Die uw keugd vernieuwt
ais die van een arend..

WEEKBLAD TOT ONTWIKKEL1NG VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN

VROLUK PASEN!
' D e dood is ivi-slnnden;
dc Z E , ~ Eis behaald!
Dood, tvaai. is je o ~ ~ ~ x ~ i n ~ t i r t g ?
Dood, uwai- is je wapentuig?'
1 Kor. 15.54-55 GNR

Een citaat uit een beroemd hoofdstuk. Paulus' paas-charter. De apostel eindigt daarin met een zegelied. De dood
wordt uitrelachen. Uitdagender kan het niet. Tartend
zingt bij z'n leedvermaak uit om de ontkrachting van de
dood.
Een echt spotlied. Wie lest lacht, best lacht. Eind goed,
alles goed. Uiteindelijk wint het lever1 het van de dood.
En dat niet in een fantaFie. Maar reëel. 'Dank zij God dic
ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Chnstus.'l
Wie de boodschap vati Pasen gelooft ir ervan overtuigd
dat de dood niet het allrrlaatste maar het voorlaatste is.
Daarom grijpt een chriqten weer moed op Pac;eii. Als het
goed is stimiileren paaspreken tot vreugde. Pasen is immers 'evangelie': goed nieuws. Al kan geen mens de verqchrikking van liet sterven hagatelliïeren - je moct het
zelfs niet willen - toch wordt in het licht van het palisgloren de schaduw van de dood gerelativeerd. Wij gelnvcn

immers niet in her kruis maar in de opjiesrarie ~eki.iriliigde. De opstanding is niet maar het pcrsooiilijk 'happy
end' van Jezus van Nazaret. Ze i < de verrijzeliis van de
'Gezalfde'. En daarmee een garantie voor oiis dat wijréli
ook uit het graf zuilen opstaan.'
'Nu vangt het nieuwe leven aan' ?ingen christenen. Daarom kunnen zij lachen ondank5 allerlei dreiging van oorlog. angst en dood. Meer nog: ze mogcn de dood iiitlachen. En ze doen dat in hun l iederen. Van oudsher is op
Pasen het 'halleluja' niet van de lucht. #alleIu,j:i': liet iachend antwoord op een 'vrolijk Pasen!'

De 'pauskch'
Geen wonder dat iri de rniddclccuwen de panspreken
doorspekt waren met humor. Ja, zelfs in het rijdperk van
de voor droog doorgaande protebvanhe orthodoxie placliten de paarpreken met een grap te b e g i n n e n . w i e denkt
niet aan Luthers c;prook.ieeschtig beschrijving van Christus' nederdaling ter heIle? Dc duivel zit in de heIlepoel in
de gedaante van eeii vraat7uchtig monster om de zondaars ctuk voor stuk te verslinden. Aan de grootste zondaar heeft hij de smakelijkste kluii. Tussen Goede Vrijdag en Pasen valt ook de gestorven Christus in handen
van de duivelse veelvraat. Maar deze volkomen zondele
ze prooi smaakt 70 hcel anders, zo walgelijk dat het inonFter nadien vergaat van de buikkrampen en de Christus
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uitbraakt (zoalq de grote vis eens Jona). De duivel is beetgenomen.. .
Grappcn cip de kansel op Pasen. Luther kon er wat van: in
zijn paaspreek cip het Koburgslot in 1530 beschrijft Luther in geuren en kleuren hoe de bedrogen duivel tussen
twee stcielen zit 'und 1nuqq wiedergeben was er je gefressen bat'!?
Uiteraard zijn dat gekke verhalen, grollen en fratsen.
Meer mythulogic dan bijbel. Maai. Iioe dan ook, niet het
opwekken van dc Euch kwam de luisterende gemeente onmiddellijk midden in de paasboudschap terecht. De lach
van bevrijde mensen. Menscn die in de geloofshelijdenis
na 'Hij is gekruisigd' vcrdcr mogen met 'Hij i? opgestaan!'. 'De ene dood hecft dc aiidere verslonden, de
dood is ten spot gcwordcn' zong Luther in één van zijn
paasliederen." Pasen Inat ons toc te lachen met de overste
van deze wereld en mei de duivelsc maclitcn in de hemelqe gewesten.

'VertrouwensHed'

Natuurlijk hebben ook die uitleggers gelijk die Pc;ulm 1 A
een 'vertrou~enslied'~
of ccn 'bclijdenispsaIm"%noeinen.
Dat blijkt meteen ui[ het bcgin: 'Bewaar mij, o God, want
bij U schiiil ik' (I). 'Schuilcn': prachtig woord diit van
veiligheid spreekt. Vcilighcid tegen iille mogelijke gcvaar.
Wat in het slot van d e ~ e'parel van een psalm' gebeurt is
dat die belofte van veiliyheid gesteld wordt regenover het
allergrootste gevaar dat wij kennen: dat van de dood. God
zal ook dan en daar bewaren. Dat vertrouwen spreekt de
dichter uit. Wat gebeurt er dus? De dichter denkt op dat
spoor van veiligheid waarop we als gelovige mensen gezet zijn teneinde toe door. En die veiligheid - die kan
daar tegen. Die is zo sterk dat ze zelfs tegen de dood een
schuilplaats biedt.
Vanuit het vertrouwen op de HERE wordt zo een machtige konkIui;ie getrokken ten aanzien van de dood.

Een juweel van een lied

Paaspsalm

Wat dit artikel wil? Antwoord: iets van de vreugdc van
P a ~ e nop de lezers overbrenyen. Een weg wijzen waarlangs de hlijdschap over de opstanding ook bij ons kan
doorbreken. Een weg waarop tegelijk kan worden ingegaan op wat de 'paasjubel' blokkeert: twijfels, onlustgevneleii~.ongeloof.
Nec, geen mixverszand: de schijver voert niet de pretentie dat hij dat kan. Maar hij geloofh. wél dat de bijbel het

Toch blijl'i in deze uitleg de vreugde noz buiten beeld.
Terwijl nu juist zo verrassend is dat die innetjes over liet
opstandingcgeIoof voorafgegaan worden door die rintelende woorden van vroliJkheid en vreuyde:
'Daarom verheugt zich mijn hart,
en juicht mijn eer,
zelf5 mijn vlees is helemaal veilig' (9).
Het is ontdekkend om onze beleving van Pasen eens in
dit lichz te bezien. Want eerlijk is eerlijk: ons geloof in de
opstanding uit de doden is vaak zo af~eknepen.We lijken
soms sterk op die vader uit het evangelie die zei: 'Ik geloof, Heer, maar kom mijn ongeloof te hulp...' (Mark.
9,24). Dat heeft weinig met vreugde te maken. Het is eigenlijk treurig dat de 'klank' van dat' belijden' bij kerkmensen vandaag zo'n 'weerklank' vindt. Dat kun je gerust onthullend noemen.

kan.

Neern nu dat ' k l e i n o ~ d 'van
~ David: Psalm 16. Een juweel van een lied! Een echte paaspsalm. Eigenlijk gaiit
het pas np het laatst - vanaf vers 9 - over de opstanding.
Maar dat gedeelte is zo opvallend dat je kiinr begrijpen
hne het tnt de typering 'pansp~alrn'~
gekomen is.
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'Daarom!'
Maar hoe komt het nu in Pralm 16 tot die uitbarsting van
vreugde? Laui ik wijzen op her eerste woord van de zin
waar liet om gaat: 'daarom' (9). Daarmee wnrdt een verband gelegd met heit voorgaande. Blijkhaar staan er in het
bcgin van de psalm dingen die reden geven om vol vreugde de opstanding te belijden. Ik te! er oni precies tc zijn
zeven. Zcvcn aanlopeii 'tot de paasjubel. Laat ik zc kort
even noemen.

De psalm begint met: 'Bewaar mi.;. o God, want bij W
~ c h u i lik' (1). Dat is i n een gebed &n een belijdenis. Je
kunt het een oefening in vertrouwen noemen. Wie zuIke
dingen zegt, haalt de band met de Here aan.
De eerste stap naar een blij belijden van het paasgeloof is
dus dat je je vertrouwen uitspreekt in de HERE. En dan
letterlijk 'uitspreken'. Hardop tegen elkaar zeggen en zineen. Want dat voept aan het vertrouwen zelr iets toe.
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2. h~leritigvcrii he1 verhoi~d
Dan een rweede punt: 'Ik hcb tot Jahwe gezegd: 'U k n r
mijn Heer, ik heh geen goed buiten U' (2). Dat is de beleving van het verbond. We horen dat Jahwe vaak zeggen:
'Ik ben jouw Gnd'. En nu zegt David dat eens temg: 'U
bent mijn Heer'. En wcl mi,jn enige: 'ik heb geen goed
buiten U'. Wie heb ik in de hemel hoog hchalve U . . .?
(73 : 10 ber.). Wie 7ulke dingen zegt weet van een vaste
relatie met God.
3. haiid U i P r di. xernc.entíJ
Hel volgende vers brengt de gemeente in beeld. 'Wat betreft de heiligen die in het land zijn, zij zijn de heerlijken.
al mijn welgevallen is in hen' (3). De dichter komt er
openlijk voor uit: hij ziet de gemeente helemaal zitten.
Hij zegt tegen de HERE ahw: 'Uw volk is mijn volk';
'uw kerk i 5 mtin kerk'.
Wat doet het inderdaad goed om in benarde situaties re
welen dat de gemeente e r is. Die vnnr jc bidt. Met je mee
leeft.
En omgekeerd: als je altijd met rinlustgevoelens rondloopt over het volk van God, dan inag je niet verwachten
dat de paasvrcugde machtig doorbreekt in je hart. Maar:
er zijn - als in de dagen van Elia - nog 'heiligen in het
land'! Dat corrigeert onze vandaag misschien heel ïombere kijk op land en volk. God geeft ons de gemeentc om
samen sterk te staan. In een nioeili,jke ti-id. En ook tegenover dc dood. Daarom zijn we bijv. F a a g c;ámen ap begrafenissen.
4. breuk met LIPof(qorleii
Wat gcbeurt e r in vers 4? Daar breekt David met de af3oden. Oiigewoon heftig toont hij z'n afkeer. 'Vele zijn de
srnartcn van hen die dingen naar de gunst van een andere
God' bcdenkt hij met afgrijzen. Dat is ook zo! Onze God,
de Vader van Jezus Christus iï nnovertroffen. Niet alleen
als we 7wak rijn, ook als we schuldig zun mogen we bij
hem komen. Kom daar een7 om bij die afgoden! Eerzucht. geldzucht, drankzucht, en jaloezie bijv.: ze doen
niet%anders dan je leven leeg7uigcn en vervolgens laten
ze je zitten. De 'verloren 7oon' heefi het geweten ... bij
de varkens.
En dan emotioneel: 'ik zal hun plengoffers van bloed niet
plengen, zelfs hun naam op mijn lippen niet nemen'.
Doen we dat wel eens? Hardop tegen jezelf zeggen: 'weg
met de afgaden iiil inij leven'! Kcnnen we de verontwaardiging ovcr o n s ~ e l fdat we nog LO gemakkelijk te verschalken zijn door de duivel? Nemen we ons wei eens
luidop voor te breken met onze verslavende gewoonten?
Wic dal nooit doet leidt in feiie een dubbelleven: een beetjc van dit en een beetjc van dat.' Dán kun jc niet verwachten dat de paaqjuhel in je leven zal doorbreken.

5. oefriiing in rrvredenlrezcl
Pn het vervolg van Psalm F6 kijkt de dichter op naar God
in verband met wat Hij ons ~ e e f tGeweldig:
.
vooral Zichzélf ~ e e fde
t HERE. 'O, HERE, mijn erfdeel en mijn beJAARGANG68/27- 1 0 APRIL 1993

ker'(5). Maar ook daarnaast is er heel veel goeds dat Hij
ons kado doet. David spreekt er z'n tevredenheid over uit.
'De meetsnoeren vielen voor mij in liefelijke dreven, ja
mijn erfdeel bekoort ini.i'(6}.
Bxcurs: Hei land was onder Jozua door het Int verdeeld (Jozua
18 : 1-10). Elke Israelitische stam een eigen gchied. Elke Icraelitrsche boer z'n eigen onvervreemdbaar stukjc van Iiet land Kanaaii. Mei dl z'n ve7eIs craan verbonden. Natuurlijk was het ene
stiikje land niet evcn mooi als het anderc. Maar David zegt iiadrukkeliik:'U hent mijn eifdeel'. HIJ 15 tcvrcden met z'n GdK1.
Ook: ' U k n t mijn hekpr'. Fris water9 Gnede limdwijn? Nict
met zekerheid uit tc niaken. Maar: verfrissend, hei han verhcugend. Voor hem i s God de bron vali ~ i j nkrtichi en de bron vaii
zijn blijdschap. E n liefelijke God mct zoveel mmie hclnftcs,
dat je er fris van blijft. Daarom is hij hoc dan ook blii met zijn
purtie in dit leven. Zozeei houdt hij van ?'n G d .

Een mfening jn tevrcdenheid. Zo 7ou je dit kunnen nticmen. Natuurlijk: er is verdriet, be5ef van onvolkomenheid,
ook schuld en eenzaamheid. Maar als je helemaal niet blij
bent met wat je nú hebt uit Gods hand, hoe zul je dan blij
worden met wat jc nog tegoed hebt? Met wat nog komt?
Om even bij ïtil te staan: er is verband tussen tevrcdenheid over het 'nu' en vreugde om Iiet 'srraks'.
Als je vandaag de dag almaar ontevreden bent, mag je
niet hopen op een ruim entree in het Vaderhuic hierboven. Dan steiger je op het eind van het parcours. JE valt
als een paard dat de sprong niet durft wagen. Ja, eigenlijk
is dat wel ecn goed beeld voor dc 7 punten van Psalin 16.
Die 7ijn ahw de aanloop tot de paassprong in het geloof
over de dood heen!
6. donkhurxi-heid voor het leijende Woord
Dan spreekt David z'n dankbaarheid uit voor het Woord
dat God hem geeft. Inderdaad het is in zijn Woord dat de
E R E ons raad geeft. Onze Raadsman blijkt. Dat 7egt hij
zo: 'Ik prijs de HERE die mij raad heeft gegeven. Zclfs
bij nacht onderwijzen mij mijn nieren' (7).
Eigenlijk gaat het hier om Woord en Geest. Hoe gaat d a t
als Je de bibel leest? Als de Heilige Geest ons van binnen
bewerkt. dan welt het Woord van God diep van binnen in
ons op. In 'de nieren'! Intiemer kunnen Gods woordcn
niet 'binnenkomen' dan wanneer de Heilige Geest Zelf ci.
de Spreker van i5.
David had nog maar een dun bijbeltje. Maar hij dankt
voor die voortdurende leiding die H! krijgt. Voor het onderwijs van z'n God zodat hij met kennis van zaken over
hel leven met d e HERE kan spreken.
Een goed idee om daar je dankbaarhcid eens voor uit te
spreken. Bijvoorhccld hiervoor dat wc over een bijbel beschikken in onze eigen taal. En dat we in Nederland nog
steeds kerkdien5ten kunt bijwonen waar die bijbel uitgelegd wordt. Want ook dat middel yebruikt God om ons
zijn raad en onderwijs diep van binnen te geven. In al die
vragen: wat is goed? wat is verkeerd? wat moet ik doen?
wat is God van plan? Hoe breng je het leven er af7
. . .wéét je de weg. En je vindt een uitweg als je vastloopt.
Godlof! Hij mankt ons weg en uitweg bekend.
Of, even heel precies lezen: God maakt ons 'hct pad ten
leven' bekend ( 1 1). EN daarmee bedoelt de dichter: het
pad ten Icven dwars door de dood h e m . Maar dat 'pad

ten leven' begint hier al. G d leert nns nu al hoe we wandelen moeten. Als je die Icsscn verwaarlnost h o e zul je
daii ooit die heel bizondere weg weten (en gaan) die
dwars doos de dood loopt?
Kortom: dankbaarheid voor wat God over 'hier en nu'
7egt i 5 voorwaarde om biij t t kunncn zijn met wat Hij
over het leven-straks zegr. Nog eens: het gaat er oin dat
de paa~vreugdenu al zal doorbixken. In iins Icven.

