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

e Reformatie

WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN

PREDIKING ZONDER DIAKONAAT IS LEEG
s het diakonaat van de kerk ook aan te duiden

I als een genademiddel? Dat

is de vraug die ik in

1
I

enkele artikelen aan de orde stel. Ik doe dut aan
de hand van de tegenwerpingen waarmee prof.
C. Trimp tegen die vrc~agstellingopponeerde. In
de vorige ortikelen heb ik geprobeerd in
antwoord op Trirnps eerste twee bezwaren te
laten zien wat m'n bedoeling is met die vraag.
Het gaat me er om, dat het diakonaat een
volwaardige ploats krijgt binnen de brede context
van het heil waarmee Christus zijn gemeente
zoekt in deze wereld. Daarbij kan dan juist in het
diakonaat goed uitkomen hoe concreet het heil
van God is.
Maas er was nog een laatste bezwaar. Ik had bij
mijn vroogstelling ook verwezen naar
opmerkingen van H . Berkhof; die een veel
bredere aanpak van de leer der genademiddelen
voorstaat Ik was me er wel van bewust, dat dat
een riskante verwijzing was. Berkhof is niet echt
een gereformeerd theoloog. Toch wilde ik die
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Prediking zondes diakonacït
is leeg
C.J.de Ruijrer

prikkelende verwijzing laten staan. Zo'n prikkel
heb je wel eens nodig. Maar uiteraard kon ik
verwachten dat Trirnp er de vinger bij legde.
Trimps laatste bezwaar
3 Het r.i!rrlrt iwn H Bcr-klarjjnorntt rr ccn ' i ~ r i i . ri/s./ ( g ~ r n ~ q . ~ p Dl[/
~ ( t ~r ?i r' ~. u !ftidr:
t
' f f ~gcrt/i~qi~t;is
r
~ o t i d r( /~r
rliakonio Ii/Off 1cr:q; :oals de lcItaAo~ria:»ird~rhrr X P n~i(qrpris
stom hlijft'.
Mijtls rn:irns is lier gct/rig~rr~r
nnoir I r ~ gGeloof I O I I der M ~ P I ~ i ~s C(lllod,
~ I
inclar AC? g r r ~ j ~ q eis~ ~lIn.qrrUm(Jtlr
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i 8 0 t i tic Gcesr mpr her oog op Jirr ,qrsriirirX. iwtr I i ~ g
r rloof (Zoilclag 25). Als ~o~i'crniif
is Ijer ,qrnri,q~iiisooA
'diukot~ia'(iwii lief tvooi-cl).MiJn iv-aas is: guur ir iiir,r
re ar~grlnnson1 are! Iirr r.irtlaf 18clrrH . Rrrkhof:'
Niet leeg
Wie Berkhof argeloos citeert _carit voor de bijl. Qat besefte ik terdege. toen ik naar hem verwees. De leer van de
genademiddelen srant bij hein in een onaanvaardbaar kilder. Hij heeft op dit punt de opvatting: van de reformatie
los_gelnien en dnatvoor in de plaats een moderne visie
ontnikkeld. die veel meer nadriik legt op wat de rneris
doe!.

Me1 de reformatie heeft de kerk weer Ieren zien. dal predikin9 en sacramenten middelen zijn in Gods hand, waar-
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mcc Hij in onc leven urin het werk is. Je kunt dalii+oinzeggen, dar hel God de Heilige Geest is dic de middelen gebruikt. N;it~iuilijk is wel bcliingrijk, dat wij die middelen
gelovig otitvangeii. Maar hct is God die de middelen effektief maakt.
Berkhot ziet dat heel aiidcis. Hij legi een sterke nadruk
op de reaktie van de mcnï dic de middelen gebruikt. Dat
heeft vooral te inakcn mct ~ i j nvisie op Gods verbond.
Als het gaat oni dc pfaats van de mens in Godc verbond,
gebruikt hij hij voorkeur het woord 'participatie'.' De
tnetic; iiccnit als Gods bondgenoot deel aan het heilsgcbeuren. I l i t bctckciit dul de re;iktie v a n de mens ook van
beïlisïeride hctckcnis i . ~Wat
. er in de kerk gebeurt (in dit
geval gaat dat d u s ovcr pwdiking en sacramenten) ziet
Herkhof d~iaronivcir)ral iilh 'russenm~nseli~ike
activiteiten'
die nni 7 0 tc zcygcn 'op de begane grond' plaatr;vinden.2
Het wcrk van God in die middelen wordt daarclnor ïtcrk
vcrduistcrd. In die gedachtenrang wordt de preek Iccg,
als jc iiiet gelovig luistert. En de doop verliest 71jn waarde
als jc God\ helofie niet aanneemt. Brood en wijii worden
kiachiclo~eickenen. als je niet oprecht de dood van de
Hcrc vcikondigi. In deze viqie wordt het mcnsclijk antwocircl bepiilentl voor de itihoud van de genadcniiddelen.
Tcscn die iichtergrond zal niemand 7 0 geniakkclijk kuniicn iiistcrnmen inet het bewuste citaat van Bcrkhof. We
IiennneiAenon$ juist h o e de NGR Iaat zien dat de kracht
van tie middelen niet atliaiigt van 011s gcIoof. 'Want de
sacramenten zijn zichtbtire tekenen eii zcgels van een inwcndigc cn cintichtbnre zaak. Door micldcl ditarvan werkt
God i11 ons c11door de kracht van de Heilige Gccst. Daarom ~ i i de
n tekenen niet kraclitelons ei1 zoiider ~ilhoiid,zodaa rij ons zouden mirleiden. want Jczu5 Christus is de
wiiiirhcitl erviin en 7onder Heni zouden zij niets zijn'
(NGB, art. 33).
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De middelen zijn du\ niet leeg. 01) dat piini ben ik het
volledig een5 inet Trimp. Daarom had ik bij mijn verwijzing naar Berkhof me al hij vticii4baat afgegi-enïd van
dicns visie op de genademicfdclcii. In mijn proefschiirt
heb ik dat ook met zoveel aooideil aangegeven: 'Tcgcn
Berkhofs opvatting 15 o.m. in te brengen dat bij hem dc
aard van de genademiddelen a1idei.c wordt hel icht. Dc
overdrachtsmiddelen komen bij Iiein aan de orde hiiineii
het kader van een kerkleer die sierk de nadruk Icgt c ~ phe t
menselijk karakter vnn hct kerkinstituut. Daardiwr worden de genademiddelen niei primiiir ge7ien als middel
waardoor de Geest het ~ c l o o fwerkt. niaat allcrccrst iils
activiteiten waardoor menien deelnemen aai1 hct verbon~lsgebeuren.'~

