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ais die van een arend...

e Reformatie
WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN

DIAKONAAT IS CONCRETE BEDIENING
VAN GODS HEIL
sterk accent op het verschil tussen het diakonout
en de andere genademiddelen. Juist op dit punt
zou ik met nadruk m @ vraag over ket diakonoot
in de richting van de dogmatiek willen formuleren.

Is

het diakonoot van de kerk ook aan te duiden
als een genademiddel? Dot is de vraag die ik in
enkele artikelen aan de orde wil stellen. Ik doe
dat aan de hand van de tegenwerpingen
waarmee prof: C. Trimp tegen die vraagstelling
opponeerde. Vorige week behundelde ik zijn
eerste bezwaar, dot hij formuleerde vanuit
Zondag 25. In antwoord daarop heb ik gesteld,
dat ik het niet juist vind om de vraagstelling te
beperken tot Zondag 25. En de praktijk komt het
er dan op neer, dat we tornelijk exclusief de
preek (en in het verlengde daarvan) aanwijzen
als genademiddelen. MIjns inziens is dat
uitgongspunt te beperkt. Niet alleen de preek
doet het. Prediking en sacramenten hebben hun
pfaats in een veel bredere context.
Tegen die achtergrond wil ik deze week ingaan
op Trirnps tweede bezwaar. Daarbij legt hij een
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2. Diakonuur is een vrucht van de avondmaaisviering ,
de uitstraling van d€ Eiefdesgenseelaschq die Christus
door zijn Heilige Geest sticht en door Wonsd e@sacramenten in de gemeente schenkt eert onderhoudt. Met
name aan het Avoadmaal grdenkea wij Christus die
zijn bloed voor velen vergoten heeji.
Op dezelfde wijze is h.i.. ook d? voorbede voor elkaar
een zodanig g~vol,qvan hei werk van de Geest door d~
aearademiddelen. Maar daormee rijn aoch niet alle
'vrucht~n'fot 'rnidd~ien'Reu>ordoi?-

Vrucht, middel, sleutel
Trimp legt hier dus sterk de nadruk op het verschil. Diakonaat is z.i. een vracht die hij heel sterk onderscheidt
van de genademiddelen zelf. Eerlijk gezegd was ik wel
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een beetje verrast door deze tegenwerping. Want ik heb
juist van Trimp geleerd om prediking en diakonaat veel
meer in één perspectief te zien. Hij schreef daarover (in
een veel breder betoog over de gereformeerde ambtsleer)
eens het volgende:
'Wanneer dan ook de Geest van Christus is uitgestort
op de zijnen, wordt dom dc Geest déze orde van het
koninkrijk op aarde gedemonstreerd. Onder de leer
van de apostelen ontstaat een gemeenschap en deze
gemeenschap wordt tastbaar aan de maaltijd en in de
gemeenschappelijke vreugde over het heil (Hand.
2 : 42-46).
De apostelen zien wij bezig in de prediking èn in de
dienst van de barmhartigheid; het een vraagt om het
ander en beide diensten ondersteunen elkaar (vgl.
Hand. 3; 5 : t 2; 5 : 15, 16).'[
Juist in dit citaat zie ik zo duidelijk getekend, dat prediking en diakonaat binnen hetzelfde perspectief mogen
functioneren. Wat dat betreft weet ik me helemaal leerling van Trimp. Hij zelf verbindt daar overigens een nog
verdergaande konsekwentie aan. Trimp stelt in dit verband nl. voor het diakonaat aan te duiden als derde sleutel
van het koninkrijk (naast de prediking en de tucht). Hi.i
schrijf in dat verband:
'God geeft in 7ijn genade aan 7ijn volk de beschikking
over iniddelen om de zwakten cn gebreken van het leven terug te dringen in Christus' naam onder Christus'
volk krachtens de geineenschap van de Heilige Geest.
De diakenen zijn gerechtigd en geroepen om namens
Christus op deze middelen aanspraak ie maken en de7e als gaven van de liefdc van God uit te delen. In die
arheid zijn dc diakcnen bezig als goede verzorgers van
het huis van God. Van hen geldt in dit opzicht hetzelfdc als van de opzieners, vgl. I Tim. 3 : 12 (Tit. 1 : 7)
met 3 : 4, 5 .
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(. . .) Daarom zouden wij in navolging van Bavinck

willen spreken over de door Christus verleende ambtelijke volmacht tot dienstbetoon. Wij zouden dat eventueel een d r r d ~sleutel van het kiminknjk kunnen noemen in een nadere toepassing van dc beeldspraak van
Mat. 16 : 19.'
Persoonlijk zou ik liever niet sprcken van een derde cleutel. Ik denk, dat dat meer vrasen oproept dan heantwoordt. Er is al genoeg discussie rond het begrip sleutelmacht. Bovendien vraag ik me af wat voor inhoud aan dat
woordje 'macht' toegekend zou moeten worden, als diakonaat ook onder sleutelmcacht yerekend wordt.
Maar het waarclevolle in Trirnps visie vind ik wel, dat aan
het diakonaat een elementaire plaats wordt toegewezen in
de bediening van hei heil. En dat is precies de vraag
waarom het mij begonnen is.

,

Gods heil i s concreet
De achtergrond van de vraag waarover ik deze artikelen
schrijf, ligt in m'n studie van de bevrijdingstkcologie.
Doordat ik me uitvoeig moest verdiepen in de probleernstellingen die daar aan de orde zijn, kwam ik steeds meer
voor de vraag re staan hoe concreet het hcil van God ook
in deze wereld aanwijsbaar is. Dat is nl. dc vraag die de
bevrijdingstheologie stelt. Ongetwijfeld is daarbij sprake
van een sterke blikverenging.' Maar tegelijk is het de7e
probleemstelling die de bevrijdingstheologie zo levelisecht maakt. Het gaat om de concrete vragen van deze wereld waar wij middenin staan. En in dal verband i? het legitiem om te vragen: Hoe concreet is het heil van G d
voor mensen van deze wereld?
Als gereformeerde kerken kunnen we toch meer eg gen,
dan dat God zonden vergeeft en dat Hij straks ons een
nieuwe aarde za1 schenken. Het diakonaat i 5 toch een
concreet middel in Gods hand om heil op de7e wcrcld uil
te delen? Maar dat gegeven ontbreekt totaal in onze huidige leer van de genademiddelen. Maar j u i ~ top dit puni
?preekt mij dat laatste citaat van Trimp (hierboven) zti
aan. Hij schrijft daar over 'middelen om de ~wakteiicn
gebreken van liet leven terug te dringen in Christus' n a m
onder Christus' volk'. Ik sluit me volledig aan bij dic typering, wanneer ik me afvraag of ook het diakonaat van
de kerk niet aan te duiden is als yenaderniddel.
Middelen in soorten
In de dogmatiek spreken we tot nu toe alleen maar over
genademiddelen in PlagPrF zin. Ik heb vorige week al aangegeven, waarom dat m.i. te beperkt is. Vandaar mijn
vraag: zou niet eens energie gestoken kulln.cn worden in
de ontwikkeling van een visie op genadcmiddelen in bredere zin?
Daarbij besef ik heel goed, dat diakonaal een andersoortig middel is dan prediking en sacrainenlen. Bij de beoordeling van de probleemstelling in dc bevijdingstheologie
heb ik ook ge~teld,dat binnen de middelen die de kerk
ontvangen heeft, de nadruk op het Woord ligt boven de
daad.3 Het Woord is immers het primaire middel dat aan
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de gemeente is ioevertrouwd. Maar het is wel belangijk
dat dan zichtbaar gemaakt wordt binnen welke bredere
contexr dal middel functioneert.
In zijn tegenwerping stelt Trirnp, dat diakonaat vrucht is
van de avondmaalsviering. En een vrucht is nog geen
middel. Hij vraagt dus iirindacht voor het onderscheid. Ik
zou daar dit op willcn antwoorden:
In de eerste plaats is hci wtiord dat we hier kiezen niet direct doorslaggeventl. Trimp g:ebruikt zelf in hef hierboven
vermelde cltaat ook het woortl 'rniddeI ' in verband met
het diakonaat. En dat kan ook heel goed. AIS maar duidelijk i?, dat er middelen in soorten zijn. Het is niet mijn bedoeling in één keer allerlei middelen bij elkaar te nemen
en 7ondcr meer aan te duiden als genademiddel. Als we
daar geen nuance en onder~cheidin aanbrengen kan er alleen maar verwarring nntctaan. Nader doordenken van de
leer van de gcnadeniiddelen zal m.i. altijd moeten aanknopen hij de iiiiieke plaats die prediking en sacramenten
hebben gckrcgcn. Ook ik verlies dus het genoemde onderscheid niet uit het oog.
In de twecdc pliiutï zou ik willen opmerken, dat ik zelf
ook in mijn proefschrift juist de vinger heh gelegd hij dat
ondcrschcid. lk schreef daarover:
'Uitcraarcl vinden die andere middelen hun hron en
brandpunt in predikin9 c n sacramenten. Maar zou juist in
de erkenning cn hcïchrijviny van die relatie de leer van
de genademicldelen niet kunnen winnen aan concrcetheid? Wellicht ztiu in dit kader het bijbels verband tussen
avondrnaaIsviering en diakonaat nader vruchtbaar gemaakt kunncn worden voor de gemeente.'4
Op dit liiritstc punt wil ik hierbij nog eens apart ingaan.

Arondmoal en diokonciat
Hei is lil veel vnkcr gcconstatccrd, dat het diakonaat in
onze kerken niet die plaats heeft, die je in het licht van de
bijbel zoii mogen vcrwachtcn. Natuurlijk kunnen we her
niet bij die runstritering latcn. Wc zullen ook naar dc oorzaken moeten roeken. Mijns inziens moeten WC daarhij
dan ook nadrukkelijk lettcn op dc plaats die het Heilig
Avondmaal heeft. Het is mijn stellige indruk, dat de viering van het Heilig: Avondmaal een ie geïsoleerde plaars
heeft in oni kerkelijk leven. En dat kon we! eens mede
veroorzaakt worden door hei feit dat wij sterk eenzijdig
omgaan met de leer van de genademiddelen. Het is nu
eenmaal een feit. dal de dogmatische bezinning van grote
invloed is op de gestalte van ons kerkelijk leven. Wanneer dan van die kant peen impulsen komen tot nadere
doordenking. zal er niet zo gauw ruimte beschikbaar zijn
voor verandering of verbetering.
Vandaar dat ik mijn vraag stelde aan de dogmatiek. En
daarbij knoopte ik juist heel direct aan bij die relatie tussen Avondmaal en diakonaat. Daannee wordt bepaald
niet het onderscheid tuiqen middel en vrucht uitgewist.
Integendeel, het ging me er juist om, de genademiddelen
meer tot hun (Zijn) recht te laten komen binnen de context waariii God ze geeft. Dat is de context van het heil
waarmee Cliriqtus zijn gemeente roekt in de7e wereld.
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Ongetwijfeld is binnen dat geheel ook het diakonaat concrete bediening van Gods heil. Trimp heeft dat prachtig
onder woorden gebracht (zie de aangegeven citaten).
Maar juist daarom denk ik, dat het 70 tewake is dat we
aan de dogmatiek vragen om de kerk te dienen met liet
nader doordenken van de leer van de genademiddelen.
Dat OU voor het diakonaat van de kerk veel vruchten
kunnen afwerpen. Eigenlijk wacht de kerk daar op.

C.J. de Ruijter

l C. Trimp, Mánisruirdm, pen inirrducrre in dc rrfiirmatorischr I w r
hptamht. Groningen 1982.204.
2 C. Trirnp. a u v .20.5.

' Vgl. mijn D Phoriron van her hril. Kampcn 1992. 152 v.
' A n+.. 163.
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DE LES UIT CHRISTUS' LUDEN
En zo hrcft Hij, lloewel H i j de Zoon was, de gehoorïanml i ~ i dg~ierrduit hetgeen I-10 heeft geleden, en toen Hjj hel
einde had bereikt, is Hij v o m allen, die Hem grhoorrarnetz, een onrzraak ilan eeuwig heil geworden.
Hebreeën 5 : R. 9

Christus hecft de gehoorzaamheid geleerd. De gehoorzaamheid, staal er, de gehoorzaamheid die Hij speciaal
volbrengen moest. Hij heeft die geleerd. Dat mag ons
vreemd in de oren klinken. Hij was toch de Zoen? Hij
kende die gehoorzaamheid toch al van eeuwigheid?
Ja, maar Hij was ook mens. En van dat Zoonschap mocht
Hij tijdens zijn vernedering niet zonder meer gebruik maken. Dat moest schuil gaan achtcr de zwakheid en afhankelijkheid van zijn menselijkheid. Hoewel Hij de Zoon
was, qtaat er, moest Hij Icrcn. Want Hij moest op narde
allereerst al? mens openbaar worden. Want de mens heeft
de schuld gemaakt. Daarom moest Hij als mens de gehoorzaamheid betalen, als een mens zoals wij zijn.
En een mens ir eigen dat hi-i lcren moet. Dat geldt ook
van Christus als mens. Hi-i had als mens niet zo maar de
nodige k e n n i ~op een blaadje voor zich, waarvan Hij alles
eenvoudig kon a f l e ~ e nomdat
,
Hi,j als Zoon in de eeuwige
vrederaad alles mee hedoten had. Hij moest als een mens
een ontwikkeling doormaken, een leerproces. Daar verandert zijn God-7ijn nietï aan.
Zeker. er is onderscheid tussen Christus en ons. Wij moeten gehoor7aamheid leren, doordat wij allereerst onze ongehoorzaamheid afleren. Dat hoefde Christus niet. Hij
was van het begon af gehoorzaam, zonder enig gebrek.
Alleen maar. H ij moest hij het opgroeien wel steeds meer
leren, wat 7ijn Vader van Hem vroeg, tot de laatste consequenties toe.
Hij moest dat leren uit zijn bijbel, de Schriften van het
Oude Testament. Maar ook uit de feiten en ervaringen
van zijn leven. Hier gaat het om het laatste: Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit zijn lijden. Naarmate zijn lijden
zwaarder werd, lecrde Hij telkens meer van de gehoorzaamheid, ontdekte Hij de volle laqt daarvan. Hij Teerde
uit wat in telkens andere situatie5 en nieuwe beslissingen
van Hem verlangd werd.
De Vader ging van stap tot stap met Hem verder. De lessen werden steeds moeilijker, de oefeningen vroegen
steeds meer van Hem. En telkens opnieuw ontdekte Hij
tot zijn diepe droefheid en verschrikking hoe ver de eisen
die de Vader stelde, krachtens de eeuwige vrederaad, wel
gingen. Hoe zwaar de last van onze zonden en van Gods
520

