inziens moet hel ook
mogelijk zijn, dat veel zaken in een kleinere kring binnen
de kerkeraad behandeld worden. Met name veel ingeknmen stukken komen damooi. in aanmerking. En waarom
7ou je daar niet de mensen voor aanwi*jzcn dic diit in dc
vingers hebben en die geen hekel aan verzaderen hebben
(die zijn er inderdaad).
e
vccI tijd wccr
Ik ben ervan overtuigd dat op d e ~ maiiicr
vrij kan komen. die rechtstreeks in de gemeentc gcïnvcsteerd kan worden. Dat is her waar J e ouderling voor
wordt. Tk denk, dat dat ook zijn winst zal opleveren in de
verhouding tussen kerkeraad en gemeente. Want die verhouding Iieeft te lijden als het kerkemadswerk zich vermenigvuldigt. De lijn tussen ambtsdrager en gemeente
moet zo kort mogelijk zijn. Maar die afstand wordt onherroepelijk groter als de kerkeraad een soort centraal
management wordt, waar alle aktivfteiren van de gemeente aan de orde koinen.

De opbouw van de gemeente
In die laaistc opmerkingen heb ik eigenlijk al aangegeven
W R I voor mij het belang is om deze kwestie aan te snijden. Ik zic nl. een beetje aankomen, dat op diverse plaatsen een te grtite afstand gaat ontstaan tussen ambtsdragers
en gemeente. Eén van de oorzaken daarvan kan zijn, dat
de kerkeraad aan het amhtswerk te veel gestalte geeft in
de vorm van een stcrk centraal georganiseerd bestuur.
Voor de \vijkouderling hetekent dut vroeg of laat, dat hij
te weinig in z i p wijk kan investeren. Hij kan niet genoeg
midden in (zijn afdeling van) de gemeente staan. Dat betekent dat de opbouw van de gemeente niet optimaal bevordcrd wordt.
De organisatorische kwestie die hier aangesneden wordt
heeft dus een geestelijk belang. Ik ben er nl. van overtuigd, dat in dc komende tijd veel zal afhangen van de
vraag of de ambtsdragcrs echt midden in de gemeente
zullen staan. En dan is het een belangrijke vraag of on7e
ambtsdragers veel tijd kwijt 7ullen zijn aan de centrale
kerkeraad, of dat ze er aan toe 7ullen komen midden in
hun wijk te staan. Juist daar 7ullen 7.e leiding kunnen geven aan de opbouw van het lichaam van Chriïtiis. En
daarvoor hebben we ze loch ook ontvangen. Dan willcn
we ze ook graag juist in de wijk aan hct werk zien. Volgende week hoop ik daarover meer tc schrijven. Want dat
is weer een apart verhaal.
C.J. cle Ruijter

Delegeren binnen de kerkeraad
Takeii iiaiir dc gemeente overhevelen is één mogelijkheid.
Ik denk, dat dat ook gebeuren kan door minder kerkeraadslcden te benoemen als kontaktpersoon in comrnisJAARGANG681 1 b - 23 JANUARI 1993
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Te veel òf te weinig
We gaven aandacht aan het p~rfectionisme.Een grote bcdreiging voor het leven van het geloof! Want de man van
het perfectionisme wil ( P L'PPE. Hij wil de Here dwingen
zijn weldiiclen op Onze lijd in ons leven te verwerkelijken.
Het perfectionisme is daiirrm zo schadelijk voor het reloof, omdat hct in volmaaktshcids-7ucht uitgrijpt h ( 5 1 ~ n
de brkofie van God. Het wil wat ons is toegezegd naderbij
dwingen in dil leven. In de roeëi~rningvan het heil gaat
men niet godvruchtig om met de w r - u * r w i nvan
~ het Iieil,
waiirvan de belofte, die in het Evangelie tot ons komt,
reikt tot in hct leven van de toekomende eeuw.
Miiur we noemden als een tweede gevaar voor het leven
viin het geloof naast liet perfectionisme het dr'fajbisme.
Wil het pcrfectionisrne Ie vccl, het défaitisme vcrwacht te
weinig.
Het kan duidelijk zijn dat dcze twee bedreigingcn alleen
maur schijnbaar tegenover elkaar staan. Dikwijls zal het
ontzinken van dc geloofs-moed het gevolg ervan zijn dat
men ecn te hoog gespannen geloofs-verwachting heeft
gehad. Wanneer de verwachting dan stukbreekt op de
harde en weerbarstige werkelijkheid, zinkt de geloofsmoed in en dooft het geloofs-vuiin. We willen niet on-gelavig rijn en we zijn het ook niet. Maar we zijn wel teleurgesteld - in God! Dan 7inkt ook het levcn van het
gehed in. We ~ i e ner 'geen heil meer in', want Gods beloften inspireren ons niet meer tot het gelovig gcbed. Ingezonkenheid is dan hef gevolg van ovcr-spanning. Daarom is nur hto- e n r~l.hirdÌ,qomgaan met Gods beloften
het middel zowel tegen het kwaad van het perfectionisme
als tegen dat van hei dkfaitirrne.
b,

J

Met het défaitisme krijgen we veel te maken in de vorm
van ket klcn'a(yeloqf.Christus spreekt daarover een enkele
keer in het evangelie. Wanneer Hij over het water tot de
discipelen in het schip komt en de discipelen het niet kunnen plaatsen dat Hij op deze wijze koninklijk over het
water Iicen, tot hen komt cn hang worden (een spook!),
appelleert de Here op hun geloof: 'Houdt inoed, Ik ben
het, weest niet bevreesd!' Petrus wil met deze Heiland in
gemeenschap zijn: 'Heer, als gif het zijt. beveel mi*jdan
tol U tc komen over het water'. Christus doet het. Petrus
loopt! Maar dan '7iet hij op de wind'! Het kin toch eigenlijk niet. Het spookte ook echt! Zó ver reikt de macht
van de Zoon des mensen toch niet? Dan zinkt de geloofsmoed in en Petrus zinkt in het water. Op de schreeuw om
hulp. redt Christus en zegt dan - pastoraal vermaan van
d c Goede Herder in doodsgevaar! - 'Klein,grlovige,
u8rxaronizijt ge gaan /wiJck,n',Mati. 14.31 (vgl. b.v. ook
Matt. 6.30 en 8.261.
Wanneer we niet gelovige verwachten, wat de Here wil
geven en wat Hij heeft toegezegd, dan slaat het laaiend
enthousiasme over in defaitisme. We houden de Hete niet
meer aan zijn bcloften en houden het daarom ook voor
gezien.
Ternpelhn14~~er.r
Gcloof is een heel persoonlijke zaak. Maur we staan als
gelovigen wel in een ~ r m e e ~ l s r h a pWe
. leven als volk
van God. Daarom zien we de aanvechting van het geloof,
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zoals het defaitisme die te zien gccft, dikwijl? de ge.i-chiederiis van de kerk stempelen. Als God in zijn genade
in die geschiedenis grote dingen heeft gewerkt, dan werkt
de Heilige Geest vaak krachtig in het geloofsleven. Er
ontstaat een gemeenschappeIijke geestdrift in het volgen
van de Here, een sámen hopen op zijn gcmeenschap, op
de vervulling van zijn beloften. Maar als er tegenslag
komt, kan diezelfde kerk, die zich zo krachtig oprichtte,
het beeld te zien geven van mirmoedigheid. Alles gaat
dan nog wel z'n gewone gang, maar de gelaofs-moed in
verwachting van de Here, ontbreekt. Dan valt ook de eendracht weg, die in het werk van God heeft samengebonden. Het wcrk ligt stil.
Aangrijpend is de tekening van die inzinking van het geloof, als de bijbel ons laat zien, hoe de ballingen, die uit
Babcl waren teruggekeerd, het geloofs-niveau verloren,
toen in het aan hen beloofde land tegenspoed kwam. Ze
waren in vertrouwen op weg gegaan om het huis des Heren in Jeruzalem te herbouwen. Gods belofte van wederkeer ging immers in vervulling! Mriar wat viel het uiteindelijk allemaal tegen in Kanaän! Ze leefden hun leven als
weer-gekeerde gemeente nog wel, maar het huis Gods
bleef verwoest liggen. Toen zond de HERE Haggaï de
profeet, die zun woorden sprak: '1s het voor u de tijd om
in uw weldoortimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis
verwmst ligt?', Hagg. 1,4.
H. Westerink heeft onlangs deze episode uit de heils-geschiedenis naverteld in de roman 13e rempel!>ouwrrs. Ik
zal geen bespreking geven, al wens ik het boek in vele
handen! Maar ergens Ias ik, dat de schrijver wel èrg
breedvoerig op allerlei détaiIs van het dage1 ijks leven bij
die 'teruggekeerde ballingen was ingegaan. Dat gaf blijk
van grote deskundigheid over dat alledaagse leven, maar
het remde de gang van het verhaal toch onnodig af. Omdat hct hier een zaak betreft, die maar niet de compositie
van een roman betreft, maar (hoe vreemd het ook klinkt)
ons gelooj~slrvrnraakt, wil ik op dit punt graag kwijt, dat
dáár waar die recensent de roman ziet falen, ik meen, dat
hier de echte diepgang wordt bereikt! Tndcrdaad, Westerink neemt es de tijd voor om te vertellen, hoe de teruggekeerde ballingen in Gihia met veel moeite een vroegere
put ontdekken en voor het gebruik gereed maken. Als je
ziet, hoe hier kerkgeschiedenis wordt verteld (zonder enige 'religieuze' poespas), dan word je er van binnen warm
van! In de kerk mag ieder meedoen. Ook de man van
weinig woorden, maar die het geduld heeft om oude stenen los te wrikken en de weg naar water voor de mensen,
i-oor dc gemeente! te openen. Ja, zó is in kleine dingen
het geloof bezig met een grote zaak, de grote zaak van het
werk dat Gòd werkt.
Maar zo zien we óók in de kleine dingen van de ondcrlinge omgang her déf~itisme,her Meing~lnoftoeslaan. Meesterlijk zijn in dit opzicht de dialoyen. Het gaat dan niet
zonder meer tussen geloof èn on-geloof. Maar de twijfel
sluipt binnen - zou Jahwe dit wel vragen? Ja, vroeger - in
de tijd van M o z e ~en van David, toen werkte Hij. Maar
nu.. .? Zo dreigde die weer-gekeerde kerk in Palestina een
krachteloze, religieuze denominatic te worden -, totdat ... !