Ijdel gebruik
Ik denk, dat i n het hovenslaande al blijkt dat ik ine niet
echt argeloos 'tiij Berkliof aangesloten heb. Maar cfaamee
ic de vraag van Trimp nog niet voldoende bcaniwoord.
Want terecht ?telt hij: Hct getirijienis ic riooit leeg. In feite
heb ik me daar in hct boveilstnande ook 1i.i aiingesloten.
Maar dan blijft de vraag: Hoe kun je dan toch iirstemmen
met een citaat. dat zcgt, dal het getuigeniï 7ondcr diakonia leeg is.
Voor het antwoord op die vraag zou ik willen verwijzen
naar heit derdc gebod. Daar verbiedt de Hcre ons om zijn
naam ijdel [c gebruiken. In de praktijk rij11 we geneigd
dat ~ e h o c lwc1 ze belrekken op het vloeken. Mans het iq
veel breder. Hct is de Here er om te docn. dat de kracht
en het evangclic van zijn naam ook inettcrdnad inhoud
geven aan 011s leven. Als we dan wèl zijn naam dragen en
tegelijkcrtqd oilchrictelijk leven, berc~vei-iwe Hem van
~ i j neer. ln dat verband spreekt de bijbcl vaak over het
'ontheiiigcii' van Gods naam (vgl. b.v. Lcv. 21 : 6).
De vraag is iiu: wat betekent oiithciligen hier'! Kan liet
betekenen, dat de naam van God daardoor opeens onheilig is? Nati~urlijkniet. Gods naam. dat i < eiyenlijk God
Zelf. Eii Hij is heilig. Er is geen mens clic claar iets vati af
kan doen. Maar kenneIijk kun je rtlch ro met Gods naain
omgaan. dat Hij in een kwaad daglicht gesteld wordt. Het
is een hiiivcringwekkende niopelijkhcid, dat je God van
zijn eer berooft. Daarvoor waarïchuwt God ons j u i ~ tin
het derde gcbod. Terwijl Hij heilig iï, kiin je duf toch 7ijii
naain oiit-IrciIigen. Dat doe je als je zijn heilige n a m gebruikt in vcrband rnet een oriheiligc inailier van leven.
Uiteindclijk trek1 God dat Zelf wel \veer recht, want Hi,i
is een naijveiig God. Maar het Is voor ons belangrijk oin
te 7ien dat die twee toch naast elkaar bli,jven staan: Gods
naam is heilig en tegelijk kun je zijn iiaain ontheiligen.
Geen vrijblijvendheid
Met opzei verwees ik hierboven naai. het derde gehnd.
Want hct geiui?enis, waarover Berkhof schrijft, heeft alles te maken rnet de naam var1 de Herc. In de bijbel wordt
de prcdiking van Gods belofte ook vaak ~ e n o e m d :het
uitrrxpcn van Gods naatn (vgl. b.v. Jcr. 14 : 9).
Gods naam is heilig en tegelijk k u n je zi,jn naam ont-heiJAARGANG 68128 - T 7 APRIL 1993

ligen. Dar wah de konklusie van hierboven. Ik zou die
konkliisie dan ook willen toepassen op het t etui gen is (de
prediking): Het getuigenis is als insrriiment van de Geesr
niet leeg. mnrir tegel?jken~ldkun je het getuigenis van
7ijn heerlijke inhoud beroven. En dan iq het wel leeg.
En dat ic het wat Berkhof in zijn citartr betloelde. Het ging
hem er om, dat de kerk niet alleen preekt in deze wereld.
Als 7ij alleeri maar preekt en haar diakonaat verwaarloost. dan stelt dat de hondicliap die 7ij verkondigt in een
kwaad dagliclit. Ze pettiiet immers van liet hei! dat Christu5 hcreidt voor wic Hen] Iicfhchheii. Maiir ze vertoont in
haar diiikrinia nicts vaii dc kankrectheid van dat hcil.
Huar getuigeni4 klinkt n.ik. Maar haar levcn is iirm. Als
cle kerk r o leefi kiin het nercen\ tot uitdrukkiny komen
hoe haar _cetuigenih meiterdn:id vril is van het hcil dat
Chriffu~cloor ~i,jnGeest w i l uitdelen. Dan heeft Le hiiw
getuigeniq beroofd van zijn heerlijke inhoud. Haar getuigeniq i ? dan leeg.
Dat was liet, dat ik met dat citaat wilde zergen. In het
dinkonaat van de kerk zaE blijken, dat haar prediking geen
vrijblijvend woord is. Dat is ook het gevaar waar Berkhof
in dal verband iJmr waarschuwt. Prediking zonder diakonaat is leeg.

