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

eReformatie
WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN MET GEREFORMEERDE LEVEN

SCHEPPING EN HEILIGING 111 (slot)
n het voorafgaande bespraken we onder het
thema schepping en heiliging de scheppings- en
paradijsgeschiedenis, zoals ons gegeven in Gen.
1 : 3. Hek vorige artikel eindigt met vermelding
von het verbod te eten van de boom der kennis
van goed en kwaad: Het is het verbod van een
autonoom leven.
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4. De autonomie doodsweg voor mens en
wereld
Voor de doodsweg kozen wij. De oerzonde is de rebellie
van de mens. die autonoom wil ;rijn, tfigen de hemelse
r n ~ j e s ~ e i iDe
. ~ 'ontwrichting is volkomen in het menselijk
hart buiten weder-geboorte om: het beeld van G d wordt
rebel iégen God! De ontwrichting werkt zich uit onder de
straf van God als doodsweg voor de mens: balling uit het
paradijs, ver van de boom van het leven, Gen. 3 : 22 en
met 'uitzicht' op een dood zonder het perspectief van het
vóórtgaande werk Gods, waarin hij in het paradijs was
opgenomen: 'stof zijl gij en tot stof zult gij wederkeren,,
Gcn. 3 : 19. De overige schepping, eerst aan de mens onderworpen, wordt stug, weerbarstig in de bewerking,
Gcn. 3 : 17, 1F;. In goddelijke straf-beschikking over de
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mens wordt het grootse paradijs-perspectief aan heel de
schepping ontnomen: onderworpen aan de ijdelheid, al
begeert de schepping dat niet, Rnm. 8 : 20.
Hier staan we aan de basis van alle milieu-problematiek!
Laat dit niet als een 'stichtelijke', tot niets verplichtende
opmerking worden gehoord! Ons wordt maar niet een
causale interpretatie geboden. waarover men in abstract0
kan spreken. We zijn tot i.o.ooapnriedEgiti~qgeroepen. Dc
wereld als een vuilnisbelt gceft de stank van onze zonde,
van ons verderf af.
Want toen de weg van de autonomie werd gekwen, was
dat metterdaad een MYK. De autonome daad was maar
geen lo.;.;taand incident. De mens, ook als 7ondaar, is een
historisch wezen. Was dar oorspronkeIijk een heerlijk gegeven, het wordt een ramp voor hem èn voor het hcelal.
Want ook de autonomie is historisch-dynamisch. En we
zien de verschrikkelijkc kracht daarvan, als de technische
mogelijkheden van de mens toenemen in de wereldhisrorische periode van nd de Verlichdng, die d m r de 'aulonome mens' wordt gestempeld. Ontplooiing wordt nu ontplooiing in autonomie. De mens 'ontplooit' zich nu in
tirannieke veroveringszucht en de volken kreunen er onder. Het gedierte wordt als luxe-plezier afgeschoten. We
laten de aarde als een woestijn achter ons. De autonomie
krijgt concrete gestalte in stelsels, die als g d e n het hart
krijgen: liet liberaal econornisme, het natitinaal-socialis-
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me, het marxisme. En als het gordijn wordt opgetrokken
of neergehaald, gaat er een beerput open: idealen blijken
idolen, harde afgoden.
Wie t.v. kijkt, moet als de beelden van de ellende z'n genoeglijke huiskamer binnenkomen, de knop niet haastig
omdraaien - 'ik kàn het niet aanzien'. Hij moet zich schamen. Niet Stalin of Ceausescu, Amin of Honecker, wij
sloegen de aarde deze wonden - wij, daarom kwamen
'zij', van wie de namen bitter smaken in de mond. Bij het
verlies van het oorspronkelijk perspectief, dat de heiliging van de schepping bood, creëert de mens steeds andere, nieuwe perspectieven. In zijn kritiek op wat hij afwijst
is hij dikwijls meedogenloos scherp - en terecht. Maar de
nieuwe ontsluiting blijkt voor de kosmos een volgende
aanslag te brengen. Autonomie vergiftigt. Rebellie ruÏneert. En ook daarin - zó ver moet de verootmoediging
gaan - is Gods rechtvaardig oordeel te eerbiedigen. Niemand, die wéér pretendeert een perspectief te openen,
draagt de zonde van de wereld weg. Als deze zonde-kennis geen ootmoed tegenover de Schepper en Verbondsgod, geen mededogen met de schepping leert -, dan
wordt de oproermaker vanaf het paradijs een harde tiran
over wat aan zijn zorg is toevertrouwd. Dan kan (ook onder gereformeerden) bij voorbeeld de veeteelt meedogenloos worden en het land worden uitgemergeld. We kunnen moeilijk terzijde gaan staan, als de schuldvraag wordt
gesteld! Integendeel, we moeten de schuldvraag 'op de
knieën' formuleren in haar afgrondelijke diepte. Er helpt
niet aan: we moeten die schuldvraag zo ook aan anderen
leren formuleren, vanaf de kansel, in het catechisatie-lokaal. Er is in de diepte veel werk te doen. Het is beter hier
niet over godsverduistering te spreken. Menselijke autonomie verduistert wèl Gods naam, die zo duidelijk in zijn
werken uitkomt.22
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5. Het Lam in de troon
Als de mens, beeld van God, rebel wordt, ontwricht dit de
schepping. God houdt zijn wereld echter vast. Het is zijn
welbehagen en het is in de weg van het offer, dat Hijzelf
heeft beschikt in het Lam, dat als Enige de zonde van de
wereld wegdraagt, Joh. 1 : 29. Gods Koninkrijk komt
toch en licht op over een geschonden en geteisterde wereld, hoewel het voortbrengsel van des mensen hart boos
is van zijn jeugd aan, Gen. 8 : 2 \,23 Vanmeetaan zien we
het offer van de verzoening dan ook kosmische gevolgen
hebben: de boog in de wolken, Gen. 9 : 19 als teken van
het verbond, dat God sluit met Noach en met 'alle levende wezens', die bij hem zijn. Dan keert na de zondvloed
de opdracht en de zegen van het begin terug, maar met
het oog op de komende Christus.
Zoals in Christus als het eeuwige Woord alle dingen geschapen zijn, zo behaagt het God daarom ook door Hem
'vrede gemaakt hebbende in het bloed van zijn kruis, alle
dingen weer met zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat
op de aarde, hetzij wat in de hemelen is'. Deze Christus is
'het beeld van de onzichtbare God', Kol. 1,15,19. Wanneer wij vragen naar 'het beeld van God' ná Golgotha en
hemelvaart, moeten we niet allereerst naar de gelovigen
zien. Ieder in eigen orde! Eerst moet de Christus de geloofsaandacht krijgen en die aandacht mag nooit meer
van Hem vandaan gaan. Want de heerschappij, die Adam
in rebellie veranderde, is Hem gegeven, Matt. 28 : 18. Hij
is 'de laatste Adam', 1 Kor. 15 : 45, 'Erfgenaam van alle
dingen', Hebr. 1 : 2, het Lam in de troon, dat de boekrol
opent naar ontvangen bevoegdheid, Openb. 5 en nu sámen met God de Almachtige van 'alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is' de lof tot in alle eeuwigheden ontvangt,
Openb. 5 : 13. Het evangelie naar Marcus tekent daarom
de terugkomst van de kosmische vrede bij Christus ná de
verzoekingen in de woestijn, Mc. 1 : 13 'Hij was bij de
wilde dieren en de engelen dienden Hem'. Sinds het
bloed van de verzoening op Golgotha vloeide, is de theocratie alleen te kennen onlosmakelijk verbonden met de
Christocratie.
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Daarom is 'schepping en heiliging' geen thema dat buiten
Christus om zich laat stellen - dat is nooit, in welk opzicht ook, mogelijk. We zullen hier radicaal christ-gelovigen moeten zijn!
Dat betekent minstens drie dingen.
In de eerste plaats: we zullen geheel moeten breken met
iedere natuur-genade-schematiek.
Die heeft onder de gereformeerde Christus-belijders al genoeg principiële ellende veroorzaakt en dikwijls bij verinnerlijking in het
'leven der genade' een liberalistische levenshouding in de
zgn. natuur bewerkstelligd. We zullen het opnieuw moeten leren spellen: Hij die onze Vrede is -, in Hem zijn alle
dingen geschapen, in Hem worden alle dingen verzoend.
In de tweede plaats: als de wereld in haar gebrokenheid
ons 'een zorg' is, dan zullen we toch niet krampachtig leven, als zou die wereld en haar toekomst van onze prestatie afhankelijk zijn. Er is een boog in de wolken en er is
JAARGANG 68/18 - 6 FEBRUARI 1993

een Lam in dc iroon. Wij houden met het oog op de
Christus vaqt aait de volgorde: rechtvaardiging èn heiliging. We wordcn geen milieu-activisten.
Maar - in d c derde plaat?: er is in Christus en door zi-in
Geest ook concrete vernieuwing naar het beeld van God
'in waitrachtige gerechtigheid en heiligheid' Ef. 4 : 24 cn
als Paulus deze 'kwaliteiten' noemt, dan gaat het hem om
ccn nieiiwe wandel, die ook her1 de schepping op het oog
hccft: 'Met gerechtigheid wtirdt gewezen op hetgeen de
rcchte verhouding tot, en houding tegenover God, en iii
overeenstemming daarmede, tegenover al het andere,
's Weren wet, zl-jni s r h ~ p s e l ~aangaat.
n
Heiligheid spreekt
van toewijding aan God en innerlijke reinheid'? Hoe
zou er geen nieuwe npcnheid naar de schepping ontstaan
in de nieuwe gehoorte, die de gelovigen 'in zekere zin'
doet zijn 'eerstelingen' onder Gods schepselen, Jac.
I : l # ? We krijgen daii immers weer oog voor 'het reikhalzend verlampen' van de schepping naar het openbaar
worden van de znncn Gods, Rom. 8 : 1 R. De eschatologische dynamiek in de schepping kennen wij nu door het
geloof in Chri5tus: 'het bevrijd wordcn tot de vrijheid van
de heerlijkheid der kinderen Gods', Rom. 8 : 21.

-

6. Schepping en heiliging een christelijk
agendurn

De hijlicl Iccrf ons, dat God nog onvoorstelbaar grote dingen met zijn schepping gaat dnen:
Gij hcbt voormaals de aarde ge~rondvest,
en dc hemel is het werk uwcr handen,
die 7ullcn vergaan, maar Gij houdt stand.
zij alle zullcn verslijten alq een kleed.
Gij verwisselt ze als een gewaad, en zij verdwijnen,
maar Gij blijft Dezelfde, Ps. 102 : 26,27.
en Petrus spreekt van de toekomende dag des Meren: 'Op
die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de
elementen door vuur vergaan', 2 Petr. 3 : 10, 1 1. De continuïteit van deze aarde met nieuwe hemelen en een nieuwe aarde ligt uitsluitend in de trouw en de almacht van
God. Deze gclriorswetenschap vermindert onze verantwoordelijkheid tegenover de schepping, zoals wij d i p k ~ n nen. geen ogenblik. In d e ver\v;ichting van de komende
dingen zijn wij hier fot 'rentmeester'
En we
worden gcroepen tot een pn~iticwbenadering van Gods
wereld; 'alles wat God geschapen heeft is goed (daar is
het "goed" uil de eerste hoofcistiikken van Genesis
weer!) cn niets daarvan is verwerpelijk', 1 Tim. 4 : 4.
Wercldrni jding staat tegenovcr de heiliging van de schepping in de dienst aan God.
Nu we keer op keer wurden opgesciirikt door berichten
over milieu-rampen cn milieu-criminaliteit, kan (doperse)
wereldmijding snel dc vorm aannemen van een romantische ongerepte-natuur-verheerlijking. 'Groen links' is een
geseciilariseerde variant van het 16e-eeuwse anabaptisme. eil li ging van dc schepping doet een positieve houJAARGANG 68118 - 6 FEBRUARI 1993