J. Kamphuis

KUNST

CARAVAGGIO

EN HET GODDELIJKE LICHT

et overkomt ons ook wel eens: De dominee
leest op een donkere zondognamiddag het
slot van het korte avondrnaalsformulier:'Zo laat
ons blij zijn en vreugde bedrijven... ' O p hetzelfde
moment houdt het buiten op met regenen en
wordt het een stuk lichter h de kerk; het feest
kon beginnen. En wie herinnert zich niet die
begrafenis in december: ineens zet de
laagstaande zon zerken, struiken en bedroefden
in een stralende gouden gloed. We ervaren het
neerstromende licht als een blijk van Gods
genade, waarmee Hij de begrafenisgangers komt
troosten.

H

Mystiek en symboliek
Licht kan voor ons veel bctckenissen hebben. Het eerste
vonrheeld zouden we mystiek kunnen noemen. Het licht
dat van buitenaf ineens het kerkgebouw binnemtrwmt,
wordt direct verblinden met wat er in het gebouw gaat gebeuren: avondmaal vicrcn. De kerkgangers ervaren beide
gebeurteni~5enals een eenheid.
Bij het tweede vaorhccld is er sprake van symboliek. Het
7nnlicht dat plotreling de begraafplaats in een lusthof
omtovert, herinnert ons aan Christus als het Licht der wereld, of doet de gcdnchien ui tgaan naar de heerlijkheid op
de nieuwe aarde. Beeldende kunstenaars hebben vaak gebruik gemaakt van dit soort lichtverschijnselen en -effecten. Vooral in de middeIeeuwse kunst speelt het licht een
belangr(ike rol, bijvoorbeeld in de gotische kathedralen.
Maar ook na die tijd heeft het licht de kunstenaars geboeid. Vonral in dc pcriride van de barok zijn de effecten
van belichting uitgebuit.
Een minder hekende kunstenaar, de Italiaan Caravaggio,
de uitvinder van het licht-donker schilderen, zoal5 dat later ook door Rcmbrandl en andere Hollanders zou warden gebruikt, paste in zijn religieuze schilderijen lichteffecten toe die soms een mystieke of symbolische
hetekenis hebben.
Caravuggia
Michelangclo Merisi werd in 157 1 geboren in het plaatsje
Caravaggici bij Milaan. Naar zijn herkomst zou hij als Michelanxek(~(du) Ccrrcrvuggin verder door het leven gaan.
Al voor 1600 maakte hij naam als stillevenschilder. In
Rome wordt hij rond die tijd beschouwd als een van de

jonge, vooruitstrevende ~childcrs.Hij krijgt daar nogal
wat werk te doen voor zowel kerkelijke als wereldlijke
opdrachtgevers. Daarnaast doet hij van zich spreken door
zijn opvliegende karakter. Vooral die documenten die
melding maken van uitspattingen en vechtpartijen, verwondingen en zelfs doodslag, hebben in grote getale de
geschiedenisboekjes gehaald. Het oordeel van tijdgenoten
is genuanceerd: ener7ijds prijst men zijn naturalisme, zijn
weerzeven van mensen en dingen alsof ze zo uit de dagclijkse werkelijkheid zijn gehaald. Aan cle andere kant is
men van mening dat zijn karakter de volledige ontplooiing van zijn talent in de weg staat. Toch wordt zijn stijl
binnen enkele tientallen jaren door velen in Europa overgenomen, met name in de Nederlanden. Caravaggio 6elf
zal maar 39 jaar oud worden. Hij sterft in 16 10 te Napels.
De schilderijen van Caravaggio kenmerken zich door het
gebruik van een sterk licht-donker effect (chiarnscuro.
clair-obscur). Daarmee bereikt de kunstenaar dat zijn
voorwerpen en figiiren sterk ruimtelijk zijn. 7~ lijkcn net
echt. mede omdat zo allcrlef oppervlakte-kenmerken en
ook verschillen in plasticiteit extra goed zichtbaar zijn.
Bovendien kiest hij ervoor, gewone mensen vit te beelden, en niet de op zowel de fantasie als de klassieke oudheid gebaseerde types van zijn voorgangers. Wel ontleent
hij aan hen allerlei motieven, zodat zijn werk ~ e k e niet
r
ontraditioneel genoemd kan worden.
In 1602 voltooit Caravaggio zijn bijdrage aan de decoratie van de Cantarelli-kapel in de kerk S. Luigi dei Francesi (vlak achter het Pantheon) in Rome. Het conmct voor
de beschilderingen in deze kapel van dit nieuwe kerkgebouw was al in 1565 afgesloten. Matthieu Cointrel, de uit
Frankrijk afkomstige schatmeester van paus Gregonuc
XIIX en latere kardinaal Contarelli, gaf aan Girolamo Muziano opdracht om schilderingen op plafond en wanden
aan te brengen met als thema hoogtepunten uit het leven
van de evangelist-apostel Mattheti~.*
De plafondschilderingen werden uiteindelijk door Cavalier d'Arpino aangebracht, terwijl Caravaggio tot taak
kreeg het altaarstuk en de beide laterali (de schilderingen
op de zijwanden) te ontwerpen. Rechts schildert hij het
'Martelaarschap van Mattheus', het altaarstuk krijgt al5
onderwerp 'Mattheus en de engel', waarbij de engel z*
wel verwijst naar de goddelijke inspiratie van de evangelist als naaT diens traditionele symbool. Op de linkerwand
schildert Caravaggio 'De roeping van Mattheus'.

Onmiddellijke Bekering
De composirie van 'De roeping van Mattheus' is eenvoudig van opzet. We kijken in een ondiepe ruimte, rechtte-
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gen de builenmiiur van een niet nader aangcduid huis (het
tolhuis), alleen herkenbaar aan de raamapcning inet daarin een kozijn mei vier ruitjes cn het openstaande luik.
Evenwijdig aan de wand stilat een tafeltje inet een groep
figuren daar omheen. De twee linkse, ecn oude man en
een jonge knul zijn vol aandacht voor het geldtcllen (er
liggen zes munten op tafel). In hel midden zit Mattheus
de tollenaar, met z'n rechterhand nog bezig een geldstuk
op tafel te leggen. Maar verder is zijn aandacht al getrokken door wat er rechts ~ e b e u r t De
. twee jongens met de
geveerde mutsen hebben alleen nog maar oog voor de
verschijning van de twee mannen rechts. De mgfiguur
met het zwaard buigt zelfs al verbaasd in hun richting. Je
ziet 7e denken: wat is dat nou? Mattheus hoort zich aongesproken worden. Ook hij begrijpt de zaak nog niet helemaal. Aar7elend lijkt zijn linkerhand omhoog te komen
en we zijn geneigd dit te lezen als een vraag: Wie nou, zij
of ik? Maar volgens Mattheus' eigen beachnjving werd
hij onmiddell~jkbekeerd toen Jezus zei: 'Volg mij!' Het
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is niet zijn twijfel, maar zijn verwondering over het feit
dat hij geroepen wordt en niet een van de anderen, wat
we hier uitgebeeld zien.
Rechts, tegen de donkere schaduw van een niet in de
voorstelling aanwezige muur, verschijnen Christus en een
discipel. Het contrast met de mondain geklede groep rond
de tafel is opmerkelijk. Daar een kleurrijk schouwspel
van licht, kleur en dure stoffen, terwijl de beide gebarende mannen in eenvoudige tunica's gekleed gaan. De
voorste leunt op een staf, volgens de Ik-eeuwse theoloog Wild het symbool voor het Woord Gods (een antizwaard). De man is dus een aposrel, wellicht Petrus.
Christus zelf is herkenbaar aan de glazen aureooI, waarvan de rand het licht scherp weerkaatst. Hij kijkt Mattheus aan, ze hebben oogcontact. Christus' handgebaar is
hetzelfde als van God in 'de schepping van Adam', het
fresco van Michelangelo in de Sixtijnse kapel. Mattheus
wordt hier door Christus' ingrijpen een nieuwc schep
ping.

Het goddelijke licht
Waar het licht precies vanduan
komt, is niet duidelijk. Er moet
door Caravaggio buiten het ~cliilderij een lichtbron bedacht zijn,
die fel licht, als een schijnwcrpcr,
op de gmep rond de tafel werpt.
Een gcdeelte van de beide mmnen rcchts wordt kennelijk door
diezelfde bron verlicht, zoclat ze
net zichtbaar zijn. Alle iiandacht
valt zodoende op het handgebaar
van Christus. Bovendien onsstaat
er nog een ander effect. Doordat
Caravnggio een niet-zichtbare
muur bedacht die de beide mannen in de schaduw zet, valt er boven hun hoofden en bijzonder
scherp afgetekende bundel licht
over de muur van het huis. De
schaduw~renswijst precies naar
Mattheus. Vandaar ook dat deze
lichtval, zo duidelijk in de richting van Mattheus aangebracht,
gelezen mag worden als het symbool van Gods genade die hier de
duistere, zondige wereld van de
tollenaar binnenvalt. Dit laatste
komt overeen met juist de opvattingen van de Orde der Franciscanen over de 'goddelijke verlichting' die aan de zondaar de
genade brengt. Het gebouw
waarin dit schildeij zich bevindt,
is een franciscaner kerk.
Ook het mystieke licht heeft Caravaggio toegepast. In 'de bekering van Saulus' zien we de kerkvervolger
van
zijn paard
gevallen. Hij heeft een dubbele
houding: Enerzijds zien we hem
het goddeli,ike licht, dat van bo- Brb3nrig vciri Souiu~,Cercsi-Kcpei, 5 Ivlor~adei i'opolo. Rome (?,3x 1,7 "'1
ven komt, omarmen (het licht op
paard en begeleider komt van
theologische opvattingen. Zijn conclusie is dat de kunstenaar. ondankc
rechts), anderzijds ligt Saulus daar in de houding van de
~ i j nvoomit9trevende vomgeviiig, zich smkz gehouden heelt nan dc
ekromde
gekmisigde Christus' met g
handen en
tlieologische visies v ~ 7ijn
n hrocidheren. Tevcns tckent Treffers zo veréén voet zichtbaar. De zondige be~chouwerwordt opge7el aan teeen de rnodcrnc opvattin2 dal Caravaggio een kunstenanr zou
ziln geweest die z~jneigen zieIemerceIen tot uitgangspunt voor zijn
roepen om zich met de zondaar Saulus te vereenzelvigen
kunst had genomen.
om zo een navolyer van Christus te worden.