vervloeking up Hem ging drukken.
Zo heeft Hij in zijn gebedsworsteling in Getsemane geleerd, en daarna voor het sanhedrin en Pilatus, en tenslotte ten volle aan het kruis.
Maar Hij bleef ja zeggen tegen God zijn Vader. En naarmate de last zwaarder werd, nam zijn bereidwilligheid
om haar te dragen toe. Hij hield het vol. ook toen de uiterste spankracht gevraagd werd. In de dood aan het
kruis. Toen bereikte Hij hei einde, het hoogtepunt en
dieptepunt van zijn lidden. Toen was Hij volleerd, toen
Hij sprak: Het ir volbracht.
Daardoor, zegt de schrijver, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden. Hij
werd dat, Hij zelf. In Hem is dat heil er nu. En hei wordt
uit Hem uitgedeeld aan allen die Mem gehoorzamen, die
Hem gehoor geven en Bern volgen op de lijdensweg.
Zo bemoedigt de schrijver zijn lezers in hun verdrukking.
Zij moeten leren geloven, dat dat het heerlijke resultaat is
van hun verdrukking. Christus ging door lijden tot heerlijkheid. Wanneer zij als leerlingen Hem willen volgen en
komen waar Hi,j nu is, dan moeten zij dczelfde weg gaan
als hun Meester. Zij moeten dm ook in de vervolging
volharden in de gehoorzaamheid. Zij moeten die leren uit
het lijden dat ze ondergaan.
Dat is de weg die de Vader ook met ons gaat. Zo wil Hij
ons geloof oefenen, ons de gehoorzaamheid aanleren in
een soms harde leerschool. Maar Hij doet het om onze
bestwil, ons tot heil.
Want w i j hebben zo'n oefenschooI hard nodig. Wij verzetten ons meermalen tegen Gods wil. Wanneer Hij de
teugeis zou laten vieren, slaan we op hol en doen we wat
ons zondige vlees ons ingeeft. Met indringende kracht
houdt de brief aan de Hebreeën het ons voor om de gehoorzaamheid aan Vaders wiZ te leren en door oefeningen
steeds sterker e n grondiger te leren. Laten wij die les uit
Gods hand aanvaarden in de soms smartelijke ervaringen
van ons leven, in een meermalen harde leerschool.
We mogen in die beproevingen onze gebeden en srnekingen richten op on7e Vader in de hemel, en met Hem, die
ons redden kan, worstelen om ons gevangen te geven aan
zijn wil. Tn en met Christus.
Want alleen voor wie k m gehoorzamen is Christus door
zijn lijden een oorzaak van eeuwig heil geworden. Nu al,
in dit moeitevol leven. En straks volmaakt. Heil, heling,
her~tel,dat eeuwig is en onuitputtelijk. Ecn eeuwig gewicht van heerlijkheid.

D. Berghuis
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KERKELIJK LEVEP

SAMEN OP WEG MET BR.]. HUIJGEN
Twee gesprekspunten
In de editie van vorige week heeft br. Huijgen gereageerd
op mijn kritiek, die ik enige tijd geleden in deze kolommen uitbracht op zijn lezing voor de Groninger studenten.
Twee gesprekspunten telt hij daarbij centraal: a. de invloed van het post-modernisme op ons geloven, en b. de
vraag nf je de kerk van onderop mag bezien als je haar
beoordeelt.
Met die accenten kan ik accoord gaan, al zal ik onderweg
nog wel eens iets naar voren halen wat Huijgen heeft laten liggen.

A: De invloed van het post-modernisme op ons
geloven
Tocn ik lac, dat Huijgen mijn kritiek zo weergaf, dat ik de
signalering van de invloed van de tijdgeest op onze kerken zou bestrijden. herkende ik mij niet. Dus moet er iets
fout zijn gegaan in de onderlinge communicatie, hetgeen
hoopgevend ge'interpreteerd kan worden. Is e r wellicht
sprake van een misverstand?
Het kan zijn, dat ik te zwaar over Huijgen ben heengevallen. Maar gaf hij daar zeIf dan geen aanleiding toe? Zijn
redevoering voor de Groninger studenten gaf hij niet de
titel mee: 'Pnst-moderne invloeden op de gereformeerde
wereld', zoals hij het nu formuleert. Maar het was: 'Postmoderne verschijnselen in de gereformeerde wereld.' Dat
is heel wat anderr. 'Invloeden op' zal geen zinnig mens
ontkennen, op allerlei manier hebben wij als chrismen
ons te verdedigen hiertegen. Tegen de post-moderne
springvIoed worden in allerijl dijken versterkt, maar soms
zijn de golven nog te hoog of te verraderlijk. Als het
Huijgen d.$árorn te doen is, enkel om de vloed van nihilisme te kcren, dan staan wij naast elkaar. En zeker, daar is
het hem om te doen, dat geeft wederzijds herkenning en
verbondenheid.
Maar de titel was anders. En in het verhaal zei Huijgen
méér. Hij sprak over post-moderne verschijnselea iN de
gereformeerde kerken. Hij bcschreef de afbraak van de
grote verhalen: ons kerkverhaal, ons cultuurverhaal, ons
ambtsverhaal en ons verbondsverhaal. Dat is geen dijkwacht meer, dat is constateren dat hrt hele land i s onder~ e l o p r nEn
. Juist d& hestrijd ik hem ten enen male!
Voor de Gereformeerde Kerken in Nederland is het grote
verhaal over de kerk niet afgelopen, evenmin als de grote
verhalen over ons cultuurmandaat, over ons ambt en over
Gods verbond. In zijn oorspronkelijke lezing poneerde
Huijgen 7ijn stellingen zonder een schijn van bewijs. Nu
draagt hij argumentatie aan d w r te wijzen op artikelen van
J. Douma, F.Pansier, J. Huijgen, J. Klapwijk, C. Trimp en
JAARGANG68126 - 3 APRIL 1993

1

H.J.D. Smit, die stuk voor stuk een dosis kritiek bevatten
op het theologisch denken van prof. dr. K. Schilder. Nu
laat ik de inhoud van deze artikelen eerst maar even nisten. Ik wil nu, in dit verband, enkel de vraag stellen: beseft
de auteur zelf wel wat hij hier doet? Is hij zich ervan bcwust, dat hij al deze schrijvers (inclusief zichzelf) nu laat
opdraven als levend ticwijsmateriaal voor de nihilistische
verschijnselen in onze kerken...?! Dit kàn tmh niet! Het
moet toch mogelijk zijn dat wij open theologiseren. zo ntidig 7eer kritisch naar elkaar toe, zonder dat er een wijs~eer
in onï midden opstaat die de discussie typeert als een verschijnsel van nihilisme ( ' G d is dood, de waarheid valt
wcg')? Deze typering raakt kant nmh wal. Zolang er geen
echte bewijzen worden aangedragen blijft dit een sub.jectieve inschatting van Huigen alleen.
Maar hier zit meer aan vast. De vraag ir: wat is typerend
voor de Gereformeerde Kerken, wat is typi~ch-vrijgemaakt?

Wat i s tybisch-vrijgemaakt?
Hier zit in ieder geval een levensgoot misverstand in ons
gesprek. Ik omrchreef typisch-vrijsernaakt als eenvoudigSchrift2etrouw, maar dat blijkt 'loeigevaarlijk' te zi-in.
Want, zo waarschuwt Huijgen, dan gaan wij afwijkingen
per definitie als niet trouw aan de Schrift betitelen. Tnderdaad, dac was ik van plan: afwijkingen van trouw aun de
Schrift zijn afwijkingen van trouw aan de Schrift, en het
is typisch-vrijgemaakt om dat niet te verdragen. Wie aan
het Woord komt, komt aan God en ontheiligt zijn huis.
En ik weet zeker, dat Huijgen dit mij eens is.
Maar waar gaat de trein uit de rails?
Wel, u kunt het zelf lezen bij Huijgen onder het kopje
Geloven. Hij stelt typisch-vrijgemaakt zo ongeveer gelijk
aan.. . typisch-schilderiams!
En bij herlezing van zijn rede voor de Groninger studenten zie ik, dat het daar ook al zo als uitleg erbij staat, t o ~
4x toe! ik citeer, met weglating van tussenliggende passage's, hoe Huijgen de grote verhalen ziet verdwijnen:
'Allereerst ons Kerkverhaal. K. Schilder beoogdc met
zijn kerkvisie.. .
Vervolgens ons cultuurverhaal. K. Schilder beoogde met
zijn cultuurmandaat.. .
Vervolgens het ambtsverhaal. K. Schilder's ambtsopvatting beoogde.. .
TensIotte het verbondsverhaal. K. Schilder heeft het verbond gesmeed.. .
Kortom, alle specifiek Y n-igemaakte verhalen worden
door de feiten ongeloofwaardig.. . '
Ziedaar, hoe Huijgen een opvallend is-gelijk-teken
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plaatst: vrijgemaakt = schilderiaans.
Maar dan is het niet zo vreemd, dat wij langs elkaar heen
praten. Want zo breng je het beginsel van de Vrijmaking
niet eens in beeld. Wij zijn niet vrijgemaakt vanwege de
opvattingen van een sterfelijk mens, hoe groot hij ook
was, wij hebben ons vrijgemaakt van synode besluiten die
tegen Gods Woord in gingen. In de Vrijmaking werd
'nee' gezegd tegen het machtige subjectivisme, dat de zekerheid van de mens zoekt in de mens zelf en daarom met

hebben het Reformatie genoemd, Calvinisme, Afscheiding, Doleantie, Vrijmaking, maar in al die historische
worstelingen ging het om het éne Grote Verhaal (om een
term uit het post-modernisme van Huijgen te gebruiken).
Het ging om het éne Grote Verhaal van Gods genade in
Jezus Christus, en anders niet. Deze gereformeerde zaak
is ouder dan de Reformatie, dit calvinisme is ouder dan

de zekerheid van de doop niet uit de voeten kon. Dat subjectivisme heeft elders zijn tienduizenden verslagen, hele
Schriftbeschouwingen
werden inmiddels op diezelfde
leest geschoeid: waarheid is alleen nog wat de mens als
waarheid ervaart. Hoe dit samenhangt met het wegvallen
van normen en waarden en hoe dit het nihilisme in de

aan het geloof van Adam en Eva na de zondeval. Zij geloofden God op zijn Woord, op de Moederbelofte, en
daardoor werden zij behouden. In de kern van de zaak
hebben wij daar niets aan toe te voegen. Wij weten wel
meer, intussen, maar alles wat God ons verder openbaart
lag toch al in de Moederbelofte besloten.

kaart speelt, laat zich raden.
Maar juist daarom houd ik dankbaar overeind, als het eigene van de Vrijmaking, dat het Woord van God gezag
heeft in zichzelf. Het geeft een zéker houvast, ook in onze
tijd.
Welnu, dit eenvoudig-Schriftgetrouw
zijn komt ook bij
Huijgen duidelijk naar voren. Wij kunnen hardop tegen
elkaar zeggen, dat daarin geen enkel verschil is tussen
ons. Maar het verwarrende is, dat Huijgen het typischvrijgemaakte toch ergens anders in zoekt, in verhalen
waar hij scherpe kritiek op heeft. Door deze woordkeus
wekt hij in zijn spreekbeurten de indruk, dat hij de hele
Vrijmaking afbreekt, terwijl bij enig doorvragen blijkt dat
dit beslist zijn bedoeling niet is. Dat heb ik intussen ingezien, daar ben ik blij om en daarom wil ik dat nu ook
openlijk zeggen. Maar hoeveel jongeren zijn inmiddels
toch op dit verkeerde been gezet, dat het grote geloofsverhaal van de Vrijmaking zou opgaan in de rook van nihilistische tendenzen. ..?

Daarom

1934, op het eeuwfeest van de Afscheiding, sprak hij de
rede uit De dogmatische betekenis der' Afscheiding' ook
voor onzen tijd (opgenomen in De Kerk deel 11). Daarin
sprak hij o.a. over het beginsel van de Afscheiding, om
duidelijk te maken dat de Afscheiding géén beginsel hàd.
Zij had niet iets eigens, waarmee zij opnieuw begon.
Maar zij greep, zoals elke reformatie, terug op het oorspronkelijke. En dat oorspronkelijk wijst Schilder aan in
Micha 6 : 8: 'Hij heeft u bekend gemaakt, 0 mens, wat
goed is en wat de HERE van u vraagt: niet anders dan
recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.' Zo oud is het eigene van
de Afscheiding, volgens K.S.; hoe oud zou volgens hem
dan het eigene van de Vrijmaking zijn?