ding zoeken tegenover het beheer van de schepping en
hen die in dat beheer hun beroep hebben: een 'gòddelijk
beroep' - we moeten ons voor m ' n prachtig woord niet
schamen, al wetcn we allemad van de moeite, waar de
landbouw en de veeteelt mee hebben te worstelen: overproduktie en mest-problematiek.
Maar behcer blijft wezenlijk voor de schepping. Zó komt
haar rchoonheid aan de dag: 'de landouwen zijn bekleed
met kudden, de dalen tooien zich met koren; zij jubelen
elkander toe, ook zingen zij'! Psalm 65 i? geen iichterhaalde psalm. Ook geen anthropocentri5ch lied: 'Gij
kroont het jaar van uw goedheid'!
U zult van mij geen deskundigheid verwachten met hetrckking tot dit heheer! In alle bescheidenheid wel een
enkele opmerking, dic bedoelt de tweesla? schepping cn
heiliging: va?t te houden door te wij7cn op de noodzaak
van beheer.
Toen de Oostvaardersplassen ontctondcn, vonden velen
dat de mens op dic biologische schatkamer, die 7ich zo
spontaan had gevormd, niet mocht ingrijpen. Maar ing.
V.L. Wighels heeft in een instructief artikel over dit
prachtige gebied dwidelijk gemaLakt,dat 'een 7nrgvuldig
en de5kundig beheer' absolutc voorwaarde is. Ook hier i?
de mens rentmeester en hij mag zich niet aan die taak
onttrekken.2h Hoe zou - om een volgend voorbeeld Ce
noemen - het 'groene hart van HoIFand' ooit z6 oogstrelend hebben kunnen worden zonder diep mensclijk ingriJ*pen? En als we over de grenzen kijken, zien we hoe door
ideologie aangedreven tirannie de schepping is vergiftigd:
de rivieren dood, het land verwelkt. We zien, h= winytbejag tiog steeds tot schaamteloze ekologische onzorgvuldigheid brengt, waardoor de zeeen vervuild worden en
misdadige aanslagen worden gepleegd op de dicrenwereld, Maar er is ook een andere kant aan de zaak. Werner
Batzing publiceerde in 1991 een boeiende studie over de
Alpen: het ontstaan en de bedreiging van een Europees
c u l t ~ u r l a n d s c h a pHet
. ~ ~ ir bijna verplichte kectuur te noemen voor wie deze regio als toerist zoekt! Maar ook voor
wie nuchter en concreet over 'schepping en heili~ing'wil
leren denken. De ondertitel zegt al heel veel! Dit land van
ruig en ongenaakbaar hooggebergte wordt wel vaak afgeschilderd als het voorbeeld van ongerepte natuur. Maar
Batzing maakt duidelijk, dar dit een sprookjc is. DP hoer
heeft dit Eand~~Iwp
gemmkt. S6 geeft het z'n imposante
schoonheid te zien en boeit het vanwege de heerlijkc
Naam van God. %e bezwijken - die machtige Alpen,
maar dat was niet het geval. toen landbouw en veeteelt
een schoon samenspel vonden met de natuur in een wijsheid van eeuwenlange arbeid en traditie. Het vlakke land
van Holland en het hooggebergte qprekcn één en dezelfde
taal! Dat Holland geen 'hout-land' meer is, i s op zich
geen milieu-ramp te noemen, ook al staat in onze tijd gedeeltelijke herbebossing op het agendum. Alpenweiden
zi-in eveneens geen vloek. Wanneer B;i!zing wegen voor
redding van de Alpen zoekt, tracht hij ook voortdurend
aansluiting te vinden bij de eeuwen-oude boeren-wijsheid
in de Alpen als cultuurlandschap geinvesteerd. En dat ter-

wijl het uit ~ i , j nstudic ineer dan duidelijk is dat deze reyio. die bezwijkt onder de problemen van de hedendaagse
iridustrie en hei rnitssa-toerisme, alleen geholpen kan
worden, wanneer de Europcse en innndiale trekken van
dc problematiek. waarmee dc Alpen worstelen, in het oog
wíirrlcn gevat.
Dariicini 7.31 eer1 r.!ri-is/clijke politiek iniIieu ei1 landbouw
dicht bij elkaar moeten houden en is het van hieruit te belreuicn dat die twee in Nederland uitcén zijn geraakt, zodat de idee van de r onr ui-rentie tussen beide in de nationalc politiek steed5 weer voedsel krijgt.
Aiidcr7ijds: hoewel beheer van de schepping per re geen
uitbuiting belineft te betekenen, is mrrterdaad die uithuiting en uitinergeling wèl aanwezig. Dan kuniien diep-inyri,jpende cii pi-jnlijke rnaatregelen nodig Lijn. Het geldt
ook voor dc bisserij. Hier moet veel nagedacht warden en
is voortdurend inventiviteit nodig. Conservatisme is per
se dc reddilig niet. Met aversie slaan tcgenover de noodzaak vitii iiatuur-bescherming evenmin.

11

H&. Cnr.. antw. I I heli-jdt dat de zonde zich tichi tegen 'de nllerhoogste Majeuei1 Guds'.
?' Vgl. Calvijn. Iii.rt 1. 5.4.
13
'Hrieiuel' in Gen. 8 : 21 is een vertaling door dc Kanttekening CV als
alteriiatief gcgcvcn. Zie voor de exegetische moeiten op dit punt G.Cli.
AaEders in kort^ GPi,klniing op deze tekst. l-Iet gaat mij in dit vcrband
niet om een exegetische kcus.
24

S. Grcijdrinus, Kof-tr VPI-kJariirgop Ef. 4 : 24. Cursivering van mij.
J Duunia i11 a.w., hecht tereclit vccl waardc aan dit begrip voor de
christcltjke leven~wandel.
26 V L. Wighels, D r Orirtvvarird~rspFasspnOverrluk uit: Z u i d ~ i . z r ~ l ~ n d ,
jrg 4 nr 7, 1W.
27
Wenier B n t ~ i n sDie
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und C c f a / ~ r d ~eitier
i n ~ eirrupnischrn Kitliuilandsch~fi.Munchc~i144 1.
2%
Cnlviln, I i i i f 111, 3.17.
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Maar de les, dic Biitxing geeft in zijn Alpen-studie moet
ook in Nederlandse verhoudingen geleerd: wie vanouds
de rchepping in behecr heeft gehad, diens wijsheid in de
orngang ermee blijft een levensnoodzakelijk element in
het zoeken viin ~iplossingenvoor een 'leefbare' toekomst.
Er zijn nog meei Icsscn uit 'Ratzing' te trekken! Inderdaad, her massa-itoensrnc is voor de Alpen-regio een las1
waaronder het lanclschap kreunt. Maar wij zijn de vakantie-gangersl 'Schepping en heiliging' i % een thema, dat
ons juist bij toeristisch bczock inoet bezig houden: het
achteloos ornqpririgen mel dc sijkdnm die ons wordt gesclinnken, i 5 zonde - in de Schriftuurlijke betekenis van
het woord. En beier drin sensationele verhalen over milieu-rampen te vertellen, terwijl we vervolgens overgaan
tot de orde van onze welvaartsdag, is het om het onderwij5 van Calvijn ter hnrle Le ncmen over de soherhrid, die
een christen past: 'hei Ievtia dcr vrciinen moet door eenvoudigheid en inriti~heidgematigd zijn (frugalitate et sohrietate ternperata). zodat in de gchele leveiisloop onafgebroken een zekere vorm van vasten zichtbaar is'. En deze
herder der kerk wijst cr drin op, dat de herders der kerken
'niet kwaad ~ u l l e ndricn' als ze deze oproep tot matigheid
intensiveren, wannccr zc zien, dat verderf boven het
hoofd hangt en rampen drcigcn: 'Het ic buiten twijfel, dat
niet alti,id met de boetvaardigheid vasten verbonden is,
maar dat het in het bij~ondervoor tijden van rampspoed
bestemd is'.2X
Boetvaardigheid om ona tekort bn blijdschap over Gods
naain, die we blijven spellen, omdat we ertoe geroepen
Lijn - in de 'amengang van die twee is liet geheim van de
godsvrucht gelegen anno Domini 1993 voor wie zich 'samen op weg' weet germpen met de God van hemel en
aarde.

l

Vertrekken
Sterven is aan een verre reis beginnen,
zoals eeuwen terug bij tropen tochten
intiem afscheid werd genomen: de zinnen
vol zwaarte als er zwijgend werd gevochten.
Sterven is een oervorm van emigreren,
maar zonder brieven, telefoon of fax;
je groet, je zoekt een synoniem voor straks,
maar weet dat jij niet zo terug zal keren.
Sterven is met een scherpe verrekijker
wat je vast geloofde heel dichtbij halen:
het licht behoudt z'n effectieve stralen,
de spiegel verbrijzelt, een visie rijker.

I

Sterven is ook je wensen achterlaten:
hopen dat o p Gods tijd, de beste tijd,
de zo zorgzamen zullen volgen; straten
en huizen voldoende, in eeuwigheid.

Lenze L. Bouwers
J. Kamphuis
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UIT D E SCHRIFT

DE WET
VAN CHRISTUS:
ZYN LIEFDE

LIEDEREN GEZOCHT

'. . .de wet i*crtaChristus.. .'

Galaten 6 : 2

Hoeveel mensen zijn e r niet die Gods wet volstrekt serieus willen nemen en ermee omkomen? Het willen doen
van Gods wet kan je aan Christus doen voorbijzien.
Daarom gaat het om niets minder dan het hehoud van de
gemeente in deze brief van Paulus. Want in de gemeente
was men onder de indruk gekoinen van mannen die voor
de wet opkwamen, zonder dat ze over Chri~tusspraken.
Wanneer zij hiin zin kregen, zou de gemeente huiten de
genade komen te staan ( 5 : 4).
Paulus <laat niet door naar een anti-houding. Hij neemt de
wet ook serieus. Maar hij wil niet over de wet spreken
zonder over Christus te spreken. Het gaat hem om de wet
en om Cliristris. Dat iq de wet van Christus.
Dat is allereerst de wet zoals Christus die heeft geleerd.
Wat dat inhoudt, laat de bergrede zien. Christus heeft het
goud van Vaders wet weer doen glan7~n.Hij t w n d e in
zijn onderwijs zowel de liefelijkheid als de totaliteit van
de wet. Die heerlijke wet is een stukje paradijs in onze
verdorven wereld.. . 7.ei Hij.
Maar i 5 dat allesa?Heeft Hij de wet uitgelegd en verder
niet? Dan zou van Hem Zelf gelden wat Hij de farizeeërs,
de wetsuitleggers van die tijd verwijt: 'Zij binden zware
lasten bijeen en leggen die op de schouders der mensen,
maar zelf willen zij 7.e inet hun vinger niet verroeren'
(23 : 4). Juist op dit punt hlijkt het verschil tussen Hem en
hen. Hij heeft de wet uirgelegd, maar is er Zclf niet voor
weggelopen. Zijn lessen hracht Hij Zelf in praktijk.
Hij Iiad lief - tot het einde (Joh. 13 : 1). Hoewel Hij wist
van Judas' streken en Petrus' fouten, heeft Hij hen liefgehad.
Hij hukte voor hen (Joh. 13 : 5). Hij wilde de mindere
worden, hoewel Hij de inccrdcre was. Daarin liet Hij zien
wat Hij kwam doen. Hij kwam bukken tot het huis. Wat
een dicptcpunt van lijden voor Hem werd, was tegelijk
een hoogtepunt van liefde voor mensen.
De wei is door Hem gedaan. Psalm 119 kan in de kerk
van Christus van a lot z gezongen worden. Christus is de
vreugde van de wet.

H. Drosr
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Momenteel wordt aan het Instituut voor Liturgiewetenschap te Groningen ccn onderzoek gedaan naar hei stichtelijk/geestelijk lied uit het Nederlandse protestantismc
(m.n. de Hervormde en Gereformeerde kerk) mnd 1900.
Dit ondcrzoek is onderdeel van het interdi~ciplinaireproject 'Dc Nederlandse cultuur in Europese context' van dc
Nederlandse Organisarie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het onderzoek richt zich op het tijdvak
1870 tot 1940, d.w.z. de periode tussen het verschijncn
van de Vewol~hi~ndel(1866)
en de iVea'erSands CJervorrnde Bundel (1938). Opvallend in de laatstgenmmde hundel is o.a. dat er veel buitenlandse liederen in ecn vertaling werden opgenomen. Over de voorgeschiedenis van
deze bundel, die van grote betekenir is geweest voor her
kerklied in de 20ste eeuw, is heel weinig bekend. Vtior
kennis van die voorgeschiedenis i s noodzakelijk dat nagegaan wordt welke ontwikkelingen op het terrein van
het geestelijk lied en kerklied plaatwonden n a 1866. Hoe
was de relatie tussen hetgeen men in dc kerken zong
('kerklied') en hetgeen men thuis zong? Waarom werd
thuis en in het kader van zending en evangelisatie o.a.
liedrepertoire uit het Duitse en Engelse taalgebied Fezongen? Wat het Engelstalige lied betreft, is te wijzcn op het
zogenaamde opwekkingslied (D.L. Moody en Ira D. Sankey) uit Engeland en Amerika dat in Nederland bekend
en populair werd. In dit verband kan de bekende zangbundel van Johannes de Heet (1 905) genoemd worden.
Het onderzoek heoogt meer inzicht te verschaffen in de
godsdienstige en culturele normen en waarden rond 1900.
Bij dit onderzoek wordt uw hulp ingerncpen. Er wordt
namelijk gezocht naar publikaties met (of: over) geestelijke liederen, die in de periode 1870-1 940 zijn verschenen.
Te denken is aan liedbundels voor bijbclstudie-verenigingen, scholen, hui~gezinnen,znndagsscholen, geheelonthoudersverenigi n gen, enzovoort. Ook andersoortige uitgaven (zoal? losse bladen met liederen, brochures en
tijdschriften), waarin gee~telijkeliederen staan, zijn van
belang. Hetzelfde geldt voor puhlikatics (artikelen, brochures) uit de hierboven genmmde periode die handelen
over het (geestelijk) lied.
Wie heeft ergens op zolder (of gewoon in zijn boekenkast) nog bedoelde uitgavcn liggen, die hij of zij op een
of andere manier voor het onderzoek beschikbaar wil
stellen? U kunt schriftelijk of telefonisch contact opnemen met: drs. J. Smelik, Akkerend 39,9801 JR Zuidhorn,
(05940) 71 40 (thuis) of (050) 63 55 78 (Instituut voor
Liturgiewetenschap Groningen).

+

KERKELIJK EEVEC

n de kerk zijn we leden van hetzelfde lichaam.
Christus verbindt ons aan elkaar. Doarom
worden we aan elkaar gegeven. En we hebben
een boodschap aan elkaar.
Toch is het niet altijd even gemakkelijk om dat in
praktijk te brengen. Vorige week konkludeesde ik
dat we daarom geen grote gemeenten moeten
vormen. Laten we het in de kerk liefst klein
houden. Maar ook bij een overzichtelijk zielental
moer je vaak nog selekteren binnen d e
gemeenschap. Daarom trok ik als tweede
konklusie, dar het wijs is een zwaar accent te
leggen op het werken in de wijk. Graeg wil ik
deze week daarover wat meer schrijven.