J.M. de Jong

l\l.a.v.: Rert Treffers, C u r u ~ ~ u ~
genie
~ i oin. r>pdrar.hf.Een krrnsfrnuuren
:ijti o ~ d r a c h r ~ e i u rins her IIomr van rond IM10. Uitg.: Sun, Nijmegen

'Traditioneel wordt de evdngelict Maltheus verccnzclvigd met de gelijknamig~apoftcl. bilgenaamd de Tollenaar (Mi 10.3), die dan wcer
identiek is adn Levi, de 7twin van Alleus /Uc. 2,14), de tollentuir die hij
zijn tolhuis zit $c. 5,27 28). J. vin Rruggen k t w ~ ~ t edit
l t (zie ziln
Chrr~turop oarrle, Zrln I r i ~ c n c h e t c h r i door
t
!eerlrnp~inr n ~ljddqrnoten. Kdrnpen 19X7. bl]. 156- I ? X )

1991, 223 hlz.. ill. Wjs f 39.50.
Dc autcur bcschijft in dczc disscrtntic enkele religieuze schilderijen van
Carav~ggioin relatie tot 7ijn oprlrachtgevers en hun (iranciscaanw)
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MISSIOLOGIE

ISLAM EN OPENBARING
De Gereformeerde Missiologische Opleiding heeft op 17
november 19X9 haar vijfde Thernadug gehouden over
'Islam en openbnring'. De toen gehouden lezingen zijn
gebundeld in het vijfde deeltje van de eri ie 'Missiologische Thema's'. Het iq jammer dat de lezingcn pas meer
dan twee jaar na de Themadag in de winkel liggen. De lezingen kunnen pas nu nistig gele7en cn herlezen worden.
Er zit erg veel waardevolle informatie in voor ieder die
met moslims in aanraking komt.
L.W. de Graaff is naFegaan welke elementen uit de bijbel
zijn geintegreercl in de koran. Hij doet dit aan de hand
van hergeen geschreven staat over Adam in de komn. Het
is moeili,jk exact vast te .;tellen van wie Mohammed de
bijbelse informatie heeft gekregen. Hij hccft contacten
gehad met joden en niet-orthodoxe christelijke groepen.
De Graaff vergelijkt de gegevens van Adam uit de koransoera's 2.30-39: 7,10.25 en 20,l 15-123 mct de bijbelse
aan de hand van het onderzoek van Heinrich Spcyer. Mohammed moet kennis hebben gehad van apocriefe chrislelijke geschriften. Het iq niet nauwkeurig vast te stellen
of de informanten van Mohammed unjuiste informatie
hebben doorgegeven en hij dus te verontschuldigen is, Òf
dat hij opzettelijk de gegevens heeft verdraaid. Wie moslims ontmoet zal er terdege op moeten letten dat de moslims claimen de zuivere en onvervalste waarheid (openbaring) te bezitten. terwijl in hun ogen de christenen met
de openbaring hebben geknoeid, omdat de bijbelse gegevens niet kloppen met de koran.
De Arabiste A. Drint heeft op dc T h e m o d a ~de hoorders
een beknopte en overzichtciijke uiteenzetting gegeven
over de vier stromingen in dc geschiedenis van de koranexegese. Ze bespreekt achtereenvolgens de traditioneelsoennitische, de sji'itische, de mystieke en de reformistische e x e p e van de koran. In de laatstc, de moderne
exegese zijn drie aspecten 'te vinden: de verklaring van de
'letterlijke' betekenis van de tekst (filologische exegese),
de verklaring van de betekenis van de reksl voor de kennis van de mens (wetenschappelijke exegese) en de verklaring van de betekenis van de tekst voor het handelen
van dc mcns (praktische exegese). Vanwege de statische
visie van de moslims op de koran als openbaring van Allah aan Mohammed i.; er in de Islam nauweFi,jks ruimte
voor literaire tekstkritiek.
Van groot belang ir ook het mcer praktische verhaal van
J.W. Roosenhrand over 'Visies van moslims op de Rijbel'. Moslims hebben niet alleen een negatief beeld van
de christenen. omdat zij dc openbaring aan Mohammed
verwerpen, maar ook nrndat zij de openbaring: aan Abraham, Mozes. J e ~ u setc.
, verwrongen en vervalst hebben.
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Roosenbrand haalt als voorbeeld aan een uit her Turks
vertaald boek over de koran en de bijbel. De concliisie
van de schrijver is duidelijk: de bijbel bevat woorden van
God, woorden van zijn profeten en woorden van incnaen.
dus die hele bijbel kan nooit alc woord van God erkend
worden. Moslim-geleerden volgen ook met bclan~stelling
de ~chriftkritischeonderzoekingen van westerse bijbelgeleerden. Ze 7ien de resultaten van de ïchriftkriiiek dan
ook als een duidclijk bewijs van de onbetrauwbnnrheid
van de Schrift. Roosenbrand concludeert dat het daarom
zo moeilijk i 5 en zoveel geduld vraagt om ïericus met
moslims in gesprek te komen over het Evangclic. Het is
een bijna oninogelijk werk om mo5lims te overtuigen dat
Gods Woord (de bijbel) volkomen betrouwbaar is. Toch
zal hij bij zijn werk ook ervaren hebben dat de Geest het
onmogelijke mogclfjk maakt. Hij brengt mensen tot bekering en geeft ze het geloof in Jezus Christus. Bij het Iezen
van de praktiïche adviezen voor chri~tenendie moslims
ontmoeten en met hen in gesprek komen moest ik denken
aan die vooraanstaande moslimgeleerde in lndonesië die
de bijbel ging bestuderen om des te effectiever kritiek te
kunnen geven op de christenen, 'de mensen van het
hoek'. Hij kwam tot bekering door hct leren van de bijbel. zonder hulp van menTen. Van bestn,jder van het
Evangelie werd hij door de Geert gemaakt tot een verkondiger van het Evangelie. Hij heeft vernedering en gevangenschap moeten ondergaan, muar hij bleef bewaard
bij het Woord.
Dirk Griffioen

V.a.v.: L.W. de Grauff. A. Drini en J.W. Romenbrand. BP Islum, 0iri
i r i t l ~ gi'w dr hilhrl en de koriran. Micsiologische Thema's, dcel 5. Kampen: Uitgeverij Van den Berg. Prij<: f 14,90.
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KERK E N SAMENLEVING

BINDING AAN BEL~DENISEN KERK?
o de Vrijmaking van 1 944 hebben we als
gereformeerden vroeger o f loter ofscheid
genomen van de algemeen-christelijke
organisaties en gereformeerde organisaties
opgericht. Deze gereformeerde organisaties
kozen als basis voor hun activiteiten de belijdenis
van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
Daarnoust kenden zij een nauwe binding aan die
kerken. Wij vonden die kerkgebondenheid
functioneel voor ons christelijk optreden op
allerlei gebied. W e hebben het immers nodig, dat
we voor ons leven en werken in diverse
verbanden voortdurend gevoed worden door de
kerkelijke prediking. Een prediking die het Woord
onverkort aan het woord laat komen. En die
daarom ook zich bindt aan de belijúenis. Dank
zij die gereformeerde prediking worden de leden
van de kerk voortdurend - en als het goed is in
proeiende
mote - .
gebonden
aan de Bijbel. En
.,
,
maken zij er ernst mee dat steeds meer tot zijn
recht te laten komen. Voor hun persoonlijke leven
en voor hun optreden in de samenleving.

van Kuyper spelen naiiweli,jks no? een rol. De betekenis
van de belijdenis als grondslag acht hij ciok voor vandaag
nog onverminderd van hoog belang voor goede christelijkc actic. De pIurifomiteitsgedachte inoet nog steeds verworpen worden.
Maar kunnen we vandaag niet ook anderen betrekken bij
het werk van onze gereformeerde organisatie?? Mensen
die helaas niet met ons in dezelfde kerk zitten, maar die
toch graag
- en van hane instemmen met de gereformeerde
grondslag en het doel van onze organisaties'! Wanneer die
grondslag de gereformeerde berijdenis is, zal die als zodanig ook wel serieus moeten worden genomen. Omdat
men zonder een gemeenschappelijk kerkelijk op7icht en
tucht minder 'vanzelfsprekend' daarop aan kan, is een serieus onderzoek daarnaar gewenst, wil de grondslag werkelijk kunnen blijven functioneren en niet tot e e n dode
letter worden.
Een samenwerking onder deze nadrukkelijke voorwaarden maakt het mogelijk elkaar te kunnen blijven aanTpreken op de kerkkeuze. En zo hoeft aanvaarding van de samenwerking nog niet te leiden tot relativering van wat
niet gerelativeerd mag worden.
Tot 7over drs. J.P. de Vrie?