Kernbesef
Deze term 'kembesef' ontleen ik aan ds. H.J.J. Feenstra,
die daarmee werkt in zijn boekje Was Abraham gereformeerd? Een schitterend boekje, dat iedereen zou moeten
lezen.
Met kembesef wil Feenstra aanduiden, dat wij niet bij de
buitenkant van de dingen moeten blijven staan, maar dat
wij zullen doorvragen naar wat erin opgesloten ligt. Zo
komt hij tot de vraag: wat is de kern van de naam' gereformeerd'? Hij geeft het antwoord: alles wat Bijbels is. In
de Bijbel vinden wij de wil van God, de openbaring van
de verlossing. En dat is geen groepsbelang, maar een universele zaak.
Wat is dan gereformeerd? Dat je God gelooft op zijn
Woord.
Maar (en dat is het verrassende) die zaak is ouder dan het
woord. Abraham héétte nog niet gereformeerd, maar hij
wàs het wel. Het vertrouwen op het Woord van God en
leven in zijn verbond hebben wij, gereformeerden in de
20e eeuw, met Abraham gemeenschappelijk. Wie kernbesef ontwikkelt, ziet die éne zaak door de eeuwen heen
centraal staan, zij het onder verschillende namen. Mensen

Kritiek mag
Op grond van dit alles mag ik de conclusie trekken, dat
br. Huijgen verwarring sticht doordat hij veel te grote
woorden gebruikt. Hij constateert dat K. Schilder op allerlei manier nagerekend en bekritiseerd wordt. En vervolgens trekt hij het land in met de vraag, of wij nog wel
één grondnoemer hebben van waaruit wij vertrekken.
Zelf heeft hij daar zijn twijfels over, zo heeft hij openlijk
gezegd. Waaruit hij vervolgens de conclusie trekt, dat er
in de Gereformeerde Kerken nihilistische verschijnselen
zIJn. ..
Ik ben van mening, dat br. Huijgen, ondanks zijn goede
bedoelingen, door deze buitensporige taxaties schade kan
berokkenen aan de eensgezindheid binnen de kerken. Het
is nogal wat, als hij publiek in twijfel trekt of wij nog wel
één grondnoemer hebben van waaruit wij vertrekken.
Tenminste, zo zegt hij dat... Want bij verder doorvragen
blijkt dat hij bedoelt, dat K. Schilder ook niet in alles gelijk had, en dat bepaalde eenzijdigheden bij Schilder wellicht de oorzaak zijn van een zekere moeheid in de kerken. Volgens Huijgen was het denken van Schilder te
veel vanuit God, waardoor de persoonlijke relatie met
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Calvijn, enz. En dit typisch-vrijgemaakte is ouder dan de
Vrijmaking. Wat nu typisch-vrijgemaakt is, is exact gelijk

deugt

de gelijkstelling

= schilderi-

vrijgemaakt

aans niet. Tenminste niet op die manier zoals Huijgen
daar gebruik van maakt, dat met kritiek op Schilder het
eigen verhaal van de Vrijmaking zou verdwijnen.
Schilder zou zich daar allerminst in herkend hebben. In
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Christii~te weinig aandacht zou heblien ontvangen. Deze
kritiek ~nhy,mits zi,f goed onderbouwd wordt en echt
doel arin Schilder's denkcn.
Maar Huijgen is in de Corniulering van ~ i j nkritiek veel te
algemeen. Dit kan haast niet anders dan jongeren demotiveren e n in verwarring brengen, al is dit ~ i j nbedoeling
zeker niet. Terwijl het ook een stuk poluriqatie oproept,
uiteraard: wie enig (kem)hesef heeft vrjn de betekenis van
de Vrijmaking, laat zich niet beroven van de waarde daarvan.
Daarom zou ik br. Huijgen willen vragen: wilt u misschien iiw taxaties "nerien? Als u met uw waarnemingen
Rinnen de proporties van de werkelijkheid blijft, zal er
veel onnodigc discussie verdwijnen. Wat u wilt opboiiwen, een Feincente die leeft met haar Heiland, wil ik ook
opbouwen, dat wille11wij somen. Maar u breekt er veel te
vcel bij af, dat geeft een ravage die onnodig en onverantwoord is.
Zekcr, kritiek mitg, Iaat daar geen miqverstand over zijii.
Ook kritiek op K. Schilder mag. Daardoor stort de kerk
van Jezus Christus nict in. Iedere grote theoloog heeft
naast zijn verdiensten ook rijn uitschieters, dat is nu eenmaal zo. Daar kunnen wij samen over praten, discussicren en theologiseren. al naar behoefte. Maar dat zullen
wij dan altijd doen dom het theologisch denkwerk te toetsen aan de Schrift. Dùt is d6k typisch-vrzjgemaakt: geen
geschrift vaii mensen stellen wij op ékn lijn met de Heilige Schrift (art. 7 N.G.B.), evenmin als de besluiten van
een syntide (art. 31 K.O.). En ziet Huijgen dat typischvrijgemaakte dan zelf niet, wanneer hij tal van critici de
revue laat passeren? Onheknmmerd hrengt hij de één na
de ander naar voren, waarin hiJ in zienswijze van
K. Schilder verschilt. Dat is geen enkel probleem, daar
wordt niemand voor gecensureerd of zo, dit is ook mogelijk in de collegezalen van onze Theologische Universiteit. Daarom zie ik ons ook nog niet zo in een soort nakuypcriaanse valkuil vallen, zoals Huijgen dat zegt, alsof
nu het gedachtengoed van Schilder boven alle kritiek ver'
heven zou 7ijn.
Kritiek mag. Maar wij zullen haar wel narekenen. Niet alle commentaar wordt b(i voorbaat aanvaard. En om dan
meteen icts te noemen: her gaat mij bij Huijgen wel wat
te vlot, als hij een serie auteur? en artikelen noemt met
o.a. kritiek (lp Schilder, en daamit concludeert dat het
verhaal van de cultuur bijv. ineen? weg is. J. Douma bijv.
heeft in het artikel waar Huijgen naar verwijst veel kritiek
op de uitwerking van het cultuurmandaat bij Schilder,
maar tegelijk aarzelt hij niet oin te zeggen dat hij van hart~ met het thema instemt. waarin d e naam van Christus
aan de cultuur verbonden wordt. Is het verhaal dan weg,
is dat een goede concltisie? Het komt mij voor, dat Muijgen hierin toch wel erg ongenuanceerd is. En als
C. Trinip aandacht vraagt voor het overwicht van de helofte ten aanzien van de eis, is dan het verbondsverhaal
weg? Dat is een buitensporige conclusie. Worden hier de
verschijnselen niet geprrsl, terwille van de valgehoudet~
vergelijking met het post-modemisme?
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Ontwikkelingspsychologje
Hui,Jgen neemt het mij een k e t j e kwalijk, dal ik de ontwikkelingspsychologie erbij heh gehaald. Wellicht komt
dat mede, doordat hij dit verschijnsel enigszins negatief
laadt.
Dat was geens7ins mijn bedoeling. [k heb alleen willen
laten zien, dat ieder mens, als hij in de groei naar volwas~enheidde waarheid wil aanvaarden, dit niet zal doen
omdat een ander het zegt, maar omdat hij er zelf achter
staat. Daarbij zal hij rwimte moeten hebben en ontvanyen,
om in die waarhcid zijn eigen accenten aan te brengen.
Welnu, als Huijgen met zijn redevoering de ene studentenvereniging na de andere bezoekt, zal hij met de psychologie van de ontwikkeling wel rekening moeten houden, omdat hij anders voor ongeloof cn vertwijfeling
aanziet wat ten diepste een proces van eigen aanvaarden
van de waarheid is! Niet dat er geen ongeloof en vertwijfeling kan voorkomen, begrijp me goed. Maar de algemene constatexing dat d e verhalen van de Vrijmaking niet
meer aan~laangaat mij veel te ver. Een jongere, waarin
de HeiIige G e e ~ woont,
t
wil best aanvaarden, als hij maar
weet waarbrn. Dan komt hij met vragen, met kritische
vragen, met negatieve vragen, en noem maar op. Daarin
zoekt hij antwoorden, welnu, geef die antwoorden dan.
Laat hem zien wat het typisch-vrijgemaakte is, maak hem
daar warm voor er1 laat hem zien hoe hij dit zelf vorm kan
geven in zijn eigen leven.
Daa1bi.j herkende ik de psychologie van de ontwikkeling
ook in het verhaal van Hui,jgen zelf. Nadat hij breed omschreven heeft hoe volgens hem het verhaal van de Vrijmaking niet meer aanslaat, adviseert hij zi,jn hoorders
naar Calvijn te luisteren. Maar het verhaal van Calvijn is
hetzelfdc als het verhaal van de Vrijmaking: her is het
Grote Verhaal van Gods ontferming in Jezus Christus, sola gratia, sola fide en soIa scriptura.
Uiteraard had Calvijn zijn eigen manies van zeggen. Hi-i
zei hel ook allemaal heel eenvoudig. De Institutie is voor
iedereen toegankelijk, want Calvijn wilde ook mensen
bereiken die in geen jaren een goede preek hadden gehoord, ja die zelfs nog nooit de Bijbel in handen hadden
gehad. Kennelijk i?daar in onze tijd weer behoefte aan,
om de dingen eenvoudig te zeggen en te horen. Het klinkt
menigeen persoonlijker in d e oren, of dat nu terecht is of
niet. Welnu, dat niàg. Van mij mag Huijgen de voorkeur
geven aan Calvijn, als hij (en daar gaat het mij om) hiervan maar geen tegenstelling maakt tot de zaak van de
Vrijmaking. Want zijn voorkeur is niet anders dan een eigen accent In hetzelfde Grote Verhaal van onze God.

B: M a g je de kerk van onderaf beoordelen?
Dit is het tweede gesprekspunt, dat Huijgen aansnijdt. En
ook hier zie ik wel mogelqkheden om het samen eens te
worden, als wij tenminste eerst elkaar goed begrijpen.
Huijgen geeft mij zo weer: 'We raken hier aan het grootste bezwaar dat ds. Luiten heeft tegen mijn analyse van
het kerkelijk leven. Als ik vanuit het vertrekpunt van de
filosofie het kerkelijk leven analyseer, vergelijk ik dan

niet appel? met peren'!'
Deze weergave doet te kort aan mijn artikel. Ek vroeg mij
af, als je zo de kerk van onderen wilt bekijken zoals Huijgen doet, o f j e dan het wezen van het kerkelijk leven nog
wel in vizier kunt krijgen. Die vraag beklemde mij des te
meer, omdat ik Huijgen in dit filosofisch spoor zag komen tot overeenknmsten tussen nihilisme ('God is dood')
en de kerk van Jezus Christus. In dat verband zei ik: hoe
kun je nu toch een appel beoordelen met de kenmerken
van een peer? Of beter gezegd: hoe kun je een gezondmrtkend medicijn beoordelen aan de hand van de eigenschappen van een dodelijk vergif? Ook al hebben ze misschien dezelfde kleur en smaak.
Dus, om kort te gaan, de appel en de peer die Huijgen oppakt zijn niet jïlosofie en kerkeliJk leven, maar azhllisme
en kerkelijk leven. Dat maakt het probleem wel een beetje anders. Ik heb niet beweerd, en dat wil ik ook niet hweren, dat de filosofie niet van nut kan zijn voos het kerkelijk leven. Ik heb wel geconstateerd, dat Huijgen met
alleen de filosofie zoveel wil doen, dat hij het verschil
niet meer in rekening b r e n ~ ttussen de uitgangspunten
van het nihilisme en het fundament van de kerk. Ik heb
met voorbeelden aangetoond, dat hij met zijn beoordelingen en vergelijkingen veel te veel in het uiterlijke blijft
steken, hij had dieper moeten peilen.
Met een hijhelr voorbeeld wil ik dit verduidelijken.

Als twee hetzelfde doen, i s het nog niet

hetzelfde
Wanneer onze Heiland spreekt over de dag van zijn wederkomst, waarschuwt Hij dat e r dan twee op het veld
zullen zijn. De één zal worden aangenomen, de ander
achtergelaten. Twee vrouwen zullen aan het malen zijn,
de één zal worden aangenomen, de ander achtergelaten
(Lukas 1 7).
Ten aanzien van deze waarschuwing e n met het m g op
de argumentatie van br. Huijgen zou ik de vraag willen
stellen: kun je zeggen, dat de één en de ander met hetzelfde bezig zijn?
Iemand zal zeggen 'Ja, zij bewerken beiden het land, en
zij vetrichten dezelfde arbeid.'
Maar het antwoord is: 'Nee, want de één dient God en de
ander niet. De één is christen en de ander is atheïst'.
Ziedaar her verschil tussen een uiterlijke waarneming en
een geestelijke taxatie; deze laatste blijkt beslissend te
zijn.

Mag ik vervolgens zo vrij zijn de waarschuwingen van de
Here Jezus met één v o o r k ! d uit re breiden? Ik zal blijven binnen de grenzen van wat qua toepassing verantwoord is:
'Twee mensen worstelen met de vragen van de tijd. De
één zal worden aangenomen, de ander achtergelaten.'
Kun je zeggen, dat zij dezeIfde worsteling kennen?
Ik dacht het niet. Want de &énstrijdt om het geloof te bchouden, voor de ander is God verleden tijd, een dode god.
Ziedaar het onderscheid tussen christendom en post-mo-

zijn, maar naar Gods oordeel hebben zij niets gemeenschappelijk.
Hiermee hoop ik aangetoond te hebben, dat elke wctenschappelijke benadering van de kerk en het kerkelijk leven alleen zinvol kan zijn als de wetenschap haar grenzen
in acht neemt. Vergelijkingen kunnen nuttig zgn. Zo kan
de filosofie bijv. nagaan, in hoeverre de vragen van deze
tijd van invloed zijn op het leven in de kerk. Op die manier schrijft bijv. P.A. Bergwei-ff waardevolle artikelen
hierover in het Nederlands Dagblad.
Maar hij Huijgen voltrekt zich een geljkschakeceling, dá6rin gaat hij te ver. Je moet niet denken dat je met filosofie
alleen het hart van de kerk kunt peilen, want de kerk is uit
God. Zo kun je ook met filosofie alleen niet de vraagstellingen binnen de kerk peilen, want deze v r q e n komen
voort uit geloof. Dat heeft Huijgen niet in rekening gebracht. Ik mag hem herinneren aan zijn voorbeeld, dat hij
noemde ter illustratie van het wegvallen van waarheid en
eenheid (fase 2 van God is dood): Hui,jyen signaleerde
die fase 2 binnen de kerken (!) in het verschijnen van 3
verschillende bladen, D E Reformatie, Refor~nandaen Bij
de Tijd. Hij benadnikte de verschillen en trok zijn conclusie. De filosoof had de overeenkomsten gezien. Maar
hi~i-tegenprotesteerde ik. Zowel De Reformarie als Kcformanda als Bij de Tijd schrijven vanuit de liefde tot
Christus met het oog op zijn kerk. Dat geeft verschillende
vragen en toepassingen, maar, zo voerde ik aan, van daaruit mag je niet de éénheid in geloof voor vervallen verklaren. Dan heb je een oordeel op het uiterlijk af, hetgeen
een onjuist gebruik van de wetenschap is.
Daarom, als Huijgen mij vraagt of de filosofie en welke
wetenschap dan ook voor het kerkelijk leven van betekenis kunnen zijn, dan zijn wij het gauw eens. Dat had hij
trouwens wel kunnen vermoeden, doordat ik zelf een stuk
psychologie erbij haalde.
Maar de wetenschap heeft wel zijn grenzen. God ziet namelijk het hart aan, en wat Hij daar 7iet, is het verschil
tussen leven en dood, tussen 'eu~ebeia' en 'asebeia'
(godsvrucht en atheïsme, zie J. Kamphuis, Godsvr~cht
een kracht).