Terugblik
Met clie laatste knnkliisie ben ik in feite weer terug bij
m'n uitgangspunt. Het was me er om ie doen, dat er riiimte kwam voor bezinning op de vraag of het diakonaat ook
aan te diiiden is als genadernidtlel.5 Aan de hand van de
bezwaren die Trimp regen die vraii_gstel!in_gaanvoerde
heb ik 2eproheetd toch hei 2oed recht van die vraag te
verdediyen. Graag _ceel' ik hier ter afsluiting punisgewijs
nog even kort weer. wal clnarbij m.i. aan de orde is.
In zijn h u i d i ~ evorm is de Teer van de genademiddelen te
formeel en beperkt. Predikin2 en genademiddelen funktioneren in een veel bredere context. Om (vooral ambtelijke) versnialling van de viiie op de genademiddelen te
voorkomen moeten we bi.j de uitwerk in^ niet eenzijdig
onc uitgangspunt nemen in Z. 25.
- Het diakonnat van de kerk funktioneert met de prediking van het Woord in het ene perspektief van God?
heil. Daatoni is liet van helang. dat het diakonaat ook
eer1 elementaire plaats ontvangt in de bediening van
het heil.
- Het diakoiiaat is niet 7onder nieer gelijk te stellen aan
prediking er1 sacramenten. Variwege het belofte-karakter van Gods heil is de prediking aan te duiden als een
primair yenndemiddel.
- Yadere 11ie7iiiniiignp de plaats er1 het funktioneren van
het diakonaat zou kunnen aanknopeii hij de relatie tussen het Heilig Avondmaal en het diakoiiaat van de geineeiite.
- Verwaurlo7ing van het diakonaar tast de kracht van de
predikiris arin doordat er geen verweer meer overblijft
teFen vri,jhlijvendlieid van het getuigenis.
l k hoop hierniee ineteeri enkele bouwstenen geleverd te
-

-
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hebben voor de nadere bezinning op de ge~teldevraag.
De plaats en funktie die het diakonaat op dit moment in
onze kerken heeft, maken duidel i,ik dat op een antwocird
gewacht wordt.

C.J. de Ruijtcr

r H. Rerkhnf. C l ~ ~ - f . ~ /,qrIord.
r l t j k Nijkerk 11)KS. 736 V.V. (vgI 323.326).

'.4.u,.,331.
3

i,tril hrr Iiril, Kainpcn 1992. 162.
Rerkhol; ~ 1 . w., 365.
h i j hei stellen van de vraag hen ik uiigcgaan vnn clc hiiidi:c iiideliiif
van de dogniatiek. die nii eenniaal rcn apan hnofdïiiik over de ~enndcmiddelen kent. Uiteraard laar hct zich ook socd dciikcii. dat Iict linoCdstuk van de geii:ideniiddelen niet meer af7onderlijk wtirtlt .gekirnuleertl.
maar in 7ijn geheel opgenoinen arirrlt rinder rie leer van de Hcilipc
GCCFI. Wilcraard Z O ~ Idan op die IRR RIS ceii ilnt~oordop de ~e.;telrlc
vriiiig gegeven kunnen worrlen.
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I Petrus

%ij hehheti gelijk. Tenminïtc. 7cindcr Irct weten van de
opftanding van le7u5. hehhen 7i~i?elijk.
Al5 Christiir niet iï opFcstaan. latcn we eten en drinken
er1 vrolijk ~ i j nwant
,
morFen stcrvcn wij.
Wie niet elke dag Païcn viert hccft yecn hoop voor deze
wereld, e n niet vnor 7ichzclf.
Je hlijft aankijken tegen die iiict oin tc Lrii~entreurboog:
npguan. hliiiken en vcrzinkcn.. .
Met vccl 'luctcir ct cincrgci' hom je er niet. Het lukt je
nrct oin ,jcrclf btiveii de gebrokenheid van her leven uit te
wtirstelen.
Jc komt cr iilleen hovenuir. als je deel tiebt aan Chiistii\.
Mct Mem op.;iaLin, ioi een nieuw leven.

F :3

1
P:iscii i < wccr vricirhi-i. Volgens. de kalender van Iiet kerkclijk j:irir vicrc.11wc weer P:iscn (lp 1 en 4 zipril 1994.
IIci is ic Irtiprii i231 \:cc1 iiicnr;eii cv voor ~ l i ctijd ook n r y
CCIIS :r:in drnLcn.
Drit Jczii\ is opecit:i:in.
Waiit dat vcr:indcsi ,je levci? 70. Daar hlijfje tocli nict Iietzclf~lcr)nilcr?
D~i:ir\ ~ ' t ~j r~~CCII
'l aridcr mciis vrin.
Diiiir word -je ztid~iniyccn ander incns v ~ i i i ,dat ,jc huna
spreken viiti 'wcder_cchorenq.

Zo scliri~fiP C I T Lcruver.
I~
De opstaiidii~gvan Jezu\ heefi
on5 dcicn wcrlcrych(ircn wtirdcn. Wat i:, er diin 10 verfindcrd door dc rip5t~iiidingvan de I-Icrc Jcru\'?
Je 'bent ucderycbcircn tot ecn levende hoop.
Van mens /onder hoop. ben jc n t c r een mens mcr hoop
gewurílcn.

En daaroin ben je m ' n ander men<als je weet van, en gelooft in dc opstanding viin J ~ Z I Chriïtuk.
IE
Hij. de eer\ie mens. die voorgoed liet graf achter sich
heeft gelaten! Dat behoort d u tot
~ de inogelijklicdcn.. .
Nier dankzij de vergevorderde medicche techiiick, dc witte-jussen-wereld. Wel hesternd voor hen die witte ycwaden d r a ~ e n omdat
.
zij gewasen zijn in liet bloed van het
Lam. Voor hen wordt het mogelijke ook werkel ijk:
de opstanding tot heerlijkheid.
Wederyehoren tol een levende hoop.