N

Het leren i s één
De vorigc wcck gaf ik dc gedachten weer die drs. J.P. de
Vrics ontwikkelt in de tweede herziene druk van Hrt leven is &én. ln deze brochure heïchrijft hij de ontwikkelingen die leidden tot de Vrijmaking binnen de Gereformecrdc Kcrken in Nedcsland als een i-eformatorisrhe
opleving. De vragen rond de verhouding tussen de kerkelijke verdeeldheid en organisatorische samenwerking
hebben de achtergrond van de Vrijmaking gevormd, zo
stelt hi,j. De reformatie van de kerk die in de Vrijmaking
werd gegeven, werkie dan ook door op allerlei gcbied.
Als motirv~ndie leidden tot de oprichting van gereformeerde or~anisnties,noemt De Vries het ethisch conflict,
de afwijzing van diverqe omstreden theologische opvattingen van Kuyper, de visie op de betekenis van de belijdenis al$ grondqlag, en de verwerping van de gedachte
van de pluriformiteit van de kerk.
Het ethisch contlict acht hij gedateerd en niet meer van
betekenis voor vanclnag. Ook de omstreden opvattingen

I
Vrucht van de reformatie in de kerk
De brochure Hel Ieven is één is informatief en boeiend.
Boeiend zowel om de beschriivingen van het verleden als
om het voorzichtige aftaden van nieuwe mogelijkheden
voor vandaag en morgen. Hei lijkt me een prima bijdtxgc
voor de nodige bezinning. Dat gcldt zowel op punten
waar ik graag instein niet wat de whrijver 7egt, iils bij
concluries die ik niet met hem deel.
L

Ik begin met de instemming. De ondertitel van de brochure luidt: Het ontstaan van h p t Ger<formeerd Politiek Verhond vrucht van refoi-matip in de kerk. Dat is niet niets!
Deze formulering geeft aan dat dc kerk belangrijk is voor
rinze politieke actie. Ook wordt hier voor de Vrijmaking
van 1 944 het grote woord reformatic gebruikt. Dat is een
geloofsnordeel over een histcirische gebeurtenis in de Gerefcirmeerde Kerken. dat niet door ieder werd en wordt
gedeeld. Bleven de beidc kcrkengroepen na de scheiding
elk voor zich wc1 op cen g e r e f m e e r d spoor OT werd een
wissel gepasseerd, waarna de synodale Gereformeerde
Kerken steeds meer in een ongerefomeerde koers raakten? Wie durft spreken over verval en reformatie in de
kerken, zal ook oog hebben voer de consequenties daarvan voor het bredere christelijk leven. Consequenties die
niet fomeel en uitwendig zijn, maar inhoudelijk. Conse-- -
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quenties ook die zich door een dynamische ontwikkelin9
steeds meer manifesteren.
Het GPV wordt hier een i?i.irr.ht~ e n o e m dvan dc reformatie in de kerk. Een roede vrucht uiteraard. Voor _goede
vruchten hen -ie dankbaar, zoals we ook op bladzijde 44
le7en. Rij die dankbaarheid past niei dat we over 1948
wat afstandelijk praten, zoals hier en daar wel gebeult.
Onk als je vindt, dal de ~ituatievan vandaag ons tot be7inning noopt of we op bepaalde punten de zaken anders
moeten aanpakken. is daar toch een diepe geestelijke verwantschap met de broeders van destijds?
Daarom: f~jn.dat De Vries deze ondertitel koos.
Hartelijk hen ik het ook met hem een<,dat we voor een
vruchtbare discussie een helder heeld moeten hebben van
de motieven die men bij de oprichting van de preformeerde cirgz~nisaties had. De Vriel; richt zijn aandacht
vooriil cip het GPV. Ik denk, dat hij daarom geen volledig
jui5te schcfs van die motieven geeft - ik kom daar ~ t r a k s
op teruy -. maar mijns inziens kan alleen de7e henadering
recht doen aiin tie zaiik e n a w de personen. We hoeven
Sctiilder er niet per se 'bij te halen, maar zijn opmerking:
'laten we <amen bidden om het charisma eener juiste probleemstelling' (21) is hier to the point en te fraai om weg
te laten.

Binding aan de belijdenis
De Vrie? vindt voor een gereformeerde organisatie binding aan de rereformeerde belijdenis als grondsla? beslist
nodig. Daarmee stem ik praay in. Al voor de Vrijmaking
was de overtuilring ~ e g r o e i ddat
, een christef i j ke organisatie alleen in het _poedespoor kan blijven, als ze zich ook
bindt aan de drie Ionnulieren van eenheid, waarin dc Gereformeerde Kerken de inhoud van de Hcili2e Schrift
hebben samengevat (41 ).
Met lijkt me ~ o e d .dat we deze overtuiging blijven houden en daar noch in de praktijk noch in fheorie vraagtekens bij zetten.
Al5 je gekozen hebt voor de belijdenis van de kerk als
grondslny voor een organisatie. Ioop je gevaar deze
grondslag vervolgenï wat formeel re hanteren. Als het
goed is, is je belijdenis ook een levend belijden en zie je
ook de praktische betekenis ervan voor je christelijke activiteiten op allerlei gebied. Het is dan meer dan een fosinure, méér dan een mooie frase om de drie formulieren
van eenheid te noemen in de grondsIag. Het betekent dat
we het volledige Woord van God voor onze activiteiten
willen laten gelden. En dat naar het inzichr in de bedoeling van de Rijbel dar in de loop van de tijd aan de kerk
geichhnken werd.
Binding aan de belijdenis is dan geen formeel criterium.
maar ecn Icvendc en zeer functionele mak. Terecht wijst
De Vries cr op, dat ontbreken van deze grondslag leidde
tcit ccn verlieï aan principiële helijndheid in het werk van
dc grnte christelijke o r p n i ~ a i i e ïEn
. dat je bij gebrek aan
deze grondslag binnen die organisatieq dan ook niei
vruchtbaar kon opponeren tegen wat ~ c h e e fging (45).
p

/

De onsenoekingen van H. Bavinck
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H. Rni.111r.kmiis vaii riordccl, dut de helijdenis minder betckcnt vcirir meer zakclijke belangen dic niet zweer hei
centrum van on5 levcn raken. Verenigingen die t i jn opgericht voor dat soort belangen (hij noemt dan commerciele
en industriele verenigingen), hoeven niet aan een belijdenis gebonden te worden. Dat l i g volgen? Bavinck ander?
bij belangen met een geestelijk karakter. Bij evangelisatie
is bindins aan de bet iddeni~eigenlijk wel nood7akel ilk.
Iers minder geldt dat op het gebied van barmhartiyheid en
onderwijs. Nog minder geldt het voor tle politiek. Maar
geen van deze belangen gaai buiten religie en confewie
om. Met De VRes ben ik van mening. dat de7e onderscheiding in gradaties on7e overweging verdient.
Wel constateer ik, dat De Yries - anders dan Ravinck niei meent, dat je voor echt christelijke politiek wel 7ou
kunnen samenwerken met chriqtenen van verschillende
helijdeniq. Hij vindt immer?. dat de politiek een veld is
met een veelomvattende doelstelling. En dat daarom de
kerkelijke confe5~iedaar in haar yehéé! van belang is rif
romuar kan worden.
Maar hoc dan ook. het onderschcid ccntruin cn omtrek. of
het letten op vcrschil in soorteIilk gewichi van de verschillende christelijke acfivifeitcn, zoals we dat later wel
hebben gcnt~cmd,il; een clement dat in dc discus5ies
vruchthaar kan zijn. naar ik op dit moment meen.
M d & dan de politiek
Dal de binding aiin de kerkelijke belijdenis voor allerlei
christelijke actie zo onverminderd hoog genoteerd sraat
bij De Vries, is fi-iijn. Maar dat hij de binding. aan de Gereformeerde Kerken wat losser wil maken, betreur ik. Na
de waardering daarom nu mijn kritiek.
In de eerste plaats: de brochure I f e ~leirei7 i s ééé sspreeki
in dc iw-aariz~onrdirzl:over de aard en het functioneren
van gereformeerde organisaties en over de hetekcnis van
de beli,jdcnis voor allc _ecmccnschiippclî,jkc christelijke
actie, dus breed en algcmccn. De ondertitel heeft het echter over het ontstaan van het GPV. en ook het verdere bet002 kijkt vooral naar de politiek. Dat is een versmalling.
Ook van andere gereformeerde <irganirsties rnay gezegd
worden, dat zij vmcht waren van refcirmatie in de kerk,
en dat in de volle zin die daaraan hicrhoven is geDaarmee hangt samen een tweede punt van kritiek. De
Vnes besteedt veel aandacht aan het erhisch cnnJTirr,
want dat heeft bij de oprichting van het GPV een rol gespeeld. Fn zijn rekenschap van motieven komt hij tot het
oordeel, dat dit ethisch conflict destijds te zwaan is aangezet. Vandaag geldt dat conflict niet meer. T< het destijds te
zwaar aangezet? Als ik het goed heb, zaten er twee kanten aan het ethisch conflict. In de eerste plaats een perroonlijk aspect: hoe kunnen rnenien die als muiter in de
kerk onder de tucht zijn geplaatst, zonder meer als broeder welkom zijn, wanneer we in een politiek verband elkaar tegenkomen? Maar daarnaast en meer w e 7 ~ nijk
l een
zakelijk aspect: het is toch onbestaanbaar dat gerefor-

-
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meerden met twee maten meten binnen en buiten de
kerk? Ik denk. dat De Vries in deze herziening te vlot
door de bocht gaat.
Maar met hem ben ik van mening dat hei later niet ineer
hoeft te spelen. Wat mij betreft, heeft het later ook niet
ge~peelden het doet dat nu nok niet. In de feitelijke _gang
van zaken hij de oprichting van het GPV kan het een belanprijke factor zijn gewecït, maar naar mijn mening is
het geen wezenlijk argument vrior hct oprichten en in
stand houden van een gereformeerde organisatie. Ook
zonder dat ik etliicche conflicten Releef met leden van andere kerken, zou ik vandaag n o ~graag
,
meewerken iian
liet oprichten van gereformeerde organisaties, als ae nog
nict bcstcindci~.