I

Werken in de wijk
Met wat ik hier beplcit sluit ik overigens aan bij praktijken die hier en ditar al voorkomen. Er zijn al diverse gemeenten waar men op verschillende manieren probeert
het wijkwcrk te aktiveren. (Voor alle duidelijkheid: ik bedoel hier niet de predikantenwijk. Dat is meestal een deel
van de gemeente, die eigenlijk gesplitst had moeten worden. Het gaat nic Iiier nm de ouderlingenwijk. Vrijwel
overal wordt aiiii ccn ouder1ing een bepaald aantal adressen toegewezen die min of meer bij elkaar horen doordat
ze in hetzclfdc gedeelte van een plaats liggen.)
Op hecl wat plaatqen is men er toe overgeyam om verschillend~genieente-aktivi teiten binnen de wijk a p te zetten. Er ~ i , j nplaatsen waar men h.v. op de avondmaalszondagen 's avonds wijksgewijq hij elkaar komt met de
w?ikouderlin~(en).Es zijn ank gemeenten waar men regelmatig wijkavonden bclcgt. Er is dan gelegenheid tot
kennismaken met nieiiwe ledcn. Er wordt soms een onderwerp besproken enz. Hier cn daar worden een ~ o o r t
wijkverenigingen opgericht urn zoveel mogeli-ik gestalte
te geven aan de gemeenschap der heiligen.
Toch hlijkt nogal eens dat zulk wijkwerk met ups en
dnwnï gaat. Soms is het teveel afhankeli,jk van enkele enthorisiaste leden. En dan zakt het weer in als die vertrckkcn. Een wijkvereniging wordt soms ook wel als konkurrentie ge7ien voor bestaande verenigingen. En soms
bloedt de 7aak gewoon dood bij gebrek aan bclangstelling. Maar dat is lang niet alti,jd her geval. En juist waniieer het wijkwerk inzakt, komt dat mccstal doordat de

kerkeraad zich er te weinig bij betrokken voelt. Er sluipt
dan gemakkelijk weer een bepaalde vijblijvendheid in
het werk.

Wijkberaad
Wil het wijkwerk lukken, dan is het echt nodig dat het gedragen wordt door de ambtsdragers. Zij rijn immers oin
toe te rustcn tot dien5tbetoon. Daarom moeten zij 71ch
ook verantwoardelijk vnelen voor wat er in de wijk gebeurt. Mijns inziens zou dat heel goed te realiseren 7ijn
door een soori wijkberilad te hoiiden als de kern van het
wijkwerk.
Ik stel me zo'n wijkberaad als volgt voor: Onder leiding
van de wijkouderling(en) en de wijkdiaken komen de
broeders en zusters binnen de wijk af en toe bij elkaar.
Op zo'n avond wordt besproken wat e r in de wijk aan de
orcle is. Er kan bekeken worden welke noden er zijn.
Waar moet hulp geboden worden? Wie is inzetbaar? Welke 7ieken zijn er? Wie missen we regelmatig in de kerk
en hij andere gemeente-aktiviteiten? Hoe vangen we eenzamen op? Wat voor afspraken maken we om te zorgen
dat niemand vergeten wordt? Enz.
Binnen zulk overleg zal het inzicht en de kennis van de
ambtsdragers prima aangevuld worden door de kennis die
binnen de wijk van binnenuit vaak aanwezig is. Bovendien is zo duidelijk dat er een gezamenIiJke verantwoordelijkheid is. Te vaak komt het nu voor, dat gemeenteleden de verantwoordelijkheid voor het pastoraat eenzijdig
wegschuiven naar de ambtsdragers. Maar wanneer ze
daar serieus bij betrokken worden kan dat nooit meer gebeuren.
Als een dergelijk beraad regelmatig gehouden wordt,
blijft het onderling kontakt en dienstbetoon binnen de
wijk ook goed op gang. Juist doordat er ambtelijke verantwoordelijkheid en stimulans is zal het werk niet inzakken.

Geestelijk beraad
Hei is niet ondenkbaar dat iemand zich afvraagt of dit
niet een beetje lijkt op kerkeraadje spelen in de wijk. Met
een bcetjc fantasie zou je het immers een snort deelraad
kunnen noemen. Toch is dat absoluut niet mijn b e d d i n g .
Als e r dan toch een vergelijking getrokken wordt. zou ik
eerder denken aan een verschijnscl, dat in anderc kcrkcn
wel bekend is bij het ambtelijk werk. Men kcnt in andcrc
kerkgemeenschappen wel het zgn. 'groot huisbcznek'.
Dat is een soort samenkomst van een naafal broeders en
zusters uit de gemcente onder leiding van een ouderling.
Men heeft er inecstal het gewone jaarlijkse huisbe~oek
. .

-

.
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door de ouderlingen iil'geschafi. E R deze vorm komt daar
wel eens voor in de plaats. Men bespreekt dan b.v. belangrijke _geehielijkev r q e n die de betreffende leden gemeenschappelijk bezigholiden. Dat kan gaan over een
thema in de persoonlijke sfeer. Maar net zo goed kan de
Gang van zaken in de gemeente aan de orde komen. Zo'n
'groot huisbezoek' kan heel nuttig zijn. (NE: daannee bepleit ik niet dat wij dan ook maar dat gewone huisbezoek
moeten afschaffen.) De kerkleden zijn op een zinvolle
manier met elkaar bezig. Op een geestelijke wijze komt
het gemeenschappelijk belang aan de orde. En het gemeenschapqnspekt krijgt zo ook op een ongezochte manier aandacht. Dat hoeft ook helernaai niet in een erg formele rfeer te gebeuren.
Met eeii dergelijk 'grtmt huiskiezmk' zou ik een wijkberaad willen vergclij ken. Wc hchben geen behoefte aan
een soort schaduwkerkeraad. Maar we hebben er wel behoefte aan. dat de Eeden van de kerk op een gemeenscliappelijke inanier geaktiveerd worden om zich tc geven aaii elkaar. Het kan een fijne ontmoetingsplaats zijn,
waar wc clkaar iianvurcn en leren daarbij niemand te vergeten. Er zal ook gcen ouderling ti,jn, die dit soort avonden als vcrloren tijd ziil beschouwen. Juist als je er een
sorjit giocit Iiuishezoek van maken kunt, ben je op de
meest direkte maiiier met je wijk bezig. JE hebt als ambtsdrager ook een prachtige gelegenheid om samenhang in
jc wcrk aan tc hrciigcn. En natuurlijk _geldthekelfde voor
hct rindcrling diakonaat. Juist voor diakenen is het belangrijk cen duidelijk kanaal te hebben waarlangs zij de
gcinccnte kunncn stimiileren tot diakonale aktie.
Bovendien vindt op deze manier het overleg met ouderling en diaken [laar plaats waar het hoort: midden in de
gcmcciiitc. Dc lijii tusscn ambt cn gerneenle is hier zo kort
:iIs maar niogclijk is. En reken er op dat dat de last van de
ambtsdragers zal verlichten. We worden zo heel direkt
gestimulcerrl om als gemeenteleden elkaars lasten te dragen. Daar waitr middenin de gemeente overlegd wordt
over de nood vtin de gemeente, staan ouderling en diaken
er nier alleen voor. (Dat gevoel hebben ze nu soms wel.
Om nog maiir te zwijgen van de dominees.}
Apart ztiu ik iii dit vcrhand de voorliede willen noemen.
Juist in dc wijk kcnncn wc clknar. Daar kan de aandacht
cn dc hulp vtirir clkaar prachtig samengaan met onderlinge votirhedc. Jiiist op m ' n onrrnoetin~savondyeeft dat
aan, dat we helemaal niet bezig zijn met kerkeraadswerk
te imitcrcn of LO.Waar we biddend ons inzetten binnen
de gemeenschap der heiligen kan een echt geestelijk beraad funktionercn tot opbouw van het lichaam van Chsistuï.

Winst
Met een aanpak als hierboven geschetst is m.i. heel wat
winst E boeken. Een paar punten wil ik met name noemen:
1. De gemeente zet zich zo veel direkter in binnen de gemeenschap der heiligen. Op veel plaatsen valt vanJAARGANG 681 18 - 6 FEBRUARI 1993

daag te signaleren dat juist die onderlinge gemeenschap onder druk staat. Individualisme slaat ook in de
kerk vaak hehoarlijk toe. Als we dat op zo'n simpele
inanier kunncn bestrijden, moeten we dat tiiet laten.

2. Vrijbliji~endheidkrijgt zo veel minder kansen. Selektieve gemeenschap ligt veel minder voor de hand als
je je niet alleen in het algemeen. maur ciok konkreet
verplicht om er te zijn voor je naacte. (Uiteraard bedoel ik niet dat vrijblijvendheid moet omqlaan in volledige verplichting. Elk mens heeft behoefte teaan spccialc vrienden. En dat moet binnen de kerk ook
kunnen. Maar je moet in de kerk wel hereid zijn c,cl%rr
vnjblijvendheid op te geven.)
3. Gemeenteleden kunnen op deze manier lang niet zo
gemakkelijk weykruipen voor hun veraniwoordelijkhefd. Mensen durven soms niet echt goed naar een ander toe te stappen, als ze geen ambtsdrascr z i p . Bij
deze werkwijze kan duidelijker uiikcimcn dat wij toch
een boodschap aan elkaar hebhen. Her roezien op elkaar en de onderlinge hulp worden dan veel minder
uitbesteed aan de ambtsdragers. Misschien kan x l f s
onderlinge vermaning en tucht zo weer meer ruimte
krijgen.

4. De lijn tussen anil-itcdragers en gemeenie wordt zo uiterst kort. Veel ambt~dragcrsliebben er nogal eens last
van dat ze door een overvloed aan kerkeraadcwerk te
weinig aan hun wijk tockornen (vgl. het artikel van
twee weken geleden). Ik denk dat hier een rnogelijkheid ligt om het eigenlijke wijkwerk voorrang te geven.

5. Als zo een breder diaagvl'ak ontstaat binnen de gemeenschap der Iaeiligen, zal dar ongetwijfeld ook
winst betekenen bij het bcnoernen van ambt5dragerï.
Eén van de oorzaken, dat we moeilijk ouderlingen
kunnen vinden is toch ook, dat er vaak veel te veel afstand is tussen het werk cn de plaats van de ouderling
en die van het doorsnee gemeentelid. Wie regelmatig
deelneemt aan zo'n wijkberaad wordt haast als vanzelf
voorgesorteerd voor het ambt.

1

Realiteit
Zouden dan veel prohlemcn rond het werk in de gemeciite in één klap opgelost kunnen worden met dit rníidel?
We moeten toch ook realistisch blijven! En ieder die al
langer meedraait in de realitcit van het kerkelijk leven,
weet dat die realiteit cr vaak lang niet zo mooi uitziet als
hier wordt uitgetekend. Ik weet daar van mee te praten. Ik
pretendeer ook niet een kant-en-klare oplossing van :ille
problcmeii te kennen. Maar ik signaleer dat het funktioneren van de kerk als lichaam van Christus soms tc wensen overlaat. Een oorzaak kan zijn, dat de stniktuur van
ket lichaurn niet voldoende benut wordt (of kan worden).
Dan ligt het toch voor de hand, dat we zoeken naar mid-

delen om die struktutir goed uit te laten komen. Mijns inziens kan dat in de geschetste vorm.
Natuurlijk ii diiamee geen ~ a r a n t i egeschapen, dal alles
van een leien dakje gaat. Voorzover het in de kerk ooit op
rolletjes liep was dat vaak rnaar voor een kort poosje.
Want de duivel kan heel fauw een voet tussen de deur
kriygcn. Maar juist dan is het belangrijk. dut de gernccnschap optimaal fiinkticinccrt. En dan is een belangrijk
voordeel van cle hier geschctste aanpak, clat het op stnande voet ingevoerd kan worden. Het kost niets. In feite liggen de struhtwren klaar. Er hocft nicrnand spcciiial voor
toeyenist of opgeleid te wordcn. Dc wijkindeling is gegeven. Ambtsdragers cn gcmcenielcdcn zijn in feite a! op
elkaar in~esteld.De gemeenteleden zijn onderling al op
eiknar aangewezen. Het ligt zo voor de hand. dat het op
veel plaatcen ai van de grond komt.
Graag wit ik daarom no_geens extra benadrukken dat het
me er nict om te dcicn is ccn hccl nieuw model van gemeente-werk in tc vocrcn. Er zijn aanwijzigen dat het ei?enlijk al een hccl oud model is. Wijksgewijs in de gerneenie werktn. dat is d t manier waarop de kerk in de
iipostolische tijd functioneerde. In Handelingen en in de
brieven komen we re2elmntig zo ongeveer dit beeld teyen.' De gemeente verzaderde in de huizen van de gemeenteledcn. Nrttuiiriifk warcn dat meestal ook voor die
tijd yrotc huizcn, niiiar in hct algcnicen kunnen we toch
niet denken aan yebouwcn waiir je honderden mensen
ken beryen. Zodoende was de kring van de gemeente te
overzien. Her ene lichaam was zichtbaar, de leden kenden
elkaar en konden elkaar tot een hand en een voet zijn. Dat
w a s de realiteit waarin de kerk funktioneerde als lichaam
van Christus. Waarom zou dat vandaag geen reaIiteit
kunnen zijn?