'

Hci vrilt te hcyrijy>ci~clat Pcti.i/r dat LeFt. Ua Golgothii
hiid hii :ilIc hoop vcrlorcn.
M;iar wat vcriindci dc d : i ~ toci~laii yckíin Trnnteci t! wei d
inci liet Icttcrl~lkwcrcld-icliciLLcndc fcit ban de cipitand111y.
Hil werd ci een aiidci incris van
U'ccr ccn nicn\ inci hoop.

Die hoop hoeft niet beperkt te blijven tot, wat vnnr tin\
2evoel kan zijn. de verre toekomt van de optanding der
doden.
Hoop I \ er voor u, die dit leest. Nu.
Want Jezus leeft. Nu.
En regeert. Nii.
h'ict vergcten: nu.. . Paren vieren. Niet priq april 1 993.

Nict rillccn Pctruï: 'die rins hccft doen wcdcrgcbrircn
wrlrdcii '. sclii.i,ift hij.
Chri\tcncii ~ i j r inen?;
i
inct Iiciop.
En clan iiict: Iiciop. nict ccii cleincnt van cinrckcrlicid. EIct
y : i t Iiier cini de cliri\telijkc hoop: verwachting, iiit~icht.
hotidi ccii m e n i r)p de been.
Nieis ondei-yratift tle levensvreiigde ineer dan hei qebrek
aan hciup. Wie Feen ~oekorn\imeer zier kan tlnn wel ophoiidei~.
J m n yelcden had een neerslachiige atemrning velen te
pakken: de periode van tiet doemdenken. Die periode i\
over.
M;I;IT jongeren 71jn riog rteeds niet enthouiia5t over het
leveri. bleek ]ia\ riog i111een ondermek.
Diii
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KERKELIJK

LEVEN

ENIGHEID VOOR EIGENHEID
Op de synode van Spakenburg-Noord 1987 werd een belangrijk besluit genomen. De Gereformeerde Kerken in
Nederland gingen weer in gesprek met de Christelijke
Gereformeerde Kerken in Nederland. Een lange periode
van brieven schrijven over en weer had de zaak geen stap
verder gebracht. Het contact zou nu verder lopen via vertegenwoordigers van beide kerken.
Een van de gesprekspunten is de zgn. toeëigening van het
heil. Dit onderwerp is door de Christelijke Gereformeerde
Kerken op de agenda geplaatst. Ze zijn van mening dat de
Gereformeerde Kerken hierin met hen verschillen.
'Toeëigenen' is een oud woord voor 'overhandigen, ter
hand stellen'; 'zich toeëigenen' voor 'in ontvangst nemen'. 'Heil' vat heel de verlossing die God in Christus tot
stand brengt samen: van vergeving van zonden tot eeuwig
leven. Aan 'de toeëigening van het heil' zitten dus twee
kanten. Ten eerste: hoe eigent in het bijzonder de Heilige
Geest mij Gods verlossing toe? En: hoe eigen ik me Gods
verlossing toe?
De eerste ronde
De eerste ronde gesprekken was van april 1988 tot februari 1989: vier gesprekken. De Gereformeerde Kerken
werden vertegenwoordigd door de Deputaten voor het
Gesprek met de Christelijke Gereformeerde Kerken. De
Christelijke Gereformeerde Kerken door de Deputaten
voor de Vertegenwoordiging der kerken.
'De toeëigening van het heil' kwam ter sprake in het
tweede gesprek, 28 september 1988 te Nunspeet. En opnieuw in het vierde gesprek op 2 februari 1989, ook in
Nunspeet. De christelijke gereformeerde deputaten hadden vijf vragen opgesteld.
Omdat die vragen het probleemgebied aardig volledig bestrijken geef ik ze hier weer (ik reconstrueer ze uit een
niet letterlijke weergave in het synoderapport):
1. Wordt in de Gereformeerde Kerken ook de noodzaak van wedergeboorte voor iedere bondeling gepredikt?
2. Wordt er onderscheid gemaakt tussen de schenking en de deelachtigrnaking van de belofte?
3. Is er in de prediking oog voor de onderscheiden standen van het
geloofsleven en komt het toeëigenende werk van de Heilige Geest
ter sprake?
4. Bent u het ermee eens dat de confessionele gegevens met betrekking tot het persoonlijke geloofsleven in de prediking moeten
worden verdisconteerd en de prediking dienen te stempelen?
5. Kunt u begrijpen, dat de Christelijke Gereformeerde Kerken van
mening zijn dat het eventueel niet voldoen aan 'de religie van de belijdenis' in feite betekent, dat aan de belijdenis tekort wordt gedaan;
dat dit verschil - wel één in belijdenis, niet in de toepassing van de
belijdenis - niet meer ligt binnen het kader van de confessie?
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Prediking en praktijk
We merken dat de vragen vooral over de prediking gaan,
over de praktijk van het geloofsleven. De christelijke gereformeerden zijn er niet helemaal zeker van, of de aangeroerde zaken in de gereformeerde kerkelijke praktijk
functioneren.
Met de eerste vraag vestigt men er de aandacht op, dat
ook verbondskinderen alleen door het geloof worden behouden. Hun verlossing is niet automatisch in hun doop
en kerklidmaatschap inbegrepen. Een doop met belofte
van verlossing is niet hetzelfde als de verlossing zelf.
Daartussenin zit het werk van de Heilige Geest. Hierover
was men het eens. In deputatenjargon: er was overeenstemming over de noodzaak van het toeëigenende werk
van de Heilige Geest. De vertegenwoordigers van de Gereformeerde Kerken hebben gezegd dat in deze kerken de
noodzaak van wedergeboorte voor iedere bondeling
wordt gepredikt.
De vraag over het onderscheid tussen schenking en deelachtigmaking van de belofte sluit hierbij aan. De schenking van de belofte moet worden onderscheiden van de
,deelachtigmaking'
van de belofte. Als ik het goed zie,
wordt met de 'schenking' bedoeld dat de Heilige Geest in
de belofte van het evangelie het door Christus voor ons
verworven heil toezegt. Maar nu moeten wij de belofte
gelovig aanvaarden, iets passiever gezegd: wij moeten het
in de belofte geschonken heil door het geloof deelachtig
worden, nog passiever gezegd: de Heilige Geest moet ons
door ons het geloof en de bekering te schenken dat heil
deelachtig maken. Praktisch betekent dat, dat iedereen in
de kerk even duidelijk met de belofte van het evangelie
wordt aangesproken, maar dat niet iedereen er ook even
zeker van is dat hij of zij er ook deel aan heeft. De 'deelachtigmaking' is niet bij iedereen even ver gevorderd.