Gereformeerde studentenverenigingen
Lriten wc o o k ccns kijken naar enkele andere geseformeerde organisaties.
Na de Vrijmakiirg zijn gcreformccrde studentenverenigingen opgericht. op cen aantal plaatsen in de jaren veertig, cldcrs pas aan hci eind van de vijftiger of het begin
van de zesliger jaren. Bij de oprichting van deze verenigingen was hei m a a r s t e molief. dat de verenigingen ten
doel hadden de leden te helpen een gereformeerde kijk te
ontwikkclcn op dc problemen die zij bij hun studie tegen
kwamen cn hcn tcic tc rusten voor hun taken als gereformccrdc aciiclcmici later. De verenigingen zagen hun activitcitcn als ccn prakti~erenvan de gemeenschap der heiligen. waarin we geroepen worden onze gaven gewillig en
met vreugde te gebruiken ten nutte van de andere leden
van die gemeenschap. En anders dan in de zogenaamd interkerkelijke gemeenschap van de algemeen-christelijke
organisatic wilden we de gemeenschap der heiligen niet
zien als iets dat beslond boven en achter de kerkelijke
verdeeldheid. De gemeenschap der heiligen zagen we
concreet in de kerk. in hei bijzonder in de avondmaalsgemeenschap. En we vonden het verkeerd, de concrete
kerkvergadering en de avondmaalsgemeen~chapdie we
daar beleefden, op de tweede plaats te stellen. Natuurlijk
kwamen we toen ook mensen tegen. die hetzelfde geloof
haddcn iils wij. maar die we 's zondags helaas niet in de
kcrk ontmticttcn. We erkenden dat zij gereformeerd wilden zijn, maiir iic httcn dc kerkkeuze van zo groot belang,
diit wc hun in onze organisaties niet meer dan een plaats
ala gastlid wilden toekennen. En dat in de hoop, dat door
nader contact bij hen een verdere groei zou komen en 7ij
eens ook samen met ons aan de ene avondmaalstafel zouden zitten.
Tocn in dc zcstigcr jaren verschillende gereformeerde
studeiitenverenigingen er v w r kazen het lidmaatschap
open te stellen voor mensen die geen lid waren van de
Gerefomeertle Kerken, leidde dit tot lange dircurries en
uiteindelijk tot het oprichten van nieuwe rtudentenverenigingen met een resloten lidmaatschap. De verenigingen
die voos openheid kozen, hebben zich in de loop der tijd
onrwikkelcl van gereformeerd via breder gezefomeerd
naar alyerneen-christelijk.

Gereformeerd Wetenschappelijk Genootschap
[n de zcstiger jaren werd het Gereformeerd Wetenschappelijk Genootschap opgericht. In het verlengde van de gcrefomcerde Audentenverenigingen en met soortgcli-ike
bedoelingen. Ook hier was de motivering sterk bepaald
door dezelfde gedachten alq bij de sh~dentenvcrcnigingen.
Juist in die tijd was de nood7aak van binding aan de belijdenis in de Gereformeerde Kerken in discussie.
Terwille van het gereformeerde karakter van het werk
vonden we die binding zo we~enlijk,dat wc het behoren
tot een der Gereformeerde Kerken als criterium voor het
IIdmaatcchap van een gereformeerde studentenvereni~ing
en van het GWG wilden blijven hanteren. Dat hield dan
ook in, dat wie huiten het verband van de Gereformeerde
Kerken kwam. waar de binding aan de belijdenis niet 70
zwaar werd genomen. nict anders dan alf gastlid kon
meedoen.
Hier blijkt trouwens, dal h~idemofiei,en strik rcrstrengcfd zijn: het serieus nemen van de crincrcte kerkvergadering en de avondmaalsgemeenschap èn het gebonden zijn
en blijven aan de gerefomeerdc heli-jdenis.
Gereformeerde scholen
Ook voor het olirichten en in stand houden van gerefoi-

meerde scholen is binding aan de kerk steeds van het
hoogste belang geacht.
Om benoemd te wordcn iils leraar moet je niet slechts
penoonl ijk de gereformeerde belijdenis ondertekenen,
maar hartelijk meelevend lid zijn van een der Gereformeerde Kerkcn. Wie die kerken verlaat, kan niet als docent gehandhaafd blijven. Ook hier gaat het niet maar om
een fnmecl bcnoemingscritetiurn. Het gaat erom, dat op
een gereformeerde school allen zich in hun werk voortdurend metterdaad hinden aan de Bijbel en er ernst mee maken diit stccds meer tot zijn recht te laten komen. Dat
vraagt om voeding door een voluit gereformeerde preiliking.
Het Landelijk Verband van Gerefonneerde Sch~x)lverenigingen acht voor de benoeming van docenten deze kei-kclijkc rel-hondenheid io iqan:rifspi-rkrndvoor het wraarhol- en van de gei.cf<filrmr~r.t/c
i d ~ n t r t ~van
i l de scholen,
dat hieraan ondes alle oinstandigheden moet worden vastgehouden.
Ten aanzien van de toelating van leerlingen geldt, dal bij
wijze van uitzondering kinderen van buiten de Gereformeerde Kerken worden geaccepteerd. En dat alleen op
grond van een heel deugdelijke argumentatie voor het
verzoek en na cen grondig gesprek met een heituursdelegatie. Ouders van die leerlingen kunnen geen lid worden
van de schoolvereniging, hoezeer zij ook persorinlijk achter de gcrefvrmeerde belijdenis willen m a n .

Vereniging van Gereformeerde Onderwijzers en
Leraren
Trien de moeiten rond de binding aan de belijdenis in de
zestiger jaren leidden tot een kerkelijk uiteengaan, had
dat ook gevolgen voor de samenwerking in verschillende
IAARGANG 681 16 - 23 JANUARI 1993

dcntclc ccn structureel modcl maken. Dat struclurele is
dan bij Iiern nog van zoveel randvoorwaarden voorzien,
dat de reikwijdte van d c 7 ~nieuwe aanpak nog RIRRT Leer
beperkt lijkt. *Alleen ,-o hlilft 11elder dur uurii.rrui.rirng imun
de surnenwerkirrg no,y nipt hrrrji fr leidrn t o f r ~ ~ l ~ r r i i , ~ r . i q
van %vut ?zier gc,r~,F.otii~c,eidI
mug worcipn', is immers de
slotzin van zijn betoog.

gerefomeerde organisaties. Zo viel de Vereniging van
Gereformeerde Onderwi,jzers en Leraren uiteen, nadat
een stemming onder de Eeden had uitgewe~en,dat de hclft
van de leden vond. dat de kerkelijke gescheidenheid geen
probleem wai voor verder samenwerken, terwijl de anderc helft van oordeel wac, dat dit niet kon samengaan.
Voor dc laatsten was de kerkelijke keuze daarbij bepalend, niet dc pcrsotinlijke hinding aan de belijdenis.
Soorigel,jke voorhcclden zijn ook op andere terreinen 'te
vinden.
Betekenis van de kerkvergadering
In al de& gevallcn lag hct intiticf voor de kerkelijk gebonden organisatie niet in her elhisch conflict. Evenmin
(al Iereent) in praktische problemen die zich binnen dc algemeen-christelijke of interkerkelijke organisatie voordeden.
Het zwaarste motief lag iii rcJnfindramerifrel ander in:ir.hf i n de hctr>k~nis
vuri /!er kerk-ve~;yadereprdwerk ilan
o n x Here .Jezus Chi-i.irr4.s.
Die kerk zagen we als onze basis, waar we gebonden
werden aan Gods Woord en de belijdenis. En dat dynamiscli, elke week weer. Binding aan Gods Woord en de
belijdenif is immers niet een daad die je eenmaal stelt,
waarna het voor altijd goed zit, maar ieth dynamisch, dat
regeIrnatig in siai~dgehouden en gevocd rnoct wt~rden.
De kerkkeuze was zowel principieel als functioneel vaii
belang. Principieel: zijn wij gehoorzaam aan Christus dic
7ijn kerk vandaag concreet veqaderr? En runctioneel:
worden wij door de prediking van de kerk ook voondurend feitelijk gebonden aan Gods Woord en de gereformeerde belijdenis'!

Kerkgebondenheid ja of nee?
Drs. J.P. de Vries ~ i e dit
i alles ook wel. Hij is er i~icttcvreden mee te constiiteren, dal mensen pessoonlijk iicht~r
de gereformeerde belijdenis slaan. Hi,j riet evenaeer. dat
het wel degelijk uitmaakt o[ je lid bent van een van de
Gereformeerde Kerken of niet. Als we de pondsla9 van
de gereformeerde belijdenis serieus willen nemen. omdat
ze ook werkelijk moeten kunnen blijven functioneren en
geen dode letter moet worden, kunnen we niet zomaar samenwerken met een gereformeerde belijder die geen lid
ic; van een der Gereformeerde Kerken.
We missrii dtrii immers ren gr~necnstEiuppelijkXri-kelEjk
~p:irl~tP n IUC~FIJ. P ~ kuniirn
I
dus inmjiider v~/nreifsprek~nd
erop aari, dur pi. oiiL,friîel~kp
insrrmming me! dr gei-efoi.- ;
rrierrilr coiife.i,sic uunnbrrigIs. Daarom moeten we een serieus oriderzoek daarnaar instellen bij gegadigden voor
saineiiwerking.