7 . ctrijd te,qpu d~ /w,ijf(~l
Er is nog een zevende punt en dat is heel mooi. 'kstel
inij dc HERE bestendig voor ogen. Omdat Hij nnn mijn
rechterhand staat, wankel ik niet.'
'Ik stel mij de Here voor ogen', is dat hetzelfde als:
'Ik kun mijn ogen niet van Hem afhouden'? Alsof onzc
ogen vanzelf Zijn kant opdraaien!
We wcteiI wc1 beter. Helaas is dat niet het geval. Of: zelden. Wc moeten er wat voor doen.
Onrc rigen dwalen alle kanten op. In een informatiemaalschappij is cint7ettend veel dat onze aandacht afleidt. Wij
moeren un7e cigen dus dwingen. Onze geesteli,jke ogen
een bepiialcfc kunt riit dwingen. U voelt wel: dat vereist
discipIinc.
Ki,jk, en dat is k d o e l d met: 'Ik stel mij de HERE voortdiirend voor ugeii'.
Had Petrus dat niaar ~cdrtantoen hij over het water liep. ..
Dan zou Hij de HERE 'aan zijn rechterhand' gezien hebben. Hi,i ~ o niet
u 'gewankeld' hebben.
Het gaat hier hij dit punt dus om de strijd die je met jezelf
moer voeren. Strijd om tegen je twijfel in te gaan.
Als wij, oudcren en dongeren, ons in die strijd tegen de
twijfel niet acfcnen, wat denkt u: mllen we dan niet wankelen als dc 'laatste vijand"' geharnast op ons afkomt?
Een geweldige Ics vtmr vandaag: er bestaat verband tussen de vraag of j c wel vecht tegen de twijfel én . . . die andere vraas: uf jc wel blij kunt worden van pasen!
Maak diis van Thomas niet een lichtend voorbeeld. Want
dat zou hctckenen dat je pasen maar moeizaam viert en
voor het paasfeest op 7'n minst een week te laat komt.

Oefenen!
Nog eenh: hoe koint het tot een echt vrolijk pafen'? Om deze vraag re beantwtiordcn heb ik geen grappen en groIlen
nodig. Die 'werken' ook niet 70 lang. Ik hoef alleen maar
te wijzen op hct simpele wmrdje 'daarom' in Psalm 19:
'Doui-omverheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel' (9).
kVuurom verhciigt zich Davids hart en waarom juicht zijn
ziel als hij ~ i c hhet paas-cvangelie te binnen brengt?
Waarom'! Daarom? Dat 'daartim' krijgt z'n invulling vanuit het hele b e ~ i nen middcn van de psalm. de 7 punten
van Ziierboven.
Als wij ons met Gods hulp in dcze 7 dingen oefenen, dan
zullen we merken dat ccn intense vreugde hezit van ons
neemt.
V r e u ~ d evan het hart. ztials er staat: 'daarom verheugt
zich m'n hart'. Dat ral gccn oppervlakkig vreugde zijn

die zo weer weg is. Maar een vreugdc dic tinze ziel - Ictterlijk onze 'eer'I3 - doet juichen.

Onze 'eer'
Onze eer, ja. Want de grootste ontering die ons mensen
aangedaan wordt is de dood. Die is niet een oede de
vriend'. Niet iets wat er 'natuurlijk' bijhoort. Want de
dood laat ons als schepsel niet tot ons recht komen. Daarom is hij een grote belediging voor ons én voor onze
schepper.
Maar, zcgt David, onze 'eer' zal juichen. De op~trtnding
rcdt onze eer. Zet ons in de grote ruimte die God voor ons
heeft vrijgemaakt.
En als er dan ook nog staat dat 7 ~ l f ons
s 'vlee?' in veiligheid wonen ral, dan gaat het dus om een vreugde die een
mcns ook fysiek ontspannen kan.
Dit is de inhoud van die vreugde:
'U levert m e niet over aan het dodenrijk,
u houdt mij weg van het graf' (1 0, GNH).
Dat is het evangelie van het grote 'Pascha', de veilige
'doortocht' door het rijk van de dood.
Hoe vreemd Pasen is merk je pas als je bij een graf staat.
De werkelijkheid van de dood dringt 7ich dan 70 krachtig
aan je op, dat je alle geloof in de opstanding zou kunnen
verliezen. Waar iï de vreugde dan? De Rijhel spreekt
toch van een blijdschap die niemand je afpakken kan?14

En de zon staan
Is dat dan geheimtaal? TangcntaaI? 7a kamt het mixschien over. Maar wic zich gelovig zet tot de 'koefening
van Psalm 16', zal blijvende blijdschap ontvairgen.
Pasen: je viert het blij, of je vicrt het niet. Een tussenweg
is er niet.
'Overvloed van vreugde is bij Gods aangczicht'(1 l). Dat
wil zeggen: echt vrolijk ben je alleen in Gods aanwezisheid. Zoals je van de zon alleen ,g~nietals jc in dc znn
gaat staan.
Pasen krijgt iets vrolijks, iets uitbundigs alléén als .ie in
een levende relatie tot Hcm staat.
Wel, dat wil dele parel van een psalm: ons in relatie inet
de Here brengen en houden. C a maar oefenen. Merk dat
de paasjubel die je hart binnentrekt ccn diepliggende
vreugde is, die niemand ooit afpakt. Oak dc vcrschrikking van de dood niet. Want Jezus leeft, het graf is leeg
en.. . niemand krijgt hem er ooit meer in.
J.B. Wilmink
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voorkonit

KNIP'

'Die schriti hnt verkundlgi dm6
wie ein Tod den rindem tniiss,
ein Spott duï dein Tod is geworden' (EKG 7 6 )
7 ~ e wourd
t
'kleinurxi' ic 'ein dunkler. wohl k ~ i i mzu erklurender Regnil' (Kraus. 19hI)). Het wciurd (liebr. mihium) zou vnIi het woord
'goud' (brtem) afoeleid kunnen zijn. (vph. SV: gouden kleinoodfpsalrn).
Daarom: 'juwccl vhn cc11 Iicd'l'pnrcl van ccn psalm'.
Zre de 'Paaï-iiitleg' van de apoitelen in Hand. 2 : 25-3 1 (Petriis' Pinkstcrprcck) cn Hniid 13 : 35-77 (Pa~ilus'zendirigspreek).
Ai H. Gunkel ( 1 926).
10
Zo J. Ridderhoc 19551
l ' Een pilichtig voorbceld van dit brcken met de afgoden is te vinden in
nu~
de hei-aniirheiihche kin! van de H e i d r I h ~ ~ - gCxu~t ~ ( . l ~ i . ~ rZondag
:iiitw. 94: 'Dat ik, als mijn heil niij lief is. alle afgoderij. tovenarij. wmregger rij, hijgel(icif. aanrrizping van heiligen of van andere schepselen
vermi-jd en oiitvlucht.'
En: 'dat ik de enige ware God nanr waarheid leer kennen, Hem alleen
venrouw, met a l k oorinoed en peduld mij aan klein alleen onderwerp, R I
het goede van t lein alleen verwaclit, Ilem met heel mi-in han lietheb,
vrccs en ccr, cti wc1 zo, dat ik cerder olle schepselen ptij~geef,dan dat ik
het miiiste of geringste tegen zi-jn wil zoii doen.'
I2
1 Kor. 1 5 : 26.
l?
Zie St. Vcn.
'"<,h. I6 : 22.

OR V A N D A A G

MYSTERIE VAN VERGEVING
HP?11jden van dr Heer pn z& vcri-ijrcnis
di-11lkkpn iboorons w e e 1~vens!dit:
het ene dar wQ /hans iberdra~eir,
hpr andere waar
naar rri-langcn
Hij ~ocFt,die her iarer helaeden zich heer( ~ ~ e o c h r .
het eersre voor ons re verdragen,
heeft dc rnarht onr hei ~ e e d trJ
e gevett.
Hi! herfr ons geroond
hoer~eiHij ons l i ~ f i e e f f
cn Hij heeft gewild
dar wij :orrdrn geloveri,
dut Hij.die nnr ongeluk met ons h e f ! wwlllrn delen,
ons zijn riLqengeliik :al geilen.

"

I
I

I

Wij riln gehoren.
ook Ilfl I S gchoreri:
ontdar wlij zullen srerveit,
is ook H I gestorven
~
Bezr twee dingrn kcndcn M.E~in ons Ir~vcnhier,.
een hegin en eert einde,
geboren ~ ' o r d r cn
n rteri~rn;
hij C(P g ~ h n c j r tcrn
~ . moeizaam begin;
hij her srerven: iwhilizen naai- her onzekerr.
Die h.ec dzngcn kpndrw wzj:
geboren wloi.den en srerven.
Dit is rn ovei-vloed aanwezi<q
in ons jiebied hiryi-.
Ons gebied. dar ts de rrai-de;
hef g~bipdvan de ~ i i ~ ~isl de
e nhprnpl.
Onze Heer nu is uif prn a n d ~ gebied
r
iaaai-ons g e b i d gekomeia;
irif het rijk van her IPYPII
naril PI I IJ^ vaia de dood.
u f ihet njk rui? hei geluk
naar het rijk van hpt ongeltik
H IJ kizbarn ons ~yri~ e l i t brengeia,
i
en grduldrg v~rdrorgHII onl nngrluh.
Zijpi RPIUX droeg Hij in het vei harxenc,
nnr on yelub droeg Hz1 openlyl
de mens was :Ir hthnar.
God ,qfng ~ L ~ u I I ,
de zwukh~idw~1.5 zichrhaui ,
de ìnaj~stritging st hziil:
hët i,lcer M U P rfchthnar,
hrt Woord ging schuil
He?v l c ~ leed
s
waar was her Woord,
foen h ~vlees
t
lerri7
Toch zweeg her Woord nreK
iiJanrons leerde Het geduld.
Hij had voor hen die heni Jioont-IPri
en ~ I c h ~ e l f f o o nHiJ
d ~nict.
In het c i ~ u n ~ e lstuut
i e zelfs ges~*hi
evpia,
do; SItj mcr I U I ~ stem
P
voor Iirn bad.
' Vudc.r i~ei;yerj'laun,
he mi 'r :ij weten nier Mlat ;e doft?'.
Hij zag dnai-, dar :ij p e i u d~
soudcn :ijn.
Hij zag, liut 7Q weldi-u in Hem zor4d~rtgeloiseit,
Hij wilde dar hun i'ei-gifJenrswerd nesrhonkeil.
Ons Horfl hing rrun hei krurs,
nraur Hij hcrkerulr, rijn Iëdernaren ril,atlide.
Awgustinuc: Paaspreek ninïtreekï 412
(uit: Loui5 Janssen. Augustinuï-Rre>ier. 1986).
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EEN KLEINE GEMEENTE
Waar gebeurd. Het was vrijdagmiddag. Catechisatie in
Gorkum. Ergens halverwege ging de deur open en werd
er een mij volkomen onbekend hoofd naar binnen gestoken. Een wat oudere heer. Ik stond op en liep naar hem
toe. Achter hem zag ik nog meer mensen, ouderen. Hij
zei goedemiddag met een on-Hollands accent en ik heette
hem hartelijk welkom in de gereformeerde kerk te Gorkum.
Ze waren met een boot op vakantie. Ze waren ook gereformeerd, uit een grote kerk ver hier vandaan. Deze kerk
staat lekker dicht bij de haven en hij vond het leuk de
mensen de gereformeerde kerk hier te laten zien, zo'n
klein kerkje en zo onopvallend met dat portiek. De mensen achter hem liepen door naar de kerkzaal, deden het
licht aan en uit, probeerden de stoelen, klopten op de kansel. Een paar kwamen terug en drongen langs hun reisleider de consistorie annex catechisatielokaal binnen. Ze keken in de keuken, gaapten mijn catechisant aan en liepen
mompelend en hoofdschuddend weer naar buiten. Ik legde de reisleider uit dat ik bezig was met catechisatie maar
dat ze overmorgen hartelijk welkom waren in de kerkdiensten. Een paar gasten maakt het gezellig vol. Dan
konden we ook verder praten. Hij schudde zijn hoofd.
Nee, zondag lagen ze in Ridderkerk. Of ik dan de dominee was? En ik was aan het catechisatie-geven? Hij keek
de consistorie rond, zag de spullen op tafel liggen. Zijn
blik bleef even haken bij Erik, die gewoon was blijven
zitten. Het vraagteken was niet uit zijn ogen verdwenen.
Ik stond met Gorkum even in de etalage van de curiosawinkel.
Dertig procent
Veel mensen realiseren zich niet dat het bestaat. Catechisatie met één catechisant, of met vier. Gewone catechisatie dan. Voor de jeugd van de kerk. Toch komt het voor.
Meestal natuurlijk in gemeenten waar' s zondags geen
tweehonderd of vijfhonderd, maar dertig of vijftig of
tachtig mensen in de kerk zitten. Kleine gemeenten. Onder een kleine gemeente versta ik een gemeente van 150
leden en minder. Maar misschien vindt u een gemeente
tot 200 leden ook nog klein.
Een tijdje terug (dus nog met het oude handboekje) heb ik
eens uitgerekend dat er zo'n 55 kerken zijn met tussen de
35 en 150 leden. Er zijn er 25 die tussen de 150 en 200 leden tellen. Dat zijn er 80 van de in totaal 265 gereformeerde kerken in Nederland, oftewel 30 procent.
Van die 55 kerken tot 150 leden waren er toen 5700 mensen lid. En de 25 kerken tot 200 leden telden 4300 zielen.
Bijna 5 procent van de kerkleden is dus lid van een kleine
542