De keesrijde
In her begin van zijn artikel van vorige week schrijft
Huijgen, dat hij op een gegeven moment toch iets las bij
mij wat bij hem overkwam als een motie van wanuouwen.
Ik denk dat hij dat juist gevoeld heeft.
Want tot twee keer toe heeft hij nu geschreven, dat wij
moeten loskomen uit onze 'vaste posities', a1 zal dat het
gevaar opleveren dat wij 'verzanden in relativisme en
scepticisme' .
Dat is een oproep, die je als christen niet kunt doen. Onze
vaste positie vinden wij in Schrift en belijdenis, daar hehben wij publiek 'ja' op gezegd en daar heb ik ook mijn
handtekening onder staan. Ik kan totaal niet plaatsen dat
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dat allemaal eerst op losse schroeven zou m w t c n worden
gesteld, om ven~olgenïdoor de 'leegte' hecn in een een
nieuwe rijkdom te komen. Dat klinkt mij veel te filosofisch en te weinig chrirtelijk. Dat i s de keerijde bij Huijgen. Nadat h i j vanuit de filoqofie zijn analyse heeft gepleepd van het kerkelijk leven, prnbeert hij lan,."s een
nihilistisch getinte weg tot een nieuw kerkelijk revival te
komen. Het risico daarbij i s wel, dat je onderweg in het
nihiliqme blijft steken...
Hier lijkt de afstand tucsen Huijgen en mij zeer groot.
Het verrassende i q evenwel opnieuw. dat Huijaqennier hedoelt war hij iegr. Als je hij Huijgen doorvraagt naar wat
hij verstaat onder onze 'vaste posities'. d a n geeft hij het
antwoord: de gedachten van K. Schilder. Dan stort voor
mij zijn betoog weer als een kaartenhuis in elkaar. Want
de gedachten van K. Schilder, hoe verrijkend ook. zijn
onze vaste posities niet! Met een gerust hart geef ik ze alIemaal in bespreking, als ik weet dat dat gesprek wordt
gevoerd op de haqic van Schrift en helijdenis. Daarin zie
ik geen enkel probleem en geen enkele bedreiging, Dan
ga ik ook zeker de 'leegte' niet in, en op geen enkele manier lopen w i j daarhij het gevaar te verzanden in het nihilisme. Die woorden zijn te groot en verkeerd gekoyen,
weer moet diezelfde conclusie getrokken worden.

*** Na het congres
We hebben op 12 maart j.l., in Nijkerk een goed congres
gehad. Zo'n congres geeft uiteraard maar beperkte mogelijkheden. Je moet er dan ook nooit te veel van verwachten. Maar als één van de middelen die we kunnen benutten om verder me2 elkaar te komen heeft het zeker zin gehad.
Vooral over het onderwerp 'de kerk' kon behoorlijk worden
doorgepraat. Voor het onderwerp 'kerk en organisatre'
bleef waminder tijd over. Voor beide onderwerpen geldt
mijns inziens, dat we het gesprek moeten voortzetteni
Daarbij zouden we ons allemaal moeten inspannen om
wegen te wijzen en formuleringen te smeden, dre bijbels
en confessioneel verantwoord zijn, en tegelijk voor velen
aanvaardbaar.
Aan het voortgaand gesprek wil ik in enkele "driestarren'
een bijdrage leveren door wat nader in te gaan op een
van de centrale punten in de debatten van de laatste jaren: hoe verhouden zich kerkelijke verdeeldheid en Confecsioriele eenheid?
Kun je zeggen: 'kerkefbjke verdeeldheid sluit confessionele
homogeniteit niet uit'? Anders gezegd: kerkelijk leven we
wel gescheiden, maar confessioneel zijn we het met mensen in sommige andere kerkgemeenschappen helemaal
eens. Is dat waar7 Kunnen we kerkelijk verschillende wegen gaan, en tegelijk constateren. dat er in ons belijden
geen verschillen zijn en dat we confessioneel een zip7
*** Kerkelijk verdeeld - confessioneel

Samen op weg
Het mag duidelijk zijn, dat Huijgen e n ik niet tegenover
elkaar staan, integendeel. Omdat zijn lezingen een publiek karakter hebben, ben ik publiek op hem i n gegaan.
Daaruit is nu dit gesprek ontstaan, in onderling: overleg.
Ik hecht eraan te benadrukken. dat wij hetzelfde doel
voor ogen hebben. Wat Huijgen nastreeft, wil ik ook bereiken. Ik heb echter bezwaar tegen zijn filosotisch getinte taxalies en werkwijze én ik wil voorkomen dat een
nieuw élan zou worden bereikt ten koste van het typischvrijyemaakte. Die prijs i s te h o o ~ die
. w i l en die mag ik
niet neertellen.
Als Huijgen echter onder typisch-vrijgemaakt blijkt te
verstaan een kritiekloos vasthouden aan alles wat
K. Schilder heeft gezegd en evenzo aan tal van meningen
en tradities. dan w i l ik hem vragen: zou het niet mogelijk
zijn uw subjectieve inschattin~ente relativeren en u w
woordgebruik te herzien? Dan w i l ik zeker op uw uitnodiging ingaan om samen de weg te bewandelen die vrij i s
van conservatisme en van sceptici~me.De weg die gewezen wordt door Gods levende Woord en die gegaan wordt
in perqoonlijk en gemeenschappelijk geloof.

B. Luiten

homogeen?
De stelling, dat er kerkel* wel een scheiding is tussen
bijv. christelijk-gereformeerden, Nederlands-gereformeerden, gerneente-bonders en ons, vrijgemaakte gereformeerden, maar dat het geen confess~onele
scheiding is
en dat we in ons belijden eigenlijk een en homogeen zijn,
is mijns inziens niet houdbaar. Ze is onvoorzrchtig en ongenuanceerd, ze camoufleert de realiteit en rs voor de Gereformeerde Kerken ook riskant. Ik wil dat graag nader
aanwijzen.
Twee dingen wil ik daarbrj voorop stellen, om alle misverstand te voorkomen. In de eerste plaats, ik zal niet beweren, dat je voor christelijke aktiviteiten in organisatorisch
verband altijd alleen maar kunt en mag samenwerken met
mensen, met wie je in één kerkelijke gemeenschap leeft.
Alleen, dan moet je er wel het goede verhaal bij vertellen.
Je moet een goede basis voor de samenwerking formuleren. Je moet ook reëel bestaande verschillen niet verdoezelen. Dan laat zich zeker een christelijke samenwerking
denken, die we niet alleen maar ternauwernood kunnen
accepteren, maar zelfs van harte toejuichen.
In de tweede plaats. Ik ontken van mensen buiten de Gereformeerde Kerken niet, dat we een sterke geestelijke
verwantschap met hen hebben en dat ons hart naar hen
urtgaat. Ik zeg niet, dat wo de gereformeerde belijders zijn
en ZIJ nret; dat er alleen maar een diepe confessionele
kloof is tussen hen en ons, of iets dergelijks. Laten we blij
zijn, dat we op dezelfde confessionele grondslag willen
staan, dat we daarnaar kunnen verwijzen en er elkaar op
aan kunnen spreken.
Maar dat betekent nog niet, dat we de huidige stand van
zaken generaliserend kunnen benoemen als 'confessionele homogeniteit'. Pat is een brug te ver. We zeggen
iets, wat tot op grote hoogte waar kan zijn, maar waar
toch te veel op af te dingen is om het als de oplossing
voor ons organisatie-probleem te hanteren.
Volgende week D.V. verder.

M. te Velde
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GEKNIPT VOOR VANDAAG

Prof J Kamphuis
Godsvrucht - een kracht
Antwoord aan de secularisatie

LEVENSLEIDING
Bc tncnsheid rn het Wr,s!rn van Eui'opu laeefi het Woord van
God in~ei.rrilu'rooi. de rrde. Ze heeft de rede uls onafTianklijk
hes( houwd en haai vriafgoud en i'rrrcrd u1.i onfrs'lhaie gids in
h ~ Ievera.
t
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Daarna heefr :e (.lip rtrle i8eiwisseldvoor he! weren. het nndrrZOPA., hei kenncn von de weirld van natuur en gesrhîrdrnir.
maai me! hi~itrnsl~iitrng
i u n God.

'

.I

"l I ? I u q '
l.@nrirwiui FY

Een rode draad in hedendaags
pastoraat de strijd tegen seculari..tie
prof Kamphuis beschrijft
op
.
.
praktische wilze de godsvrucht,
ofwel de oefening van de christelilke deugden, als krachtig wapen in
die strild.
88 pag , paperback, f 10,90

En ver~~ol~qens,
torn ook dir releurstelde, heëfr de rnenrhpid -i( h
ppkeei,d itacrr het lcvcn. Het Ieven In Izct uigrmeen en hrt mcnsenlr,i,en in her hijzonrlr~~.
Ongelooflijk ititr~ressunt,onbpst hrijflok helungiijk. hrt r n i ~ eclar de moeite waorrl was om zich in te
vri-drqicn

Ds.M J C Blok
Je staat er niet alleen voor
De ongehuwde in de gemeente
De! 'ongewild o n g e h u w d e ~ o o r t
erbi] Maar hoe gaat dat in de
praktijk? Informatie over vel@facetten van het ongehuwd-zip
vereenzarnrng, de seksualiteitsbelevmg, het huwelqksbureau En
natuurlijk het pastoraat

Daarnu maaide de do00 her l e v ~ nrnccriogenloos weg Dc cllcrrde cn de verwording nrrri.pen hpt l ~ v r nrrls ren sfuk sp~rI.<~oed
hren en w e r . WPIIrven werd hoc Inn~ei-/toe meer ecn ti-agzch
cri d(>rrn eiiJnnont,qing de deriker totaal. Toen i.ie1 her prs3imr.rme o p Oe M ~ P S I P rnrtir
~ ~ P 01% een doodskl~~ri.
En ttu ijei-Waai? hij
niet te M'CICII. W C I ~ I . I I I F~ 1 1 dien!
~ s en of ivij nog een taak en rrti
hoop hehkeir in r l ~wprrld.

96 pag.,paperback, f 11,50

ril dr rhr~itclljiewmcrrldh r d t in een k w a d ~tod dr
Scitr ifr. lier Woord iron God. vcivangen riool- de rriadrti~ Door
de oi~erleverrn~q
pn h ~ ilasrltoicdcn
r
aan M a r de vaderen hnddrw
ge-egd.

De rncnsheid

Verkrijgbaar in de boekhandel

Toen
autnrireit van de raderen nipt Ievmd en niet warm
bleek te zijpi. toen men duui in geen hart l,oeldc kklppert r n ?#r h
het levende hui-r ~ ' i l dvoelen.
~
heefj mcn dc h-adilie in\qeruzld
iboorde reli(cieu:r pri.ai- in^, ivoorde godsdienstige he~indingen
hrt gevriel, (/ut herer :nu zijn dut1 her doirc n.cten.

Muur ook her g-~i~nrl
hoor1 als steunpilaar imunhet leijen greti
weersrund nan dr u"i.is~lingeni'an (jrp tzJd en kon de m m s mrt
h p ~zijn
f geu-irht van hoop en vrees nict drogen En de menr die
de vonk von dit gr\,ocl itier ~ r ~ r d kon
e r doorgei~en.i.eizonk, hil
gebrek aon alEr vasthercl In her ongeloof
Nog een trjdldlang l e e f d ~hg iqcrridr rritctt. DP iiidime as van h ~ t
t ~ ~ t i~eikwikrr
ui
hem nog een pnogf en beil.mrde hem votir vei srening. Toen hcr luutste vonkje was gedoofd, Kwam de harre
k014 van de rei-twijfeling.
D IT hopff otir niet K ijprbu:en: W I P God veriroar hefff smust op
smarr t~ v i ~ z ~En
n . een wewld. die Grd i.er!unr en zijn vastheden ~ ~ e , q ~ ~houdr
r ~ p itier
t , mrei- over (dart onze wrreld overgehouder1 hreft.
Df wci-eld var? de moderne fild ulr geheel en ont:aglzjk ieei
mpnsrn duoirtt staan met Irgr hutrden In eer1 lege M ' P T Mer
~~.
een koud hart Ar( een uir,~edonfdIrrcnsvuiir
I'rrbau.r K daar nrer over.
De mms krrn nier op :irh:rlfstuun, kala iiiet zonder leid in^, iarer
zondei een as te hasis. En dry m i g e vrasre basis, de enige lerd~ng
die helpt 1s God en de Epirirng iun God.
Hauiast geefr alleen h ~ Izii~trren
t
narai God, die in Zijn Woord
gesproken heefi en spreekt. Leldrng ,s n l l e ~ ndr leiding i8an
God, dre in Chrisrris Jezus n ~ z ade
~ - mens roe ~ ~ k n m i.c
e nen hij
hem wil komen wolipn.
Uit: K. Sietsmn. 'Het chriïtelijk leven'. 1939.

mijn zoon, mijn zoon!

0
0

Een dlkke, open brief aan longeren
en ouders tussen vervreemding en
bekering, vreugde en verdriet. Een
longe predikant laat zijn hart spreken over kerkverlating en de vervreemding die daaraan vooraf gaat
Krltisch en opbouwend.