1
i

Mijn standpunt ir, dat voor een goede gereformeerde samenwerking 'twee dingen nodig zijn: binding aan de gerefnrmeerde bel ijdenis èn binding aan de Gereformeerde
Kerk. Daarbij zou ik nog steeds niet verder willen gaan
dan incidenteel toelaten van gastIeden, gastsch~jverse.d.
De Vries gaat een ?tapje verder. Hij wil in plaats het inciJAARGANG 681 16 - 23 IANUAR! 1993
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Samenwerking zonder relativering?
Graag hadden we dat laatste in de brochure wat breder
uitgewerkt gezien. Gaat het verhaaI niet wat kort door de
bocht? Hoe moel dal precies gaan met een samenwerking
zonder relativering?
De Vries levert een integer betoog, waarin hij voorzichtig
en uitbalancerend terechtkomt bij een wankcl cvcnwicht.
Maar dc wisscl wordt we! gcpassccrd naai. een ander inodcl van samenwerken dan wc tot nu tr)c praktizeerden.
Wat wil je zeggen tegen anderen die ook dit ïpoor kiezen,
maar enige trajecten verder gaan dan jij?
De Vrieï wil een kleine verruiming van kerkelijk gcrcformeerd tot orthodox-gerefrirnicerd; \ommigen achten
christelijk hun naam en gereformeerd een bijnaam, waarom een algemeen christelijk CDA inisschien wel een alternatief is voor een al dan niet eng-kcrkeI(jk GPV.
De Vries kent meer kerken, maar 7.egt nee tcgcn de pluriformiteit; mensen die het woord niet gebruiken of keiinen, laten zich vandaag wel nu eenï hier cn dan eens daar
stichten, zoals ze 's avoild.; voor dc tclcvisie ziippen van
het ene nct naar hct anderc.
De Vries is van nicniiig, dat je voor evanglisatie alleen
sainen kuiit wcrken met kerkleden; anderen vinden dat
het gaat oin de band mct Christiis en niel om die met de
kerk en zij inaken 7icli ahsoluut niet druk oin dc onderscheidingen van Bavinck en om verschillcii, in sor)iieli,jk
gewicht.
De Vries vindt de gercformcerdc belijdenis van groot belang en wil tocli ook het kerklidn-iantschiip wel honoreren:
anderen zoeken een eenheid op de kern van het christelijk
geloof en vinden de rest niet zo wezenlijk.
De Vries ach1 voor het ondenvijs de eenheid van school,
gezin en kerk uit pedagogisch oogpunt van Frote waarde;
ik vind dit meer een pragmatisch dan een principieel argiiment en denk dat anderen op pragmalische gronden tot
heel andere keuzen kunnen komen.
We leven in een tijd van toenemend reiativisnie. Da hedreigt ons ook binnen de kerk. In dit klimaat mogen we
ons de vraag stellen of onze nuancerinren weIticht de
dwalingen van onze kinderen zullen worden.
En daarom vind ik, met alle begrip voor de genuanceerdheid in het betoog, de keuze voor een ander model dubieus. En wil ik toch graag vasthouden aan de standpunten
waarvoor we niet zonder strijd en moeite tia de Qrijinaking kozen.

G.J. van Middelkoop

VERSCHENEW

Vanwege de overvloed aiin rcccnsic-cxeinplaren en de
beperkte ruirnte vari Dr Rrfornautic wordt hieronder een
lijst gegeven van recent verschenen boeken. De redactie
bchoudt 7icli het recht voor, op een of meer van de verinelde hoeken later no_gterug re komen.

Theologie aan de Theologi5che Universiteit te Kampen.
Uitgave: 3.H. Kok. Prijs: f 45.00.
A.G. Knevel (red.), Genrrer~~r
rn evang~ll.suti~.
Serie:
Theologische Verkenningen. Ui tgave: Kok Voorhoeve.
Prijs: f 19,90.

W. Aa Iders, Antivoord op de G o c l s i ~ e r d u ~ s f ~ ~Ht.t
tl.l-~.
~ h n s t ~ l i jgeloof
k
in gesprek mrt ,lodrn, G T ~ F ~ en
CIT
uahri:strri.Uitgave: Kok Voorhoeve. Prijs: ;f 34,90.

Ethiek

Bijbelstudie en persoonlijk geloof
Crn ]ani- nipt de h(jl?rl. EP# 1 cel:Qdiiq~ hijhelleesgids.
Uitgavc: Ark Boeken. Prij<: f 37,SO.

G. A. Lindcbocim lnsti tuut (red.), Chrzst(>lijkeo~.itntutiein
rnecli.sr.h-ethiscfre crndeiweipen. Uitgave: Buijten &
Schipperheijn. Prijs: f 27,50.

H. de Jong, I s i ~ 6 1 , Filistrjri~tiovri- u! Bijhí~llezinxmet
de ,qemrriitr 0 1 ' ~ ~ ricl'itei.Simson. Uitgave: Kok Voorhoeve. Prijs: f 14.50.

J. Dourna. De tien ,geboden. Ha~ldrrikifi,qiwor het chn.5telijk leiben. Met ccn bijdrage van J.P. Lettinga. OorspronkcIijkc u i t ~ a v ein 3 delen. Uitgave: Van deli Berg. Prijs:

A.N. Hcndriks, I/ri?iziuu~rlijA-romgorig. Pastoru/c medifaties niser.erir m.aalftal psalmen. Uitgave: Van den Berg.
Prijs: f 27-50,

D. Martyn Lloyd-Suneï, Grlnofsheproerin~q.Een studie
imrrrr Psulnr 7.4. Uitgave: De Groot Goudriaan. Prijs:
f 38.75.
J. Westerink. Hu<yguic ~ Zuchai.~cr,
i
profeten van het l-lriis
i'rlil God Uitgave: Buiiien & Schippcrheijn. Prijs:
f 25,')U.

147,SO.

Th. Haasdijk e.a., Zo z i j i ~M'E tliet gett-##wd. Over de registrurie var1 tiirr-isfu~~elokse
surncnlevin,q.ri.or~n~n.
Uitgave: De Vuurhaak. Prij?: f 14,90.
Paul Ricoeur, Her kwaad. Een uirduging dun de jìlusr?fir
pa aun
tthwlrj,qie. Ingeleid, vertaald, geannoteerd en
van een afsluitend essay voorzien door J. de Visscher.
Uitgave: Kok Agora. Prijs: f 2 2 3 .
Positie van de vrouw

Ici- n. Een c e n ~ ~ o u d i g ~ M.A. Ruitink-Heijblom, Fcminismr. EPn hijhels-kritisthe
M I I I P 1,017
~ CIC,
H ~ i d r l h ~ t . fCatcrl~î~~nius.
i~c
2 delen. Uitgahrnadcring. Serie: Reformatie Reeks. Uitgave: Kok
ve: Kok Voorhoeve. Prijs: J 69,50.
Voorhoeve. Pijs: onbekend.

W. VeiAbooin,Eer!

X I ~ . YiJoor hef

Kerkgeschiedenis
T.D. Dounia, Wc.xwili 111 cl? Rqforniurj~.Grrard Versrcg~
rilt I;oi.rlci.cri rri-ri.dc>,~uz~te
g ~ l o q f s k ~ uUitgave:
s.
Oosterbaan & Lc Criiiitrc. Prijs: J 26,SO.

W. van 't Spijker e.a.. Rurpr en de kerk. Serie: Reformatie-Studie$. Uitgave: De Groot Goudriaan. Pdjc: f 49,'60.

Kerk-xijn
J.[,. Helberg. Kerk u.pc.i us ~ r t i r i ~ nin
i s Sirid-Afrika vanPrijs: R 16,50 (incl. BTW) + f 7,00 verzendkosten.
Te heqtellen bij: Die Administratiewe Buro (Publikasieh),
Po\buï 20008, Noordbrug 2522, Potchefstroarn.
George Brwcks e n Piei va11 Middeii, Plezier helei.cn aan
dr. X rt-X. Oi,ci. hc/ werven, rnotii.pi.cn rn ilasthouden vair
i'rrj~'illi,y~i.s
irr t f r Xrrnrerrte. Uitgave: J.H. Kok. Prijs:
.f 10,90.
W.H. Velcma, Een IEI'PCICIE ~crrieen~e.
Met het oog 013 gern~ent~ophoirii,
Uitgavc: K o k Yaorhneve. Prijs: ,f 19,90.

S. van dcr Graaf, Grhpltl? P I . tiog iets? O I ' C Tprediking en
hooi-ci.isis. Ui tgave: Knk Voorhoeve. hij?: f 1 8,90.

K . Kutiia, In hcr kmr.ht~rii,eldvun ík Geesr. Bundel aangeboden bij diens afscheid als hoogleraar Praktische
320

Truris van der Roest, \:t.ij-uit
Voorhoeve. Prijs: J 19.40.

Z ~ I . O U M-:l.jt~.
.
Uitgave:

Kok

Onderwijs
Mrdc-:e,qjienscJzap ~ r ihet gei-efornieri.íl ondc~i-wijs?Brochure van de Vereniging van gereformeerde onderwijs~evenden GVOLK.
Criminalifeit p n straft-ech,. Esclmenthema's mrxafschappijferi-. Brochure van de Stichting Gereformee~dPedagogisch Centrum. Prijs: f 730.

Algemeen
Jaui-verslag J99 J . Brocliure van het Nederlaiids Bijbelgenootschap.

.laui-i.c,rslu~ 199 I - I 992. Brochure van de Bijbelvereniging v.h. De Nederlandse Gideonc.
Casper Koolsbergen, Gehed uit .~oe~nslni~Eë.
Daghork irit
een i,~r.~rheurd!land. Uitgave: Van Wijnen. Prijs:
f 15,75.