gemeente, en bijna 4 procent van een gemeente tussen de
150 en 200 leden. Samen zo'n 10.000 mensen. Dat is nog
aardig veel, zeker als je bedenkt dat die 8,5 procent van
de kerkleden lid is van 30 procent van de kerken.
Een complete
kerk
Een gemeente mag klein zijn, maar in de gereformeerde
kerken wordt ze voor vol aangezien. Ook een kleine kerk
is een complete kerk. We vinden er de evangelieverkondiging en de bediening van de sacramenten, de gemeenschap der heiligen. Ze is evengoed een gemeente van
Christus als een grote kerk. Ze mag alle erenamen voeren
die Christus zijn bruid geeft. Ze is huis van God, tempel
van de Geest.
Deze waardering vinden we terug in de manier waarop
deze gemeenten behandeld worden. Een kerk van 1000
zielen en een kerk van 80 zielen worden op de classis allebei vertegenwoordigd door twee broeders uit de kerkeraad. En de kerkorde bepaalt dat de ene kerk niet over de
andere mag heersen. Een grote kerk heeft niet meer
macht dan een kleine. De stem van een afgevaardigde uit
een grote gemeente weegt niet zwaarder dan die van een
afgevaardigde uit een kleine. De predikant van een grote
gemeente is niet belangrijker dan de predikant van een
kleine.
Hulp en artikel II K.O.
Toch heeft een kleine gemeente ook zijn moeiten. Die
kunnen we ons wel indenken. Bijvoorbeeld op het gebied
van de voorziening in de dienst des Woords. Een gemeente kan zo weinig financiële draagkracht hebben of
krijgen, dat ze geen eigen predikant (meer) kan onderhouden.
Op dat punt heeft de kerkelijke gemeenschap hulp geboden. In de classis en in de particuliere synode zijn er deputaten ad art. 11 K.O. In artikel 11 van de kerkorde staat
dat de kerkeraad verplicht is namens de gemeente die hij
hierin vertegenwoordigt, haar predikanten naar behoren
te onderhouden. En binnen de gereformeerde kerken
geldt de afspraak dat als een kerk niet volledig op eigen
kracht kan voorzien in een 'behoorlijke' honorering van
een predikant, dan de zusterkerken in de classis, of zo nodig in de particuliere synode, bijspringen. Daar zijn deputaten ad art. 11 voor, om die onderlinge hulpverlening te
regelen. Die deputaten innen van alle kerken een bijdrage
voor de aanvulling van het tekort van een gemeente die
haar predikant niet helemaal kan vrijhouden.
Een andere vorm van onderlinge hulp is 'de samenwerking voor de dienst des W oords'. Twee kleine kerken
JAARGANG 68/27 - 10 APRIL 1993

bundelen hun krachten om een predikant te beroepen die
in heide grmccnien werkt. Zo'n predikant preekt dan afwisselend in beide gemeenten, zit beide kerkerden voor.
gccft in beide gemeenten catechisatie, doet in beide gemeenten pastoraal werk, zonder dat er sprake is van een
fusic. Hel blijven twee geineenten die uit nood op één belangrijk punt samenwerken.
Deze vormen van onderlinge hulp werken wel. De kleine
kerken zijn over het algcmeen redelijk goed 'voorzien in
de dienst des Wmrds'. Dat leert opnieuw een rekensommetje. De 5700 Icden van kleine kerken (minder dan 151
leden) hadden beiegin vorig jaar nog 18,s predikanten. Dat
is één predikant per 30'6 kerkleden. De 4300 kerkleden
van gemeenten tussen de 150 en 200 zielen werden bediend door 14 predikanten, oftewel l predikant op 31 1.
Over alle kerken bij elkaar was deze verhouding, toen 1
predikant per 482 zielcn. Dat is nogal een verschil.

Beperkingen
D e ~ eprakrijk maakt duidelijk dat een kleine gemeente
weliswaar compleet is als het gaat om de verkondiging
van het evangelie en dc bediening van de sacramenten,
maar dat een kleine gemrente ook aan bepaalde zaken gebrek kan hebben. Er zijn beperkingen, Gebrek aan financiën kan een prohleem zijn. Zulke beperkingen kunnen
een kleine gemeente zover brengen dat ze hulp vraagt of
een bondgenoot zoekt.
Maar er is meer. Meestal staat in een kleine gemeente
geen _gereformeerde ïchool. Je kinderen houwen daarom
gemakkelijker een niet-gereformeerde vriendenkring op.
Daar zijn ouders niet altijd gerust op, want hoe gaat dat
straks met de verkering? Kunnen ze wel naar een gereformeerde school, dan kost dat vaak meer rnneite. Wil je ze
toch in contact brengen met gereformeerde leeftijdgenoten, dan stel t dat eisen aan je vakantiebesteding bijvoorbeeld.
Door de bank genoincn liggen de vaste vrijwillige bi jdragen in kleine gemeenten die een predikant hebben wat
hoger dan in grote geincenten.
Vaak is het verenigingsleven beperkt. De kerkeraad
neemt de nodige mankracht in beslag. De evangelisatiecommissie, de bijbelstiidicvereni~ingen,die lopen nog.
Maar verder is de oogst vaak mager. En wat moet je als er
maar een paar jongeren zijn (één bijbelstudieclub met leden van 12 tot 22 jaar oud). of een paar kinderen (éién
keer per jaar dopen en geen kinderkerstfeestvienngl,of
een paar ouderen. Het sociaal isolement is een reële dreiging. Alti,jd dezelfde gezichten!

Samenwerking
Ook op deze punten kunncn kleine gemeenten hulp Loeken. Op het ogenblik gebeurt dat wel door advertenties in
het Nedrrluiids D a ~ h l u d , geplaatst door crimmissies
kerkgoei e.d. 7~ mag je hopen dat je een wat mmr evenredige verdeling van dc mensen over de verschillende gemeenten krijgt. Soms worden er opmerkelijke successen
geboekt. Soms is het vechten tegen de bierkaai.
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Ook zouden kleine gemeenten die bij elkaar in de buurt
gelegen zijn, kunncn samenwerken door bijvoorbeeld de
vorming van ambtsdragers, de ontspanning en vormine
van de jeugd, de opzet van een evangelisatieproject, cursussen voor belijdende leden.
Een geïroleerd liggende kleine gemeente heeft daarvoor
niet de mogelijkheden. Maar waarom zou een grote gemeente zich niet over een kleine ~enabuurdegemeente
ontfermen? Niet uit drang tot inlijven, maar uit hoofde
van het principe: laat mijn overvloed uw gebrek ten goede komen. Door de jeugd uit te nodigen mee ie doen met
activiteiten daar. Of de ouderen. Door eens op bezoek te
gaan en iets samen te doen met de mannen- of vrouwenvereniging van de kleine buur. Of door beschikbaarstelIing van menskracht voor het evangelisatiewerk.
Helaas leert de ervaring dat er in grote gemeenten als regel weinig begrip bestaat voor de moeiten in een kleine
gemeente. Wel voorstelbaar overigens. De problemen van
een grote gemeente lijken nauwelijks op die van een kleine.
Ons beeld van een kleine gemeente
Ik vraag me af. hoe over het algemeen het hceld is dat we
hebben van een kleine gemeente. Is dat positief of negatief? Wetke rol speelt de omvang van een gcrneente voor
iemand die moet verhuizen? Ik weet dat er mensen zidn
die zich bewust vestigen in een kleine kerkelijke gemeente. Tk weel ook dat er broeders en zuFters zijn die een
kleine gemeente bewust vermijden.
De eersten denken misschien: in een kleinc gemeente hen
je snel thuis, de onderlinge betrokkenheid is er groot. Of
zelfs: daar kunnen ze ons vast goed gebruiken.
De anderen zouden kunnen denken: in cen kleine gemeente is het benauwd, stelt men hoge eisen aan het ineeleven, je bent er gauw ambtsdrager, er staat Feen gereformeerde school, je hebt weinig keus voor vriendschappen.
Of: in een grotere gemeente kan ik me hreder ontplooien
als christen. Er zijn meer activiteiten en verenigingen.
Ik ben wel eens bang dat de negatieve visie overheerst.
Daar zou christeii~kegemakzucht achter kunnen zitten. Is
het in een grote kerk gemakkelijker? Wat is een complete
kerk? Let je dan op een gereformeerde basisschoot of op
het evangelie en de ~acramenten?

Ingehouden toewijding
Het Nrdei.lírnds Doghlad beveelt zichzelf wel aan als advertentie-medium voor meubelzaken, verhuizers, woninginrîchters, makelaars en architecten met het statistische
gegeven, dat zijn lezers gemiddeld vaak verhuizen. De
gereformeerden zijn een mobiel volkje. Ze verhuizen
voor hun werk, voos een huis, voor de school van de kinderen. Uit noodzaak en voor het gemak.
Daardoor zijn e r m.n. rond de gereformeerde scholengemeenschappen voor middelbaar onderwijs grote hoeveelheden gereformeerden samengeklonterd. Meestal ook in
grotc tot zeer grote gemeenten. Het vaak verhuizen, en
dan, zeg maar, glohr~ilvan de onitrek van gereformeerd

Nederland naar de ccntra, kan tot gevolg hebben dat de
t o c ~ - i j d i n gaan een gcmcente afkaIft. De bereidheid o m
d c schatten en gaven van Jezus Chriqtus met de broeders

schaal, een geringe ornvaiig is geen garantie voor een vertrouwelijke onderlinge omgang. Zc leent zich alleen beter
voor gemeenschapsoefening die heel de gcmeente heslaat. Maar die konit niet vanzelf. Juist in o m e individualistische tijd ic het waardevo1 dat j o n ~ een oudc christenen op niet-geforceerde wijze leren zich tac te leggen op
gemeenichapszin.
In een kleine gemeente kan men iet!, van dc christclijke
pioniersgeest goed gebruiken. Het is beslist niet zo dat
een gemeente altijd klein moet blijven. Er zi,jn meer mogelijkheden te groeien dan door het aantrekken van broeders en zuïters uit andere delen van het land. Een kleine
gemeente kan een wendbare en gastvn.je evnngelisatiegemeente worden. Ds. H. Drost schreef er in het Gei-efrjrmeel-cl Kerkblad voor Zuid-Hollrrnd rwz. over hoe de kleine gemeenschap te Venlo zich toelegt op opbouw van de
gemeente door allerlei vormen van onderricht maar tegelijk zich richt op uitbouw van de gemeente door deze opbouw-activiteiten ook bruikbaar te maken voor opvang
van evangelisatic-contacten (zie de Persschouw).

en zusters van die bepaalde gemccnte te delen, krijgt iets
voorlopigs, iets tijdelijks.
Als je pas start met gezin en carrière, houd je rekening
mct verhuizing naar een kerk met een basisschool. Daarna komt de keus: gaat vader naar zijn werk rijden of reizen dc kinderen naar de gereformeerde middelbare
school? Veel ouders kiezen (als ze kunnen kiezen) voor
her eerstc. Als dat het patroon is, zul je de eente 10 tot 15
jaar voorzichtig zijn met je toewijding. ,415 je je al te zeer
hecht, wordt het afqcheid straks des tc pijnlijker. En wanneer je dan terecht gekomen bent in d c gemeente waar je
oud bocipt te worden, ben je te oud om nog een sociaal
netwerk cip te 7etten. Bovendien, je kinderen wonen overal en dic wil je ook regelmatig zien.
Bij ro'n instelling van ingehouden toewijding past het
verschijnsel van de 'duiventil'-gemeente, zaals ik het wel
hoor noerneii. Die heb je overigens in alle maten. Men
woont er een t i d en vliegt dan weer uit. Het bccld van de
vlinder en de blricm past misschien nog beter. In het7elfde verhaaI hoort ook het vermijden van een al te kleine
gemeente thuis. Daar kun je immers moeilijker aan de
kant blijven staan. Daar wordt veel van je gevraagd, is de
gedachte.
Maar een bloem vraagt weinig van een vlinder. Een vlinder eet van de hloem.

Mosterdzaad
Een kleine gemeente is een complete kerk. Ze heeft alles
meegekregen van Christus. Voor de eigen broeders en
zusters en ook Voor de samenleving waar ze haar plaats
inneemt. Een kleine gemeente is niet per definitie een aflopende zaak. Ze za1 hebhen te zoeken welke mogelijkheden haar ten dienste staan om gemeenten van en voor Jezus Christus te zijn. Een kleine gemeente is zelf de vrucht
van een geweldig groot werk, het werk van Jezus Christus. Een vrucht die het in zich heeft op haar beurt het begin te vormen van een nieuwe en sterke plant. De gemeente dic Christuq' woord trouw bewaarc en zijn naam
niet verloochent, mag vragen om groei. Daar Eigt mosterdzaad in dc grond.