184 pag , paperback, f 19,50
Verkrilgbaar in de bcekhandel

JAARGANG68126 - 3 APRIL 1993

I

GELEGENIONGELEGEN

Elkaar nodig
Bip dc toeëigcning: viin het heil hebben wi,i te doen :ou4eI
met het toeeigenende, het deelachtigrnakende werk van
de Heilige Geext als ook mei de toeëigening van het heil
door de gelovige -. dat is het reflexieve. het zich toeëigenen.
Het één sliiit het iinder nier uit. De G e e ~ eigent
t
ons het
door Christus verworven en her door de Vader beschikte
heil toe in dr H,P.T i.oil de werking en de versterking van
het geloof in de harten van Gods uitverkorenen.
Het chrdqt. gereformeerde 'hczinningsstuk' wil primair
toeeigenende werk
spreken over en 'egt de 'adruk !?'
van de Heilige Geest zonder de toeëigening door het KC!oogte verwaarlozen. Wanneer ik het goed zie. benadrukken wij. gereformeerden, gewoonlijk de toeëigening door
het geloof, zondcr hct rori;igcnende werk van de Geest te
ontkennen of te willen verwsarlozen.
Hier ktinnen zonder twijfel accent-verschillen ontstaan.
Ze zijn ook nict zonder betekenis voor de prediking en
voor heel dc leiding aan het geloofsleven.
Dat wordt duidelijk. alq we er op lettcn wiiar de gevaren
dreigen. indien rncn zich op hei eigen accent zou fixeren
en geen aandacht 7011 hebben voor wat niet verwaarloosd
mag worden. We zouden
kunnen zeggen:
we Ons
als christ. gereformeerden en gereformeerden afsluiten
zouden voor elkaar cn ~oiidendenken dat we elkaar niet
nodig hebben voor het (jeren) verstaan van het werk
Gods vóór ons. aan on5 en in ons.
P
' (de noodzaak van) het
Indien men 7 i c h 7ou
toeEigcnende werk van de Heilige Geest en zou verwaarlozen (de roeping tot) de toeeigening door het geloof, dhn
zou de oproep om gelovig met Gods &loften
te zijn, schade lijden. Dan zuu uit het zicht raken dat het
geloof geheet en al een leven met e n uit Gods beloften is.
hij de aanvang en bij de voorrgang van het nieuwe leven,
voor heden en tockom~t.Zelfs de eigen aard van het toeeigenende werk van de Heiliee Gccst zoiiclen we dan niet
meer verstaan, terwijl we denken nu juist daarvoor de
wacht te hetrekken! De eigen aard van dit werk is immers, zoals het doopformulier onderwijst. dat Hij ons
toeëi2ent. wat wij 'in Christus hchhen'. dat Hij ons toeeigent het hcil rins in de belofte van het verbond toegeze_gd.
Anderzijds - indien we ons zouden fixeren op (de roeping tot) de toecisenin9 door hel geloof en het toeëigenende werk van de Heilige Geest zouden venvawlozen,
dan zou het voortdurende afhankelijke leven uit Gods genade schade lijden. Dan zou uit het zicht raken dat ons
geloof niet meer I S dan een leye hand, waarmee wij al
Gods gaven ontvangen. Zelfs de eigen aard van het toeeigenende gelotif. nl. dar het geheel het werk van de
Geest ix. zoudcn we niet meer verstaan.
Enerzijds zou dan het gevaar van cen p u s s i ~ iinstelling
.~
7iclithriar worden, die vaak gepaard gaat met een sub-jectlvisme. dat geen oor voor Godq beloften heeft. Anderzijds
is er dan het Tevaar van een ar.tîiistisr.he benadering van
het geloofsleven, di kwi,j!s verbonden met een objectivisme. dat Gods beloften niet ziet liggen in de hand van de
Geest des Heren.

Het 'sola fide' kan met de mond geroemd worden en metterdaad verkommeren. Het 'sola gratia' kan een post pro
memorie worden. maar het leven. ook het gebeds-leven
niet meer beheersen.
WUIhchhen M*Yclhuui- t?odi>q?
In de7e toch betrekkelijk
'kleinschali~e'ontmoeting tussen christ. gereformeerden
krijgen wij te maken met de gmte wet
van het lichaam van christus: alleen
al de
gaan we iets verstaan van de rijkdom van Gods alles-omvattend heilswerk.
Hij
geeft
het
gelovig werkzaam 7ijn met zijn heilskloften en tegelijk
bij her begin en bij de
van de geloofsweg de
~ , di,
blijft van qouvereine
genade, de dneenige God
van ons heil,
wonderlijke diepre van de omgang
sen de Here God en de mens, die als zondaar geroepen
wordt en die door de G~~~~
wordt tot
geh
i
Christuq
-,
we
zulten
die
doorgronmeensc ap n
God heeft ons
aan Plkaar toegewezen om
den!
d, boodschap vm
heil in haar katholieke rijkdom te
ver,taan kn te doen
rlkaor tmgewezen zijn en elkaar nodig hebben,
heb ik hierboven geprobeerd onder woorden re brengen,
toen ik wees op de gevaren 'enerzijds' en 'anderzijds'. Ik
ben me
dat hier weer het gevaar
het
schematiseren op komt zetten. We zouden kunnen menen. dat als we nu _goedlenen op de elementen, die hij het
'enerzijds' en hel 'anderzijds' aan de o d e komen (het
werk van ~~d~ G~~~~en de werkzaamheid van het geloof). dat we dan de geheimen van Gods omgang met
volk in onze logische greep
Maar het
wonder
We hebben een God - de Leven d e ! - die ,,it de dood de dodfPIroept tot het leven en
die ons zegt dat het wederbarende werk van zijn eigen
de7e opstanding van doden hewerkt, Maar
Geest
Hij is ook de God, die uit de doden de doden rbept tot het
leven en die ons leert, dat het evangelie, waardoor wij gemepen worden, het zaad van de wede7geboofle i%+
Het oude
lied:
Ontwaakt gij die slaapt
en staat op uit de doden
en Christus zal over u lichten
is v,,
klare eenvoud+
Het ook onpeilhaar diep. Alle
,,tionalisten
kunnen er maar zo de spot mee drijven Inct
zo als
het visioen dat ~ ~ ~kreeg,
~ Eh ~37,
i, over
~ het
l
d,l
de zeer dorre dodsheen$eren! l en ons
duidelijk maken, dat van dat lied niets klopt, Maar het
van Gods kinderen kent het geheim en zingt mee.
Ook verstaat dat hart dat dit nu het beginsel van de eeuw ig e vreugde is.
Hoe zouden dan de harten niet tot elkáár neigen en er op
bedacht worden zich niet voor elkaar af te stuiten: als de
viil zal klinken,dan moet het een koor warden -,
een kerk-koor,
zeker, want tod de HERE troont op de
lofzangen i.anIsraPI,
Daarom
we spreken over het .enerzijds,-'andervan hierboven, We willen er niet Godr ondoorFrondelijke geheimen mee in de greep van onze lo_cica krijg e n . We willen er alleen maar mee wijzen op de gevaren
va, de vercenzijdiFinF, als wij in onze pamantighcid
denken elkaar niet nodig te hebhen, terwijl de schrift
al de heiligen...,
het

,,

,,

van

,

.,,

,

!

;

J. Kamphui.;
-.
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DICHTER EN GEMEENTE
Het christelijk literair tijdschrift Woordwerk heeft in decemher 1992 een themanummer uitgegeven onder de titel
Weerklank. Dit nummer bevat een groot aantd bijdragen,
die ingaan 'op de weerbarstige werkelijkheid achter het
dichterschap in de gemeente - dat zich bij uitstek manifesteert in hei kerklied, als vrucht van de wederkerigheid
tussen dichter en gemeente'.
Een bespreking van dit nummer is haas[ ondmnlijk. Meer
dan twintig auteurs hebben hun bijdrage geleverd. Maar
het is wc1 de moeite waard om een paar hoofdlijnen te
volgen, waardoor de lezer als vanzelf wordt opgewekt om
de bundel 'ter hand te nemen'.
In de eersle plaats gaat k t om dat hoofdthema: de relatie
tussen de dichrer en de gemeente. Bepaald geen vrijblijvend thema. omdat meer dan één auteur van mening is
dat CEn goed kerklied alleen maar kan floreren wanneer
de gemeente waar dichterschap weet te waarderen.

Uiteenlopende visies
Wat dat laatste betreft geeft de eerste auteur ons weinig
hnop. Dingeman van der Stoep neemt een duik in de geschiedcnis en komt tor de conclusie dat de dichter en de
gemeente elkaar weinig te vertellen hebben. Tn de gemeente krijgen dichters doorgaans 'moeilijkheden met
ademhalen'. Want die gemeente bestaat uit 'de werkster,
de dominee. de bakker en de Wk. Beumer & Co zogezegd. prima lieden. en misschien is er een enkeling onder
hen met wie de dichter artistiek contact heeft, maar gezamenlijk als gemeente stellen ze relationeel voor de dichter niets voor en de dichter niet voor hen'.
Van der Stoep heeft dus weinig vertrouwen in deze relatie. Hij schrijft: 'Ik geloof er niet mee^) in. En hij mijn
ongeloof speelt op de achtergrond dan m k nog een rol,
dat het aanwezige dichterlijke talent 7wak tot matig is en
de moderne dichtertaal vaak ondoomichtig, soms duister.
Ook al zou er een 'gemeente' met gespitste oren zitten,
zij zou weinig kunnen met wat die oren aan hedendaagse
dichterlijke productie bereikt'.
Met andere woorden: hes probleem van een slechte communicatie tussen dichter e n gemeente moet van beide
kanten benaderd wordcn.

Veel optimistischer is dr. G. Puchinger. Ook hij heeft
weet van de spanning tussen de kunstenaar en de gewone-mensen-gemeente. Maar dankbaar is hij omdat kunstenaar? de kerk 'ook geestelijk gevoeda hebben, 'door liederen te schrijven die door de gemeente in de dienst en
daarbuiten geznngen werden'.
-
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Wat de theologen bij velen nooit gelukt, 'daar slagen vele
hymnendichters in: zij vatten de gemeenteleden bij de
hand en laten ze iets zingen wat zij direct verstaan en beamen, en wat als een onuitzegbaar kleinood voor
goed in het hart bewaard en soms in stilte doorgegeven
wordt'.
En over de spanning binnen de relatie zegt hij: 'De kerk
kan zonder de dichters niet zingen, en de dichter die gezongen wil worden zal, 51s hij zich daartoe geroepen acht,
de gemeente moeten naderen, en ook daarin de Heer dienen'.

Kunstenaars voor de gemeente
De onmogelijke mogelijkheid om als kunstenaar werk af
te leveren ten dienste van en in goede relatie met de gemeente is in onze eeuw werkelijkheid geworden, met name in het Liedboek voor de kerken.
Ad den Besten getuigt daarvan in zijn hijdrage: 'Dichten
in verlegenheid'. Ook van dit artikel wil ik een paar citaten doorgeven om te laten zien dat niet Van der Stoep
maar wel Puchinger gelijk gekregen heeft.
Den Besten stelt zich de vraag hoe 'juist zij die na de
Tweede Wereldoorlog zich absoluut niet wilden laten inrekenen door een zich opnieuw vestigende 'christelijke literatuur', R U al zo'n dertig jaar lang als de meest gepatentcerd-christelijke dichters van deze eeuw gelden'.
Het antwoord op die vraag zoekt Den Besten in een bij
hem 'groeiend besef van het functieverijes der poëzie'.
Hij zegt: 'Was er nog wel een 'gemeente' voor in onze
taalgemeenschap?' Met andere woorden: je kunt wel
dichten, maar wat heeft dat voor zin als je niet gelezen of
begrepen wordt.
Marsman heeft hetzelfde als volgt uitgeroepen:
Volk, ik ga zinken als mijn lied niet klinkt,
ik moet verdrogen als gij mij niet drinkt.

En daarom volgt die mooie, persoonlijke ontboezeming
van Den Besten: 'Dat men iets van mrj verwachtte was
wat in laatste instantie ook mij ertoe bracht te delen in het
nederig, puur ambachtelijk schijnende psalrnberijmingswerk'.
Den Besten groeit dan ook boven die akelige voorsteEling
uit die, zoals hierboven omschreven, Van der Stoep van
de gemeente heeft. Daarvoor maakt hij onderscheid tussen het behoren tot het christelijk volksdeel en de gemeente.
Van het eerste wil hij geen dichter zijn, van de tweede