C.S. Lewiq. DP vier liefiirs. Uitgave: Van Wi-jnen. Prijs:
f 17.95.
Jan Meijer
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BOEKBESPREKING

EEN FILOSOOF IN EEN CHRISTELYKE SCHOOL
Dr. Theodore Plantinga is filosoof aan het Canadese Redeemer College. een jonge insielling die er - in aansluiting bij dc gcrcfoimecrdc traditie - ha1.d aan werkt in ondcrwijs cn ondcrzock ccn christc1i.jke koers te zoeken.
Plantingit publicccrdc ondcr dc iitel Christinn Philo.wjphy
Withirr Bihlir al Bounds een soort verantwoording van
zijn eigen positie en taak als filosoof in een christelijke
school.
Het is niet LoLeer de bedoeling van dit boek om de inhoud viin ecn christelijke filosofie aan de orde te stellen.
Slechts in een appendix wordt een proeve van christelijke
filosofie geleverd. Plantinga vraagt zich daar af welke
consequenties voortvloeien uit de nadruk die de bijbel
legt op het h o i - r ~ i terwijl
,
in onze cultuur het zien zo beheersend is.
De centrale vraag in Plantinga's boek is hoe filowfie zich
verhoudt tot andere sectoren van het menqenleven: de $arnenleving, de cultuur, de wetenwhap, het onderwijs, etc.
(p. 7). Chriftelijk filosofie is fllocofie die voortkomt uit
christelijke culturele en intellectuele tradities en bronnen.
waarvan de helarlprijkcte h Schrift zelf is. Wat dit laatste
betreft iï Planti~iganuchter. Samrnigc christen-filcihoren
7ijn zeer beducht voor een verwijzing nititr de bijbel in
hun filoïofie. Plantingit hceft wc1 ricig vtrtir de gevaren
van bijbelmiqbruik, maar hij vindt het dwaas cim af tc
zien van een direct beroep op de Schrift wanneer het gaat
om inzichten die voor filosofiïche usaagc;teliingen relevant zijn, zoals de vraag naar de grondïlagen van orde en
wetmatigheid in de ?cliepping (p. 59).
Plantinga i5 ~ceptischover typeringen van christel(ike Tilocofie als verwoording van een christelijke wereldbeschouwing (te pretentieus) of al5 inetafy~ica(houdt cr te
wemig rekening mee dat we afhankelijk zijn van Openbaring} (p. 44). Zijn argumenten lijken me steekhoudend.
Inleressanr is Pliintinga's kritische opstel l i ~ i gtegenovcr
pogingen om via het begr~p'algemene genade' een fuiidering te vinden voor deelname aan de cultuur ook wanneer deze niet ~pecifiekchri~telijkis. De werkelijkheid
dat God de wereld met alles daarin geïchapen heeft, biedi
alle ruimte om te waarderen wat b.v. in wetenschap en
kunqt nalir voren komt (p. 77). Christenen kunnen zich
'toeeigeneri' wat naar chri~telijkeinaatstavcn gewaardeerd kan worden (p. 83).
Omdat Plantinga meent dat fiiosofic cigenIijk niet gedijen
kan 7cindci. ccn vcrwortciing in een brede sociale en cultrirclc vocdingsbodcm, is hil zeer bescheiden over de rnogclijkhcdcii van cen chrisaelijke rilosofie in onze tijd (p.
27 e.k.). Maar diit wil niet zeggen dat e r geen belangrijke
taiik is wcgsclcgcl vocir cen chrisien-hlosoof. In een chrifJAARGANG 681 1 6 - 23 JANUARI 1993

telijke onderwijsinstelling k,m hij werken aan een 'philosophy of education', een ïamenhangende visie op onderwijf (p. 31). M i j kan bijvoorbeeld in de eigen christelijke
gemeenschap een goed gefundeerd pleidooi houden voor
de waarde van kunqt in liel onderwijs (p. 64). En hij kan omdat verondersteld wordt dat hij daarvan verstand heeft
- een stimulans geven voor bezinning op de christelijke
inhoud van het onderwijs in alle disciplines {p. 79).
En hij nioet al5 docent een moralist tijn die zijn leerlingen niet alleen kennis hijhrcngt, maar .x ook de weg
wijst p. 30, 63).
De bijdrage die Plantinga in zijn boek aan de chri~telijke
filoqofie hiedt, is beperkt. Maar zijn poging tot plaatshcpaling is waardevol.
Herkenhaiir vitn uit gereformeerde onderw ijsinstellingen
iï de inspanning die Plantinga zich getroost om zich diepgaand te bczinnen op de aard en de inhoud van chriïteIi,jk
onderwijs. Of bij d e ~ etaak nu wel of niet een speciiile
taak is weggeIegd voor een filosoof, het loont mijns inzicns zckcr de moeite om vanuit het Nederlandse gereformeerde onderwijs goed te blijven volgen wat op Redeemer College gebeurt.

N.a.v. Thetxlort: Flantinen, CIzi.is/irrn Phrlosopb Wrhin Rihlir,uJ
Brjundi. Uitg. Inheritance Publicatioiis. Neerlandia, Albcna. Laiindtl;
I5g l . Prijs Fan. 5 7-95.
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DE WET VAN

DE LIEFDE

gen, omdat Paulus deze tenn als cen heilchistorische aanOnder bovenstaande tite1 verscheen een boek van de hand
van J. A. van Delden, die eerder Grlr~vrriis Iiejhehheri puduiding gebruikt en niet als een hei lïardclijke. AI met al
vind ik de omgang met de Schriftgegcvcnh niet altijd
bliceerde. Zijn jongste boek beval een zeer praktische uiteven zorgvuldig.
Ieg van de tien geboden. Leidraad hierbij is de vraag hoe
Conclmie: een praktisch en daardoor Leer bruikbaar
Gods liefde voor ons en onze liefde voor Hem en onze
boek, dat door enkele tekortkominpen het beste naast annaaste in elk gebod uitkomen. Met het uitemate praktidere hoeken over de tien geboden (bijv. de serie van Dnusche karikter lieb ik meteen ook de sterke kant van dit
ma) gebruikt kan worden. Dan komt het goed tot 7ijn
hoek genoemd. Er wordt met veel voorbeelden gewerkt
recht en kan hct met veel vrucht gelezen worden.
en er is voortdurend een concrete uitwerking naar de
praktijk. Her ic daarmee echt een werkboek geworden. Je
kunt er in je eigen leven mee aan de slag. Predikanten
kunnen er hij de voorbereiding van catechere en preken
mee werken. Je merkt al le7end hoe goed de geboden van
God zijn vnor het leven van zijii kinderen. Dat vind ik het
N.a v.: J.A. van Delden. De n'rt w n de IiefdP U~lpaveBUIITCII
& Scliipperhe+, Am~lerdam149'2 Prils: f lR,50
rnoíiie van dit bock, waarom ik het nok graag wil aanbcvelen.
Ik hch cirik wel wat kritiek.
Hct piaktixche karakter is
Het deputaatschap archief en documentatie van de generale synode van de Gereformeerde Kerniet alleen de sterke maar
ken
(vrijgemaakt) zoekt voor de dagelijkse leiding van het medio 1993 te openen Archief- en Docutegelijk ook de 7wakke van
mentatiecentrum te Kampen
het bnek. Je zou Iiier en daar
wc1 cciis wat ineci. willeii
EEN ENTHOUSIASTE ARCHIVARIS-DOCUMENTALIST MIV
horcn, hi.ivaorbeeld bi-i het
3e gehod over de naani HERE, die toch centraal ~ t ~ t . Taken
- verwerven en beheren van archieven en documentatie-materiaal van de Gereformeerde Kerken,
Maar peen woord daarover.
met name vanaf de Vrijmaking van 1944
Ook i5 er hier en daar Fpra- adviseren van kerkelijke instanties bij het archiefbeheer
ke var1 oppervlakkigheid in
- bevorderen van kennis en onderzoek van de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Ne,
de omgang inet God5
derland
Woord. I k ntiein :iIï voor- onderhouden van co~tactenmet andere kerkhistonsche archief- en documentatie-instellingen
bcclcE de uitleg van hct
twccde gebod, waar de reFunctie-eisen
den van het inaken van het
- belijdend lid van een van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
gouden kalf door Israel 7ou
- diploma middelbaar archiefambtenaar of gelijkwaardige opleiding
zijn: 'Hct ong w i l ook wat'.
- ervaring op automatiseringsgebied
Daiirn-icc is de hedueling
- leidinggevende kwaliteiten
van Isriiel iocl-i echl niei in
- in bezit van rijbewijs BE
de kern geyrepen. Ook de
uitleg van Mai. 19 : 6: Wat
Salariëring
- salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie, afhankelijk van opleiding, leeftijd en
God heeft \iimengevoegd,
ervaring
scheide de men?, niet, op
l
pag. 165, alsof het daar zou
gaan over het samenvoegen
van hiiwelijk en _reslachls- I Nadere informatie over deze functie kunt u inwinnen bij de secretaris van de sollicitatiecommissre,
tel. 033-806418 (buiten kantooruren).
gemeenschap. is echt niet de
Sollicitanten wordt verzocht brieven met curriculum vitae en referenties voor 15 februari 1993 te
juiste uitleg. Ook het sprerichten aan Deputaten Archief en Documentatie, pla drs. G.F. Noordhuis, Slangevecht 4, 3813 LT
ken over de wet als tuchtAmersfoort
meester in ons persoonlijk
leven kon mij niet overtui322
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Over sommige onderwerpen valt zeker meer te zeggen,
maar niet in het kader van deze boekbespreking. Tk werd
getroffen door een cipmerking over David. Daar wil ik tot
slot nog op ingaan.