' Eeit paar teksteii zi-iii:lln~id.11: 12: 18 : 7 : 1 Kor. 16 : 9: Kol. 4 : 15:
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van de geschiedenis. Op het voetspoor var1 Hegcl Iiad het
nationaal-socialisme zijn pretentie: een dui~endjarigrijk
lag in de schoot van de geichiedenis cn de Fiihrer waq
haar instrument. Het wai een messianisme van het ra%
Het spook van het nationalisme waart nòg rond in Iiet Europa dat ternauwernood is bekomen van die vals-messianistische 'toe-eigening van het heil': de mythe van de 20e
eeuw. Een inythe - cr w i s niets 'toe te eirenen', want
niemand had verwowcn.
Er zijn meer van die dromen gedrooind. Weer kiinnen rve
'het spoor terug' wel volgen. Karl Marx haattc het nationalisme. Hij verkondigde heil voor de proletariërs van hlIe landen. Hij ook had systccrn en hij kon de gang van de
ge~chiedenisverklaren. Hij hiid de wetmatigheid erin ontdekt. Zo moest de heilwtaat knrnen, al Inocsten dan ook
miljoenen voor de grote idee wardcn opgeofferd. Leniti
realiseerde de droom van een nieuw messiaiiisinc iii het
arheidcrs-paradijs van de Sovjets. Stalin was dc wachter.
Er waren ook vele kleinere wachters. Maar toen h c ~ontwaken kwam, bleek de droom een gruwcl-verhaal te zijn.
Ook deze 'toe-eigening' van heil blcck op een mythe te
rusten. Er was niets verworven. Ook dit 'evangclic'-veiAhaiil blcck voos, hoe velen er - rot in cliristelijk Nederland toc - incc flirtten: rode bevlogenheid w a ï toch beier
dan bruine krachtpatserij? Totdat de verhalen over de
GOELAG-archipel loxkwamen en 'een das uit het leven
van Ivan Denisovitsj' werd verteld en vooral, ioidar het
ijzeren gordijn werd opgehaald e n de rniiur werd gesloopt.
Het arbeiders-paradij5 was een dwiias verhaal. Maar de
ideologie bleef lokken. Het heil wiis immers onder tiandbereik? Als maiir éven werd dóór-gedrukt, dan inocst hel
toch komen?
Hoe wtirdt de geschied er ti^ doorzichtig geinaakt in nationaal-socialirnie en in cominunisme en hoe 'het Iieil'
verkondigd en NIET aangebracht!
Er 7oudcn meer ideologie-verhalen zijn te vertcllcn. Ze
worden vaak minder massief ~ebracht.maar niet niiiider
zelf-ver~ekerd.Het cvolutionisrne maakt de geschiedenis
ook doorzichtig en kan zich met vele systemen verbinden. Het heil ligt altijd onder handbcrcik. We zijn op
weg. Daaroin is de mens van vandaag ook lang niet LO
achterlijk al5 dc meiis van vroeger. Natuurlijk, er wrirden
schoonheidsfout,jes gemaakt. als in Bowië. Daanivcr verbazen wij ons oprecht. 7,ij iets zot~ei~enlijkin Etirnpa
niet plaats mogen vinden: in onze nette buurt.
Maar - tegen het grote, het alles-omvattende en al lcs-verklarende verhaal is in onze lijd toch grondig wantrriiiwcn
gerezen. Hegel's 'prikkelende lofzang' irriteert onze tijd.
Te vaak zijn de grote verhalen 'sterkc verhalen' gebleken: het lijkt heel wat. maar als het om clr w~i-krlijkhcid,~~ u a r &t,
d ~ is zo'n verhaal niet meer dan - verplaaising
van lucht. Laten we ons er niet langer inee onlcdig houden, nu we om on? heen de ruïne-landschappen zien, drihr
waar het 'heil' toe-geëigend Icck te worden.
Het wanbruicwrn tegen het grotc verhaal -, dat is het klimaat. waarin w i j leven. Men noemt dit wantiouwcn wel
met een nieuwe naam: postmoderni5rne.
In déze tijd staan wij, gelovigen met ons 'grote verhaal'.
l
Iemand zei tegen me: ' / I e t is nog een mooi v ~ r h a aook'.
Maar laten we het goed bedenken: het gaat i*atidcxqq om
de werkelijkheids-waarde van het Woord, dat dc t o e - e i p
ning van het heil uun d~ vemj~i-vingervapr verbindt.
N u gaat het er op Of er onder. Daarom versch~iifter vnndaag zoveel.

GELEGENIONGELEGEN

Samenvatting
Wie spreken wij over toeëigening van het heil. moet altijd
beden ken. dat aan de toeëigening de i~e~w~eribing
van hct
heil vóurafqaat. Wij mogen en kunnen ons alleen maar
toe-eigenen, wat Christus als Middelaar voor ons verwierf en wat naar onq toekomt in de helofi~van het Evangel ie.
Dat had in het voorafgaande on7e aandacht en het zal nog
verder dc aandachi moeten knjgen, bij voorbeeld in het
gesprek met de broeders uit o.m. de Christelijke Gereforineerde Kerken.
Vervolgens: waiiiiccr wc Ictten op de surnenEzun,y tussen
verwerviiig cn tc~ccigciiiiigvan het heil. doen we de ontdekking, dat we niet alleen met persoonlijke zaken bezig
zi.jn, waarbij het wel zou gaan om onze gemeenschap met
God, rnaar waarbij niet aan de orde zou komen onzc gem~enacliapmet clkaar.. De vragen inzakc de kerk En die
inzake de toeëigening van het heil zouden dan in twee af~onrlcrljjkrrubrieken behandeld kunnen worden!
We zagen: dat is niet waar. Al5 we geloven, dat God
'Zich c2ricir hct hlried van zi jn Eigene' zijn gemeente 'verworven hccft', komcn de raken anders te staan. En we
mogen dat z el oven. Paulus spreekt z0 zonder enige terughoudendheid over de gemeente, Hand. 20 : 28. Dat was
niet een of andere schimmige grootheid. Het was de heel
concrete kerk in Efe7e. waarvan hij dc oudstcn bij zich te
Milete kon nnthieden, Hand. 20 : 17. Zo mag dc prcdikant de gemeente vóór zich zien en mogen wij elkaar
aan-zien: gemeente van God, door het bloed van zijn Eipene verworven!
u
Dat houdt dan in, dat we ovcr dc gcmcente nooii builen
Iiet geloof om èn hiiiten de toe-eigening van het geloof
om kunnen spreken. Wie niet op Christtts ziet, als hij
over de kerk {en haar éénheid) spreekt, zakt direct diep
onder dit niveiiu, zoals Petrus in het water zonk, toen hij
niet op Jeziir: maar op de wind lette. Wij worden dan
z lacht offers van k~rkelijkdtfaitisme. Want we cigcnen
ons niet ioe, wat we 'in Christus hebben'. Dan moet het
wel fout gaan. We tagen het bij 'de tempelbouwer5' na
de Babylonische ballingschap. We zien het om ons zelf
heen èn ontwaren het in on? eigen hart. Het kleingeloof!
We kunnen kleingeloof eii défai t i m e natuurli.jk wc1 maskeren. Wc hcbhcn daarvoor zelfs thcoriehn bij de hand als
die van 'dc plurifvmiitcit' van de kerk (in welke variant
dan ook. er zijn er vele!) òf we stappen over naar een
pro~mo~isrh
spreken over die kerk-inet-haar-oudsten. Het
zi in allemaal toch niet meer dan d~nnminaties.Wie het
anders zegi is kerkist. Daarom zetten we ook maaF het
lieïst een pimi achrer deze discussie en gaan over tot het
onderwerp: 'de toeëigening van het heil'. Maur wie hedenkt, dur d~ v e r - u , ~ r i . i ibur?
n ~ het heil fefreiîjk gelooch~nd
MJPI%J, f o ~ nM'P d~ ~ ~ S C ' U , S ~S ~l oP i e i l ?

Mensrn von k i ~ fijd
~ tspreken
~
over 'roeëi<qening'
On7e tijd ...
Hegel, wijsgcer vrin dc vririgc ceuw, was de man van het
alles-omvattcndc systccrn. IZij overziet de geschiedenis
eti houdt daarop een 'prikkelende lofzang' (K. Schilder).
In die geschiedenis verwerkelijkt de goddelijke idee zich
cim tot de rijkste ontplooiing tc komen in de staat - in
DuitsEand. Dat grote verhaal gaf de rechtvaardiging voor
het Duitse volk om 'Lehensraurn' op te eisen. Dat was eis
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J. Kamphuis

WAAROM GLIMLACHT BOEDDHA?
'Ik 7ic nu ook wel heel duidelijk de bekoring, die van die
glimlach uitgaat. Dic gliinlach wil immers zeggen dat het
in mij7elf ligt. Ik dcnk miqcchien dat godsdienst betekent
ecn dramatische onrmoezing tuTTen God en mens, maar in
feite is het niet anders dan ccn spanning tussen de ik-beyoocheling waaraan ik ten prooi ben en die glimlach, die
al in mij sluiinert, ook al weet ik het nog niet. (...) Geen
wondcr dat jongere Boeddhistische intellectuelen erop
wijzcii dat het Boeddhisme d c meest moderne vorm is
van alle religies, het kan overcind blijven staan als de krit i s c h ~wetenschap het geioor in cen persoonlijk God weggeblazen heeft. la, de bekoring van het Roeddhisme kan
ik werkelijk wel begrijpen, Ik weet nu ook wel heel zeker
waarom ik cr nooit ja op zeggen kan.'

wanneer jezelf bent ontdekt aan jóuw onwil om God serieus te nemen word je een ootmoedig verkondiger van het
evangelie.
We zijn daarom blij dat de inleiding ruime aandacht geeft
aan de door Bavinck ontwikkelde 'elenctiek', de wetenschap van de benadering van de andcrc religies. Te meer
hlij, omdat daarmee in het huidige klimaat van tolerantie
en dialoog weer aandacht gevraagd wordt voor een
schriftuurlijk doordenken van de aard van geloof, religie
en niet-christelijke religie. Wie Bavinck lee5t ontvangt
een goede gids in het steeds mccr om ons dichttrekkende
lahyrinth van godsdienstige overtuigingen.

Grijpen naor het huse van de mens
Bovensi:iande woorden van dr. J.14. Bavinck tekenen hem
sen voetcn ui t. Als zendeling op Jriva heeft hij in zijn benadering van de religies altijd de achterliggende (soms
diep verscholen) menselijke motieven willen proeven,
meevoelen, indenken, maar ook in het licht van het evangelie wil !en aanklagen en tegensprekcn om zo mensen.
a.h.w. van binnenuit, te winnen voor Christus. Toen hij
later hoogIcraar in de zendingswetenschappen werd (aan
de VU en aan de Theologischc Hoge~choolvan de (syn.)
Geref. Kerken in Kampen van 1939-1964) heeft hij ook
steeds die menselijke worsteling inet het probleem van de
religie benadrukt.

lijk. Het laat altijd iets weg, b.v. over de zendingsstratcgie
en -geschiedenis. Maar deze keuze is wc! ijzersterk in z'n
actualiteit van Bavinck. In dit boekje zijii twaalf artikelen
opgenomen. Ze zijn gegroepeerd rondom hct thema van
Bavinck's leven: de worsteling om de religieuze mens te
begrijpen en door het e v a n ~ e l i etot rust te laten komen.
Dat gebeurt in een viertal rubrieken, nl. dc psycholíigie
van de religie; het probleem van de aanknoping en dc algemene openbaring; de mystiek (wanivoor Bavinck extra
gevoelig was) en de zielszorg.
Door z'n antenne voor de religieuze worsteling van de
mens verrast Bavinck elke keer ook in z'n praktische
Schriftoverdenkingen. Hij vraagt door naar het wxarom in
de gesprekken in de bijbel, waarom passen Jczus' antwoorden vaak zo weinig op de gestelde vragcn, wat zat
achter die vragen, wat zit achter het antwoord van Jczus?
Ravinck levert om zo te zeggen gecn exegetische hoogstandjes, maar hij brengt wc1 d c 'mens-voor-God' in die
tekst tot leven. En schildert zo dc kracht van het evangelie voor ogen. Daarin ligt de kracht van Bavinck: de persoonlijke, diep doorleefde erkenning van verlossing door
gcnade in de Christus van de Heilige Schrift. Daardoor
komt een5 te meer uit dat kerk en zending, predikiiig en
huishezoek bezig zijn met dezelfde zaak: het uitleggen.
verkondigen, toepassen en aanscherpen van het evangelie
van Christus dwars tegen alle vormen van ongeloof en
verzet - binnen en buiten de kerk - in.

Daarom ntiemt R. van Woudenberg hem in zijn boeiende
inleiding ook 'Theoloog vim Woord en antwoord' (al zou
m.i. 'van woord en ani-Woord' beter passen). Daar
schctst Iiij liet verband 'tussen de Ravinck die begon met
een psycliologie-studie over de mystiek, predikant en
zendeling werd en eindigdc als zendingsman die de ambtelijke vakken doceerde: de liefdevolle interesse van Bavinck voor de mens in zijn worstcling met God zoals die
vorm krijgt in zijn religie.