--
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wel. En wel omdat daiirachtcr het geheim van Gods roeping ligt. In de gemeente herkent hij, 'in hope', het lichaam van Christus. Deze gemeente 'draagt een geheim
in zich om, ze is meer dan ze is, en daarom, d a m é é kan
zc mij inspireren'.
Dit respect voor de gemeente gaat bij Den Besten zo ver,
dat hij 7ijn dichterlijk talent ook letterlijk aan haar diensthaar heeft gemaakt. Hij heeft pijn geleden, wanneer om
theologische of muzikale redenen poëtisch goede regels
werden gewraakt, of zelfs 'een hele liedtekst die mij dierbaar was terzijde werd geschoven'. Maar altijd is zijn uitgangspunt geweest: 'de gemeente mag het zeggen'.
Die zeggenschap houdt niet in dat aan het poëtisch gehalte van een l iediekst geweld mag worden aangedaan.
Het mooie is echter dat Den Besten, samen met de andere
Liedboek-dichters, in staai is geweest voor de gemeente
bruikbare liedteksten te maken, die tegelijk poëtisch
zijn.
Hij zelf zcgt het al5 volgt: 'het lied zal 7ich niet te nadrukkelijk, om zo te zeggen npichtig, als poezie mogen
manifesteren. wil hct niet ongeschikt zijn voor 'comrnunity singing'. Liederen moeten van een wort primaire
doorzichtigheid zijn, heb ik altijd verdedigd, al zal er, zoals in elk _goed gedicht. mCCr in moeten zitten dan op het
eerste gezicht of het eerste gehoor ze onderkennen valt'.
Dit standpunt is mij persoonlijk uit hei hart gegrepen. En
wie kennis neemt van de nieuwe teksten in het Liedboek
weet, dat de dichters in dit opzicht prachtig werk hebben
geleverd. Maar het draagt ook risico's in zich. Want de
Liedboek-dichters hebben hun werk verricht vanuit hun
theologirch denken, dat wellicht niet direcl doorklinkt in
de eerste zegging van hun liederen, maar op meer dan één
plaats wel in dat 'méér'. Wat tot gevolg heeft dat Je wel
heel grondig de tekst op je in moet laten werken om te
beoordelen of zo'n lied een verantwoorde plaats kan knjgen in een gereformeerde eredienst.
Ad den Resten heeft een behoorrijk aandeel in de teksten
van onze nieuwe psalmberijming. Ik hoop dat we ook nog
eens in staat blijken een royale keuze te maken uit zijn
vrije liedteksten. En dal hij mag ervaren dat gereformeerde mensen daarmee van harte en met liefde hun geloof uiten.
Ook Inge Lievaart pleit voor 'een levende relatie' tussen
dichter en gemeente. En daarbij roept ze de gemeente op
om zich open ie siellen voor de woorden van de dichter,
die in staat zijn om 'hetzelfde' 'steeds opnieuw en anders' te uiten.
Ze schrijft: 'Er hlijft helaas een groot spanningsveld liggen tussen hef gemakkelijk herkenbare, dus al geijkte,
welhaast dondgebruikte woord en het woord dat creatief
opnieuw bcnoemt, nieuwe heelden ~ c h e p twaarmee het
geheim (als geheim!) wordt verhelderd" En ook de volgende, mooie zinnen zijn van haar: 'Weder~ijdsebezieling is èn voor de gemeente 6n voor de dichter die daartoe
behoort van levensbeiang. Niemand kan leven als een
eenzame kiezelsteen en vonken slaan uit zichzelf".
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Dichten gezocht
Ik heb de standpunten van bovenstaande auteurs vrij
breed weergegeven, omdat wat daarin is verwonrd van
groot belang is in de discussie die onder ons gevoerd
wordt over het Gereformeerd Kerkboek en de eventuele
uitbreiding daarvan.
In een volgend artikel wil ik daar in het bijzonder aandacht voor vragen. De bundel WeerkIank is daarvoor een
prachtig handvat.
Waar we het allemaal wel over eens zijn, denk ik, is dat
kerkliederen poëtische kwaliteit moeten hebben.
Overigens heb je daarmee niet alles ~ e z e g d Zelfs
.
als je
de originele psalmbundel in de yeïnspireerde Hebreeuwse
taal leest, kun je constateren dat het ene lied veel poëtischer is gedicht dan het andere. Dat hangt ook af van wat
de geïnspireerde schrijver mei zijn lied heeft voorgehad.
Een Ieerdicht is iets anders dan een kunstig lied! En dat
zal ook in de kwaliteit van vertaling en berijming doorklinken.
En onder andere daarom is het geoorloofd je de vraag te
stellen of hij de keuze van kerkliederen niet meer factoren meetellen dan alleen de poëtische zeggingskracht.
Heel opvallend in dit verband is de bijdrage van Rert
Mofrnan. Hij geeft een persoonlijke ontboe7erning naar
aanleiding van zijn geloofsbeleving rond het zingen van
lied 95 uit het Liedboek. Een tekst van de dichter Jan Wit,
die hem diep getroffen heeft, maar waarop hij uit literair
oogpunt (!) flinke kritiek uit. M a r , zegt hij dan: Qnvolkomen producten kunnen voor mensen een middel zijn
om naar het volmaakte te worden opgeheven. Als er
'geest' in is, hoeft het niet perfect te zijn, ontbreekt die
eraan, dan moet perfectie dit tekort soms camoufleren,
zodat een tekst tenslotte nog om zijn volmaakte vorm geprezen zou kunnen worden'.
Bovendien is de vraag gewettigd of je bij het dichten van
nieuwe liederen helemaal geconcentreerd moet zijn op de
gemeente en haar eredienst. Mijns inziens stelt dat nieuwe liedtekst-dichters onder veel te grote druk. En het
houdt een sterke controvers in stand tussen het officiële
circuit van in bepaalde kring geaccepteerde liedreksten en
het subcircuit, dat buiten de kerkdiensten graag gezongen
wordt en daarom via de wensen van de goe-gemeente
toch in en rond de erediensten een plaats opeist.
In denk in dit verband ook aan wat dr. Jan R. Luth schrijft
in het laatst opgenomen artikel: 'De toekomst van het
kerklied'.
Dit alles maakt dat ik het best eens kan zijn met Jan Smelik als hij schrijft: 'wanneer je bestaande teksten gaat wijzigen, of wanneer je eigen berijmingen gaat maken, dan
is niet het kerklid, niet de deputaat of het synodelid, zelfs
niet de n~erlandicusmaar uitsluitend de dichter de aangewezen persoon. En dan uiteraard dichters die affiniteit
hebben met het kerklied en de liturgie'. Maar tegen de
achtergrond van wat ik hier heb doorgegeven i s daannee
bepadd niet alles ge7egd. Daarom wil ik in een volgende
bijdrage met name op deze stelling dieper ingaan. Nu a1

stel ik de vraag: wat maakt je tot dichter van een kcrklied? 1s dat een erkende ytatus, of hangt dat af van de
kwaliteit vrin d c licdcrcn dic je maakl. En verder moet het
duidclijk worden wic bevoegd is het poëtische (en andere) gchiiltc van die liederen te beoordelen: de dichter, de
neerlandicus of (misschien toch ook) het kerklid. De auteurs, hierboven genoemd. hebben alle een bijdrage aan
d e ~ discusMe
e
geFeven die je alleen tot je schade kunt negeren.
Mer hun hulp moeten deze vragen een antwoord krijgen
als je een eerlijk oordeel wilt vellen over de totstandkoming van hel Gereformeerd Kerkboek. En ook als je met
elkaar in goede harmonie wilt streven naar wij7iging of
uitbreiding ervan.

H. Folkcrs
Dit (en liet volgende) artikel

i\ tegelijk een bespreking van Anne Schip
pcr (red), 'Wccrklaiik: Uichtcr ei1 zeineente: ahpecten van een wederkerige relutie ' Jaargang 1 [l. nr. 40 van Wooirl~,rrdt
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Welke kerk
ging stuk?
door Dr. W.G. deVries

Een antwoord op het in l992
versclienen buek "Een kerk ging stuk
van de Nederlands Gereformeerde
w-.
A
predikanten G. van den Brink en H.J.
van der Kwast. Dr. W.G. de Y r i e is van mening dat de auteurs
veel van de gebeirrteiiissen en verhalen rond de scheuring in de
jaren 7967 - 1974 eenzijdig en verkeerd belichten. Vandaar dat
hij dc moeite nam allcs nog eens 'na te rekenen'. In zekere zin is
dit Cahier dan ook een vervolg op het in 1990 verschenen
Cahier over het ontstaan van de Nederlands Gereformeerde
kerken 'IkVrilmaking In het vuur'.
-%'

:IJK OP D E KERK T E

...

Leeuwarden: als hoofdstad van Fricslnnd, is bij iedereen
wel bekend. Maal- Huizum hier achteraan, wat is dat, vragen veel meiiren 7ich af, ccn dorp of wijk bij Leeuwarden
misschien? Op de kaart van Nederland is het meestal niet
te ontdekken. Ter verduidelijking hiervan dan eerqt een
stukje geschiedenis. Vocir dc Tweede Wereldoorlog hestond het Leeuwarden van nu uit (wee plaarsen. Leeuwarden, wat ook gemeente Leeuwarden was, en het dorp
Huizum, tcn zuiden grenzende aan de gemeente Leeuwarden, inanr met een eigen gemeentehuis, genaamd
Le~uwarderadeeI.In de oorlog van '40-'45 hehben d c
Duitscrs dcze twee plaatsen samengevoegd tot é6n stad,
Lccuwarden.
Ook op kerkelijk gebied had ieder zijn eigen gemccnte.
Niet alleen de Geref. Kerk. maar ook de Hervnmde
Kerk, Rooms-Katholieke Kerk enz. leder had zijn zelfsrandige kerk, eigen gemeente, met veelal een eigen karakter.
Hoewel de gemeenten zijn samengevoegd tot één stad, is
de Geref. Kerk in Huizum 7eEfstandig gchlcven. Het is nu
dus een kleine gemeente in een grote stad?
De gemeente Leeuwarden-Huimm telt op hei o2enblik
230 leden. Een aantal wat ongeveer st:ibicl blijft. Dit betekent niet dat in de gemeente geen vcrnnderingen plaatsvinden.
Buiten een vaste kern vindt cr een vrij groot verloop
plaats van gemeenteleden. Votiral ,jonge gezinnen die
zich hier vestigen vcrtrckkcn na enkele jaren weer,

64 pagina 'c, gewa~ald,gebrocheerd f 13,95
Verkrijgbaar bij de uitgever of in de boekhandel.
Voor intekenaren op dc scric 'Woord en Wereld' is de prijs
slechts f l(),--.
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meestal door verandering van werkkring. Dit bren@ soms
wel teleurstelling met zich mee, doordat de goede band
die er if gegroeid, weer losgelaten moet worden.
Leeuwarden-Hui7urn is een gemeente met veel jeugd, en
vooral kleine kinderen. wat direkt opvalt in de zondagse
eredienst.
Zoals uit hovenqtaande blijkt, zijn wij een zelfstandige
gemeente. wat niet wil zeygen dat wij alles zelfstandig
doen.
Sominige aktiviteiten worden gezamenlijk gedaan met
on7e zustergemeente Leeuwarden. Zoals de kleine jeugdvcrcnigin~cnen o.a. liet evangelisatiewerk. Door de Gercf. Basisschool en MAVO in onze stad is er r>okeen gmte betrokkenhcid tusscn ouders en kinderen in beidc
gemeenten.
De kerkdiensten worden gehouden in een eigen gebouw,
wat enkele jaren ele eden verboiiwd is tot een mooie kerkzaal. Deze kerkznnl kan door een vouwwand groter worden gemaakt. wat vooral in de morgendiensten nodig is.
Er is dan kinderoppri~aanwezig. Ook met de Avondmaalsviering. wat iii onze gemeente plaatsvindt vóór in
de kerk, zijn we blij niet de7e uitbreiding.
Hand- en sparidiensten worden veeFaE door broeders en
7usters verricht, tenvijl de 7u5ters hij toerbeurt de handen
uit de mouwen %tekenom de kerk schoon te maken.
On7e gemeente Iieeft een eigen mannenvereniging. twee
vrouwenverenigingen en een gemengde jeugdvereniging
voor de oudere jeugd. De openings- en sluitingsvesgadering worden gezamenlijk gehouden, terwijl eenmaal per
sei7oen een gecombineerde avond belegd wordt.
De laatste jaren is onze gemeente steeds meer betrokken
bij het evangelifatiewerk. Verschillende aktiviteiten vinden plaats. waar zowel ouderen als j o n ~ e r e naan meewerken.
Op de eerste plaats de deurbezoeken, waarbij de volgende
methode toegepaa wordt. In een bepaalde straat wordt
een enveloppe met een geschikte folder, vergezeld van
een ~chrijven,verspreid. Ook i q hierop het adres van de
plaatselijke kerk vermeld. Enkele dagen later bellen we
dan hij die adressen aan om te vragen of men de folder
heeft gele7en en wat men er van vindt. Op deze manier
proberen we een gesprek te krijgen. Na afloop evalueren
wc dc gesprckkcn, het blijkt vaak inoeizaam werk, ïcims
laten wc het blad LirEitstralri~achter, en verschillende keren hebben we een frilder vim de Bijbelcursus afseyeven,
wat er toe gefcid hccft dat enkele cursisten zich hebben
ingeschreven voor de Bijbclcursus.
Zoals _genoemd, op dc ;tweede plaats. de Bijbelcursus.
Hierop wordt in_gehriaktop d e landelijke campagnes door
folders re verspreiden. Dia heeft tot resultaat gehad dat er
een aantal mensen de cursus volgen, zowel schriftelijk als
mondeling. Ook wordt wel in kleine groepjes over de cursus doorgesproken. Dit is mooi en dankbaar werk, waarvoor gelukkig steeds broeders en zusters bereid zijn om
de cursisten le begeleiden.
Ten derde. Het kinderclubwerk in onze gemeente draait
momenteel met zes kinderen. Dit aantal is weliswaar

*
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wisselend, maar het is fijn dat e r op deze manier kinderen
met de Bijbel in aanraking komen. Enkele kinderen hebben met hun ouders het Kinderkewtfeesf bijgewoond. Wc
doen dit ramen met onze zustergemeente Leeuwarden,
wat betreft de kinderen alr begeleiden.
Ten vierde. Het markikraamwerk, waar ook door bei&
gemeenten aan meegewerkt wordt, vindt plaat.; in dc
Leeuwarder binnenstad. Hiervoor i5 een bakfiets aangeschaft die eenmaal in de veertien dagen op zatcrdagmiddag in de Ftad staat opgesteld en die door twec medeweskers bij toerbeurt bemand wordt. Door folders ui1 te delen
probeert men een gesprek aan te gaan. mensen met problemen vinden daar vaak een luisterend oor, wat een basis kan ~ i j nom met het Evangelie in aanraking te kornen.
In dc vakantietijd wordt hier meestal een zomerproject hij
georganiseerd, b.v. op de volyende manier.
Daar Friesland een waterrijk gebied is, nemen we de kanï
waar om de watersporters, die in de stad aangemeerd liggen, te bezoeken, dit ook weer door het verspreiden van
folders,
Ook is wel peevangeliqeei-d in een stadsdeel waar vcel etnische minderheden wonen, veel werkloosheid heersi en
waar veel moeilijkheden en spanningen z(in. Door aandacht aan hun problemen te schenken wordt gcprobcerd
een vertrouwelijk gesprek te krijgen. Het 7ijn va:ik mensen met een heel andere cultuur en godsdienst. Coniacten
zijn er ook bij de asiel7oekers hier ter plaatse. Alleen de
taal kan al problemen geven. Het is voor deze mensen al
belangrijk om belangstelling voor hen te tonen, hen wat
lectuur ze geven, te kgeleiden op wciaal gehicd. Dan
kan ook de mogelijkheid er zijn om het Evangelic te
brengen.
Met dit stukje heeft u een indruk gekregen van het gemeentelijk leven van de Geref. Kerk te L c u w ~ r d e n - H u i zum, met een toespitsing op het cvangelisatiewerk.
We zijn dankbaar dat e r elke 7ondag kerkdiensten mogen
zijn in onq eigen kerkgebouw, met onze eigen predikant,
ds. J.J. Verwey, Dankbaar voor de band van het geloof
die ons samenbindt als gemecntc van onze Here Jezus
Christus.

M. Kingma-Clement

KLANK & WEERKLANK

-

TERUGBLIK OP EEN PLAATSELljK PROJECT
Inleiding
In de maanden maart en april 1991 is op alle verenigingen in Hoogezand-Sappemeer over hetzelfde onderwerp
gesproken: de preek. Van mannen- en vrouwenverenigingen tot de kleine jongens- en meisjesverenigingen. Twintig in totaal.
Drie opeenvolgende verenigingsavonden stond het boek
Klank en Weerklank (Door prediking tot geloofservaring)
van prof. dr. C. Trimp centraal.
Gezamenlijke conclusie na afloop: Het was op geen van
de verenigingen gelukt om over de ervaring van ons geloof te spreken!!
Met vragen als: welke weerklank heeft de preek van de
afgelopen zondag bij u/jou gevonden, hoe heeft de HERE
u/jou in deze preek aangesproken, bleken we op de verenigingen niet zo vertrouwd te zijn. Vrijmoedigheid
maakte hier plaats voor een zekere verlegenheid.
Wat hebben

de verenigingen

met deze conclusie

gedaan?