Klein is goed
De kleine gemeente verdient allereerst ecn positief beeld.
Het zou mooi zijn al? de noodzaak van de tciewijding aan
de broedcrï en zuster?, de inzet voor de gemeente meer
op de voorgrnnd kwam. Dat zou ook goed zijn zegen de
(vaak op vcnnoedenq gebaseerde) tegenzin tegen het zich
voegcn bij een kleine gemeente. De kleine gemeente
heeft veel voor. Ik denk dan nict in de eerste plaats aan
gemak. Want gemak dient de mens, en s i n d ~wanneer zijn
we hicr nm gediend te worden?
De geloofsbeleving in een kleine gemeente kan vaak ook
een hoger werkelijkheidsgehaIte hebben. In een gemeente
van 5000 zielen kun je de realiteit omzeilen dat er in dit
land maar een paar gereformeerde mensen zijn die over
het gehccI weinig indruk maken in de samenleving. In
een gemcente van 100 zielen lukt dat niet. Vanzelfsprekendhcden gedijen daar minder goed. Je gelooft en dat
vraag1 kcuzes. Je kinderen krijgen ook dat mee terwijl ze
wordcn grrintgehracht in de leer van dc chrixtelijke kerk.
De ondcslinge betrokkenheid kan er groot zijn. De gemeenschap der heiligen kan er echr gemeensrhap 7ijn.
Men kent elkaar e n men leeft met elkaar mee. En dat is
minder ~ e b a s c c r dop eigen voorkeur dan op de keus van
Christus zelf die je aan elkaar geeft. Me[ weini, menskracht moet veel worden gedaan. Dat versterkt de vraag
naar kracht vaii de Geea. Ouders en kinderen krijgen er
echte training en vorming in christelijke gemeenrchapszin en opofferingsgezindheid. Begrijp me goed: de kleine

l
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R. ter Beek
Het bovenstaande 1s pcschreven op grond van dingen die ik zelf
heb meegemaakt en gchonrd. Ik zou echter graag meer willen
weten over het wel en wee van de kleine pemeentc in ons kcrkverband. Mag ik de lezers vragen oin een reactie? Vertel me
over uw ervaringen. Bijvoorbeeld toen u na altijd bij een grote
geineente gehoord te hebben verhuisde naar een kleine, of andersom. Of hoe u hebt ervaren dat de gemeente w u r u altijd
hebt bijgehoord inkromp tot een klcinc gemeente of uitbotte tot
een grote? De rol van de school daarbij? Hoe hebt u uw kinderen grootgebracht in een kleine zemeenie? Waarom hebt u zich
bij een kleine gemeente ~ringeslotcn,of juist bij eeii grote? Enz.
Qe kerkvisitaties heginnen straks weer. Denkt u dan eenr na
oues vragcn als: welke knelpunten merkt u op in hei bestaan van
een kleine pcineente? Welke o p l o s s i n ~ nzijn er bedachi en hebben ze gewerkt? Hebt u ervaring rnct ïamenwerking tussen kleine en grote pcmeente. of tussen meerdere kleinere gemeenien?
Doei u me een plczier en noemt u zo weinig mogelijk namen.
Van belang kan wel zijn: aantal Icdcn. platteland of stad. in het
westen. oosten, zuiden, midden of noorden van Iiet land. nabijheid gereformeerdescholengemeenschap.
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*** Kerkelijk verdeeld, meestal confessioneel
ook verdeeld!
In enkele driestarren wil ik een stelling bespreken, die de
laatste ti~donder ons een belangrijke rol speelt in de dtscuccies over sarnenwerkrng met christenen uit verschillende kerken in een gereformeerde organisatie. Die stelling
luidt alsvolgt: 'Kerkelijke verdeeldheid sluit confessionele
eenherd niet uit'.
Mijns inziens is dat een 'slagzin' waarmee je als gereformeerde mensen zo maar op het verkeerde been wordt gezet. Dat komt allereerst omdat hier als een algemene
waarheid iets wordt geformuleerd, dat alleen in bijzondere
gevallen van kracht is. Als we niet uitkijken gaat er daarom een heel verkeerde suggestie van uit.
Een voorbeeld ter verduidelijking. Je kunt de stelling verdedigen: 'Als je je vrouw vertaat en ergens anders gaat
wonen, sluit dat niet uit, dat je haar liefhebt en trouw bent'.
Dat kan onder bepaalde omstandigheden zeker wel eens
een keer waar zijn. Ir1 het pastoraat houd je daar rekening
mee. Maar wat kun je ermee als algemene stelling7 En
wat denken we dat het effekt zal zijn, wanneer we die stelling regelmatig in de gemeente zouden verkondigen, zonder dat we daar andere dingen naast en tegenover zetten?
Zo is het ook met de stelling: 'Kerkelijke verdeeldheid sluit
confessionele eenheid niet urt'. In een bepaalde context
kan het wel eens nodig zijn om dat te zeggen. Maar dan
moeten we wel beseffen dat die stelling een uitzonderlijke
stand van zaken formuleert. Laten we liever eerst eens
praten over wat regel is. De omgekeerde stelling komt name1ij k eerst: 'Kerkelijke verdeeldheld betekent bijna alt,jd
ook confessionele verdeeldheid'. En die stelling geldt veel
breder en gaat veel vaker op!
Kerkelijke verdeeldheid betekent meestal verschil in belijdenis, ingrijpend verschil zelfs. Meestal sluit kerkelijke verdeeldheid wel degelijk confessionele eenheid uit. Het zou
ook te gek zijn: hetzelfde belijden en dan niet kerkelijk eén
zijn! Dat is niet normaal. Veel kerkelijke verdeeldheid is
echt wel confessioneel van aard. Het raakt de belijdenis.
Za vind je het in alle kerkgeschredenisboeken en -schetsen die onder ons nn gebruik zijn voor scholen, verenigingen en catechisaties. Zo wordt in Kampen aan de Theologische Unrversiteit het onderwijs in de kerkgeschiedenis
gegeven. Bij de Reformatie, de Afscheiding, de Doleantie,
de Vrijmaking en bil de breuk in 1967 waren steeds twee
zaken in geding: de leer en de kerkregering. De leer, de
belijdenis, de confessie was in geding. Die stond er niet
buiten. Het uiteengaan had oorzaken op confessioneel ntveau. Het was (mede) een confeccionee/ui2eengiaan.
Laten we elkaar goed begrijpen, ik zeg niet dat alle artikelen van de belijdenis bij elk kerkelijk uiteengaan in geding
waren. Er zijn allerlei stukken van de leer waarin niet-vrijgemaakte christenen geen ander geloof hebben dan wij.
Daar mogen we blij mee zijn. Er blijven allerlei raakvlakken en aanknopingspunten.
Maar we moeten over de belijdenis en over confessionele
eenheid niet zo massief en ongenuanceerd praten, alsof
er maar twee mogelijkheden zijn: je bent confessioneel
één, óf er zijn cantessioneel gezien alleen maar verschillen, er is een totaal ander geloven en belijden. Werkelijk
bestaande scheuren in de canfessionele eenheid moeten
we nlet weg-plamuren door algemene eenheids-uitspraken te doen. Dat doet de werkelijkheid geweld aan en
daar rs niemand mee gediend.
We lopen tegenwoordig als gereformeerden het risiko dat
we in een zekere gretigheid om samen te werken met anderen, dingen gaan zeggen, die onvoldoende doordacht
en genuanceerd zrjn, en die als eenzijdige stellingen een
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eigen leven gaan leiden.
Daarom Iijkt het me goed, dat we stellingen over confessionele eenheid in een groter verband zetien. Eerst komt
de stell ing: 'Kerkelijke verdeeldheid betekent als regei ook
confessionele verdeeldheid: Daarna en in relatie daarmee
is er pas recht voor de stelling: 'Kerkelijke verdeeldheid
sEwt confessionele eenheid niet artijd (of:niet volledig) uit'.
De regel voorop, de uitzondering achteraan - en dat blijft
dan wel een urtzondering.

*** 'Confessionele eenheid' - nadere
afgrenzing

Nu verder over de uitzonderingen die bedoeld kunnen zijn
in de stelling 'kerkelijk verdeeld - confessioneel &én'. Je
moet uit de uitzonderingen geen algemene waarheden
smeden. Maar je mag met wat als regelvoorkomt ook de
uitzonderingen niet wegduwen. Niet altijd hoeft er bij kerkelijke gescheidenheid sprake te zijn van een confessioneel verschil, van een breuk in het belijden.
We kunnen er, naar ik aanneem, wel van uitgaan dat bij
'confessionele eenheid' niet gedacht wordt aan christenen
met wie we de apostolische geloofsbelijdenis gemeenschappelijk hebben. Gezien onze huidige srtuatie en de
discuscies onder ons zal het wel gaan over mensen die
evenals wij de gereformeerde drie formulieren van eenheid als hun belijdenis aanvaarden. En die zijn er nogal
wat in Nederland!
Tegen die achtergrond zullen we er achter moeten komen, bij welke concrete kerkelijke verdeeldherd er dan
desondanks sprake is van confessionele eenheid. WFI het
opereren met die stelling sin hebben, dan moet het over
concrete, vindbare christenen gaan. die wij als partners in
een gereformeerde organisatie zouden willen ontmoeten.
Daarbij stuiten we op een lastig punt. Het is in de discussies namelijk nog niet goed duidelijk geworden, of we bij
het 'hebben van confecsionele eenheid' denken aan eenheid met individuele christenen die we herkennen als gereformeerde belijders, of dat het gaat over kerken waarmee we een confessionele eenheid moeten erkennen.
Me dunkt dat die twee moeilijk van elkaar los te maken
zijn. Het gaat immers steeds over kerkelijke verdeeldheid
en de confessie waarover we praten is de belijdenis van
de kerk. Bovendien is een 'belijder' niet los te denken van
de concrete kerkelijke gemeenschap waartoe hrj behoort.
Hij is juist als belijder altijd ook kerklid.
En er is nog een ander lastig punt. Wil je elkaar goed begrijpen, dan moet je eigenlijk eerst definiëren wat fe met
'eenheid' bedoelt. Wanneer is er sprake van eenheid?
Wat is daarvoor het minimum? Hoeveel procent verschil met excuus voor de vreemde manier van spreken - mag
er zijn, wil je nog van 'eenheid' kunnen spreken7
Het Iijkt erop, dat sommigen onder ons het begrip 'confessionele eenheid' meer globaal willen opvatten een eenheid in intentie. Je hebt dan de bedoeling, de intentie, gemeenschappelijk dat je je aan Schrift en belijdenrs wil houden. Daarin ben je dan confessioneel één, ook al verschil
je nog wel ten aanzien van bijv. zondag 23 van de catechismus of een artikel uit de Dordtse Leerregels.
Daar komt nog iets anders bij. Als je naar indivrduele
christenen kijkt, mankeert er dan binnen de Gereformeerde Kerken ook niet dikwijls iets aan de confessionele eenheid, terwijl je toch zonder bezwaar met elkaar aan een
avondmaalstafel zit? Ik denk aan mensen in onze kerken
die tegen een onderdeel van onze belijdenis bezwaar
hebben, of die bij het huisbezoek uit onverstand allerlei tegen Schrift en belijdenis ingaande opvattingen blijken te
hebben. Met andere woorden: confessionele homogeniteit

is geen automatisme bij mepsen die 'ja' hebben gezegd
tegen de gereformeerde leer, zelfs al zijn ze lid in volle
rechten van een Gereformeerde Kerk.
Hier liggen allerlei vragen, die je moet bespreken en beantwoorden als je van 'confessionele eenheid' wilt cpreken. Als ik het zo bekijk. dan zrtten bij nader doordenken
al op voorhand aan die term zoveel haken en ogen, dat hij
weinig bruikbaar is bi1 het onderbouwen van samenwerkings-operaties in gereformeerde organisaties.

*** Confessionele eenheid met wie?
Toch is hei nuttig om nog eens verder door te vragen. Met
welke andere kerken enlot belijders zijn wij als vrijgemaakte gereformeerden confessioneel gezien &n? Waar
moet ]e eigenlijk naar kijken om te weten of je met andere
christenen een bent?
Je zou kunnen zeggen: naar de officiële papieren. Je
moet kijken, of men ergens anders - als kerk in haar geheel en als belijder persoonlijk - de gereformeerde belijdenis ook aanvaardt.
Als we met dit simpele antwoord klaar zouden zijn, dan
zouden we 'confessioneke eenheid' kunnen constateren
met (de gelovigen in) de Nederlandse Hervormde Kerk,
de Gereformeerde Kerken (synodaal), de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten (drie verschillende
kerkverbanden), de Oud-Gereformeerde Gemeenten, en
nog enkele kleinere groeperingen.
Ik neem aan, dat dit niet de bedoeling is. Niemand zal
toch willen zeggen, dat bij de kerkelijke verdeeldheid ten
opzichte van elk van die kerken er desondanks sprake is
van confessionele eenheid. De belijdenis 'hebben' en 'officieel aanvaarden' betekent immers nog niet, dat we met
echt gereformeerd belijdende kerken en met werkelijk gereformeerde belilders te maken hebben.
Dat men de drie formulieren van eenheid aanvaardt, IS
niet doorslaggevend. Het komt er ook nog op aan, hoe
men ze aanvaardt. Voor samenwerking in een organisatie
op basis van de belijdenis moet je elkaar kunnen vertrouwen ten aanzien van de betekenis die je aan de belrjdenis
hecht en de wijze waarop je je eraan gebonden acht en
waarop je haar in de praktiik wilt hanteren.
Als iemand de drie formulieren aanvaardt als alleen maar
een waardevol historisch stuk, waarbij we ons vandaag in
alle vrrjheid en zelfstandigheid moeten aansluiten, dan
heb ik aan zijn aanvaarding van de drie formulieren in een
organisatie niet zo veel. Op papier belijden we wel hetzelfde. maar in feite is er geen daadwerkelijke confessionele
eenheid.
Hoe zit het dat dan bij de genoemde kerkgemeenschappen? Het is bekend: in verschillende ervan functioneren
de drie formulieren van eenheid niet als een levende aktuele belijdenis waaraan je in alle delen gebonden bent. Als
we naar die kant kijken, is er dus geen confessionele eenheid, geen eenheid van belijden.
Met wie hebben we dan wel ~onfessioneleeenheid ondanks kerkelijke verdeeldheid? Voorzover ik weet hebben
de Gereformeerde Kerken alleen van de Christelijke Gereformeerde Kerken verklaard, dat er geen confessionele
barrrere is die ons scheidt. De verschillen die we hebben
kunnen wat ons betreft beschouwd worden als te liggen
binnen de grenzen van de belijdenis.
De christelijk-gereformeerden relt denken daar wat anders over. Voor de christelijke gereformeerde synodes lijkt
het verschil wel confessioneel van aard te zijn. Maar ik ga
daaraan nu voorbij.
Op deze kerkelijke verdeeldheids-situatie tussen de Gere-

formeerde Kerken en de Christelijke Gereformeerde Kerken zou dus de stelling van toepassing kunnen zijn: de
kerkelijke verdeeldheid sluit hier confessionele eenheid
niet uit.