BOEKBESPREKING

BETERSCHAP
BELOOFD
Onder deze titel verscheen van de hand van de predikant
K. Harmanny een hoekje over bijbels spreken over ziekte.
Het boekje is vcrdceld in drie hoofdstukken: herkomst,
ernst en bestrijding. Elk hoofdstuk wordt weer nader uitgewerkt in een aantal pericopen. Aan het slot vinden we
een uitgebreid tekstregister.
De schrijver meldt in zijn inleiding dat hij geprobeerd
heeft ecn totaal-overzicht te geven van alles wat er zoal
wordt aangereikt, een kader om te helpen bij verdere bezinning over ziekte. Daarbij wil hij in kaart brengen wat
God ervan zegt in zijn Woord.
Harmanny is m.i. hierin op een uitstekende wijze geslaayd, nog we2 in een bestek van 120 bladzijden. Het
boek boeit tot het einde toe en geeft bij herlezing weer
viildciende stof tot nadenken. Het wonderlijke is dat allerlei bekende probleemstellingen die bij het nadenken over
dc achtergronden van ziekte opduiken, tegelij k op een
thmlogische en op een pastorale manier worden k n a derd. Je proeft de pastor, maar ook de theoloog. De formulcring van sommige zinnen is soms zo compact maar
veelzeggend. dat je gedwongen wordt even te stoppen.
Tegelijk worden complexe theologi~chevragen vertaald
naar païtorale vergezichten. waar je wat mee kunt in de
dagelijkïe praktijk als zieke en als ziekenverzorger, in
wat voor funktie ook.
Op de ecrstc bliidzijden laat de auteur ons zien hoe in
~ i e k t c nhi,j 'andert mensen ook onze gemeenschappelijke
schuld ztit ons spreken moet. Zo komt er een roeping tot
zickcnzorg op ons allemaal af.
In een vtilgend hoot'clstuk gaat het om het verband tussen
ziekte cn d c duivel: de duivel is niet alleen een 7ondeverwekker. maar ook een ziekte-vewekker. Ziekten zijn duivelswerk, ~chrijfiHarmanny. maar het is God die ze over
ons brcngt. Onze gezondheid is geen maat voor onze geh o o r ~ a ~ m h e i Wel
d . zal elke ziekte ons tot inkeer moeten
brcngen. Wat is Gods bedoeling hiermee? Bestraffing,
beproeving, verheerlijking van zijn Naam, in dienst van
de uitvtierîng van zijn plannen ? Het lijden aan het einde
van Chrisius leven was p e n verhindering voor de uitvoering van ~i.jngoddelijke taak, maar juist een onderdeel
van die iaalr.
Verderop in het boek komen de plaats van de gemeente
aan de orde en de mogelijkheden voor individuele ziekenzorg door gemeenteleden. Wanneer het gaat om het voorkomen van ziekten, laat Hamanny op een fraaie wijze
zien h m heilzaam de tien geboden zijn. Tenslotte komt
de rol van de ambtsdragers en van de arts aan de orde.

Gehandicapt
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Op blad~ijde60 komen de gehandicapten ter sprake. Harmanny gaat in op de regel uit het O.T. dat de Here geen
gehandicapte priesters bij zijn altaar wil. God 'heeft er
geen behagen in wanneer er gebrekkige mensen voor zijn
ogen rondscharrelen'. Hij heeft ze immers zo niet gemaakt! Hij haat w k de gevolgen van de zonde, aldus de
schrijver. In dit kader haalt hij ook de woorden uit 2 Samuel 5 : 8 aan: 'Van lammen en blinden heeft David een
haflgrondige afkeer. Daarom zegt men: Blinden en lammen mogen niet binnenkomen'. David zegt dit bij de verovering van de burcht Sion, het latere Jeruzalem. Harmanny noemt dit geen wrnnge grap over gehandicapten;
wie de zorg van David voor de verlamde Mefiboset kent,
weet wel heter. Maar, zo lezen we, dit spreekwoord wordt
hier vermeld als profctie van het Nieuwe Jeruzalem. waar
geen hlinden ei1 lammen binnenkomen. Over deze ripvatting heh ik tocli inijn twijfels. Het was dan toch duist Jezus Christus die elke keer weer met ontferming hewogcn
werd bij het 7ien van lammen en blinden. Zijn genezingen staan ook in het teken van zijn werk, zijn koninkrijk
dat met kracht komt. In Leviticus 21 staan de voorschriften t.a.v de priesters. Diiar wordt het priester5 met een lichaamsgebrek vcrboden te naderen om te offeren. Zij
mochten ook niet bij het voorhangsel komen, om Gods
heiligdom niet te ontheiligen. (Op blz. 59 gaat Hamanny
hier ook op in.) In de priesterdienst werd heengewezen
naar het volmaakte offer van Christus. Daarom rnoext die
afbeelding gaaf zijn. Alleen in dat kader staat de afwijzing van gehandicapte priesters, die overigens wel van de
offers mochten eten. De gevolgen van de zondeval zoals
ons dagelijks zondig gedrag, onze ziekten en onze hiindicaps, zijn voor God alIernaal even ergerlijk om tc zien:
dat hebben wij var] zijn mooie schepping gemaakt. Gehandicapten nemen in Gods afkeer geen speciale plaats
in. (Uit de verdere bespreking blijkt dat tlarmanny dit
ook vindt.) De opmerking van David bij de vemvcring
van Jeruzalem iï m.i. meer een spottende opmerking aan
het adres van hoogmoedige Jebusieten: hun lammen en
blinden kunnen de stad wel verdedigen. Deze Jebusieten
hadden overigens al veel eerder naar Goddelijk bevel uitgeroeid moeten worden. Deze 'lammen en blinden' staan
er dus gekleurd op: het zijn vijanden van God die nog wel
wonen in de burcht Sion. Waarom dezc opmerking van
David tot een gezegde gemorden is, begcjp ik niet. Naar
mijn mening heeft deze uitspraak niets te maken met de
regels uit Leviticus 21.
David was t.a.v Mefibo~etgebonden aan een belofte, die
hij aan Jonathan gedaan had, zodat de zaken hier anders
liggen.
C.F. Stolper
N.a,v. Beterschap beloofd d m ds. K. H a m n n y , uitggeven dior de
Vuurbaak. ISBN 90-69 15-885-7.

UIT D E KERKEN

PERSSCHOUW

Hoezo heilig?

BEROEPEN

In AiKC'lllc~iidr~l,shlud
van l decemkr j .l. schreef Koos

Beroepen: te Monster: J. Zwart te Winschown; te Rotterdam-Noord: W. Triernstra te Utrecht-Centrum; te Zevenhergen: A. de Braak. kandidaat te Drachten.
Aangenomen naar: Zuidwolde (Dr.) i.c.m. RuinerwoldKoekange: kandidaat J.H. Dunnewind te IJsselmuiden,
die bedankte voor Rroek op Langedijk, Creil i.c.m. Nagele, Doesburg i.c.rn. Doetinchem, Harkstede i.c.rn. Overschild en voor Langeslag.

van Zrimcrtn in de rubriek 'Vandaag of morgen':
Op slationc vraagt de Botid tegen het Vloeken om niet te vloeken al\ je de trein mict. 'Vloeken is lelijk taalgebruik. Bovendien kunt u cr iindcrcn mee kwetsen. Maar huvenal r h e n d t u
met vloeken Gods heilige Naam.'
I\ vlnckeii lelijk tlialgehruik7 Vloeken ic lelijk bedoeld en kan
als zoclaniy zeer doeltreffend Tiln. Een gncd gcplaatstc vloek
kan ~chirtercn,net als willckcurig welk ander woord dat tot onze
beschikking staat. Dat je er anderen mee kunt kwetsen, wil ik
aannenien. Als iemand beweert dat je hem kwetst kwets je hem,
het tegendecl i< nict tc hcwij7cn. En 7olring z o iemand geen
kruiïtcichlen cirgantseeil en niet oproept tot het vermoorden van
Salmiin Rushdie. zie ik tor kwetsen geen reden. Tot op dit punt
ben ik diis neutraal, met een lichte neiging tot vloeken buiten afwerighrrd van anderen.
Mxar n u (lat hobenril ïchenden van Zijn heilige Naam. Hoe kan
ik ieis chenden vnii iemand die nict hcïtaat'! Dit argument wekt
de itidnik dat 7ii, dc riiidcren. op koste11 van mijn beleefdheid
hun gelilk proberen ie halen, dat ik door niet re vlmken schik in
de rol van een geinankeerde gelovige. Dit riiikt naar Khomeini,
riaar de F-s~de,naar geloof of geeii geloof, jc :al toegeven dat
onze club d e beste is.
1ii godsnuam. heren, yeef geen aanleiding tot een Bond voór het
vloeken!

De dwaai Legi in zijn han: Er

iq

geen God (Psalm 14 : I).

W.G. de Vries

ADRESWIJZIGING
Apeldoorn * Prtjdikunt: Nieuw adre5 ds. H.R. van de
Kamp, EverEaan 31, 7315 EZ Apeldoo~n. x (055)
789566.
Den Aam * Prr.dikrant: Nieuw adres ds. K. Harmannij:
Marleïeweg 17,7638 PH Den Ham.
Hooghalen i.c.m. Beilen * Pvcdikant: R.M. Meyer,
Laaglialerstraat 12,9414 AK Hoeghalen.
Nieuwleusen * Kpi-kernad: Postbus 93,77 10 AR: Diaconip: Postbus 94,77 10 AB.
Kamperland * Dieiens~~:
Met ingang van l januari 1993
zullen, m.u.v. de drukste mmermaanden. geen kerkdiensten meer worden belegd. De broeden en zusters uit
Kamperland wonen voortaan de diensten in Viouwenpolder bi.i.
Vrouwenpolder * Dtrnsfen: 9.30 en 14.30 uur.
Zaamslag * Diaconir: W.M. Scheele, G. v.d. Nissesnraat
93.4543 AH Zaamslag.
Zoetermeer * D i ~ n s r c n :Vanaf 10 januari tot en mct half
april 1993 zullen de diensten gehouden worden in de
Vredekerk (Geref. Gemeente). Europaweg, hoek Zwaardslootseweg. Aanvangstijden: 8.45 en 16.30 uur.

* Als regel horen die adres-gegeven< in de7e ruhrick thuis. die
ook te vinden 7ijn in hct Handboek.
het nieuws ktrcffcnde kroepingswerk. examina en
preekcumenten. particiiliere en generale qynoden. kcrkclijkc
agenda, jubilea, overleden predikanien en het nieuw5 van in
het Handhoek vermcldc vcrcnigingen kan worden nningesruurd
(geen venlagen!)
* De redactie vim de rubriek behoudt i.v.m. beschikbare ruimte zich hei recht voor. informatie in te korten of nict op tc nemen
"egeveiis
dicncn uitsluitend schsit$c!i~bopgegeven te warden: De Rcfomatic. t.a.v. 'Uit de kerken', Posibus 25.4460
AA GOES. P ~ r f mis ook mogelijk: (01 100) 16492.
In het algemeen gcldt: infnrmatie die dondertlagochtend bij
ons binnen is, staat afgedrukt in De Reformatie van de daaropvolgende week.
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