De werkgroep Klank & Weerklank - die het initiatief
vorm heeft gegeven - kreeg het verzoek om te komen
met suggesties of voorstellen die kunnen leiden tot een
(meer) persoonlijk spreken over onze geloofservaring op
de verenigingen.
Onlangs is de bespreking van de notitie Na Klank &
Weerklank (belemmeringen en voorstellen) afgerond.
In dit artikel wordt informatie gegeven over het doel, de
inhoud en het verloop van het project Klank & Weerklank in Hoogezand-Sappemeer,
gevolgd door de tekst
van het eerste gedeelte van de eerdergenoemde notitie.
Dat gaat over de preek.
De volgende keer wordt het tweede gedeelte weergegeven. Dat zal gaan over besprekingen op de verenigingen.
Het artikel wordt besloten met enkele afrondende opmerkingen.
Project Klank & Weerklank
Wat was het doel van het project? Waarom bespraken
twintig verenigingen gedurende dezelfde tijd hetzelfde
onderwerp?
Deze opzet nodigt niet alleen uit tot bespreking op de vereniging, maar ook tot gesprekken in het gezin. Vaders,
moeders en kinderen zitten in dezelfde weken - wellicht
zelfs aan dezelfde tafel - dezelfde schets te lezen. Het
doel ging nog een stap verder: samen praten over dezelfde schets. Centrale thema: de preek. Centrale vragen: Wat
is een goede preek? en: Welke weerklank vindt de preek
bij ons?
532
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Hoe zag het programma eruit?
Het onderwerp werd over drie verenigingsavonden verspreid. De eerste avond: De Klank. De tweede avond: De
Weerklank. Op de derde avond werd een preek van onze
predikant, ds. M. Heemskerk, besproken. Deze preek, die
eind maart werd gehouden, lag een zondag later uitgetypt
voor een ieder in de postvakken achter in de kerk.
Deze serie van drie avonden (verspreid over zes weken)
werd afgesloten met een gezamenlijke avond waarin prof.
dr. C. Trimp en (toen nog) student Sieds de Jong ingingen
op de vragen en conclusies van de verenigingen.
Waarom een schets en niet het boek?
Het boeiende boek Klank en Weerklank van dr. C. Trimp
bleek voor de (kleine) jeugd veel te moeilijk. En voor
volwassenen was het te omvangrijk en te geschakeerd
van inhoud om op twee of drie avonden te bespreken.
Sieds de Jong - nu ds. S. de Jong - werd bereid gevonden
een schets te schrijven. De schrijver was toen student aan
de Theologische Universiteit en tevens assistent van prof.
Trirnp. Achteraf bleek deze combinatie een zeer gelukkige keuze te zijn. Het is een verantwoorde, goed leesbare
en verzorgde dubbelschets geworden. Twee in één. Een
schets voor de jeugd van 12-16 jaar en een voor volwassenen. Aan beide schetsen zijn vragen en een aantal prikkelende stellingen toegevoegd.
Zo'n verkorte en vereenvoudigde uitgave van het boek
van prof. Trimp bleek ook elders in het land in een behoefte te voorzien. We hebben vijf keer zoveel schetsen
verstuurd dan dat we zelf hebben afgenomen. En dat allemaal ten bate van de actie Kerkverbouw Hoogezand-Sappemeer.
Hoe is het project verlopen?
In grote lijnen is het project volgens het afgesproken programma verlopen.
Voor de kleine jongens- en meisjesverenigingen was drie
avonden over eenzelfde onderwerp te veel. Op sommige
verenigingen heeft de eerste avond het meest aan zijn
doel beantwoord, terwijl andere verenigingen aan de bespreking van de preek (op de laatste avond) de beste herinneringen bewaren. De stellingen bleken prikkelend gewerkt te hebben. Tijdens de bespreking van de stellingen
bleek dat de discussies meer gingen over de norm (hoe
we eigenlijk moeten reageren op de preek) dan over hoe
we zelf die norm al dan niet in praktijk brengen (hoe reageren we eigenlijk op de preek). Deze uitkomst was de
aanleiding tot de formulering van de in de inleiding genoemde conclusie!
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No Klank d Weerklank
Nu volgt de tekst van de notitie Na Klank % Weerk/ank.
De inhoud van deze notitie is op de meeste verenigingen
besproken en na overleg met de voorzitters, presidentes
en jeugdleid(st)ers door de werkgroep vastgesteld."
De eerste paragraaf kan hier achterwege blijven, omdat
de aanleiding al in het voorgaande is vermeld.
In de notitie kijkt de werkgroep naar twee kanten. In de
eerste plaats naar de preek. Vervolgens naar de verenigingen. De laatstgenoemde kant komt de volgende week aan
de orde.

I. De preek
Het geloof begint bij het horen van de zondagse preken.
Staat er immers niet geschreven: Hoe zullen we geloven
verkondigd?
F~~
als hei ons niet ~ S / W O
Het is dan nok van groot belang WUI de dominee vanaf de
kansel zegt en ook hor hij preekt.*
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In de eerste plaats, het wat.
Een goede preek is duidelijk, concreet en persoonlijk.
Duidelijk: in de taal van deze tijd. Beproefde, vertrouwde
woorden en begrippen zijn door de jaren heen van betekenis veranderd. De verandering van hetekenis verschuift
om zo te zeggen van hoven naar binnen. Geloof wordt
niet meer opgevat als onslmijn antwoord op lier spreken
van God (van boven), maar als vraag naar hoe wij God
ervaren, ik God ervaar (van binnen). Twce voorbeelden.
Als de dominee in zijn preek zonder nadere uitleg spreekt
over de zekerheid van hct geloof, is er een reële kans dat
we dezc uitdrukking vcrkeerd begrijpen. De predikant
doet niet in de eerrte plaats een appel op onze ervaring
/hoe zeker of onzeker zijn we over ons geloof), maar op
onze verantwoordelijkheid (wat is ons antwoord op de
toezegging van God: u(jij bent midn kind). Zekerheid
wordt dan gchoord als ~elfverzekerdheid.~
Tweede voorbeeld. Het woord ellende heeft hij ons een
emotionele klank. Ellende is synoniem met misère. Het
roept associatie? op met verdriet, depressie en deprecsiviteit. In de catechismus wordt met ellende bedoeld: wij
kunnen en wiFTen niet meer aan de bestemming van God
beantwoorden. Kortom: het is voor een predikant van belang dat hij niet vanzelfsprekend aanneemt dat zijn (aandachtige) hoorders de (0ver)bekende klanken ook echt
begrijpen.
Concreet: niet preken in (abstracte) begrippen, maar de
tekst (concreet) vtior de aandacht van de hoorders brengen. Niet: Hoe staat het met uw ellendekennis (!), broeders en zusters. Maar, bij wijze van voorbeeld: Welke gedachten
[voorlxclden
noemen]
en verlangens
[voorbeelden noemen] verbergt u voor God.
Persoonlijk: afgestemd op de hoorders. En dat kan betekenen dat een preek vtior onze gemeente, niet ongewijzigd in Zuidlaren gehouden kan worden. Daar kunnen de
(persoonlijke) omstandigheden ander5 zijn. Preken komen dan dichtbij. De verkondiging raakt ons in o n twij~
fel, in onze onverschilligheid, in onze angst, in onze gejaagdheid en rusteloosheid, in onze verwondering en
verbazing, in onze tekorten, in on7e verliefdheid en onze
haat, onze zorg voor onze naaste (dichtbij en ver). Denk
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aan de zeven gemeenten in Klein-Azië. Er waren geen
twee gelijk. Christus kende zijn gemeenten daar. Er waren dan ook geen twee brieven geIifk.
Vervolgens, het hoe.
Een predikant die zijn gemeente kent zal zijn 7ondagse
hoorders niet steeds als een strenge vader (afstandelijk en
dreigend) toespreken met een (niet-bedoeld) appel op
volmaaktheid {perfectionisme). Maar ook niet als een toegeeflijke vader, die steeds maar weer de verkeerde dingen
van zijn kinderen met de fluwelen mantel van dc liefde
bedekt.
Integendeel, het is aan de predikant te horcn, te 7ien en te
merken dat hij zijn hoorders kent, 7oals een herder zijn
cchapen? De dominee zal niet in de eerste plaats streng
zijn of toegeeflijk, maar verwonderd. Hij zal deze verwondering ook met warmte en overtuiging (Trimp, 1989)
uitdragen en overdtagen aan de gemeente. En als hij
scherp moet zijn, dan klinkt daarin (nóg) zijn betrokkenheid (= liefde) bij de hoorders door. Anders wordt scherpzijn al gauw als een (persoonlijke) afwijzing ervaren.

Een gorde prpek: duidelîjk, concreet €n persoonlijk!
Wat kunnen w e hier zClf aan doen en wat kunnen wt7 er
op d e verénigimgrn cairn doen ?.
* Als we vmgen hebtien over een gedeelte uit dr bijhel of
over wat d~ HERE in concrete situaties van ons i'raugt,
dan kunnen we dominee vragen zo mogelijk hier in een
preek aunducht aan re besteden.
* O v e r g e h l ~ v e nvragen op dc vereniging~ncnlof helungrijke cnnclusies kunnen w e doorgeven aan d o m i n ~ tzo~,
dat hij weet wat er o p de verenigingen leeft.
* Als W P met vragen of recicares op de prepk van de afgelopen zondax zijn hlijven zlaa~n,dan kunnen wc &t dominee kenbaar maken.
* ':Op de verenigingen tenminste Pén kper per jaar een
preek h e s p r ~ k e nera daarhy o a s z e v d e vraag stellen:
Wat was nu concreer de holidschap voor órrs!

De werkgroep is van mening dat ook wij zelf kunnen bijdragen araa een duidelijke, maar voorai ook concrefe en
persoonlike prediking. DP h o ~ ~ e n ~ t u asug~estiex
nd~
h ~ doelen een eenvoudige handreiking te zijn. Zo wordt de
w~erX-lankook door de predikaat ~ e ! gehoord.
f

[J. van der Krieke

'
'

Met dank aan G Bijzet-Dddema. L. Boven-Boonstra en L. DoomGrwnveld voor hun commentaar op eerdere versres vm deze noiitie.
Wat in het vervolg van deze pencmp wordt beweerd, bedmlt geen samenvatting te zijn van war prof. Tnrnp onder een goede preek verstaat.
We volgen hier een eigen l i p : afgestemd op de vraagstelling v a n de verenigingen. Prof. Trimp trekt in de eerste plaats een inhoudelijk-no~rnatieve lijn In een gwde preek wegen belofte e n ei<niet even ~ w a d r maar
,
slaat de balans door naar de bclofte. 'De eis wordt voorxfgegaan en gevolgd, gedragcn en omgeven door de belofte e n ook de vervulling van
d e vcrbondseis is inhoud van de belofre' (p. 57). Wlj leggen het accent
hier op de inhoudelijke en pewoonl?jke presentatie van de preek. OvenEens heeft prof. T i m p hier in z?jn hoek ook de nodige aandachr aan besteed
Dit voorbeeld i.c ontleend aan B . Kamphuis, 'Ambtelijke zorg voor onze jeugd', in: Dlenst maart-apnl 1987, p. 11. I
kauteur wijst in zijn artikel op d e secularisering van voor ans bekende bijbelse temen. 'Hct 11jkt
cr nog precies op, maar hct is heel iets anders gewordcn' (p. 1 1 ) .

BOEKBESPREKIN

IS DE NEDERLANDSE KONINGSKROON
UITGEHOLD?
I-iet zal bij betrekkelijk weinig Nederlanders nog exact
bekend zijn dat onzc staat tien jaar geleden cen herziene
grondwet heeft ontvangen. Een staat~commissiemaakte
er een begin mee in 1967 en na jaren van grondig overwegen en heroverweeen kwam de door velen gewenste
herziening tot stand in rebruari 1983. T a l van staatssechtelijke verhoudingen werden opnieuw geformuleerd. veel
rechten cn ook plichten kregen ccn speciale 'opknapbeurt' of werden voor hef cent in de grondwet opgenomen. Die inodemisering maakte een formeel einde aan de
door Thorbecke opgestelde constitutie (1848) die incidenteel ook al aan wijzigingen waq onderworpen.
Nu i 7 elke grondwetshewiening (incidenteel zowel als
rtructureel) een zaak die te maken heeft met het politieke
klimaat waarin dat plaatsvindt. Was dat in 184R duidelijk
toen dc liberale machten liet voortouw mochten ncmen,
nú is de achterliggende gedachte e r één waarin bepaalde
consequenties van doorgaande democsatiqering en (dus)
ook de formulering van nieuwe burgerrechten gerealiwerd werden. Een van de zaken die een behoorlijke wij7iging opleverden waq de grondwettige positie van de koning. Alleen al de plaats in dc grondwet verschoof v ~ m
het cerste naar het tweede hoofdstuk, maar dat was inisschien al wel tekenend vtirir de werkelijke rnachtsverïchuiving inzake het Nederliindse koningschap.
Opvallend is echter dat dcze wijzigingen voor het gevoel
van de burgers in de re-egel geen enkel probleem opleveren
- nog afgezien van de iiistemming die de beide Kamers
van de Staten-Gener,ul in twee ronden ermee hebben betuigd. Want voor de 'gemiddelde' Nederlander is het koningschap meer een zaak van de persoon die het uitoefent
dan van de 'papieren formules' die ~ x l f sin een grondwet
staan. Er is dus ook nauwelijks enige vernntrusting over
het anders en rnogclijk minder goed functioneren van koningin Reatrix als staatshoofd.
Nu is er volgens ccn van de kenners van ons staatsrecht,
drs. F.A.J.Th. Kalberg, wel degeli-ik wat aan de hand. Hij
onderzocht alle aspecten - inderdaad alle! - die met betrekking tot de figuur van de koning in de nieuwe grondwet wcrdcn vermeld. Hij liep na of de opvatting van iemand als prof. mr. H.J.M. Jeukcns (tot 1980 hoogleraar
Nederlands Staatsrecht te Tilburg) juist was. toen deze
stcldc dat in de herziene grondwet de banden van behoud
zijn geslaakt, geen staatkundig evenwicht is te vinden
(rondom de Kroon), ook das dc ware prerogatieven van
de Kroon worden nii~kendcn het begrip staatshoofd on534

7ichtbaar is gemaakt.
Kalberg heeft er een heel uitvoerig onderzoek naar gedaan en het volledige resultaat van zijn bevindingen in
een boekwerk van 355 bladzijden vorir ons neergelegd.
Dit onderzoek was ooit goed voor een doctoraal-scriptie,
Iet wel. nog niet eens een proefschrift (en dan te bcdenken dat er genoeg dissertaties zijn die een kleinere omvang en een mindere diepgang hebben dan dit boek).
De kritische mening van prof. Jeukens wordt intussen gedeeld door Kalberg: ook h4 hetreurt de moderniaerende
formulering m.b.t. de positie van de koning in d e nu vigerende grondwet. De fundamentele zaak van dc soevereiniteit van dc Oranjevor~tis met de oude grondwet van het
politieke toiieel verdwenen.