De 'religie van de belijdenis'
Hiermee komen we op de laatste drie vragen. Want je
kunt dus niet alleen onderscheiden tussen geloof en ongeloof in de gemeente, ook in het geloof zijn allerlei 'standen', allerlei gradaties. In de prediking moet daar rekening mee gehouden worden. Je kunt niet alles op de ene
hoop van het geloof of op de andere hoop van het ongeloof vegen. Dezelfde bijbeltekst betekent toegepast voor
iemand die vaststaat in zijn geloof iets anders dan voor
iemand die sterk twijfelt.
Hier wordt verwezen naar de Dordtse Leerregels. Daarin
wordt bijvoorbeeld beleden, dat de uitverkorenen, ieder
op zijn tijd, verzekerd worden van hun eeuwige en onveranderlijke uitverkiezing tot behoud, zij het niet bij ieder561

even ~tci-LP I ; itl gelijkt) matt' (I 12). In de tekst die de
chri~telijke gereformeerde deputaten hanteren luidt de
laatste 7insnede: 'hoewel bij o~iderscheidentrappen en
met ongelijke inate'. Er zijn ook andere passages uit dit
helijdciiisgescliriff aan te halen (7ie 1 16, Y 5,9, 1 1 , F 3).
H e t geloof blijft overiyens niet verborgen, zoals artikel
29 vuil de Nedeilaridse Geloof~helijdenisweet. De gelovigen zijn Iiieraan te herkentieti 'dat ?ij, na de enige Heiland Christus aangenomen te hebben, de zonde ontvluchieii en dc gerechtigheid iltjagen. de ware G d en hun
naade liefhebben, nict naar rcchts of links afwijken en
hun oude incns inet zi,jn werken kruisigen. Dat wil echter
niet Lcggcn dat cr geen grote zwakheid meer in hen zou
Lijn, inaar door d c Gccst strijden zij daar elke dag tegen,
hun leven lang. Zij ncmcn voortd~ircndhun toevlucht tot
her bloed. de dood. het lijden en dc gehoorzaamheid van
de Here Jeaits. in wie rij vergeving van hun zonden hebben door hei yeloof in Mem'. D e ~ evruchten viin de verkiezing blijven ook niet verborgen voor hen die ze ontvanyen (Dordtse Leerregels I 12 en Heidelbergse
Catechismus antw. 86).
Er wordt in de gerefomeerde belijdenissen gesproken
over de prakti,ik van het geloven, over de werkwijze van
de Heilipe Geest. Zoals de belijdenishen hel geloofsleven
tekenen, dat is 'de religie van de belijdenis'. Ook dat
hoort bij de inhoud van tle beli.jdenis. Vandaar dat in de
visie van christelijke gereformeerden het eventueel niet
voldoen aan 'de religie van de beli,jdenisl in feite betekent, dat aan de belijdenis rekort wordt 2edaan. Bepaalde
elementen worden verwaarloosd.
rrti

Ernstige verschillen?
De verschillen worden door de christelijke gereformeerde
deputaten als volgt geëvalueerd:
Als het over her onderscheidenlijk preken gaat menen de geretoiinccrde dcputatcn dat dc gemccntc als gelicel moet worden
aangcïprokcn cn is mcn beducht voor de clarrificatiemethodc.
Als van de ijd de van de christelijke gereformeerde depuralen gewezen wordr op de noodzaak van de persoonlijke deelachtigmaking cn bclcving van Iict hcil, itcmmcn de gercfomcerrlc dcputater1 dat van harre toe, al i5 er bij hen wel beduchtheid, dat zo
de belofte wel eens kracbtelooc gemnakt kan worden, aks deze
belofte niet legeli ik geprerlikt wordt met b e x l van hekering en
geloof (D.L. 11.5). Ten ariii7ieii van de vrag of liet werk van de
Heilige Geest een plaats dient te krijgen in de prediking nntwoorden de gereformccrdc dcputatcn dat dit stellig 70 is en dat
de predikanten er hij hun tckqtkeu7c rckcning mcc moctcn houden, rnnnr dat dit niet irripliceert clat her werk van de Heilige
Geest in elke preek expliciet aan de orde moet komen.