Religie en ongeloof
Ravinck is de nian die vanuit Rom. I : 18 e.v. radicaal
nee zeg1 tcgcn de niet-christeli*jke godsdiemten en die
met de hand op de Schrift 'pseudo-religie' noemt, 'valse
religie' (en diit is meer dan een t e m met 'het stempel van
de tijd', 8). I-Iij is tegel ijk de man die dat nooit goedkoop
en afstandelijk doet. 'Er is geen nederiger werk in de wereld dan de ander met het evangelie tc inaeten overtuigen,
want elk ogenblik beseft de mens dat het wapen, dat hij
teFen dc ander keert, hemzelf gewond heeft', 3011. Pas
354

Actuele selectie
Een keu7e doen uit 'Bavinck' is uiteraard niet gemakkc-

Grote waardering
Je hoeft het dan niet met alles van Bavinck eens te zijn.
Zijn diepe menselijke bewogenheid maakte hem wel eens
al te optimistisch over de uitkomst van de prediking. Ook
zijn beschouwingen over het verlangen als wortcl van de
subjectieve religie, een hebbelijkheid, die door God in de
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ziel is gelegd als een 'zaad van de religie', mogen wel
eens kritisch bekeken worden, zeker nu een wijd achter
ons ligt die zich verzette teyen een 'kiem van geloof'. In
hoeverre is Bavinck in z'n wetenschappelijke arbeid gebonden geweest aan kuyperiaanse modellen, die hij in de
praktijk van de omgang met God, Schrift en mens dom
een hartelijk geloofsleven innerlijk achter zich liet en te
boven ging?
Kortom: een hartelijke aanbeveling voor de7e selectie
van Bavincks werken. Het is een kompas voor de kerk-,
evangelisatie- en zendingsactiviteiten in de 'interreligieuze' situatie van Nederland vandaag, een belangrilke rtem
in de discussie over geloof en gevoel, een stimulans voor
prediken en zielszorgers om ook het persoonlijke in de
Schrift te verwoorden en voor iedere gclovigc een uitnodiging om meer van J.H. Ravinck te lezen cn te actualiseren.

Dokter Los
spreekt u aan!
In zes lezingen wil Piet Los met u
praten over aktuele pastorale prablemen. Hij doet dat op zijn eigen, persoonlilke manier, waarbij hij de dingen bi] hun naam noemt en toch mild
blijft. Hij begeeft zich als kwetsbaar
mens 'onder anderen' en geeft z o
aanzetten om de naaste naast u te
zien en lief t e hebben als uzelf.

C.J. Haak

N.a v : R. van Woudenberg. .I H Brrvinr k,een kriare uir z i p wrrk, ingeleid door dr. K van Woiidenherg, qene: Befatimde theologen, Kdrnpen
1991.202 p.
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Los' boodschap is niet nieuw, maar
uit de toon waarop hij spreekt over
de naaste, opvoeding, depressiviteit,
assertiviteit, zelfdoding en homofilie
wordt duidelijk dat hij begaan is met

WAAROM VERDER GEREFORMEERDE
ORGANISA TIES OPGERICHT?
We hebben een kleine vijftig jaar kerkgeschiedenis achter
de rug, waarin we over de vergadering van de kerk door
onze Heer Jezus Christus scherper hebben leren denken
dan in de tijd daarvoor.
We hebben de Vrijmaking gezien als een reformatie,
waarmee we blij mochten zijn. Als een terugkeer van
menselijke theologische constructies naar het levende
spreken van de Bijbel had deze reformatie betekenis voor
de prediking binnen de kerk, maar ook gevolgen voor ons
zicht op christelijke activiteiten buiten de kerk.
Voor een vruchtbare bezinning en optreden op allerlei
terrein achtten we een hartelijke binding aan de kerkelijke confessie nodig, niet op formele gronden, maar levend. Die binding aan de belijdenis is immers een binding aan Gods volle Woord, en vanuit dat Woord zal de
gelovige ook in andere dan kerkelijke activiteiten willen
leven en werken. Die binding aan dat Woord en aan de
belijdenis is niet een daad die je eenmaal stelt, maar iets
dynamisch, dat regelmatig in stand gehouden en gevoed
moet worden. En dat gebeurt daar waar het Woord van
onze God overeenkomstig de bedoelingen van Zijn Geest
wordt verkondigd.
Daarom zagen we een nauwe band liggen tussen gehoorzaamheid in het je door Christus laten vergaderen en een
echt christelijk optreden op politiek of maatschappelijk
terrein.
Fundamenteel
andere benadering
De geschiedenis maakt duidelijk, dat we na de Vrijmaking in toenemende mate binding aan de gereformeerde
belijdenis en binding aan de Gereformeerde Kerken nodig vonden voor gereformeerde actie.
Met deze benadering namen we afscheid van een interkerkelijk denken, dat voor de Vrijmaking een zeker kerkelijk relativisme gaf en voor de christelijke actie betekende dat ze minder radicaal kon zijn dan eigenlijk nodig
was, omdat met allerlei (kerkelijke) opvattingen en gevoeligheden rekening gehouden moest worden.
Deze voortgaande reformatie was zo resultaat van een
fundamenteel ander inzicht in het grote belang van het
kerkvergaderend werk van Christus, op zichzelf en ook in
zijn doorwerking - door het optreden van de leden van de

kerk - en allerlei niet-kerkelijke verbanden, waar gezocht
werd naar aanvaarding van Gods zeggenschap over de activiteiten daar.
De 'kerkgebondenheid'
356

van deze organisaties was zo be-

zien een heel serieus nemen van de feitelijke stand van
het kerkvergaderend werk van Christus en, met het oog
op de kwaliteit van de christelijke actie, tevens een voluit
functionele zaak.
Daarbij spraken we over werken in de kerk en werken
voor het koninkrijk van God. De activiteiten op de terreinen van politiek, maatschappij en school bedoelden zodanige bezinning en actie, dat we goed konden doordenken
wat de gehoorzaamheid aan de HERE van ons vroeg op
die verschillende gebieden en dat vervolgens ook konden
uitdragen.
Mondige kerkleden
We meenden dat we dat als mondige kerkleden deden, in
het' ambt aller gelovigen', wel geïnstrueerd en gevoed
door de kerkelijke verkondiging, maar niet geleid of gestuurd door de kerk. De kerk - als instituut - had haar
taak in de verkondiging van het Woord, de uitwerking
daarvan kwam voor rekening van de kerkleden.
De Gereformeerde Kerken hebben daarom ook geen
boodschappen geformuleerd voor overheid of samenleving, zoals de Nederlandse Hervormde Kerk dat wel
steeds deed. De kerk kon in haar prediking de gelovigen
wel wijzen op de noodzaak ook werk te maken van hun
sociale en politieke roeping, maar vulde die niet concreet
voor de gelovigen in.
Maar, anders dan de Nederlandse Hervormde Kerk, die
niet wilde zeggen, dat je je moest aansluiten bij een christelijke organisatie, hebben de Gereformeerde Kerken dat
altijd wel gedaan, zowel voor als na de Vrijmaking.
Consequenties
van de reformatie
Deze' scherpere schatting van de schoot der kerk' , zoals
H.I. Schilder dat later heeft genoemd, bracht al zeer kort
na de Vrijmaking het denken op gang over voortgaande
of doorgaande reformatie.

K. Schilder- in het jaaroverzicht 1947 - had het dan over
bredere dingen dan de verhouding tot de synodaal Gereformeerde Kerken. Het ging hem om doorwerking van de
reformatie in het volle mensenleven.
Hij stelt de vraag eerst ten aanzien van het schoolgebied:
in hoeverre kun je met allerlei principieel andersdenkenden samenwerken en in hoeverre is samengaan verdragelijk? Vooral waar de principiële antithese wordt geloochend? Ook verder zien we ons voor de vraag gesteld, in
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hoeverre principiële reformatie op kerkelijk gebied om
consequenties vraagt, Ó6k terzake van bijvoorbeeld de
AR-partij.
In het jaaroverzicht 1 948 wijst liij op een diep verval van
ARP en C N V , waarhij hij verband legt met het negeren
van de confessioneel gebonden kerk.

Kerk en Koninkrijk Gods
Flccl fundamentecl was het referaat van Grqdanus over
Kerk en Koninkrijk Gods op het Amersfoortse Congres
van 1948. Wat is het koninkrijk Gods? Wat is de kerk?
Wat is hun verhouding?
Hij ziet de kerk als het volk viin het Kuninkijk, het belangrijkste deel daarvan. Niet elke gelovige persoonlijk
en los van de andere gelovigen genomen, maar alle gelovigen samen. In door God gewilde en door Christus en de
Heilige Geest gewilde verbinding en ordening als de gemeente des Heren, het volk Gods, het lichaam van Christus, met Hem als hoofd.
Hieruit volgt, dat ook voor ons, bij al ons denken en arbeiden, de kerk des Heren het belangrijkste op aarde we7en moet. Daarom is het zo belangrijk hoe we ons gedragen ten opzichte van die kerk. Verwaarlozing van die
kerk, aan de kant schuiven van die kerk is smading aan de
Koning der kerk, die aller Koning is, en dat brengt vroeg
of laat heilloze gevolgen met zich mee. Christelijk werken buiten de kerk met relativering van de kerk is dubieus
en heeft weinig betekenis.

Kracht en doel der politiek
Het denkkader is ook duidelijk uiteengezet in Ki-achr en
clorl &r politiek van 1948, geredigeerd door Veenhof en
Zijlstra, maar resultaat van bezinning van vijftien vooraanstaande personen. naast beide ~enoerndenDen Boeft,
Van den Bom, Eremmer, Deddens, Van Dijk, Francke,
Greijdanus, Holwertla, Knoop, Lindeboom, Schilder, Visee en Vink.
Op een van de eerste bladzijden worden de volgende citaten gegeven van A. K ~ , s p e en
r D.P.D.Fohirts:
'Zorg ijoor uw kerk her eerst. Waas d i p hloeir, onhlan~ral
het andpse v~mzelf'vei,hoogde levenskrachr. Waar zij
kwijnt, loop de w~Fsfandvan al het andere gevaar. En
duurom uw kerk v~rzorgdvbljr ulle dingen.'
En:
'Mper dut1 ooit w ~ l l i c h is
r heden-t~n-dagede Kerk in het
g ~ d i n < q13r
. vijand, wlen her alroos te doen is om het
Christe~rdomte w r d ~ I g ~kanr
n , zich thopls huvenal regen
haui-. Mer srhcrpr hUk wepr deze lelkens de in verband
mpt d~ rijdstirnstundighed~nmeest kw~tsharepiek te vinden, waar hij haar trefin kun: daarbij, zo mogelijk, de
schiJn aannerne~lde,alsqf het slerhts om meel- b(jkomstige
pianten Raral.'
In de brochure wordt vervolgens breed uiteengezet het
grote belang van de kerk voor allerlei christelijke actie.
De kerk wordt samenvattend 70 getekend 'als krachtcentrale': 'Alle christelijke politieke actie - gelijk trouwens
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alle christelijke activiteit en organisatie - word t fundamenteel beheerst door en is radicaal afhankelijk van de
dienst der kerk van onze Here Jezus Christus. Want daaruit wordt ze gehoren, daarin wordt ze gevoed; door de
dienst der 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 een woord, is het geboortehuis, het voedingshuic,
het wetshuis en de vesting der kinderen Gods en dat met
hct oog op de volle expansie van heel hun leven' (86).
Op de bladzijden 11 1 tot 116 lmpt het samenvattend bctoog zo:
In Jezus Christus v e r l o ~ ten herschept God de wcreld.
Christus heeft nu alle macht. Sinds Pinksteren is Hij aan
het werk om het Koninkrijk van God weer op te richten,
Gods koningsheerschappij weer te herstellen. Het centrale en allesbeheersende element daarin is het vergaderen,
beschermen en onderhouden van Zijn kerk. Taak van de
kerk i s het uitdragen van het Woord van God en dat over
het hele leven.
Wanneer de onderdanen van Gods ri-ik, duq de leden van
Christus' kerk zich wijden aan de vervulling van hun
niet-kerkelijke taken, mogen zij geen ogenhli k vergcten,
dat zij ook daarin Christus' kekvergaderend werk hebben te dienen en in het bijzonder met grotc zorg moeren
toezien, dat zij niets doen wat dat tegenwerkt. Onze nietkerkelijke activiteit mag nooit on-kerkelijk of anti-kerkelijk worden.
Omdat de leden van een echt chriqtelijke politieke partij
steeds en voor alles leden van de kerk zijn, zidn ze ook in
hun politieke werk steeds gebonden aan de belijdenis van
die kerk. Een echt christelijke politieke partij is een geloofsgemeenschap, die gefundeerd is in en beheerst wordt
door het geloof dat de individuele gelovigen als leden van
de kerk met de woorden van de kerkelijke belijdenis
overal en altijd belijden.
De stelling, dat het verschil in geloofsinzicht omtrent
Christus' kerk geen enkel heletsel behoeft te vormen voor
het samengaan in politiek partijverband, Is principieel onjuist. Hoe we de kerk zien, is onderdeel van ons ~ e l o o f .
Tn alle chris~eifjkeorganisaties moet de vraag aan de orde
gesteld worden of de mogelijkheid tot gelovige en waarachtige samcnwerkîng niet is weggenomen door de 7onden die in de kerk werden bedreven: het tot goddelijke
waarheid verklaren van rnenseli*Jkewoorden, het aantacten van de heerschappij van Christus door menselijk gezag in de kerk, het uitdrijven van hen die zich daartegen
verzetten, en het scheuren van de kerk.
Iedere gelovige heeft te bedenken, dat God vóór alles van
hem vraagt een dienen van de Here Christus in en voor
zijn kerk. V66r aItes hebben alle kinderen Gods hun gaven en krachten en schatten gewillig aan te wenden tot de
opbouw van he! huis Gods.