*** Nederlands-gereformeerdenen
'gereformeerde bonders'
Hoe zit het dan met andere situaties van kerkelijke verdeeldheid? Als we ons nu even beperken tot de gereformeerde bondsgemeenten in de Hervormde Kerk en tot de
Nederlands Gereformeerde Kerken, dan is er inderdaad
veel herkenning. Er is veel overeenstemming te constateren in bijna alle artikelen en stukken van de gereformeerde leer. En wie zou daar niet hartelijk blij mee zijn?
Maar nu moeten we niet te hard van stapel lopen en uit
blijdschap de 'scheuren' over het hoofd zien of verdoezelen, die er toch wel werkelijk zijn! Er zijn immers als het
over de confessie gaat wel degelijk problemen tussen hen
en ons. Ik noem drie dingen.
1. Er is in de Nederlands Gereformeerde Kerken een
hardnekkrg tolereren van de bestrijding die ds. B. Telder
en anderen van zondag 22 HC hebben gegeven. Dat
duurt nu al vele jaren en bij recente plaatselijke samensprekingen blijkt dit punt menigmaal toch weer de 'bottleneck' te zijn. En dan gaat het hier niet over een 'puntje' uit
de belijdenis, maar over een kennelijk ingaan tegen wat
Gods Woord ons leert. Hier is niet slechts de confessie
met een bepaalde formulering in geding, maar de Schriíl
zelf. Wat daantegen ingaat, mag op dit onderdeel in de
Nederlands Gereformeerde Kerken geleerd worden. En
over wat zzadag 22 positief zegt over het [even tussen
sterven en opstanding, mag jaar na jaar gezwegen worden.
2. Je zou nog kunnen zeggen: 'waar maken we ons druk
om? Moeten we die ene zinsnede uit de catechismus zo
zwaar laten wegen?' Zo'n reactie is te begrijpen. Toch komen we er daarmee niet uit. Want de 'kwestie-Telder' en
verschillende andere betrekkelijk 'kleine' leer-kwesties
hebben duidelijk gemaakt, dat het niet maar om incidentele afwijkingen gaat, maar dat bh) de Nederlands-gereformeerden ook het functioneren van de belijdenis als zodanig en als geheel in geding is.
Men gaat in de Nederlands Gereformeerde Kerken sowieso anders met de belijdenis om.Uit vrees voor confessionalisme laat men er bewust en structureel een zekere
ruimte voor publreke kritiek op en publieke afwijking van
de belijdenis, en daarmee van de Schriften waarvan de
belijdenis een samenvatting geeft. Hier blijkt wel: als je
dezelfde confessie aanvaardt, betekent dat nog niet confessionele eenheid. Het ligt er maar aan, wat je onder dat
aanvaarden verstaat.
Ik r e g daarmee niet, dat er tussen ons en de Nederlandsgereformeerden alleen maar een rfrepe confessionele
kloof ligt. Veel Nederlands-gereformeerden zullen individueel precies hetzelfde geloven en belilden als vrijgemaakte gereformeerden. Maar kerkelijk gezien is er in de
zestiger jaren een breuk gekomen, omdat er inzake het
belijdend karakter van de kerk een breuk was. De breuk
kwam voor een belangrijk deel juist uit het belijden op, En
het is niet gelukt om die breuk te herstellen, ondanks uiterste pogingen van bijv. C. Trimp en J. Douma om door
middel van een confessioneel en kerkrechtelijk beding de
eenheid te hervinden. Het was wel degelijk een confessionele breuk?
Met onze Nederlands-gereformeerde broeders en zusters
kan er dus wel sprake zijn van véél confessionele overeenstemming, maar er is geén (ongebroken) confessione--

,-
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Ie eenheid. Nog niet. We moeten geen breuktrjnen camoufleren, die er toch wezenlijk wel zijn en die tot op vandaag
toe structureel blijken te zijn. Waarom zou je bij alle hartelijks dat ]e over elkaar zegt, niet de werkelijke verschillen
bil de naam noemen7 Laten we die toch niet verbergen
onder de vlag van een globalicerend motto als 'confessionele eenheid'.
3. Met de 'gereformeerde-bonders' staat het er veelszins
precies zo voor. Er is over hun gemeenten en publikaties
veel goeds te zeggen. En dat moeten we ook vooral blijven doen, in alle hartelijkheid. Persoonlijk voel ik me met
hen zeer verbonden. En er zijn talloze bewijzen, hoe serieus ze het menen met hun vasthouden aan de gereformeerde belijdenis. Maar er blijven niet onaanzienlijke barsten in onze verbondenheid zitten. En die moeten we niet
overpleisteren. We moeten ze maar gewoon zichtbaar laten blijven.
Het gaat om 'barsten' op confessioneel niveau. Ze raken
de goede en gezondmakende leer van de Schriften en de
gereformeerde belijdenis. Onze broeders en zusters van
de 'Gereformeerde Bond' zijn, of ze het nu weten willen of
niet, mee aansprakelijk voor een permanente en zielsverwoestende ondermijning van Schrift en belijdenis in de
Hervormde Kerk. Mee door hun gehechtheid aan het instituut van 'de vaderlandse kerk, door hun tolerantie en door
de compromissen die zij iedere keer maar weer sluiten,
krijgen dwalingen - 'allerlel wind van leer' - in de Wervormde Kerk grote kansen. Zij doen in hun kerk niet alles
wat ze maar kunnen om de eer van onze grote God en
Heiland Jezus Christus te handhaven. Ze vormen plaatselijk zeer belijdenis-getrouwe gemeenten, maar het zijn wel
gemeenten waar structureel de deuren naar de vrijzinnigheid open staan. Daarbij is wel degelijk de confessie in
geding!
De oplettende lezer ral hebben gemerkt, dat ik in het bovenstaande niet ben ingegaan op de vraag, welke rol de
kerkelijke keuzes van gereformeerde belijders, hun 'invulling' van art. 27-29 NGB, spelen en moeten spelen bij het
spreken over een eventuele confessionele homogeniteit.
Dat sou een verhaal apart zijn. Ik laat het hier graag achtetwege. Het is m.i. te smak en onjuist en eenzijdig om ie
doen, alsof alleen 'de kerkkeus', de verschillende 'kerkelijke weg' of de interpretatie en het in praktijk brengen van
art. 27-29 NGB in gedrng zijn. De confessionele breuklijnen met andere 'gereformeerde belijders' raken meer en
zijn breder?

*k*

Voorlopige conclusie

Overzien we de bovenstaande overwegingen en het ingestelde onderzoek, dan is een spreken over confessionele
eenheid bij kerkelijke verdeeldheid eigenlijk - met enige
restrictie die hier nu niet van belang is - alleen van toepassing op de christelijk-gereformeerden. De karakteristiek 'confessionele eenheid' is niet volledig en zonder
meer van toepassing op Nederlands-gereformeerden en
gereformeerde-bonders, hoeveel we ook met hen gemeenschappelrjkhebben.
Tenzij we natuurlilk van 'eenheid' een elastieken begrip
gaan maken en het ook toepassen wanneer de verschillen voor ons idee 'niet al te groot' zijn. Maar wanneer geldt
dat en wie beoordeelt dat? En welke norm hanteren we
dan voor 'klein' of 'groot' verschil. Dat is zo nog maar
geen begaanbare weg. Of wil men onder ons misschien
toch die kant op9
Intussen is het een voorbarige en het onderling gesprek
torpederende conclusie, als drs. H. Hokcbergen in het Nederlands DagbEad verklaart, dat 'de tijd voorbij is' van p'lei-
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dooien als van ds. M.J.C. Blok die de instemming van de
confessie niet te veel (let op de nuanceringi) wil losmaken
van het lidmaatschap van de Gereformeerde Kerken. Zolang het al te optrrnistische alternatieve verhaal van een
'confessionele eenheidlhomogeniteit bil kerkelijke verdeeldheid' nog zo weinig deugdelijk en overtuigend blijkt
te zijn, moeten we maar niet te gauw zeggen dat we een
nieuwe koers gevonden hebben!
We doen er goed aan om de algemene en vage aanduiding 'confessionele eenheid' maar niet te gauw te gebruiken. We kunnen beter naar andere formuleringen zoeken.
Ik zou zeggen, laten we elke situatie benoemen naar dat
ze werketilk is. Daawoor lenen zich beter nuancerende
formuleringen als 'aanzienlijke mate van confessionele
overeenstemming' of 'aanspreekbaarheid op de gereformeerde confessie'. Het ongeadresseerd opereren met het
begrip 'confessionele eenheid' roept meer vragen en problemen op dan dat het ons verder helpt.
Volgende week D.V. nog iets over de risiko's die er voor
onze kerken aan slagzinnen als 'confessionele eenheid
ondanks kerkelijke verdeeldheid' verbonden zijn.

l
M. te Velde

GELEGEN/ONGELEGEN
Nodige waarschuwing
tegen het subjectivisme
(piëtisme)
We tekenden de gevaren van vereenzijdiging in de leer
van de toeëigening van het heil.
We willen daarmee in dit en het volgende artikeltje nog
doorgaan. We kijken dus 'enerzijds' naar de christ. gereformeerde en 'anderzijds' naar de gereformeerde kant.
Daarbij heeft naar beide kanten nu het gevaar van de vereenzijdiging onze aandacht. Terwijl we tegelijk ons gelukkig prijzen er op te kunnen wijzen, hoe het niet ontbreekt aan waarschuwende stemmen in het' eigen kamp'.
Wanneer de christ. gereformeerden zich zouden fixeren
op wat zij 'primair' noemen in de leer van de toeëigening
van het heil (het werk van de Geest) met verwaarlozing
van de manier waarop onze belijdenis over de toeëigening van het heil spreekt (het zich toeëigenen door het geloof), dan zou de deur niet zorgvuldig genoeg gesloten
zijn voor een piëtistisch subjectivisme dat grote schade
toebrengt aan de prediking van het evangelie. Hetzelfde
zou ook moeten worden gezegd, wanneer alléén-recht
zou worden geëist voor de omschrijving die J.H. Velema
geeft over de toeëigening: 'het werk van Gods Geest,
waardoor zondaren in bezit komen en blijven van de verlossing die Christus verworven heeft'. Bij alle instemming kan' toch een gevoel van spijt niet worden onderdrukt, dat deze omschrijving geen plaats geeft aan de
wijze van spreken van de belijdenis. Daar ligt het accent
op de toeëigening door de gelovige en is er dus een goede
opening voor de roeping tot geloofswerkzaamheid. Hier
worden ons de wapens gereikt tegen het piëtisme, waarmee wij als kerken der reformatie in onze eigen geschiedenis zoveel te worstelen hadden.
Juist op dit punt ontbreekt het gelukkig niet aan waarschuwende stemmen in de Christ. Gereformeerde Kerken.
We wezen al eens op het prachtige werk dat ons in de
achter ons liggende tijd is geboden in studies over de tijd
van het gereformeerd piëtisme. Slag op slag geeft men
dan blijk van een sterke affiniteit met wat de mannen van
dat piëtisme heeft bewogen (de strijd tegen de verwereldlijking in de kerk, de pastorale zorg voor de gemeente).
Maar voortdurend klinkt ook de waarschuwing tegen subjectivering en verinnerlijking van het geloofsleven.
Maar ik wil nu graag aandacht vragen voor een woord
van prof. W. Kremer, die homiletiek (predikkunde) doceerde in Apeldoorn. Het christ. gereformeerd 'bezinningsstuk' verwijst herhaaldelijk met instemming naar
hem.
In een rede over 'prediking en ethiek' heeft Kremer in
1963 indringend gewaarschuwd tegen wat hij aanduidt
als 'het Piëtisme' . Hij schetst in een enkele korte lijn, hoe
piëtisme en verinnerlijking in de loop van de 17e eeuw de
roep om 'nadere reformatie' steeds meer ging stempelen.
Hij zegt daarvan: 'Het innerlijke leven werd alles. Dit
Piëtisme ondergroef ook de basis, waarop het ethisch element in de prediking moet rusten namelijk de beoefening
van een levend geloof. Dit geloof zelf en de zekerheid,
die het geeft, werd voor het Piëtisme een vraagstuk. Men
zocht bij de prediking een antwoord op de vraag: Wie ben
ik? De beloften en gaven des Heren en de eisen die Hij op
grond daarvan stelt, geraakten in de schaduw'.
548

Nadat Kremer heeft gewezen op het wettische karakter
dat zich toont in de 'ethische gestrengheid' van het piëtisme, betrekt hij de eigen kerkelijke gemeenschap in het
blikveld: 'Ik zou voor dit Piëtisme niet zoveel aandacht
gevraagd hebben, ware het niet dat onze kerken in homiletische exegese en prediking veel geleden hadden onder
deze eenzijdige piëtistische visie'. Even later spreekt hij
in hetzelfde verband over een 'manco' dat hier 'ongetwijfeld' is gegroeid in de prediking van de kerken der Afscheiding, ook al is dit niet terug te voeren op 'een wezenlijk element van de erfenis der Afscheiding'. Deze
moest immers front maken 'tegenover een veldwinnend
moralisme, waarbij het al deugd was, wat de klok sloeg'.
Daartegenover wil de gereformeerde prediking altijd de
leer van Gods vrije genade zuiver bewaren' (Priesterlijke
prediking, 39 e.v.).
Het gaat ons nu niet om de verbinding van prediking en
ethiek. Het gaat ons er om, dat Kremer aandacht vroeg
voor de scheefgroei van het subjectivisme. Hij zag die in
het piëtisme van de 17e en de 18e eeuw. Maar hij zag die
ook in de eigen kerkelijke gemeenschap. Daarom heeft
hij ook aandacht gevraagd voor de eigen plaats van de
verbondsgemeente, waartoe de prediking zich heeft te
richten. Hij was bang voor ieder gemakkelijk concluderen
van de aanwezigheid van de belofte des verbonds naar
het aanwezig zijn van het in feite bezitten van de geestelijke weldaden des verbonds. Vandaar zijn voortdurend
verzet tegen de 'kuyperiaanse' speculatie van 'de veronderstelde wedergeboorte', ook zoals die werd vastgelegd
in de uitspraken van 1942 en van 1946 (de Vervangingsformule), enz. Maar dan treft juist uit zijn mond temeer
wat hij als uitgangspunt van alle prediking tot de gemeente formuleert. Hier hebben we de positieve keerzijde
van zijn waarschuwing tegen 'het Piëtisme'. Nadat hij
o.m. de 'kuyperiaanse visie' op de gemeente heeft afgewezen, zegt hij:
'Wij dienen ook hier uit te gaan van het spreken Gods,
waarin ons de zekerheid gegeven is, dat wij in de prediking staan voor de verbondsgemeente Gods. Hunner is de
aanneming tot kinderen en de verbonden en de belofte.
De woorden Gods zijn haar toebetrouwd. Zij is betrokken
.in het zeer bizondere gesprek, dat God in zijn bizondere
openbaring aangaat. God Zelf heeft de gemeente onder
Zijn bizondere zorg gesteld. Daardoor heeft ze bizondere
zegeningen. Het is een verkiezing Gods tot de gemeente
te behoren.
De Heere spreekt haar dan ook op bizondere wijze aan:
"Mijn zoon, Mijn dochter". "Mijn volk", "Mijn schapen", ' 'kinderen des koninkrijks", , 'ranken van de wijnstok".
De HEERE Zelf heeft deze relatie tussen Zich en Zijn
verbondsgemeente gelegd door Zijn Woord. Hij legt geheel beslag op haar met Zijn beloften en eisen. Zij staat
onder het Testament op zegel.
Hier heeft de geestelijke leiding haar basis. De prediking
spreekt in aansluiting aan deze W oord-belofte-eis-relatie. '
Zo in zijn inaugurele rede Geestelijke leiding in de prediking van 1954, opgenomen in Priesterlijke prediking, het
citaat op bI. 28 en 29.
Hier is bij alles wat verder te bespreken is het goede, gemeenschappelijke uitgangspunt.

J. Kamphuis
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UIT D E KERKEN

KLANK & WEERKLANK - TERUGBLIK OP EEN
PLAATSELIJK PROJECT I/ (slot)

D

e vorige week is verslag gedaan van het doel,
de inhoud en het verloop van het project

Klank & Weerklank in Hoogezand-Sappemeer
en stoot het eerste deel von de notitie (over de
$reek), a f ~ e d r u k t
In dit artikel wordt het vervolg ven de notitie
gepresenteerd.