Laat ik voor dit moment mogen vaststellen dat er onder
het hoofd 'de toeëigening van het heil' verschillen geconstateerd zijn tussen de Christelijke Gereformeerde en de
Gereformeerde Kerken. Ook door de gereformeerde deputaten, al spreken die liever over 'verschillen van inzicht'.
De christelijke gereformeerde synode van Groningen
1989 concludeerde uit het rapport van hun deputaten dat

daarover moest worden doorgepraat. Hoewel ze geen helemrnering mogen zijn om te erkennen dat de Gereformeerde Kerken zich in alles willen ?tellen op de gríind?lag van en begeren te leven naar de gercfonneerde
belijdenis, zijn ze volgen5 de synode zn ernstig dat ze
kerkelijke eenheid belemmeren.
De gereformeerde deputaten schrijven in hun rapport aiin
de generale synode van Leeuwarden 1990 dat zc tcleurgesteld zijn over deze reactie. Zij hadden de vraag gesteld:
zijn deze verschillen een kcrkscheidende factor? Op deze
vraag komt geen uitgesproken an'twoorcl. De verschilten
zijn wel een bcleinmcring voor vereniging.
De synodecommissie die dit rapport bespreekt, deelt deze
teleurstelling en vraagt bovendien: is nog wel van een
schriftuurlijk verantwoorde bejeegning sprake, wanneer
algemeen geformuleerde bezwaren ('ernstige verschillen'!) worden geuii onder dat ze worden geconcretiseerd, terwijl daar uitdrukkelijk om gevraagd is'?
De eerste opdracht die de synode van Leeuwarden 1990
de deputaten voor het gesprek met de Christelijke Gereformeerde Kerken meegeeft is dan ook, 'een nadere verklaring en nauwkeurige omschrijving te vragen van de ermtige verschillen. die volgens de christelijke gereformeerde
synode een belemmering zijn voor de eenheid, met name
met betrekking tol de toeëigening des heils en de plaat5
van het werk van de Heilige Geest in de prediking'.

De tweede ronde
De gespreksronde die volgt op Groningen 1989 en Leeuwarden 1990 loopt van november 1990 tot maart 1992 en
omvat zeven gesprekken. Bij de eerste ontmoeting geven
de christelijke gerefomeerde deputaten een toe1ichting
op de besluiten van hun synode (Groningen 1989).
De vraag of de ~econstateerdeverschillen kerkelijk gescheiden optrekken rechtvaardigen, kon deze rynrxle niet
beantwoorden. Daarom gaf deze synode deputaten de opdracht zich erop te bezinnen. hoeveel ruimte voor verscheidenheid e r in een kerk van gereformeerde belijdenis
kan en mag zijn.
Dir blijkt in het vijfde gesprek van deze ronde (oktnbcr
1991) voor de christelijke gerefomeerde deputaten te betekenen dat ze de toeëigening van het heil liever nog niet
bespreken. Ze willen eerst de verschillen rond de toeëigening van het heil in relatie tot de belijdenis hekijken. Het
lijkt hun correcter, dat de resultaten van de7e bezinning
op de synode van Apeldoorn 1992 worden hesprokcn
voordat ze terugkomen in de deputatengesprekken.

Een pafliculier geluid
'laar deze resultaten werd uitgezien, door sommigen vol
verwachting, door anderen met vrees en beven. W a n t volgens de door de generale synode van Groniiigen 1989
verstrekte opdracht moect het een duid~iijkeuitsprmk hcvatten over de vraag of de visie op de toeëigeniiig van het
heil van de Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken legitiem is binnen het kader van de
gereformeerde belijdenissen.
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De aandacht was dus gespannen toen Léon van der Molen
in een vraaggesprek voor Koers (21 augustus 1992) met
ds. lH. Velema ook de samenspreking ter sprake bracht:
'Met een compromis is niemand gediend. Men moet nu maar
eens weten waar men met ons aan toe is. Ik denk dat je de eenheid het beste dient door met een duidelijke uitspraak te komen.' Als het aan de Nunspeetse éminence grise ligt, zal zijn
synode dit najaar duidelijk uitspreken dat de vrijgemaakte/Nederlands gereformeerde visie op de toeëigening des heils niet legitiem te achten is binnen het kader van de gereformeerde confessie. 'Anders dan de vrijgemaakten zijn wij van mening dat
een verschillende visie op dit punt niet als een uitdrukking van
te tolereren pluraliteit binnen de gereformeerde confessie geaccepteerd kan worden. Wij zijn ons dit punt in toenemende mate
bewust geworden en het is dus steeds nadrukkelijker deel gaan
uitmaken van onze identiteit' (...) 'Nou ja, ik zeg natuurlijk niet
dat ze de belijdenis loochenen, maar wel dat ze te kort doen aan
een wezenlijk element van de confessie en dat niet weten te integreren in de praktijk. Wij willen hen dan ook zeker niet afschrijven. We moeten in gesprek blijven, al geloof ik dat de samensprekingen tussen de deputaten van de betrokken kerken
hun langste tijd wel gehad zullen hebben. Ik denk dat we veel
meer plaatselijk en persoonlijk aan de gang zullen moeten. En
dan heb ik ook wel wat hoop dat we door een rustige thetische
uiteenzetting bij de vrijgemaakten meer begrip zullen ontmoeten
voor ons standpunt'.

Het is duidelijk: de Gereformeerde Kerken doen volgens
ds. Velema te kort aan een wezenlijk element van de belijdenis. Maar ds. K.T. de Jonge gaf in het christelijke gereformeerde Kerkblad voor het Noorden (29 augustus
1992) o.m. het volgende commentaar:
Binnen de kerken hebben we als grond voor de omgang met elkaar: het gemeen akkoord naar Schrift en belijdenis. Van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken heeft de laatste Generale Synode van de
Christelijke Gereformeerde Kerken in 1989 nog gezegd dat zij
'zich in alles willen stellen op de grondslag van en begeren te
leven naar de gereformeerde belijdenis'. Dat is een uitspraak die
staat als een huis. Als je vindt dat er sprake is van confessionele
ontrouw, dan moetje dat bewijzen. Tot dat moment staatje confessionele trouw vast.