Fundering in de avondmaalsgemeenschap
In 1949 zag G. Visee de christelijke actie als een oefening
van de gemeenschap der heiligen, waarin de gelovigen
hun gaven ten dienste stellen van het welzijn der andere
leden.
Christelijke organisaties voor de vervulling van gemeenschappelijke taken ten aanzien van de stichting van scholen, het politieke, sociale en economische leven, die zich
(ten onrechte) als interkerkelijk aandienen, hebben ten
onrechte een buitenkerkelijke
of bovenkerkelijke gemeenschap der heiligen gesuggereerd en daardoor de beoefening van de ware gemeenschap der heiligen (de
avondmaalsgemeenschap ) gerelativeerd, belemmerd en
verhinderd.
Waar de gelovigen voor de vervulling van gemeenschappelijke taken op samenwerking aangewezen zijn, dient
die samenwerking uit te gaan van en gefundeerd te zijn in
de avondmaalsgemeenschap.
Samenwerking van hen tussen wie de avondmaalsgemeenschap ontbreekt of is opgebroken, mag nooit aan de
eis tot avondmaalsgemeenschap
voorbijgaan en waar ze
zonder deze tot stand komt, behoort ze elke schijn van
een boven- of buitenkerkelijke gemeenschap der heiligen
te vermijden (De Reformatie, 3 dec. 1949, blz. 84).
Vragen
Dit was de fundamentele visie op het kerkvergaderend
werk van Christus en op het belang van kerk en confessie
voor de christelijke actie van kerkleden buiten het kerkelijk erf die bepalend is geweest voor de opbouw van het
gereformeerde leven na de Vrijmaking.
Riepen deze visie en de daarop gegronde keuzes dan geen
vragen op? Zeker wel. Over diverse toen gemaakte keuzes en afwegingen vallen best vragen te stellen. Die vragen werden en worden gesteld.
Ook buiten de Gereformeerde Kerken zijn toch echte gelovigen?
Dat erkenden we wel. Maar als we ondanks dat aan de relativering van de kerk geen voet wilden geven, kozen we
soms voor de constatering, dat we helaas moesten zeggen, dat voor een volledig samenwerken bij gebrek aan
kerkelijke eenheid geen mogelijkheid was. Of we kozen
voor de oplossing van incidentele gastlidmaatschappen,
individuele toelatingen van niet-gereformeerde leerlingen
tot onze scholen en dergelijke.
Het spanningsveld dat hier ligt, blijft moeilijk. Maar we
vonden de gemeenschappelijke verbondenheid die we in
de kerk hadden gekregen, gewichtiger dan andere dingen.
Loop je zo niet de kans je teveel te isoleren en naar binnen gericht te zijn? De beslissende vraag hierbij lijkt me,
wat de taak is van de organisaties: toerusting van de leden
voor hun maatschappelijk functioneren àf optreden naar
buiten als zodanig. Het eerste vraagt om principiële bezinning, het tweede om vertalen in praktische daden in
een gemengde samenleving. Ook hier lag en ligt een
spanningsveld, een veld waar een activisme de principiële
belijndheid gauw kan doen vervagen.
358

Is de historie normatief?
Zijn deze principes uit de tijd na de Vrijmaking nu heilig?
En is de historie normatief? Beslist niet. Maar wie over
de vragen in geding wil spreken, zal mijns inziens zich
toch grondig en met open mind moeten confronteren met
de motieven die de vrijgemaakte gereformeerden voortdurend hebben bezield. Dat is nodig vanuit loyaliteit: je
gooit niet zomaar met enkele pennestreken zaken overboord die voor de kerkelijke samenleving decennia lang
beleven en optreden diep hebben gestempeld.
Dat is ook een zaak van recht doen aan het gewicht van
de motieven op zichzelf. Ook als je bij een uiteindelijke
afweging bij een andere stand van zaken tot andere keuzen denkt te moeten komen, zal toch beslist daaraan moeten voorafgaan een grondig overwegen van de bedoelingen en de wezenlijke waarde van de vroegere motieven.

\

Bij het spreken en schrijven over de actuele situatie en de
vragen waarvoor die ons vandaag stelt, hoeft niet voortdurend dit verleden ten tonele te komen. Maar het lijkt
me toch erg onjuist om te doen alsof wij voor het eerst
met die vragen te maken krijgen.
Je opereert in een veld dat op een bepaalde manier was
afgebakend en je moet je ook bij het leggen van andere
accenten of het inslaan van andere wegen goed rekenschap geven van hoe het was en waarom het zo was.
G.J. van Middelkoop
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EEN CHRISTELUKE VISIE OP HET
WERELDNIEUWS
De dit jaar jubilerende ND-redacteur A. Kamsteeg verri jkte de journalistieke literatuur opnieuw met een degelijke studie over de achtergronden van de wereldpolitiek.
Onder de tilel Conflict op rnnflirt geeft de auteur zijn op
de bijbel gefundeerde visie op dc bcrrieringen die de wercld-van-nu bezighouden. 'Opnieuw'. want Karnsteeg
had zo'n tien jaar geleden 7ijn Nulons tusscJn i d ~ a a len
~rri-keirijkheid(Kampen 198 1 ) gepresenteerd. Was dat
bock meer historiqch van aard, het jongste boek staat heel
wat dichter bij de actualiteit. Ecn actualiteit waarin de
laatste jaren enorm veel conflictstor is 'opgerakeld', z*
dat de titel van dit werk een wat sinistere klank krijgt.
Maar toch wordt de le7er niet 'van hot naar her' gestuurd
om overal even het commentaar van een bekwaam journalist te vernemen. Met gaat in dit boek om een christelijk-realistische visie op dc grote Ii jnen van de wereldpolitiek. Daarin Tpelen ccn grote diversiteit aan rtrategiccn
en oplo~~ingsinodcllcn
in allerlei actuele situaties hun rol.
Kan dat: een christelijke visie op het wereldgebeuren ontwikkelen? Krijg je wel ooit een cluitend geheel? Kamsteeg blijft daarin heïchciden, maar toch is hij vastbesloten om de grote lijn van 'de komst van Gods Koninkrijk'
aan te houden als csitcrium voor zijn beoordelingen. Vanuit dit hoofddoel/einddocl geeft de schfajver (rchematisch) de volgendc tussendoelen aan: de economische orde. de militaire maclitsorde en de nonnatieve orde, nl. die
van de men~enrechten.Bij de door Kam~teeggcfomuleerde 'doelen' passen vervolgens de 'middelen' nm aan
de doelstellingeii vorm c n inhoud te geven. Bij de economische orde denkt de auteur aan verbetering van de ruilvoet en een grotere ecíinomische vrijheid in de landen
van de Derde WereEd. Bij de militaire middelen heeft hij
het oog geveqtigd op hci machtsevenwicht door middel
van nucleaire krucht, maar Kamsteeg denkt tevens aan
onderhandel ingen en conflictregelingen. Ten aanzien van
de normatieve orde blijft het volgens de ND-redacteur
nodig te werken aaii dc uitbouw en de verwezenlijking
van het volkenrecht cn de mensenrechten.
Wie nu denkt dat dcze betere wereldode wel 'even' vlot
te realiseren is, krijgt van de journalistieke auteur een
nuchter makend oordeel mee in de vorm van een aantal
elementaire zaken die de werkelijkheid fiindamenteel
beïnvloeden. Namelijk het feit van de doorwerking van
dc zondeval, de vloek in heel de schepping. Echter weet
de ichnivcr ciok van de hewarende kracht van God waarbij ecn aantal 'scheppings~tmcturen'behouden blijft en
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waardoor tegelijk de krachten van de zonde worden afgercrnd. Met de 'gebleven kennis' van goed en kwaad kan
mcn nog enige hoop koestercn op een leefbare wercld,
waarin de grote conFtante kracht blijft: het Koninkijk
van God. Karnsteeg wekt dus bepaald yeen 'cultuur-ciptimistische illusies', maar houdt zijn ogen wijd open voor
chri~tclijkrealisme. Daarniee zittcn *e in het hart van dit
hmiende boek.
Op dc vraag waar het Koninkrijk van God te zien is, wijst
de schrijver twee meningen af: R. hel idee van hen die een
'aards' koninkridk verwachten ('een verbeterde verhie van
ons staatkundig en maatschappelijk leven'), en b. daarbij
aansluitend de gedachte dat de mensen door eigen inspanningen zoiets kunnen verwezenlijken. Nee, eerït moet de
mens opnieuw geboren worden en vrede met God knlgen. Dat gebeurt door de verkondiging van Chrisius. Dat
is de start van Gods Koninkrijk, aldur Kamsteeg. Zonder
de term 'kerk' te noemen, wordt het Koninkrijk van God
door de schrijver ermee eli ijk gesteld. Had de auteur hier
(pag. 56) niet mecr onderscheid moeten aanbrengen'? Pas
later (op pag. 59) wordi de predikende en biddende functie van de kerk verineld.
Intussen zijn we met deze opmerking in cen hoofdstuk
aangeland waarin de buitenland?-politieke einddoelen
van het nationaai-socialisme, het communisme, het nationalisme en van de Westerse wereld (incl. Nederland)
worden beïprokcn om tenslotte te worden beoordeeld
vanuit het christelijke einddoel. In het aansluitende
hoofdstuk wordt uitvoerig ingegaan op de 'tussendoeken'
m.b.t. het maclitscvenwicht, de mensenrechten en de
Noord-Zuidverhouding.
Op de vraag of Moskou en Warhington uiteindelijk hun
kernwapens zouden moeten wegdoen, antwoordt Kamsteeg op pag. 77: 'Dat zou onverqtandig zijn. Een kernwapenvrije wereld is namelijk een illusie. Er zullen altijd
staten zijn die cen algemeen verhod willen ontduiken, en
daarin zullen slascn ook. Men kan nu eenmaal niet altijd
en overal even toereikend contrrileren. Bovendien zijn
niet altijd voldoende mogelijkheden aanwezig om onwillige staten tot toegeven te dwingcn. Tegenover zulkc
"nucleaire terroristen" moet afschrikking in stand worden gehouden.'
Rij de thematiek van de mensenrechten start de auteur bij
de 'sja1oom'-gedachte van het Oude Testament, om vervolgens christelijk-realistisch te bczien waarin de 'negatieve' en 'positieve' vrede bestaat. Negatief is die er zon359

dcr oorlog, hij de positieve vrede gaar het om een 'gezamenlijk aanvaarde harmonische en rechtvaardige arde'.
Bij zo'n volgepakt begrip is het duidelijk dat de zcer uiteenlopcnde normatieve benaderingen van het wereldgebeuren tot verschillende oplossingsmethoden zullen leiden. Kritisch passeert Kamsteeg de rol van de Ve~nigdcie
Naties. het Tntcn~ationaalGerecht%hofen de Veiligheidsraad. In één adem wrirdt er dan gewezen op de vijf meest
belangwekkende constituties in de wereldgeschiedenis
die alle de bedoeling hadden (hebben) om de burger te
beqchermen tegen de willekeur van de overheid. Dat er
ook nog andere aspecten aan bijv. de Engelse 'Bil'l of
Rights' {162X), de Amerikaanse 'Onafhankelijkheidsverklaring' van 1776 en de Franse 'Verklaring van de rechten van de Mens en de Burger' van 1789 vastzitten, zal de
schrijver onmiddellijk toegeven. Nu worden zc m.i. wat
al te generaliserend in de rij van zegenbrengende constituties gezet.

Zcker de voIle aandacht waard is de vraag naar factoren
die de handhaving van mensenrechten bernceilijken.
Kamsteeg nncmt er vier, t.w. de invloed van de sji'itische
ayatollah's (Iran), het nog bepaald niet uitgeschakelde
communisme (China, Noord-Korea, Cuba, Vietnam),
maar ook - en dat mag zeker niet worden weggemoffeld
- 'de gccstelijk leeggeworden weIvaartscultuur' in het
Weskn dic d c mensen ongevoelig maakt voor het leed
waarin andcrcn verkeren! Als laatste punt inzake probfemen rondom dc mensenrechten wijst de christen-realist
Kamsieeg nog op de veel gehanteerde argumentatie van
probleem-statcn die beweren dat hun situatie slechts 'een
binnenlandsc aangelegenheid' is.
Over de Noord-Zuidverhouding is de ND-redacteur al
even hijhcls-nuchter aan het schrijven. Hij wijst op diverse knelpunten en wijst zonder omwegen 'politieke zonden' die begaan worden bijv. in het kader van de economische ontwikkeling van Afrika.
Het boek sluit af met een boeiend gedeelte over de
(on)gehoorzaamheid aan de overheid. waarbij o.m. de visie van wijEcn Francis Schaeffer {die actief verzet predikte iegen foutc wetgeving) kritisch wordt doorgelicht. Het
befaamde 'reclit van oprtand' krijgt hier nog weer een acitunliserende bespreking.
Daarmee sluit het bcek enigszins abrupt af. Geen verdere
concluderende notities. Geen woord tc veel dus. De lezer
moet het nu wel weten.
Het nuttige notenapparaat geeft een flink aantal 'bouw<tenen' aan waarmee Karnsteeg zijn goed leesbare betoog
heeft samengesteld. Alleen is het wel wat jammer dat in
zo'n breed opgezet boek een naam- en zaakregister ontbreekt.

N.a.v.: drs. A. Kam\teeg. Cunflict op conflict - Een christelijke visie op
het wereldnieuws. Uig. Dc Viiurbank Barneveld, z.j. (1992): ISBN
Y0 h015 Y06 3. Omvang 140 pag., paperback: prijs f 23,75.