'

(groot)oudess bang waren dat aandacht voor de ervaring
van ons geloof zou leiden tot het zoeken van houvast in
onszelf in plaats van hij de HERE alleen.

l

3) We zijn allemaal verschillend. De een ptnnt gemakkelijk, de ander is hang om iets te zeggen. De een denkt
eerst wel tiilcc of drie keer na alvorens iets te zeggen, terwijl de ander zich achteraf nog wel eens schaamt voor
zijnhaar eigen spontaniteit. Sommigen kunnen het ~ e l o o f
goed beredencrcn: we moeten gewoon doen wat de HERE van ons vraagt - al5 we dat maar doen dan zal de HERE ons zegenen - het gaat niet oin wat wij voelen maar
wat we geloven! Anderen gaan meer op hun gevoel af:
het yeloof moet ons wat doen - het 7et on? in beweging. soms is de HERE heel dichtbij en dan lijkt Hij heel ver
weg - hoe kan de HERE al die ellende aanzien - God is
toch almachtig! Sommigen zijn door teleursteflingen en
verdriet aangcsIiigen, terwijl hij anderen alles volgens
plan lijkt te verlopen. Ook in het Woord van God komen
deze verschillen naar vorcn. De rijke jongeling had zich
stipt gehouden aan de wet van de HERE. maar afstand
doen van zi*jn bezit? De visser Petrus hield veel van de
HERE, maar heeft zich dikwijls moeten schamen voor
zijn spontane uitlatingen. Als bedachtzame leden dezelfde bedachtzaamheid van de spontane leden verwachten
en de laatsten dezelfde spontaniteit van de eersten verwachten, dan leiden verschillen gemakkelijk tot irritaties,
tot gedachtcii en uitroepen als 'hoe kunt u nou zeggen
dat.. . ? ', of 'ja maar de HERE 7egt toch.. .!'
Met elkanr spreken vraagt de bereidheid om zich in de
geclachten van anderen te verpfaatxen. Bereid zijn de ander (in zi,jn vragen, opmerkingen en antwoorden) te leren
kennen. Iemand vraagt bijvoorbeeld: Hoe moeten wij reageren als God een van onze kinderen tot Zich zou nemen?
De een zal naar Joh verwijzen: De HERE heefi gegeven,
de HERE heeft genomen, de naam van de HERE zij geloofíi! Dc ander zal wijzen op onze enige trmst: het kind
is bij de HERE, daar i5 het altijd veilig. Weer een ander
vrnagt aandacht voor de reactie van de Here Jezuc hij het
graf van Lazarus of voor een van de Psalmen: we mogen
verdriet hebben, we niogen het uitschreeuwen in ons verdrief en in onze benauwdheid. We zullen onze reactie niet
in de eente pIaatï afmeten aan onze eigen bedachtzaamheid of spontanitcit, maar allereerst aan de persoon, aan
de stijl van d e ~ e n edie de vraag ?telde. We zijn niet allemaal I i a i ~ c k en
i ~ ook niet allemaal lpoeren.Handen en voe-

.La

1

3. De weerklank (op de vereniging)
Een prcck geeft het poede voorbeeld. %o persoonlijk al?
een dominee preekt, zo persoonli ik kunnen en mogen we
ook met elkanr over (onze o r n p n g met) de HERE 5preken. Daiir kunnen we ons aan spie~efen.Maar niet alleen
aan de preek, ocik aan elkaar.
En dan komen we hij de vraag: Waar liggen op de verenip i n ~ e nde belemmeringen'! Hoe komt het dat hei ons niet
lukt om 'bevindelijk' met elkaar te spreken?
De werkgroep kwam in grote lijnen tot de vulgende vier
belemmcringen.
1) A!$ op ecn avond van een grote vereniging maar weinig leden a a n w e ~ i gzijn, is vaak de eerste reactie er een
van teleurstelling: Waar zijn de anderen? Na afloop 7ijn
er dikwijls ook andere geluiden te horen: We hebben een
goedc bespreking gehad. En (bijna) iedereen deed mee.
AEr dc groep te groot is. dan krijgen besprekingen eerder
het karakter van een ver~aderirigdan van een gesprek.
Het maximuin zou ergens tussen dr 12- 1 5 moeten ligyen.
Dan kan ieder lid noy tot zijn recht komen.

2) Over het alyemeen zijn wc van huis uit niet gewend
om persoonlijk over ons geloof te spreken. Onze gelovige
auderi hierden ons voos dat we af moesten zien van ons-

zelf. In de dienst van de HERE gaat het niet om wat wq
denken nf voelen, maar om dc ccr van God. Onze gedar htcn e n on7e gevoelens zijn immers zondig. We moeten onï houvast dan ook niet in onszelf roeken, maar alleen hg God. Deze zekerheid dreigden onze (grootjouders
in cn vriór de Tweede Were!daorlog kwijt te raken. Denk
aiin dc theorie van de z.g. veronderstelde wedergeboorte
bij de doop ( A . Kuyper). De Vri,jmaking maakte een eind
aan de tweedeling [uwen de echte en niet-echte doop. Tegen deze achfergrond is het tc begrijpen dat onze
..
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ten maken met alle andere edele en minder edele leden
deel uit van het~elfdelichaam.

De indruk van dc wcrkgroep is dat vragen en opmerkin.-gen van de (mccr) gcvoelsmati~eleden door de (meer)
verstandelijk ingestelde leden vaak opgevat worden als
(verboden) twijrel, opstandigheid of overdreven (evangelisch) enthousiasme. Omgekeerd worden de opmerkingen
en antwoorden van de (meer) bedachtzame leden door de
(meer) gevoelsmatige leden zo maar opgevat als een vermaniny, een blijk van tekortschieten van de vragensteller
en/of een oproep tot perfectie. Dat geldt bijvoorbeeld
voor een antwoord als: Maar ook in zware tijden, vraagt
God van ons Hem te loven (denk aan Job).

4) Inderdaad. We zijn allemaal verschillend. We reageren verschillend door wat we zeggen en hne we praten.
Persoonlijke verschillen kunnen leiden tot misverstanden,
onbegrip en tot verschillen van mening. En als persoonlijke ver~chillen(van mening) in de bespreking niet (gauw)
overbrugd worden, dan raken sommigen geïrriteerd (hoe
kan hijlzij nou...!) en anderen worden angstig (laat ik
nou maar nietr meer zeggen, want anders.. .!).Hoe komt
dat'? Een vergadering i? geen goede vergadering als we
het niet met elkaar eens zijn (geworden)! Als een bespreking niet aan de7.e hoge verwachting voldoet, dan gaan
we met een vervelend gevoel naar huis. Laten we ons realiseren das 7.elf~gereformeerde theologen het in De RF
formatip lang niet altijd met elkaar eens zijn. Terwijl deze
hooggeleerde redacteuren met elkaar dezelfde Schrift en
dezelfde belijdenis onderschrijven.
Kortom, naar de mening van de werkgroep liggen de belemmeringen op de verenigingen vooral in de combinatie
van de grootte van de vereniging, het ongemakkelijk omgaan met persoonlijke verschillen op de vergaderingen en
de (hoqe) verwachting van het verloop van de be~preking. Bovendien zijn de 40-plussers onder ons over het
algemeen van huis uit terughoudend als het over onszelf
gaat. Met als gevolg, dat het met elkaar over concrete geloofservaring (Trimp) praten niet of maar moeizaam tot
stand komt.

War kunnen M*eaan drze belemmeringen doen?
* In de eersir plaars is her van heluiig om te onderkennen
in hoeverre d~ drie genoemde belemmeringen hij ons:rif en op de ~eretii,qingenren m l spelen. In hoeverre
hphhen we ,schr.nom,hor~drnwc in de hesprekin~enreketiiiig mer de orider.lin~rversrhiilen in aard en karakter ~ n l q rukpi1
f
we ~ ~ ï r r i t e als
~ r dwe het ( n o ~niet
) met
elkarar Pras i i j r l ?
* Op een start-albond ;ouderi M'P concreet aan de hand
van v i d r n h ~ e l d ~ofn d~mnnstrntie(nefeniu~)
aaudacha
kunnen hesieden aan de jieanemde helemmeringen. We
zien doti wanneer en utaar de bespreking moeizaam
gaar i'erlopen, hoe dar komr en war we daaraan concrerr kutinen dorn. In dir iworsrrl Ifgr de nadruk op her
hoe.

WP
kunnen ook ren pl-r?qi-upnmo rnak~rtvan ,gedeelten
bijhel ~ ~ u o i -izbe
i n rerhrsrrrrks g c t ~ ~ i , qzijn
e van d~
uit LIP
~eloofseriwringiwn onze g~pstelijkevnoro14denronder
wischillrnde omsiandighedeiz. Denk aan pa.F.ruges O V F T
het volk IsruFE dar hei in Egjpte .uifsrhi-e~~4~,de
vun eilende, aan de P s a l m ~ nwbuuriridichters hun n~i~eI.5,
hun wanhoop, hun rriizaapnheid en hun v r e ~ ~ rn
~ dilpi
e wondering over d~ gror~marhi van God niet órchter pen
muur van schroom v ~ r h e r ~ eDenk
n . uan clie jongen pn
dur meisje die onornu~osidrnre kennen gei.en hoev~elze
van elkaar houden {Hoo~lied),nzuar ook aan Paulus
die zijn hele persoon FE de sirijd moest werpen om hij
de Corinthiërs weer gehoor te vinden voor hel Woord
van God. In dit voor.rte1 Ii,qt de nudruk op hel wat.

Zo'n pro'qrarnrna - dar in her kud~l-van dt- t'erenigingcn
opayenonzen kan wcrrzien - houdt ons de spiegei voor.
Aandacht voor persoonlijk spreken over ons geloof is immers geen excentriekr modegril of een ~iwngelisrhespeciraliteit,maai- een gelnvig~i.un~t-~:spiekend/~cid.
Uitleiding
Tens lriate nog drie afsluitende opmerkingen.
1) We kunncn stellen dat het project Klank & Weerklank
in Floagczand-Sappemeer in grote lijnen aan zijn doel
heeft beantwoord. In grote lijnen is in de gezinnen gedurende dezelfde tijd over hetzelfde onderwerp gesproken.
Dat hoordcn we als werkgroep tussendoor: voor en na de
kerkdiensten en in de pauzes van vergaderingen. En ook
tijdens de terugblik van de voorzitters. presidentes en
jeugdleid(st)ers op het project.
2) Vervolgens kunnen we ook stelIen dat het boek van
prof. Trimp een schot in de roos was. De conclusie: het is
op geen van de verenigingen gelukt om over de ervaring
van ons gelotif te spreken, onderstreept de actualiteit van
het hoek KSank en weerklank, die zo treffend uitkomt in
de ondertitel die prof. Trimp heeft meegegeven aan zijn
boek, nl. Door prediking tot ~rlo($~enaring.
Daar ligt
precies het probleem!
3) De meeste verenigingen hebben de wat-quggesiie
overgenomen: een rooster van gedeelten uit de bijbel die
ons rechtstreeks getuige doen zijn van geloofservaringen
van de daar beschreven personen, families en van het hele
volk IsraëL4 Verder zijn meerdere verenigingen van plan
per jaar een preek te bespreken (met het accent op dc
weerklank).
IJ. van der Krieke

iemand in het bezit zijn van een soortgelqk rooster. dan houd ik
mij aanbevolen voor een exemplaar (adres: Van Hogendorp<traat 21,
9602 WZ Hringeznnd).
%mot

JAARGANG68127 - I O APRIL 1993

AAN DE BROEDERWEC

DE BIBLIOTHEEK HEEFT OOK UW STEUN NODIG!
Hct hegon in 1946. Kort na de Vrijmaking vatte een aantal dames. op verzoek van pmf. dr. K. Schilder, het plan
í ~ pgeld
,
hijeen te brengen om speciaal de bihl iotheek van
an7e Theologische Universiteit (toen nog Hogeschool) in
Krirnpcn iiit te breiden. Dankzij de inspanningen van deze
hooylcrriar e n anderen was er al een begin gemaakt met
de víiming van een hihliotlieek. Geen boek was er immers aiinwezig torn on7e theologische opleiding na de
Vrijmaking (1944) helemaal nieuw moext starten.
Her darnescomitc 7ocht overal naar correspondentes, die
ervoor zorgden dat in hun kerkelijke gemeente bonnet.jee
van 5 cent verkocht werden voor hivengenriemd doel. De
vele kleint.jes zouden dan het grote bedrag maken waarmee onze bibliotheek vooruit kon.
Zo begon het dus. Het cenvoiidige systeem werkte voortreffelijk.
De bonnetjes van S ceni ~ i j n25 cent geworden. In de
meeste plaatsen wordt al helemaal niet meer me2 bonnetjes rewerkr. Maar de geldstroom bleef doorgaan e n toenemen. Het eerste totaalbedrrig viin f 2000-, dut op de
Schooldag van 1946 werd vcmcld, is in de laatste jaren
opgelopen tot niet minder dan f 200.0W.-!! Het hand.&vol boeken, waamce iilles is begonnen, groeide uit tot
een theolo_pischcbibliotheek die er zijn mag. Zij telt thans
bijna 100.000 boek- en nijdschriftbanden.
Reklame votir het poede doel was eigenlijk nooit nodig.
Het geld kwam er altijd weer. Op menige Hogeschooldag
kon wtirden meegedeeld, dat de opbrengst weer hoger
was dan het jiiar daiirvoor. Muar nu lijkt hei wat anders te
_gaan. De hoekcn worden duurder, terwiil de inkomsten
gelijk bIi,jvcn o f in sommige provincies iets dalen.
Ook doen nog niet alle gemeenten, c.q, gemeenteleden
mee afin de actie vnor het bihliotheekfonds. En daarom
slaan we op de trom. Voor de eerste keer in bijna 50 jaar.
Yiii dit bericht in onze kerkbladen en een folder, die de
plaarseliykc correspondentes hij u achterlaten bij hun volgend bezoek. vriigcn wij uw aandacht voor het verzoek
uit Kampcn om dc bibliotheek niet te vergeten. Als zij op
peil wil blijven. moet onze bibliotheek jaarlijks op een
ruime ondersieuning vanuit de kerken kunnen rekenen.
~ l i , , fdat
i
doorgaan, na de vele miljoenen die al in
onze bibliotheek gestoken zijn? Ja zeker! Elk jaar verschijnt er op iheologisch gebied en daar omheen veel
nieuwe Iiteratuur. Evenals andere bibliotheken moet
Kampen daaruit een keure maken. Het kan niet alles aanschaffen wat het wel zou willen. Dat is ook niet nodig.
.-
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Maar wiI het aanschaíbeleid van onze bibliotheek verantwoord blijven. dan moeten we ook voor de komende jnren op uw medewerking kunnen blijven rekenen. Voor
professoren en studenten is een yoede bibliotheek even
onmisbaar als hamer en nijptang voor een timmerman.
Ook predikanfen en andere kerkleden moeten een beroep
op onze bibliotheek kunnen blijven doen. De toegankelijkheid van de bibliotheek zal groter worden dankzij het
huidige automatiserings-project. Ook daarin wil Kampen
niet achterblijven.