Dit hoekwek achten we een verrijking van onze gereformeerde staatsrechtelijke literatuur. Ook met het oog op de
ontwikkelin~enin de richting van een federaal Europa
lijkt ons deze studie de mmeite meer dan waard.
13. Veldman
N.a.v.: drs. F.A.J.Th. Kalberg, Be rfuarsrcrh?el~~k~
p r i ~ i t i rvrïn de O FO N jemonarchic in (IP Ezc.izienr ~ r o n h z r t Uiig.
.
Kok, Kampen 1991. Pr11~
f 69.50.
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PERSSCHOUW

jaren in toenemende niate Iiun bestaansrecht als 7.elfstandige gereformeerde kerk verloren. SoW kan de GKN aIEeeti maar goed
doen 1
Op de weg van SoW 7ullen we ook de CR in toenemende maie
ontmoeten eti in.1.hebben we die ontmoeting broodnodig - 70als de GB de ~nlrrk~efing
met de GKK (die iii alle eerlijkheid en
emsr de veranderde culrurele siluaiie serieus wilde nemen) ook
nodig heeît. De GB heefi, denk ik, terechi kritiek op ons. Maar
wat hccft dc hond zelf gedaan om een antivoord ie gcvcii op de
uitdagingen van deze moderne wereld'? Heeft hij de oplosqing
niet gezoclir itl een 'gereformeerd isolement'? Maar dat is natuurlilk cvcninin ecu 'oploqsing' als wat wij gctlaaii hchhei~in
'de siille revolutie' (G. Dekker).

Middenorthodoxe kerken met vrijzinnige
tendensen
S:inieri np weg?
I r . .l i 8 r x i i ~ l r C;i-u~?{
i
heeft zijn zorgen over de aynodaai
Gerefortneerde partner in dit proces. Prof. RlrnI~ zag
daarom 7waar weer op til. Had Van cler Graaf het op de
Nederlniids Hervormde synode niet gehad over het vrijzinnig k01.aktrr.van d e Gereformeerde Kerken in NederIrind (GKN)?
Het ligt icts niiiidcr zwaar, ichreef Van d e r Graaf in een
persoriiilijkc brief aan Runia, en ook in De Waai-hridsibi.irníl. Er is vri,i7inniyheid hinnen de synodaal Gereform e e r d ~Kcrkcn. maai. hij Iieeft niet nieer willen zeggen
dan dat ci. spritkc is van ~*rijiit~ni,ge
frridciisrn.
Runia is bl-i met d e ~ ctiitspr:iiik dic nok andere forse uitiatingen van d e ~ecretiirisvan dc G c r e f o m e e r d e Rnnd
flink nuanceert. Maar, zo schrijft hij in hct Centi-aal
Wrrkhltrd van 12 maart, van cle opmerkingen van Van dcr
Graaf valt beft iets te leren:
Toch mcictcii wc ;ils g c ~ c f o r m c c d ~bereid
ti
zijn in deze cpiegel
tc kilkcn. W i t is vniidany het ~ereformeerd'gehalte' van de
CKU? Als we onwel liiog sweds 'yerefomrerd. uwlen, w i a n n
kom! d ~ i idan uit'! Zijn wc indcrdaad nog '~ercfomccrde'kerken in de 7in waarin w e rlat bil dc Afscheiding ( 1 834), de Doleantie ( I 886) ei1 de Vereniging ( 1892)en tot in de eerste periode

na dc Tweede Wereldoorlog wiIden zijn?
Natuurlilk i ï hct tr arir dat dc gcïchicdeni< is doorgegaan en dat
we in een heel andere culritrele siiuatie leven dan in 1834 of
I8Rh of 18-32 of 1955.
wiiartlm /nu je in een verdnderendc
en vcroiitlcrdc culiturelc ~itiintic nict 'confessioneel-gereformeerd' kunncii hli,jvcn? Dat is ons duideli,jk niet geliikt. Of hebben we het zelf niet gewild?
Ik denk dat Van drr Gr:liif gelijk heeft alc hg ons typeert al.;
'mirldenorthri~ltiilc Lcrkcn rnct vrijziniiipc tendensen'. Zijn we
in feite niet Rei als de NHK. maar km nonder de uiterste vleugek, d.w.z. zonder een georganiseerde ~rij/.innigheid (rundom
het blrid 7nm~iigha:in de cnc kant. en zonder een orennisatie als
de GR nali de andcrc kant'?) In de GKN is wel een groep als het
Confessioneel B.erliad. miiar die orgrinisatie is niet zweer de tegenh~npcrb a n dc GR n l ï wel van de Confersionele Vereniging
hinnen dc NHK (rnct wie dan ook samengewerkt wordt).

'

!

De C K N zi i11 indcrdaad in donrïnec middcnorthodoxc kerk peworden. Dar i< in de Inalste denig jaar gebeurd en dat is al gaandcwcg 7 0 pckomen. De vrnag of we dat ook werkelijk wilden, is
bij mijn weien nooit oll'icieel gestelri. Gecn enkcle synndc heeft
er zich bi,i mijn weten ooit over uitgesproken. Syntxles hehhen
hei eerder 'Iiten pcheurcn' dnnr (7cker dc laatftc rwintip jaar)
dc vraag van het belijdeti niet meer echt aan de orde te stellen.
Er 7i,iii in dic periode allerlei publikatier verschenen, waarin
centrale elementen van liet gerclormcerd (en zclfs van hct oecumenisch) belijden onikenrl werden, 7ondcr dat cnipc kcrkcli jkc
vcrgadcring cr ook iiiaar iet< aan deed.
Gezien deze nniwikkeling heb ik 7elf de Ixitïtc jarcn gccn cnkcle moeite meer met S o W Dc GKN hehhen in iie iaatrte clenig
-

-
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Toch bouwen aan het geloof?
In het nummer van januatilfehruari van C r ~ d ovan de
s y nndaal-gereformeerde V~i-rpri~qing
Confessioi~c.rlGEIF
f o i m ~ ~ i -l3~i.aad
cl
schrijft ook ds. A.S. Kirrisrl-n o v e r de
ontwikkelingen in d e kerken waarin hij predikant is.
Er is nuuwelijks feest gevierd rnndoni het h o n d c d j a r i g
hestaan van de7e kerken. Het moderanien van d e Gencrale Synodc stuurdc wel c c n kanselhndschap naar de keikeraden, waarin onder inecr sprakc was van dankbaarheid
jegens God.
Maar dominee Rienstrii kent vele kerken waarin deze
boodschap tijdens de kerkdienst niet is voos~elezen,omdal daar bli,jdschap en d'mkbaarheid ontbraken. En hij
vindt het geen wonder, dat d e feestvreugde ontbrak. Want
wanneer je ziet hoe de synodaal Gerelomeerde Kerken
op het ogenblik reilen en zeilen, is er weinig reden voor
een jiiichstemming. De kerken zî,jn de laatste tientallen
jaren volkomen van karakier veranderd. En je kunt toch
geen feest vieren temidden van een kerk, waar je geloof
dikwijls meer iif~ebrokendan gebouwd wordt?
Dat atbrekende bleek uit de publikaties van Kuitert en
Wiersinga, die ds. Riensrra zeer kritisch bespreekt.
Vervolgens schrijft hij over het bouwen aan je geloof. temidden van een kerk waarin ~ o v e e is,
l dat je geloof aan
her wankelen brengt.

;

I
m
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HW kiinnen wij bouwen aan ons geloof? Wel. wij doen dat door
het bijwonen van kerkdiensten. waarin het goddelijke Woord en
de heilige sacramenten worden bediend. De Here Jezus Iiccft
zelf gezegd: 'Waar twee of drie In mijn naam vcrpadcrd 7ijn,
daar ben Ik in hun midden'. Maar ook door de week moeten wij
God zoeken waar Hij te vinden ic. Daarroe is het onontbeerlijk
dat wij icdcrc dag ccn strllc tijd rereweren voor oii7e omgang
[net God. In het jachtige leven van deze moderne t ~ j dkomen vclen niet meer aan God toe. Zelfs de zondagse kerkgang rcliiet cr
wel eens hij in. We hebhen het te druk. We zullen ons noc wel
eens met het geloof herighouden wanneer de v111of hei pensioen er is. Net alsof alle menren de leeftijd van z e ~ t i pjaar Iialcn.
Net alsof de Here Je7uc nEei ieder moment als een dief in de
nacht kan terupkomen hrj r ~ j nwederkomst.
Rroedcrr en zustcrs: hoe drukker wi,j hei hcbhen, dcï te niccr
tijd moctcn wi,i vrijrnakcn voos on7c omgang rnct God, want des

p

535

+

te meer hehhen wij Gods hulp en kracht nodig.
Doe hct icdcrc dag: le7cn in de hijhel, het gelezen wourd overdenken, bidden tot God, en na het amen niet meteen aan de slag
gaan, maar in stilte naar Gods antwoord luisteren. Als u dar dagelijks doet, ~ u l tu merken dat de Godsverduistering plaatsmaakt voor de heerlijke ervaring van Gods nabijheid en inwoning. Zo bouwt u aan uw geloof. Wat dat betreft mogcn wij ccn
voorbeeld nemen aan Daniël, over wie wij zonet in de bijbel
hebben gelezen. Met het huis van deze minister-president is ietï
bi,imnders aan de hand. Hij heeft een bovcnvcrtrck op zijn huis,
dat is een kamer op het platte dak. En er zijn geen tralies voor
het venster. zoals in die tijd gebruikelijk was. Hij wil open vensters naar Jeru7alem. Niet.; mag zijn uitricht op Jeruzalem in de
weg staan. Driemaal per dag knielt hij voor dat open venrtcr in
gehed neer. Met de regelmaat van de klok klopt Daniël op vaste
uren tegen de hemelpoort. Wat een 7egen ligt er in die regelmriat. Veel mensen hebben he7w-r tegen dit regelmatige gebed. Lij zeggen: je mmt alleen niaar bidden wanneer je er echt
behoeite aan heht. Driemaal daags bidden i q duizendmaal per
jaar: is dat niet teveel van het goede? Uit de handelwijze van
Daniél blijkt dat het een goede 7aak i ï , regelmaat te kennen in
het gelootïleven. Gewoonte is heel iets anders dan inleur. Het
gebed wordt niet voor niets wel eens genoemd: 'de ademhaling
van de 7iel'. Als er niet meer gebeden wordt, krijgt onze ziel
geen zuuntrif meer. Wie niet een innig gebedsleven kent, tekent
zijn eigen doodvonnis. Daarom gaat D;uiiel door met bidden,
ook al heeft koning Darius een gebedsverbod uitgevaardigd. Al
zal hij in de leeuwenkuil geworpen worden, hij kan geen enkele
dag buiten hei driemaal herhaalde gebed, laat staan dertig lange
dagen. Daniël kan de ademhaling van zijn nel nict stop7cttcn.
Hij wil de slagader van zijn geloof niet treffen. De grote staatsman blijft driemaal per dag als een klein kind neerknielen voor
God.
En wij worden uitgenodigd hct voorbeeld van Daniël na te volgen. Als er in uw hart aan de kant van de hemel een blinde muur
is, dan is dat niet goed. Dan mogen de vcnqterq naar de straat en
naar het leven van alfedag wagenwijd openstaan. Het helpt u
niet verder in de nchting van God. Doe de deur van uw hart niet
alleen op een kiertje open voor God. Doe hem helemaal open
voor Gods Gecit, voor de eerste maal of weer tipnieuw. Dan
komt er in uw hart een stukje van de hemel, vrede met God en
de naaste.
Zorg crvoor. dat u opcn vensters heht naar Jemzaiem. Want aileen dan houwt u aan uw geloof.

Heel g o e d e woorden van ds. Rienstra o v e r de persoonlijke omgang met God, e l k e d a g e n v a n harte. M a a r h o e kun
j e d a a r n a a ~ tblijven in een kerkelijke gemeenschap, d i e
dat niet steunt e n voedt, maar juist een b e d r e i p n g vormt
voor het gelovig leven m e t d e HERE? Waarom breken allen die het gereformeerde geloof l i e f h e b k n niet m e t deze
kerken, waarvan zij zelf weten, d a t het geloof van hen en
h u n kinderen d a a r gevaar loopt?

G.J. v a n Middelkoop
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BEROEPEN
Beroepen t e Monster e n te Zaandam: D. Griffioen, kandidaat t e Hattem.

Doctoraal examen: Aan de Theologische Universiteit t c
K a m p e n slaagde voor het doctoraal examen: E.J. Hempenius t e K a m p e n .
ADRESWIJZIGINGENE.D.

Mildam * Srriha: K. t e r Veer, Rembrandtstraat 20, 8471
SZ Wolvega, a (05610) 1 T 661.
PERSBERICHT
Het comité 'Help Gereformeerde Kerk Zaire' heeft besloten haar landelijke arbeid af t e stoten e n het saldo van
haar rekening o v e r t e maken aan 'De Verre Naasten', die
d i t bestemd v o o r enkele b o u w p r o j e c k n i n Lubumbashi
(Zalre). Motivatie: e r zijn nu officieel-kerkelijke relaties
met 7 ~ ï r e ;de kerk v a n Spakenburg-Zuid is zendende
kerk v o o r d e opleiding v a n evangelisten en predikanten.
H e t comiti: blijft n o g wel actief als plaatselijke commissie
t e Zuidhorn. waar de k e r k garant staat v o o r het levensonderhoud van twee Zaïre-predikanten.

Een geestelijke huis van
levende stenen
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Gemeenteopbouw in de
praktijk rond het jaar 2000

Roe functianeert de kerk
als organisatie? Wat gaat
er mis en hoe kunnen we
dat voorkomen? Dit boek
helpt
elk
gemeentelid
zijdhaar steentje bij te
dragen aan het geestelijk
huis waarin wij mogen
wonen.
152 pag., paperback, f 16,75
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