DE RIJKDOM
VAN HET GEBED
In de reeks 'De rijkdom van de Heidelbesgse Catechismiis' hezorgde ds. A.J. van Zuijlekom ons hel zesde en
laatste deeltje, De rijkdom van her gebed. We mogen allereerst de schrijver van hane met de voltooiing van deze
serie gelukwensen! Het is echt geen geringe zaak, in een
v d j kort tijdsbestek naast al liet werk als predikant klaar
te komen met het project, dat nu is afgerond.
Het is eerder opgemerkt, dat deze deeltjes niet bedoeld
zijn als een commentaar op de Catechismus. Het is de
vraag of daar wel sterke hlinefte aan hestaat. Er zijn immers nogal wat commentaren op de markt. Toch mag tegelijkerti,id worden vastgesteld, dat aan clke zin van de
Carcchismus behoorlijke aandacht wordt besteed. Vooral
in positieve zin. Niet in confrontatie met allerlei dwalingen uit vroeger en en later tijd, hoewel die ook weer niet
helemaal worden verzwegen. De schri,iver heeft er zich
op toegelegd te laten zien, wat we hebbcn aan 'rijkdom'
in onze oude Catechismus. En dáárin is hij zéker geslaagd.
Bij de bespreking van eén van de eerder verschenen deeltjes heb ik gezegd, dat de verdienste van de schrijver op
z'n minst tweeledig is: hij geeft e r blijk van de inhoud
van de belijdenis en daarmee van de Rijbel te kennen, èn
hij geeft er blijk van de mens te kennen in zijn vaak 7 0 1 dige en listige overleggingen. En ook dié kennis gaat
voor een deel terug op grondige kennis van Gods cipeiibaring.
De woord keu^ en het taalgebruik verraden, dat de schrijver meer dan eens in g e ~ p r e ki5 met jongeren in de gemeente. Mij dunkt, dat zij zich aangesproken mokten weten. En ik mag er meteen bij zeggen, dat niet alleen
jongeren, maar ook ouderen hun geestelijke winst kunnen
doen met het lezen en verwerken van de inkoud. Dat
geldt van alle zes de deeltjes. Niet in het m i n ~ tvan dit
laatste, dat gaat over het gebed (Zondagen 45 tot en met
52 van de H.C.). Iets werkelijk nieuws schrijven over dit
onderwerp valt niet mee: er is al zó veel geschreven over
het gebed. Toch betreedt de schrijver geen platgetreden
paadjes, als hij over elk van de genoemde Catechismuszondagen twee of drie stukjes schrijft. Ik denk om een enkel voorbeeld te noemen aan Zondag 50: Fxn dankbaar
kind bidt em brood, Een dienstbaar kind bidt om brood,
Een barmhartig kind bidt om brood. En over gebedsverhoring: de Here wil het, de Here kán het, de Here d6et
het. Juist door zijn eenvoud spreekt het allemaal aan.
Om de prijs behoeft men de aanschaf niet te laten: f 19,-.
Voor intekenaars op de reeks: f 16,50. De complete reeks
kost f 114,-. Voor intekenaars is dat f 99,-.
W e geven, vrees ik, wel eens geld uit voor mindere zaken. De deeltjes zijn uitgegeven en keurig verzorgd door
uitgeverij Van Wijnen in Franeker.
P. Lok
fr.a.v : ds. A J vm Zuijlekom, De njkdom van het gebed (Zondnp 4552). Paprback, 1Ocf b h .
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BOEKBESPREKINC

RECHTSPRAAK BINNEP BEREIK
Herziening rechterlijke organisatie
Al twintig laar wordt er nagedacht over een ingrijpende
herziening van de rechterlijke organisatie in Nederland.
De dernricratiscringsgolf van de jaren '60 had het overheidsge~agen vooral ook dat van de rechter ernstig ondermijnd. Dit leidde ook itoi de wens van dc Tweede Kamer de plaats en de zaak van de rechter in dc sarncnleving
te laten ondertoeken. Daar is weinig van terecht gekomen. P)e in 1976 ingestelde Staatsctimmissie Herziening
Rechterli,jke Organisatie meende dat met praktisch-organisatorische voorsteflen kon worden volstaan. De kritiek
op het functioneren van de rechter is verstomd; zijn zezag
is her~telden zelfs gegroeid. Het kabinet heeft in 1989
een heleidqnota opgesteld, die geresulteerd heeft in wetsvoorstellen die onlangs aan de Tweede Kamer zijn aangeboden.
Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. De organisatie
voor de civiele en strafrechtspraak is weliswaar zeer
overzichtelijk (kantonrechter, rechtbank, gerechtshof en
Hoge Raad), rnaar i s overbelast. De administratief-rechtcrlij ke organisatie kan haar werklast nog redelijk aan,
maar is een nrganisatorisclie warwinkel van organen, bevmgdheidsgehieden en procedures.
De kahinetsplannen houden grofweg het volgende in. In
drie f a ~ e nworden bij de rechtbanken administratieve kamer? inges~eldvoor bestiiursrechtelijke zaken, de knntongerecliten opgeheven en de vele speciale colleges voor
verschillende soorten administratieve rechtspraak geïntegreerd. I
k plannen voor de herziening zijn ingrijpend,
veel meer nog dan de vorige grote reorganisatie van
1877. Anders dan [oen is er evenwel buiten de kringen
van direct betrokkenen nauwelijks aandacht voor.

Naar een gereformeerde visie?
Het Gereformeerd Politiek Verbond probeert deze stilte
te doorbreken met de eerste publikatie over dit onderwerp
die bedoeld i5 voor een breed publiek.
De juristen nir. E. ROT,kantonrechter te Rotterdam en mr.
D. A.C. Slump, wetenschappelijk medewerker bij de Raad
van State, proberen in kon bestek een politieke visie op
papier te 7etten.
In de gereformeerde trdditie i$ de hoogheid van het overheidsambt iiltijd stcrk benadrukt. Op grond van onder
meer Rom. I R krccg vooraI de 'zwaardmacht' veel aandacht.
Merkwaardigerwijs hebben gerefomccrdc schrijvers in
dit verband altijd veel nadruk gclegd op de taak van de
wetgever en blecf dic van de rechter onderbelicht. Deze
geringe aandachi voor dc rcchtcrlijkc taak in de gerefor--

...
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meerde literatuur houdt naar ik meen verband met een te
beperkte opvatting van die taak. De rechter zou ermee
moeten volstaan de wet toe te passen; en als de wetgever
nu maar zorgde voor goede wetten zou de rechtspraak
van7elf aan eisen van rechtvaardigheid voldoen. Deze opvatting i 5 onder leken nog wijd verheid maar wordt door
geen enkele jurist meer aangehangen. Het toepassen van
recht (niet alleen de wet!} ic ~ t e e d ook
r in 7ekere matc het
vormen van recht. Al interpreterend, concretiserend en
waar nodig aanvullend neemt de rechter een zelfstandige
posi tie in de rechtr;ontwikkeling in. Een Amerikaanse jurist schrcef zelfs in 1916: 'the law is at the mcrcy of the
courts' (de wet bestaat bij de gratie van de rechterlijke
colleges).' Dat is wel erg absoluut gesteld, maar zo'n uitspraak wijst op de belangrijke rechtsvormende functie
van de rechter. En die wordt nog sterker nu in de wetgeving steeds meer volstaan wordt met het aanreiken van
bestuurlijke instrumenten en open normen. De beleid+
vrijheid van de uitvoerende macht neemt daardoor toe.
Tegelijkertijd zijn burgers mondiger geworden. De roep
om rechterlijke beoordeling van het overheidshandelen
heeft de laatste honderd jaar een spectaculaire ontwikkeling van de administratieve rechtspraak te zien gegeven.
De geringe politieke en maatschappelijke aandacht voor
hel onderwerp is dus wel wat zorgwekkend. Is er misschien te weinig (partij)poli(ieke eer aan te behalen? Er is
op dit punt een opvallende overeenkomst met die andere
grote wetgevingsoperatie van na de oorlog: de invoering
van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

Kritiekpunten
De schr~jversvan de GPV-brochure tonen de noodzaak
van een diepgaande discussie op overtuigende wijze aan.
Er is veel reden tot kritiek op de kabinetsplannen. Er
wordt eenzijdig nadruk gelegd op praktisch-organisatorische aspecten, eenvoud, doelmatigheid en rationalisatie.
Een deugdelijke toetsing van de voornemens aan rechtsbeginselen als onafhankelijkheid van de rechtspraak,
rechtsgelijkheid en rechtszekerheid ontbreekt.
De voorgestelde opheffing van de kantongerechten en het
onderbrengen van de administratieve rechtspraak bij de
rechtbanken zullen leiden tot het ontFtaan van grntc,
moeilijk bestuurbare organen. De rechters zullen in hun
werk afhankelijk worden van het dom 'Dcn Haag' be~chikhaargestelde ondersteunende apparaat: griffiers, administratief personeel, bodes cn dergelijke. Het aantal gedingen waarbij de overheid partij is groeit sterk.
Bovendien wordt de rechter geroepen niet allecn de rechlmatigheid van het overheidshandelen te onderzoeken

maar nnk de doclmatigheid ervan. Dit alles ondergraaft
zijn onafhankclijkhcid.
Het kabinet wil ciok het h o ~ e beroep
r
vervangen door beroep op ecii andere rechter in hetzelfde orgaan, het zogeheren intern appel. Daarmee doet het het heginsel van
rechlsprnak in twee instanties geweld aan.
De voorgestelde regeling voor het vragen van toestemming ('verlof') om cas~atiebemcpbij de Hoge Raad te
mogen in5tellen is een andere I ~ p e r k i n gvan de rechkbedeIing. Staarssecretaris Kostn van Justitie heeft in ander
verband op puur pragmatische grondcn al gesproken van
het verleggen van de grenzen van onze rechtsslaat. Ik signaleer hier bedenkelijke ontwikkclin_gen.
De plaats van de overheid
In de lidn van Kuypcr mccn ik dal het onderwerp zich niet
7o7eer leent vonr het laten horen van een specifiek gereformeerd geluid in 's lands vergadcrzalcn. Er bestaat in
hrede kring consensus over de rcchtsbeginselen die in de
organisatie van de rechtspraak zichtbaar moeten worden.
Wel is het cen gríitc verdienste van de schrijvers dat zij
dc ovcrhcid de plaats geven die haar volgens de gereformeerde (raditie toekomt. Zij is geen procespartij als andere. Particulicrcn mogen in processen (en worden vermoed
dat te doen) h u n cigen helangen nastreven. De overheid
vertegenwoordigt het algemeen belang, wat daaronder
dan ook mag worden verstaan. Rechterlijke beoordeling
van hel overheidshandelen is nodig, maar is principieel
vali andere orde dan beoordeling van een geschil twsen
particuliere personen. Terecht prote5teren Ros en Slump
tegen een volledig opgaan van de administratieve rechtsgangen in de gewone rechtspraak. Organisatorische saincnvoeging wijzen zij niet af, maar wel als daardoor de
grens tusscn k i d e vormen van rechtspraak wordt uitge&ist.
Tegenover de eigen positie van de overheid als procespartij staat haar plicht om de onafhankelijkheid van dc
rechter te eerbiedigen. Doelmatigheid ir goed, maar is ondergeschikt aan de in de rechtspraak te handhaven rechtsbeginselen.
In dc kitbinersplannen is dit uit het oog verloren. 'Den
Haiig' is er kcnnelijk op iiit zijn greep op het rechterlijk
apparaat te verstevigen. Een voorbeeld kan dit duidelijk
inaken. Net ministerie van Justitie wilde enige jaren geleden met hei oog op snellere afdoening van ~trafzakeneen
groot, allesomvattend geautomatiseerd verwerkingssysteem invoeren. Toen dat te lang op zich liet wachten, 7ettcn dc vi-if gerechtshoven op eigen houtje eenvoudige,
goedkope en doeItreffende systemen op. Daarmee konden
achterstanden worden weggewerkt. Maar in plaats van
een schouderklopje kwam er kritiek van het ministerie,
waaruit blijkt dat het centrale qysteem ook nog andere
doelen moest dienen. Een toenemende stroom rapporten,
nota's, circulaires en reorganisatieplannen is een ander
symptoom van de Haagse regelzucht.
Rechters vrezen een ontwikkeling waarin niet mcer het
zoeken naar rechtvaardigheid in het oordeel voorop staat

maar het toepassen van interne regels en hcleidslijnen die
vanuit Den Haag in de rechtspraak binnensluipen. Een
van onze rechters spreekt zijn moeite met deze ontwikkeling uit in de prangende vraag: 'Is hierover nagedacht, of
is het beleid?' Bit moet ook dc kern van de kritiek v w
het GPV aan het adres van de regering zijn.
De efficiency wordt civergewaardeerd, zo merken B(is cn
Slump hoffelijk op. Ik kan zelf de eenmaal opgekomen
gedachte dat wij hier te maken hebben met ordinaire bezuinigingsmaatregelen niet meer kwijtraken.