I

'

Het systeem bli-if! gelijk: in vee! gemeenten blijven we hij
LI aan de deur komen voor een bijdrage. Gebeurt dat nog
niet en wilt u toch jaarlijks een bijdrage geven, dan kan
dat op onderstaande bank- of girorekening. De7e rekeningen staan t.n.v. Ribliotheekfonds T.U. te Kampen, met als
woonplaatc; de plaat? van inwoning van uw provinciaal
correspondente.
Namens het damescomite
J. Scheele-Faas, presidente
L. Werkman-Feldrnan, Fecretaresse
D.I. Goedhart-van Duyn. penningmeeïteresse

De bibliothecaris, prof. dr. J. Dourna. en de president-curator. ds. C.J. Smelik. sluiten zich van harte aan hij deze
oproep van het darnescomité.

I

i

Rekeningnummers per provincie
C;ionrn~r.n:mevr. L. Werkman-Eeldman. Groningen. w (050)
25 27 25, giro 783841,
~ ~ ; ~ ~ ! ~A,~ van
d ,~ . ~
f
f mrachtcn,
~
~ r (05120)
~

15672. ~irn4216712.
DI enthr: mevr. G.P.Wohing-Koops. Assen. .a (05920) 4 01 78,
Rabohank reknr. 38.28.36.790. giro bank 824247.
Oi~ei-ijwel:mevr. H.C. Hooiveld-Schuurman, Zwolle,
(038)
S3 54 70, giro 1 157865.
Frldrrlaiid. mevr. A. Stutvoet-Grittcr, Hardcnvijk. zi (03410)
1 43 70, giro 3064675.
Ilrr

h,:

J,

Nap-Smii, Zeist, e (03403)

30

giro

1268497.
Noord-ffollaird: mevr. J . Lamcris.De Rui,jter, Den Fielder, .tp
(02230) 1 37 04, ciro 3894524.
Zitid-Hollattd. mevr. T.A. Verkuil-Visser. Vlaardingen. a (010)
d 34 37 04, giro 591224.
No~rd-Rrah~ntll,imI~ur,~:
mevr. A . van de Eyk-Vuijk, Vught, T
(073) 56 34 35. giro 2399836.
Zwlaiid. mevr. J.C. Schcele-Faaï, Zienk7ee. m (01 1 10) 1 34 37.
giro 25Yh053.

I
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BOEKBESPREKINC

GEREFORMEERDE STUDENTEN
OP ZOEK NAAR GOD?
Het traditionele paafcongres voor gereformeerde studenten wordt volgende week (14-16 april) gehouden in Driebergen. Drie dagen Ian? wordt er nagedacht over het thema 'Geloof in Europa'.
Een voorbeschnuwinq aan de hand van een congresbundel if een rifkante onderneming die lijkt op het beoordelen van een huwelijk op grond van de trouwkaart. Gelukkig, het is geen onbegonnen werk: de organiserende
vereniging, de GSV Groningen, zorgde voor een kloeke
bundel, waarin het onderwerp en de lezingen ingeleid en
verantwood worden. De bundel start bovendien met een
duidelijk overzichtsartikel, waarin de lezingen in een kades gezet worden.
Eerst 7al ik een beeld geven van het congres. Vervolgenc
formuleer ik enkele vragen bij de weg die ingeslagen
wordt in de uitwerking van het thema. De nummer5 tucFen haken verwijzen naar de paginanummering van de
congresbunde l.

Post-modern
Her congres qluit op een sublieme manier aan bij actuele
vragen rond vervreemding en Godsenaring. De achtergrond van het congreq wordt gevormd door het postmodernisme. P.A. RergwerFf heeft in het Nederlands Dagblad voor een uitstekende popularisering van dit hegsip
gezorgd en iedereen 'voelf' nu wat ermee bedoeld wordt.
Het is de verzameinaam voor alle verschijnselen die op
de afbraak van de 'grofe verhalen' wijzen. Typerend voor
deze cultuurfase is de leegheid en de ~elaienheid:'Idealen zijn een bloedige dood gestorven en het cynisme
wordt alqerneen' (6).
Op het congres wil men nagaan. of er En deze atmosfeer.
die Europa in ~ i , fklemmende
n
greep houdt, nog wel mimte overgebleven is voor een chrisrelijk geloof en een
christelijke identiteit. ( S ) Het .toeken naar antwoorden en
de difiloo~die in dat verband gevoerd wordt me[ het postmodernisme. p e f i aan dat het hier niet om een retorische
vraag ganr.
In hei vervolp schets ik eerst de probleemstelling en vervolgens de richring waarin de schrijvers van de bundel
het antwoord willen zoeken.

Probleem
Er is alle reden om aan Europa te twijfelen. Het persre
pi.ohJrc»i. waar wij voor staan. is de afbraak van de wes-

tewe rationaliteit. De Verlichting gaf nog hoor, op van het
552

'autonome ~ufiject'.de mens die vanuit zichzelf de wereld kan beheercen. Nu is echter gebleken. dat hct onmcgelijk is om de werkelijkheid volledig vanuit het subject
te kennen (10). Zijn rationele vermogen5 zijn daarvoor
ontoereikend.
Bovendien worden wij geconfronteerd mct de gevolgen
van dit subjectsdenken. Met de
van de h~hr~isin,qsdi-ung
werkelijkheid aan zijn voeten, heeft dc mens zich als een
beest gedragen (het milieu).
Niet alleen is de wectene mens geconfronteerd met de
beperkingen van zijn rationele vermogens, maar ook zijn
relatie tot God, hez geloof, is problematisch geworden. In
de Verlichting zelf ging de beheersing van de werkelijkheid gepaard met verwaarlozing van de eisen v iel (S). Het
stuklopen van de beheersing in de moderne tijd heeft de
mens echter niet dichter hij God gebracht of winsr opgeleverd voor de traditionele gelonfïtriiditie. Veel mensen
nemen hun toevlucht tot 'nieuwe religies' (b.v. New
Age). mede omdat de traditinnele gelriofsrraditie door de
rede sterk geërodeerd is ( 18).
P
waarom de Eumpcsc k s c h a v i n ~van
Een ~ M ' P P ~rrdrn
haar voet~tukvalt. is de ontdekking van andere cutturen.
Er is geen enkele reden meer om aan ie nemen dat Europa de cultuur in pacht hecft. Door de ogen van andere
culturen ontdekken wij dat onze rationaliteit eenzijdig is
en 'dat het noodzakelijk i 5 onze eigen manier van denken
en onze cultuur te relativeren' (1 3).

Oplossing
Hoe moeten christenen zich opstellen in deze donkere tijden? Moeten wij afscheid nemen van de Westerse cultuur
en de jongste dag afwachten?
Een aantal voorstellen om een christelijke houding t.o.v.
de afbraak van het westerse denken te vinden, wordt door
de schrijvers als onbevredigend ervaren. Z o wordt b.v. de
gedachte van prof. K. Veling, die op het c o n p s van
1991 opriep tot een meer onbekommerd spneken over
God in ons leven, als 'pragmatisch' van de hand gewezen. \reling wilde vel-trouwen inhnezeincn. Met dat hernieuwde vertrouwen wordt de intimidatie van de 'rationele ontmaskering' minder klemmend. Het onhevredi2ende
van zijn oplossing i5 echter, dat het voor veel mensen
juist moeilijk is om b.v. onhekommerd over Gods hand in
de geschiedenis te spreken (9).
Het congres wil zoeken naar 'lichtpunten' die in de cultuur zelf nog schijnen om de crisi5 in het westerse denken
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te boven te komen. Omdat wij zo met dit denken en onze
eigen cultuur verweven zijn, is het onwenselijk om een
oplossing' elders' te zoeken (dit betekent m.i. in dit verband dat we de oplossing niet moeten zoeken in het christelijk geloofs-apriori of in een niet-westerse cultuur).
De eerste mogelijkheid om die crisis te overstijgen, wordt
aangereikt in een lezing over de filosoof Levinas. Hij
blijft namelijk staan in de traditie van de westerse filosofie en laat zien hoe die traditie vastloopt in het subjectsdenken: de beslissing om het ik in zichzelf te willen funderen loopt uit op het verdwijnen van het ik. Dit
verdwijnen van het ik geeft een opening naar de ander:
'Levinas laat zien dat het denken niet start vanuit het ik,
maar vanuit de ander: "ik denk, dus jij bent" , (15). Met
Levinas zijn dus twee doelen bereikt: we hoeven voor
zijn oplossing niet uit onze westerse cultuur te stappen en
het ego-centrisme van de Verlichting is doorbroken.
Het tweede lichtpunt wordt geboden door de culturele antropologie in de vorm van een lezing van dr. A.F. Droogers. Deze lezing laat zien, hoe de westerse rationaliteit
door externe kritiek gelouterd kan worden in confrontatie
met andere culturen. Deze lezing wordt gevolgd door een
debat over 'universalisme-relativisme-pluralisme'
i.v.m.
verschillende culturen tussen S. Griffioen en 1. Tennekes.
Godservoring
Via de derde lezing probeert men weer verband te leggen
tussen de twijfel aan Europa en (crisis in) het geloof. De
moderne mens komt 'uiterlijke' manifestaties van God in
de natuur en de geschiedenis niet meer tegen. We stuiten
hier op het probleem van de godsverduistering, de 'onmacht tot Godservaring' . Dat probleem gaat niet voorbij
aan de Gereformeerde Kerken. Ook daar ligt het gevaar
van een 'niet-ervaren' geloof op de loer. 'Geloof dat niet
gevoed wordt door ervaring van God sterft af of verwordt
tot een dode orthodoxie' (19). Theo de Boer heeft in zijn
boek De God van de filosofen en de God van Pascal gewezen op de noodzaak van die zoektocht als hij schrijft
dat een geloof, dat uitsluitend op het Woord gebaseerd is,
en geen bevestiging ontvangt uit de ervaring, wegkwijnt.
In een bespreking van dit ervaringsprobleem, zal de derde
spreker, ds. W. Dekker, zijn publiek meenemen op een
'zoektocht naar nieuwe mogelijkheden van Godservaring' (20).
De pogingen die tot nu toe in gereformeerde kring gedaan
zijn om de problematiek rond de godsverduistering te bespreken (Graafland, Kamphuis, Trirnp) worden als onbevredigend en niet overtuigend ervaren (109).

Wissel
In het voorafgaande heb ik het geraamte van het congres
geschetst. De bundel, waaruit ik dit overzicht samengesteld heb, is met de achtergrondartikelen compleet en uitstekend verzorgd. Hoewel de meeste artikelen sterke generalisaties bevatten (de westerse cultuur, de rationaliteit
van de Verlichting), zijn deze niet hinderlijk onnauwkeurig. En dat is, gezien de complexiteit van het onderwerp,
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een prestatie. Een goed artikel in dit opzicht vind ik b.v.
'Een ander humanisme?', waarin een relatie wordt gelegd
tussen het project van de moderniteit en het postmodernIsme.
Mijn vragen bij het congres houden allemaal verband met
de wissel die genomen wordt op blz. 14. Daar gaat het
over de richting die ingeslagen moet worden, nu het menselijk subject ontmaskerd en zijn integriteit in diskrediet
gebracht is. De centrale vraag luidt dan, hoe we uit deze
crisis van het subject kunnen komen.
Binnen of buiten
Eerst wordt door de auteurs de oplossing van K. Veling
afgewezen, die stelt, dat men zich niet moet laten intimideren door het cynisme van het postmodernisme. Veling
wijst op de grond van vertrouwen die christenen buiten
de filosofie hebben. De schrijvers van de bundel willen
daarentegen die oplossing juist binnen de filosofie zoeken. 'Veling meent slechts te kunnen starten vanuit een a
priori dat steeds minder bij mensen te vinden is, het a
priori van het geloof in de God van de bijbel, de grond
van vertrouwen.' Met hun keuze voor de filosofie van Levinas en de culturele antropologie als 'richtinggevers'
voor het antwoord, maken de auteurs m.i. duidelijk dat zij
een discussie met het postmodernisme vanuit dit a priori
onvruchtbaar achten.
Ik kan me voorstellen dat in een discussie met niet-christenen dit 'a priori van het geloof in de God van de bijbel'
niet op de voorgrond geplaatst wordt. Maar een paascongres is toch juist voor die studenten, die hun vertrouwen
wel op 'de God van de bijbel' gronden? Als je voor die
doelgroep een congres organiseert, ligt het dan niet voor
de hand om te starten met datgene wat je samen deelt? En
dat is m.i. niet in de eerste plaats een' samen zoeken',
maar de zekerheid van een relatie met Christus. Ik denk
echter dat de constatering van het gebrek aan die zekerheid juist één van de redenen is geweest om dit paascongres zo vorm te geven. Toch beschouw ik dit denken vanuit die relatie helemaal niet als' een te gemakkelijk en
bloedeloos afscheid van onze cultuur en een te ontraumatische terugtrekking op het christelijk geloof' (112). Juist
de realiteit van die relatie is geen 'pro memorie' post,
maar zij moet elke keer weer bevochten worden. En dan
heb ik het nog niet eens over de moeite die het kost, om
vanuit die relatie weer in de cultuur te staan.
Hier wil ik het misverstand wegnemen, dat ik een andere
intentie voorsta dan de bundel (als christen de confrontatie aan willen gaan met de cultuur). Mijn bezwaar richt
zich tegen het a priori uitsluiten van het a priori van de
grond van vertrouwen buiten filosofie.
Mager resultaat
Het zoeken naar antwoorden binnen de filosofie en het
niet willen teruggaan achter de Verlichting levert m.i. uiteindelijk ook een mager resultaat op. Bovendien sluit dit
startpunt een aantal wegen af.
Een voorbeeld van dat magere resultaat vind ik de 'winst'
553

van bvinas. God is volgens Lcvinas de Afwezige, tot
wie wij geen directe relatic kunnen hebben (42). Mogelijkheid tot contact met God krijgen w i j via het morele
handclcn in onzc omgiing met de ander. In die omgang.
spreckt God ons toe: Hij doet dat via het gelaat van de ander. Mi-in prinmire v r a q bij deze 'redding' van ethiek en
veraniwoordelijkheid is, of we nog niet wisten dat onze
relatie mei God de ander in beeld brengt ('weten' is natuurlijk niet automatisch 'handelen'). Wij weten hovendien meer van 'de Ander'. omdat we God in Christus
X ~ n n e nen wat dat kennen 'betreft niet uitsluitend aangewezen zijn op het 'gelaat van de ander'.
Verder komt God, in het gelaat van de ander, hij Levinas
alleen cqrhiedendop ons af. De ander claimt ons en stelt
ons verantwoordelijk. Ruiten beeld blijft dat God ons heil
en genade geefr. Jets technischer gefnmuleerd: de imperatief komt wel aan bod (de ander claimt ons), maar de
indicatief van het geloof (dat wat God gecft) niet.'
tk kan me de afkeer van 'prekerij' in dit verband goed
voorstellen. Je kimt mct het eiiideloos herhalen van de
'toppen' van het christelijk geloof ook dingen kapot maken. Maar uit reaktic hicrop vind ik een keuze voor Levinas niet aantrekkelijk. Dan maar een 'zoektocht' naar de
Bron van het christelijk geloof.