Apeldoorn 1992
De christelijke gereformeerde synode te Apeldoorn 1992
stelde vast dat de verschillen nog niet grondig zijn doorgesproken. Ze had al overwogen:
'I. dat de zaken die betrekking hebben op de toeëigening des
heils zeer duidelijk in het belijden der kerk verankerd liggen;
2. dat het instemmen met de belijdenis vergt dat ook deze
aspecten daarvan in de geestelijke leiding, die via prediking en
pastoraat in de gemeente gegeven wordt, tot hun recht komen;
3. dat het niet verdisconteren van deze elementen uit de belijdenis in prediking en pastoraat als een ernstig manco moet worden
aangemerkt.

'

en daarom uitgesproken:
'I. dat zolang er ernstige verschillen zijn ten aanzien van de zaken van de toeëigening des heiIs, die verschillen een belemmeJAARGANG 68/28
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ring zijn op de weg naar kerkelijke eenheid;
2. dat dit de roeping tot eenheid met gereformeerde belijders
onverlet laat; ...'
Deze algemene uitspraak betekent toegepast op de samenspreking met de Gereformeerde Kerken, dat deputaten opdracht krijgen de verschillen duidelijk onder woorden te brengen en zich te bezinnen op de vraag hoe
ernstig die verschillen zijn. Ze moeten een gefundeerd
antwoord geven op de vraag of en zo ja in hoeverre de
besproken zaken het voortgaan op de weg naar verdere
eenheid belemmeren.
De deputaten voor (o.a.) de eenheid met de gereformeerde belijders in Nederland hadden de synode een bezinningsstuk voorgelegd als bijlage bij hun rapport: De
'toeëigening des heils' in de belijdenisgeschriften. Een
overzicht. De synode besloot dat dit stuk als handreiking
moet gaan dienen bij de verdere samenspreking.

Tussenbalans
Na een periode van rust op dit onderwerp zal er dus na de
generale synode van Ommen weer over de toeëigening
van het heil worden doorgesproken.
1. De verschillen. De gesprekken zijn tot heden nogal gehinderd door vooringenomenheid van beide kanten. De
een benadrukte de verschillen en de ander bagatelliseerde
ze.
Van christelijke gereformeerde zijde is van meet af aan
gezegd: er zijn verschillen. Van gereformeerde zijde werd
dan geantwoord: welke dan? Maar dat was niet helemaal
reëel, omdat er steeds wel degelijk verschillen werden geconstateerd.
Van gereformeerde zijde is van meet af aan gezegd: de
verschillen die er zijn, rechtvaardigen gescheiden optrekken als kerken niet, ze vallen binnen het raam van de confessie. De christelijke gereformeerde reactie was dan: ze
zijn zo ernstig dat ze een belemmering vormen voor vereniging. Maar dat was ook niet helemaal reëel. Want binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken zijn minstens
dezelfde verschillen en daar vormen ze geen belemmering voor samengaan.
Het christelijke gereformeerde uitgangspunt ligt nu vast.
Er wordt niet gezegd dat er ernstige verschillen zijn over
de toeëigening van het heil. Voor zo'n oordeel is het te
vroeg. Het onderwerp is nog niet grondig genoeg ter sprake geweest. Dit is duidelijk terughoudender geformuleerd
dan in Groningen 1989. Dat is winst!
De verschillen die al wel ter sprake zijn gekomen, moeten
verder worden besproken 'opdat ze op deze wijze zullen
worden weggenomen'. Dat laatste betekent dat de samensprekingen nog steeds in het kader staan van een streven
naar kerkelijke eenheid.
Er blijft enige tweeslachtigheid: men wil de verschillen
wegnemen door verdere bespreking. Maar moeten de verschillen - verschillen niet in de leer, maar in de beleving.
en praktische toepassing van de belijdenis - wel worden
weggenomen? In hoeverre de verschillen moeten worden
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weggenomen, h:ingr af van de er-n.rr ervan en ook van de
ruiinte die er voor veiischeidcnhcid zijn kan en tnag in een
kerk van gerefornieerde bclijdcnis.
2. ilr !rrr in# ~ l í ,hclijrlí~iiissrii. Het bezinningsstuk
neenit duidelijk zijn uilgangspunt in de belijdenissen.
Desoridanks i s het beslis[ nict gclijk te stellen aan de beIijdenisïen. Deze ziillen ~ c l hct
f ijkpunt blijven voor het
gesprek over de toeëigening van ket heil.
I-lct formuleren vrin zo'n stuk moet ook niidnikkelijk blijven biiinen het weven naar geramenlijke iiiïtemming
inct d c belijdenis. Het moet geei1 fomulicr vnii eig~piheid
~ o r d c i i(dat eenheid afweert). Laat hct een middel zijn
íim inet de belijdenissen de cni#hrid (ccn heid) tussen gei-cfoimeerden en christelijke gereformecrdcn te dienen.
3. D~riclrlijkrfo~.i7if~lo-ing.
De christelijkc gereformeerde
dcpuiatcn kregen ook de opdracht de vcrschi llen duidel ijk
te ~oimulcren.We synode is daartoe - terecht - zelf niet
ovcrycsaan. Ile logica i 5 duideIi,jk: ccrst de verïcliillen
ondei woorden brengen, vervolgens taxeren in het licht
v a n dc belijdenis, vervolgen? kun je antwoord geven op
de vriiag of 7c ren gescheiden kerkelijk leven vcrcisen.
Hel ~ o gcicd
u
7ijn wanneer de Gereformeerdc Kerken aan
die duidclijkc forniulering van harte zouden mccwerken.
Toi nu toc hcbheri 7e elke bespreking van dc verschillen
af~ei+ond
mct de opmerking dat deze verschiIlen hunï in~ i e i i sgccn 'kerksclieidende factor' (bermi.de uitdrukking
trouwen\) vtirnicn. Maar ook voordat je dal Legt inoct je
die verschillen rluirlelijk voor ogen hebben en confessinnee1 gcwogcii hehhen. Ook de Gereformeerdc Kerken
hebbcn bclaiig hij eer1 duidelijke formulering van de vercchillcn? Meer dan ze tot nu toe hebben laten blijken.
4 DCJ~ ' itot
l L , F I . P ~ I ~ ~De
I ~ ?'wil
~ . tol vereniging' van de
Chi-iaiclijkc Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde
Kerken i \ wc1 beproefd {al was het alleen inaar door de
tluui van dc gesprekken en de correspondeniie), maar nog
nlez vtikdciciide. Inhnudelijk en praktisch mmt cr nog veel
gehui.cn.
Zijn clc Gereformeerde Kerken er echt klaar voor om zich
meitcrwtinn te verenigen met de Christclij ke Gerefnrmeerde Kerken ? Zijn we klaar voor de omgiing inet een
vecl grotere verïcheidenheid in opvatting cn praktijk van
het gcloof dan we ooit gewend zi.jn geweest en in eigen
kring weiiselijk muden achten?
Zi in de Cliriqtel ijke Gereformeerde Kcrken werkelijk bercid hun huidige balans te lalen verstoren door een vercn~giiipmet de Gereformeerde Kerkcn?
I Ict is belangrijk eigen motieven kritisch tc onderzoeken.
'Dc iiadruk op de vreze des Heren en het samen gaan met
iiiideren' clie bij de christelijke gereformccrden te vinden
is. is een rijke rchat, schreef ds. De Jonge, maar