Slordig
Op basis van dit boekje mag in de parlementaire behandeling van de wersvoorstellen s~evigekritick van het
GPV worden verwacht. De schrijvers willen de noodzakelijke fiindamenlele discussie over de rechtïpraak alsnog
gevoerd zien. Zij dragen daartoe in dit boekje waardevol
materiaal aan. Tk betwijfel echter of het zal hijdragen tot
verbreiding van de discussie tot buiten de kring van juristen en betrokken politici. Het blijkt een specialistisch onderwerp, waarvoor de nodige kennis van 7aken vereist is.
Het hoekje is slordig uitgevoerd, Er zijn veel zetfouten,
waaronder zeer storende zoals op p. 14 waar een aantal
regels door elkaar staan.
Erger is een zakelijke onjuistheid in noot 9 op p. 26, waar
de wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden per 1
april 1990 niet verwerkt is. De7e wijziging had nu juist
tot doel hei stelsel van gerechtelijke procedures voor ondernemingsraden te vereenvoudigen.
Tenslotte vind ik het jammer dat als motto voor een
hoofdstuk met een historisch overzicht BiIderdijks volkomen versleten dichtregel 'Jn 't verleden ligt het heden, in
het nu wat worden zal' gekozen ir.

F.W. Houtman

N.a.v.: Mr. E Bos en mr. D.A.C. Slump. Rechtspraak binnen hpr~ih
kanttekeningen bij een nieuwc structuur vali & rechterlijke organisatie
Groen van Prinsterer-reeks nr. 67. Uitp. De Vuurbaak, Barne>eld 1091.
ISBN 90-6015-915-2.h6 p. ~ J F f . 14,90.

I J.C. Gray. The nature ond he soirrces of bw (E91 h ) , p. 171. Geciteerd
bij. Ar;ser-Scholten,Algemeen deel (1974), p. 89.
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Het succes run de E O
Uit het NRCIHundelshlud van 19 januari 1993 knipten we
het volgende artikeltje van de hand van J.L. Heldring in
de rubriek 'Dezer dagen':
Ongeveer twee weken geleden stond er een een bericht in de
krant dat velen moet hebben onthutst, ware het niet dat het op
een onopvallende plaats in de krant stond: de Evangelische Omloep (EO) had de NCRV, de omroep van de rechtzinnige protestanten, in ledental voorbijgestreefd. De eerste heeft nu 554.380
leden, terwijl de tweede op 547.366 is teruggevallen.
Waarom is dit bencht xo onthut~end- althans voor diegenen die
dachten dat de NCRV al zo'n truttige omroep was? Welnu, de
EO is in hun ogen nog tienrnaal truttiger. Die werd door de
spraakmakende gemeente in Nederland niet seneus genomen:
de omroep van een groepje conservatieve, achterlijke Iandgenaten, die de bijbel letterlijk namen - en wie doet dat laatste nou'?
Her blijkt nu dat de7e groep Nederlanders aanzienlijk groter rs
(en misschien: nnrdr) dan wij - want ik wil mijzelf niet van die
spraakmakende gcmccntc uitsluiten - in onze hooghanigheid
dachten. Ik weet wel: een omroep kan op allerlei oneigenlijke
manreren zijn bedentdl opschroeven, maar dat geldt voor a16e
omroepen.
Het succes van de EO mag dus wel als een graadmeter beschouwd worden. Er is kennelijk iets in het land gaande waar
zelfs degenen die belangstelling hebben voor sociaal-culturele
ontwikkelingen, en de media waarover zij beschikken, geen notie van hadden. Allen zijn we blijkbaar, bewust of onbewust, in
de ban van het ucioruitgang<geloof, dat ons de ogen doet sluiten
voor zaken dte daar niet mee in overeenstemming zijn - tenzij
het extreme randverschijnqelen als neo-fafcismc zijn (waarvan
de betekenis dan vaak opgeblazen wordt).
Van extrcrnlsme kan de EO allesbehalve beficht worden. Het
zijn bedaarde, nette mensen, die e r niet 7.0 heel anden uitzien
dan u en ik. Velen stellen hen gelijk met de zogenaamde zwartekousen-kerken. Dnt 7i in weliswaar ook nette mensen, maar hen
met de EO gelijk te stellen getuigt van onwetendheid, ja onverschilligheid. Om te beginnen, k i j h de zwane kousen helemaal
niet naar de televisie.
Het is die onwetendheid, die onverschilligheid van de toonaangevende elites in Nederland - of ze nu liberaal dan wel sociaaldemocraat zijn - die verontrustend is. Zij, die menen namens
Nederland te kunnen spreken, blijken zich steeds verder te vervreemden van wat er aan de gang is.
We wisten welirwwr dat de Amsterdamse grachtengordel - niet
de echte, maar de overdrachtelijke - niet representatief voor Nederland is. al beheerst hij nog grotendeels de media. Maar die
hooghanige onverschilligheid beperkt zich niet tot die gordel.
Ook vrijzinnigen die met afkeer van die gordel vervuld zijn,
hebben geen weei van wat er eigenlijk in het land gebeuit. Dat
IS nu veel verontrustender dan de groei van de EO.
Wat zouden de ocirraken zijn van die groei? Mr. A. Herstcl,
voorzitter van de NCRV, de direct getroffen ommep, probeert
die, in een interview in Trouw, van 15 januari, he analyseren,
maar het is duidelijk dat hij het ook niet weet. Het is dan ook
nog een beetje vroeg voor een diepgaande analyse van iets dat
hem kennelijk overrompeld heeft.
En een van de werkelijke oorzaken durft hij natuurlijk niet te
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noemen of zelfs te suggereren: de NCRV, de omroep van het
rechtzinnig protestantisme, heeft zichzelf laten meeslepen door
'den geest der eeuw' (om met Isaac da Costa te spreken), door
het modernisme en het vooruitgangsgeloof.
Zeker, daarbij is zij altijd netjes gebleven, maar ook zij heeft
steeds meer concessies gedaan aan wat zij dacht dat de smaak
en de teden van deze tijd eisten. Dat is niet uitsluitend een
kwesrie van concurrentie met andere, wereldlijker omroepen geweest. Het was ook innerlijke overtuiging.
Wat dat betreft, 1s dj de weg gegaan van de gereformaerde kerken, die ook steeds minder herkenbaar, steeds vrijzinnrger werden, en de weg van de antirevolutionairen, die ten $lotte in eén
grote brij, samen met de rooms-katholieken. zijn opgegaan. Zoietc moFst op een goed ogenblik reactie oproepen. Die is in 1967
gekomen, met de oprichting van de EO. en die heeft nu de
NCRV ingehaald.. .
Die kentering naar het vrijzinnige dateert van eerder. Misschien
van de 'bekering' van Bruins Slot, jarenlang fractievoorzitter
van de antirevnlutionai~n.Op een goed ogenblik ir hij, wat
Nieuw-Guinea betreft, omgegaan. Op zichzelf was die kentering
welkom, maar voor de mannen-broeders wac zij revolutionair.
De ethische, 73 niet weee. titer van zijn postume mernoim:
. ..en ik M ' U T gelukkzg (1 972)- 11, op xich7elf als symptomatisch.
Zoiets zou een gereformeerde vroeger nooit uit de pen liebben
gekregen.
Tot zover de - wellicht voorbarige - analyse van de oorzaken
van de reactie. Belangrijker is een analyse urn die reactie zelf
(en van het succes ervan). Op zo'n analyse zijn we. nog geheel
bevangen door het geloof dat verschijnselen als de EO gedoemd
zijn uit te sterven, helemaal niet voorbereid.

W.G. de Vries

BOEKHANDEL

KANTOORVAKHANDFL

KANTOOAINRICMTING

bekhandel

Koizoiswaard B Rottordam
KelzPrswRard 73
Gebroken MeeldiJk123. %afendrsehl
Tel IH806-18744
Faxnr. 01 0.4793899, Rllerdam
Faxnf. P l W - 2 1165. Barendrecht

Kenlooruekhendel
KanloerInrichting

363

UIT D E KERKEN

HANDBOEK 1993
De vanaf 1 januari in deze rubriek opgenomen berichten
zijn niet in het Handboek 1993 te vinden; deze i? bijgewerkt tot en met 3 T december 1992.

BEROEPEN
Reroepen: te Deventer: A.S. van der Lugt te RijswijkJPijnacker-Nootdorp; te Groningen-Zuid en te Ha?sel't: l t . Jansen te Almelo; te Pernis: R. Tigelaar, kandidaat tc Stadïkanaiil; tc Tcn Post, i.c.m. GameEsweer en te
Smildc: A. dc Braak, kandidaat te Drachiten; te SneekKaudum: J.E. Kramer, kandidaat te Kampen; te Vroomshoop: G.J. van E n k te Grtiningen-Noord; te Twijzel-Kollurnerzwaag en te Enurnatil: (3.1. van Enk te
Grnningen-Noord.
Aangenomen naar Marknesse, ds. A. de Graaf te Blokzijl
{combinatie): naar Nieuwegein: F. Pomstra, kandidaat ze
Amersfoort.

Reroephaar geïteld door classis Hattem: drs. D. Griffioen, De Mate 25,805 1 VT Hattem, W (05206) 46421.
Spreekconsent verleend door de classis Kampen aan
C. Beiboer. Hanzelaan l01, X262 VC Kampen, (05202)
21) I 82.

Doctoraal examen: Aan de Theologische Universiteit
~ l a a g d e ~voor
i
het docoraal examen G. den Dulk en
R. Kuipers te 's-Gravenhage en D.I.Shin te Kampen.
Preekheurten: íls. G. Kwakkel neemt in 1993 geen verzoeken roi preekbeurten in overweging.
ADRESWIJZIGING E.D.

Rlokxijl en Marknesse * P ~ i d i k ~ ~ ~ r s p i aDe
a t skerkera:
den van heide gemeenten hebben besloten een combinatie
aan te gaan met hetrekking tot de predikantsplaats. Dc.
A. de Graaf gaat beide gemeenten dienen.
Grootegast * Prcdik~nr: Het telefoonnummer van ds.
J. Ophotf is (05946) 1261 1.
Pieterburen * Scriba: H.K. Bolt &erghuis, Dikernaweg
6,9457 NB Saaxumhuizen.
Indonesië * Predikant: Adres ds. H . Knigge: P.O. Box
103. Kupang, Timor N T , 85223, Rep. Indanesia, (09)
62 391 32897.

Gereformeerd Wetenschappelijk Genootschap: Nieuw
adrcs: Acacialaan 49, 3773 XB Bilthoven,
(030)
25 1922.
JUBILEUM
Prof. J. Kamphuis 45 jaar predikant
Het was maandag 25 januari jl. vijfenveertig jaar geleden
dat prof. 1. Kamphuis, emeritus-hoogleraar te Kampen, te
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Ferwerd en Hallum in het ambt bevestigd werd.
Jacob Kamphuis werd 20 december 1923 te Barneveld
geboren. Hij studeerde aan de Theologische Universiteit
in Kampen. Op 25 januari 1948 deed hij intrede in de Gcreformeerde Kerk te Ferwerd en Hallum. Vandaar vertrok
hij in 1951 naar Bunschoten-Spakenburg, vanwaar hij in
1955 naar Rotterdam-Qelfshaven ging. Prof. Kamphuis
werd 9 april 1959 hoogleraar voor uIgemenc cn Nederlandse kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit
in Kampen. In 1979 ging hij dogmatiek en symboliek aan
deze universiteit doceren. Hij ging 26 mei 1987 met emeritaat.
Prof. Kamphuis heeft veel gepubliceerd. Hij wa? o.m.
eindredacteur van De Reformarie. Samen met prof.
D. Deddens redigeerde prof. Kamphuis bundels die verschenen over afscheiding en doleantie. Hij i ? medewerker
van het Nederlands Daghlad en De Poor~wukegeweest.
Van zijn hand verschenen verder o.m. Signalen uif de
kerkgeschiedenis (19 7 3 , Zien in de toekomst, (1978},
Een eeuwig verbond, (1984), Mer Calvijn in de impassp?
en Godsvrficha- een ki-acht. Ook schreef prof. Kamphuis
boeken over Nederlandse schrijvers al? Martinus Nijhrrff,
Simon Vestdijk en Maarten 't Hart.
Bij zijn 25-jarig jubileum als hciogleraar, in 1984, werd
hem een bundel opstellen nan~ebodenonder de titel RPzield verbond.
PERSBERICHT
In het evangelisatiewerk heeft het blad Lichtstrukn al jarenlang een eigen plaats. Het werd huis-aan-huis verspreid en via marktkraam- en koffiebarwerk. in wachtkamers, enz. Er bleek behoefte te bestaan aan
modernisering. Klachten over verouderd-zijn, kwaliteit
en onregelmatige verschijning e.d. werden gehoord.
Er werd een nieuwe redactie gevormd, die een zo ruim
mogelijke opdracht kreeg van het Landelijk Verband van
Evangelisatiecommissies. Deze redactie heeft het blad
opnieuw opgezet onder de naam Rnder~ijds.

* Als regel horen die adrei-gegevens in dc7c rubriek thuis, die
ook te vinden 7ijn in het Handboek.

* Ook

het nieuws betreffende beroepingswerk, examina en
preekconsenten, particuliere en generale synoden. kerke1ijke
agenda, jubilea. overleden predikanten cn het nieuws v w in
het Handboek vermelde verenigingen kan worden ingestuurd
(geen venlagen!).
* De redactie van de rubnek behoudt i.v.m. beschikbare ruimte zich het recht voor, informatie in te konen of niet op te nc-

men.

* Gegevens dienen uitsluitend sckrrfrelyk npgcgcvcn tc wor-

den: De Reformatie. t.a.v. 'Uit de kerken', Po~thus25,4460
AA GOES. Perfax i< ook mogelijk: (01 100) 1643492.
* In het algemeen geldt: informane die donderdagochrend bij
ons binnen is, staat afgedmkt in De Reformatie van de daaropvolgende week.
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