1

Afgedoten wegen
Van dc wcgcn dic door het startpunt afgesloten zijn geef

ik ook twcc voorbeelden: het inbrengen van de gereform e e r d ~traditie en Gods openbaring in de Schrift. Ik denk
dat dit relcvantc wegen ztin (dus de voorbeelden liggen
niet in de sfeer van 'dit had ook noF wel gekund, als je
nog een congrcs mmst houden').
De eerste weg die afgeslolen lijkt. is het teruggaan naar
de eigen 'roots'. de gereformeerde traditie. Nergens
wordt dic ingebracht in de beantwoording van vragen
n.a.v. het pnstinodernisrne. Weliswaar wordt de eigen traditie zijdelings genocind ('christelijke intellectuelen uit
de orthodox-gerefcimeerde hoek'), maar het lijkt of het
hier om een vies woord gaat. Op mensen, die met overtuiging in de gereformeerde traditie staan, kan dit ver7wijgen van de gereformeerde erfenis vervreemdend overkomen.
Ik wil hier beslist niet pleiten voor de traditie als heilig
huir nf nnwrikhaar monument. Ik doel hier met het 'inbrengen' op.ecn actief bezig zijn met dit erfgoed. Dit 'actief bezig zijn mct' blijft achterwege in de bundel. Daarin
mis ik ccn stukje ~ e z o n dzelfbewustzijn t.a.v. die eigen
erfenis. Ecn strijdvaardiger houding tref ik aan bij 'evangclicals' als Richard Mouw en Paul Helm. In filosofische
discussies halen zij op een overtuigende manier Calvijn
of andere schri.jvers naar voren en laten de relevantie van
hun theologie voor vandaag zien. Laten wij ons in Nederland niet teveel intimideren door de grote filosofische
broers iiit DuitsIand en Frankrijk?
Descartes
Misqchien kan hier wel een vraag richting gereformeerde

I

theologie gesteld worden. Wordt de gereformeerde traditie op een goede manier in verband met deze tijd gebracht? Hoe komt het, dat Jan Hoogland in een interview
tot de volgende typering kan korncn: 'Echt vrijgemaakt
zi~jnbeteken[ voortdurend hopen dat we nog eens teruggaan naar voor Descarte?. Maar dat is een fundamentalistische houding, die is uizichtloos, daar trapt geen vrijgemaakte student meer in, of je moet volslagen schizofreen
worden' (1 16).
Waar deze angst voor fundamentalisme mk vandaan
komt en welke rol de gemformeerde theologie hier zou
kunnen spelen, i k denk zelf dat de tegenstelling 'voor of
na Descartes' (fundainentalisine tegenover eigentijds
denken) te simpel iï.
Als Jan Hoogland hedoclt dat we de klok van de geschiedenis niet kunnen terug draaien. dan is zijn opvatting over
de onomkeerbaarheid van de geschiedenis een open deur.
Wij leven niet in de 16e eeuw. Als hij dit niet ibcdoelt,
maar wil wijzen op de onmogelijkheid om als christenen
aanrluiting te zoeken bij de ideeën van voor de Verlichting, dan vind ik dat minder overtuigend. Als christenen
hebben wij, als het b.v. gaat om het zoeken van heil huiten onszelf, naar mijn overtuiging meer infzouílrlljke aans l ~ ~ i t i nbij
g hct 'sola gratia' van de Reformatic dan bij het
ïubjectsdcnken van de Verlichting. Zo'n voorbeeld van
inhoudcli,jke aansluiting is volgen5 mij niet te typeren al%
cen fundamentalistische sprong terug in de tijd.
I k vermoed niet dat Jan zich herkent in het gemak waarmee ik aansluiting soek bij het 'sola gratia'. Het wczenlijke probleem ligt volgens hem in feit dat wij zn door de
modemitcit heengegaan zijn, dat we niets meer kunnen
aannemen zonder het voortdurend te wantrouwen (119).

I
Woord en w o o d
Belangrijker is de vraag, hoe de Schrift (Gods openbaring) no_gkan funktioneren nu de oplossing voor de crisis
van het subjectsdenken binnen de filosofic gezocht moer
worden. De bundel geeft daar geen inhoudelijk antwoord
OP.

Opvallend is wel de nadruk waarmee aandacht gevraagd
voor de openbaring en spreken van God buiten de bijbel
(20; 'bij Levinac, 42). Dit spreken wordt getypeerd als het
woord van God, o.a. in een passage uit het yesprek tussen
Jan Hoogland, Eddo Evink en Ren6 Meijer (115):
Ren;: Wat is dan het woord?
.Jan: Datgene waarmee God ons aanspreekt en verantwoordelijk stelt.
Eddo: Wat door Nietzsche en Dcrrida genoemd wordt: ja
zeggen tegen de werkelijkhcid. Niet vanuit het nietï bcginnen te denken of te handelen. Met dit verschil dat het
woord niet u l l ~ ~i ~na n ~de
i r ~ u l t u u(rCUTS. van mij, JI-IS),
de wereld om ons heen op ons afkomt, maar ook uit een
werkelijkheid die de cinze overstijgt.
Ik ben benieuwd hoe de bijbel zich verhoudt tot dit woord
van God 'dat niet alleen vanuit de cultuur', maar 'ook uit
een werkelijkheid die de onze overstijgt' naar onï toekomt. Wat is de relatie tussen dit spreken in de werkclijkJAARGANG 68127 - I O APRIL 1993

hcid c n de openbaring in Christus. waar d e bi,jbel van geiuigt?
Ergens in d e bundel merken de auieiirs op, dat zij bijbelstudie o p een paafcon_cres onmisbaar achten (2 I). Hoewel
ik achter deze iiitqpraak sta. k o m t hij op m i j in het licht
van de bundel, wat obligaat over. Misschien komt een gesprek hierover verder, als d e vraag beantwoord wordt,
waarom die bijbelptudie dan z o belangrijk is.

PERSSCHOWW

Gebruikt wat u hebt ook voor de mensen o m u

heen
Ds. H. Drost te V e n l o schreef in de rubriek 'Zcndinglevangelisatie' in het Gerrfni-nie~i-clKerkhlad irooiZiticl-Hollopid en:. 14% jg.. nr. 9, 6 maart jl.) een artikel
o v e r wat e r in V e n l o gebeurt. Hei heet 'Uitbliuw via opb o u w in Venlo'. In het artikel 'Een kIeine gemeentc' in
d e rubriek 'Kerkelijk teven' verwijs ik ernaar. Ik neem
hier het tweede deel over. In het eer5te ctuk decd hij verslag van het evangeli5atiewerk.

Vervreemding
Het ic e e n knappe bundel geworden van de GSYG. Het
congres zal zeker d e moeite waard zijn, al zal het tilocofisch niveau v o o r sommige deelnemer? te hoog gegrepen
7ijn. De onderwerpen zijn zorgvuldig o p elkaar afge~ t e r n d Kortom,
.
e r i5 goed over nagedacht.
Een gevoel van vervreemding heb ik bij het lezen van d e
bundel niet kunnen onderdrukken. Op sommige punten
h e h ik d e indruk dat niet alleen afstand genomen w o ~ d t
van de eigen traditie, m a a r d a t ook de mogelijkheid tot
onhevnngen geloven he7wijkt o n d e r d e last van postmodernixme. Dat wordt liet m e m t duidelijk in het schokkend e interview met Eddo Evink e n Jan Hoogland.
Wcl ic; duidelijk, dat het conpres de kern van de leegteproblematiek raakt d i e d o o r Rergwerff berchreven is. In
dat opzicht had het onderwerp niet actueler kunnen 7ijn.
De wcg tcrug w o ~ l ige7ocht hiiinrii d e eigen cultuur. Ik
denk dat dezc wcg iiiteindeii,jk dotxll(iopt. Het lijkt c m p ,
dat inet ccn n i t u w c pcisiiticke~izen a het 'I(iutcren' v a n de
rationaliteit d o o r Lcvina\ cn andcrc culturen. hct :cvaar
van lecgtc en ' h y p ~ , i t i o n a l i t e i t ' nict hczworen is. En
daiir wordt dc zockioclii naai. Godscrvaring niet cenvoudiger op. P.A. Bergwerff eindigt zijn verhalen aanstootgevend simpcl inct hct 'sola gratia'. Heeft hij toch gelijk?

Aanslr~irriig

Hecl bclanpri,jk hli j kt tc 7rjn o f dit evangelisatiewerk ook aanïluir op het gemeenrewerk. Via een goede aansluiting kun jc dczc kontaktcn dc weg wij7cn naar Chnïtus' kerk. Iedere gemeentc kan via actics kontakt met mensen loeken. Ik heb wel eens
iemand horen verzuchren: 'waarom krijgen 7c in Venlo wel
kontakten en wij niet?' Dat heeft onder nnderc tc makcn met de
waurdc die kerkeraad en gemeente aan evangelisatie hechten.
Als je dat van veel wande acht, orgnnisecr jc nict slcchts af en
toe een actie buitenshuis. maar zorg jc dat hinncnïhuis de m a k
k l n ~ staat
r
om mensen o p ie vangen. Dat is allereerst een kweitie van mentaIiteit. In een gemeente moet je daar eerst een5 goed
met elkaar over door<prcken. Maar het is ~ i n keen kwestie van
orraniratic in dc gcniecnte.
Akrriireirerr

Wnnnecr je daarover nadenkt, blijkt het dat we heel ueel aktiviteilen binnen de kerken hebben die we met een beetje penliik
ook diensibaas zouden kunnen rnaken aan de nienscn huitcn de
kerk. In Venlo proheren we (lat rxjk te knulten. Zo worden er
vrouwenochtenden georyaniseerd voor ziisters binnen dc kerk
die tegelijk vrouwen buiten de kerk ontrnnetcn. Op catcchiïat~e
en jcugdverenigingcn komen gaïten. De kerkeraad wil met de
gemeente crovcr 5prcken of we ook van tijd iot tijd de erediensten daarvoor kunnen gebniiken. Op de zang doen ook pasten

J.H. Smif
Drc J H Smit i.; wcirncchapplijh a5sihteni aan de Thcrilciyisrhe Univer5iteit tc Kainpcn.

mee.
De bijbelcursus tr een voorhecld van cen aktiviteit die tegel~jk
voor de gemeente ic alhook als nazors kan dienen. In Vciiln n i i i
we hegonnen de hijhelcursus te hehandelen in de perneente. Hct
gaat oin kennir van dc hijhcl. Maar nadrukkeli lk zal er ook aandacht zijn voor hel samen spreken over de bijbel. Dat nockcn w c
op 70'11 niveau te doen dat ook menqen van huitcn dc berk i n
kunnen itappen. Dit blijkt ook een hetangnjk pad naar i n r e p t i e
in de gemeentc van hcn die gast 7ijn rif hijbelr;ludre begonnen

N.a.v. CieIo(f in Ii'iiroliu Pouct rinfirshitttrlcl 1993, uitgavc van de Gerefrimeerrle Studentenverenigin: Grtiningen. 1993.
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Maar toch! Betekent dit geen nrveauverlaping van dc gcmeente
wanneer je de drempel laag wtlt houden? Dat i< een risico. Er
rnoctcn ook aktiviteiten blijven voor mensen die verder willen
groeien. De vereniging- of bijhelstudiecluh~tructuurmoet daarom niet al te gemakkel~jkopen gegooid wnrdcn. In Venln blijfl
cr naaït de open btjbelstudieavonden ook een bijbelstudievcreniging die alleen voor helijdende leden is. Voor met name de
jong-belijdende leden is er vorming op Iiopcr niveau. Deïe cursus over de Dordtse Leen-cgeIs wordt I x per maand gecombineerd met de helideniscatechisatie.

Acliter dit beleid ligt (ie pcdychte dat je in een kleine wijkgemeenie ullerccrst gericht moei ~ i j nop OPROUW van de gemeente via ondciriclit. Dal heeft in hei geincentcli ik werk prioriteit. I-ict g;int daarin om de hcwaring van de gemeente dotv
samen te leren a l ï christen in deze ge~eculanseerdcwereld te
staan. Belangri ik i i daartoe te blijven pniheren 7ovoei mogelijk
iedcr i i i te rchnkelen in !iet werk in eii vanuit de gemeenre. Parallel nlin bovenstaande gaat het om UITBOUW van de gemeerite via evangelisatie. Het gaat OM de venneerdcring van de
kerk door kontakt te zoeken met de incnsen om ons heen. Hel
werk van Eviinpelisatie en Rekreatic clke zomer geeft ons hier
rn Venlo genoeg vnor een nicuw seizoen om oude en nieuwc
kontakten in de gemeente op te vaiigen.
A E l ~ r nI'rnlo?

Als Gereformeerde Kerken hchhcn we de handen vol uan de opbouw van dc gcrncente. Het IS al moeiIijk gcnoeg om Gods kerk
te bewaren in ccii ti,jd van seculnrisaiie die biniienchiirs en binnen onze harteri toeïlml. Mrur dat werk in de kerk kan heel
goed gecomhiiiccrrl worden niet evangelisatie door nazog-aktiviteiten te iniegreien i11 pcnieente-akiiviieiien. Dat i<cen zaak
van overlcg - te hegirinen in de kcrkciriden. Dat kan van Gcrefnnnecrdc Kerken die druk bezig 71jn zichzelf in stand ie hoiideli wervende kerken makcn.
Jarenlaiig bcn ik hang geweesz dat wc die missionaire aanducht
aan evringcli~cliegemeente\ mneïten overlaten, omdat er binnen
de gereformeerde kuclcrï gccn ruimte voor ~ o 7.u1jn. Dat gaf me
altijd het nare gevcicl dat we aIleen maar kerk 7iln voor elkaar.
Dai i.s rluidclijk niet wat de hijhe1 wil. Dat fi-iistreert op den duur
ook. Dat iii:iaktc me ook beschaamd.
Nu zijn we in Venlo tcnrninste op weg. We willen gcineente
zijn in cn voor de wereld. Me1 b(ivenïtaaiide gegevens wil ik u
in anrlerc Gcrcformeercle Kerken ook hclpen nadenken en siimuleren om wat u hccft in uw gemeente m k te gaan gcbniiken
voor de mensen ciin u Iiccii.

R. ter Beek
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ADRESWIJZIGINGEN ED.
Kornhorn :+ peiipriri~~meesrei-:
W.J.R. Polman, PceRns
67,9863 TJ Doezum, tel. 05946-5833 1.
Steenwijk * liredikant: Tijdelijk adres Ds. G. v. Rongcn:
4-54 Waldcn Street. Newstead (Tasmania) 7250 Australia (DV tot aankomsi ds. F.3. van Huist in Launceston).

* AIS r e p 1 Iiorcii die adre<-gegeven<in [ l e e nihriek thuis. d ~ e
aik te viiidcn zijn iii het Handboek.
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