voordat jc 't weet wordt het je aangewreven alq hoogmoedige ~elfvcrzekerdheid.Daar kunnen ook de Gereformeerde Kerken ovcr meepraten.
Het is daarom geboden clkaar veel krediet te geven, vertrouwen te hebben in clkaars mtitieven en woorden, en
ook geduld met elkaars zwakheden. En dit gedragen donr
een groor vertrouwen op de Geeït van Christus die geeft
wat Hij eist.
Onverantwoorde on-eniglieid tast cigcn rijkdom aan. Vcrantwoorde enigheid verheldert het zicht op allc schattcn
en gaven van Jezus Christus.

R. ier Beek
De verslagen van de 'eerste mnde' zijn rippenrimen in de Acta
Leertwui-den 199Q [RarncvcEd 19901. bijl. XX, hier o.a. ook het
rappon van de synodc-commrssie en de brief van de Christelijke
Gereformeeríle Generale Synode van Gniningen l'IX9. De verslagen van de 'tweede ronde' i n hct Ruppnrr iqocrnde depuraren
i,ooi het ,yp~pi-rkmpt de C h r i ~ t ~ lG
i ~~ tk. ~ f ( ? r m e eKerken
r d ~ arrn
dc Geti~raleS y t n d ~ O m i n ~ i 1993,
i
rn Getreruul Sjmodule P74 hlikaries. nr. 314 Barneveld [l 9921, blz. 3- 17. Vocir de kcluiien
van de chriqtelijke gerefonnccrdc iynodc van Apeldoorn 1992
raadpleegde ik het Brsl~t~renboek,~
Gerrci-rilc Synode i1ui7 dr
Chi isr~1ilX.eGei-efoi-nir~i-u'rKei ken rn Neder lund A p e l d o o ~ n
1992 [ 19931. Het deputater werkïtuk 13r 'tri~Pigenin,qd ~ hcils'
s
in de belijdcnirgcrrlii-!ften. Ben nibrrzirhr vcricheen jl. iiiaart als
numiiicr van Arnhrpl(jk Cuirracr (Maandblad t.d.v. ouderlingen
en diakenen van de Chr. Geref. Kerkcn in Ncdcrlaiid). Hct ir
ook afzonderlijk verknjphaar.

L

ik. hoop nict dat dc Cliristelijke Gereformeerde Kerken in horigiiioed icii rindci' 71111eiig;inii. omdai ze denken dat zij aIleen de7c
rijke schar hehhen.

Een sterk bewustzijn van eigen rijkdom kan een schrif-

tuurlijke vrucht van afhankelijkheid en blij vcrtmuwen
~ i j nen een hlijk van christelijke nederigheid. Maar let op:
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*** Gevaar voor de kerken
Vorige week hebben we de stellrng 'kerkelijke verdeeldheid sluit confessionele eenheid niet uit' nader bekeken.
Het bleek een stelling te zijn, die maar heel beperkt geldig
is en waar je weinig mee kunt. Bijna steeds betekent kerkelijke verâeeldheid wel degelijk ook confessionele verdeeldheid. Er zijn tussen ons en christenen in andere kerken meestal duidelijke confessionele breuklijnen.
Ik vond het nodig om daar eens wat breder op in te gaan
vanwege de risiko'c die de slagzin 'kerkelijk verdeeld,
maar confessioneel één' voor ons kerkelijk leven met zich
meebrengt.
Er gaat namelijk de suggestie van uit, dat 'de kerkelijke
gescheidenheid' (zo maar in het algemeen, zonder dat het
wordt beperkt tot bijv. de christeliyk-gereformeerden), dat
'de kerkelijke gescheidenheid' een zaak is. die niet op het
niveau ligt van het belijden.
Dat is een gedachte die in haar algemeenheid niet klopt,
maar die toch zo maar ingang onder ons kan vinden. Je
merkt al dat er in onze kerken een proces in die richting
gaande is. Er wordt soms over de kerkelijke gescheidenheid gepraat op een manier, alsof het daarbij zou gaan
om zaken van de tweede rang. Kerkelijke gescheidenheid
raakt dan in veel gevallen niet het geloven, het belijden,
maar is een kwestie van secundaire motieven, ze heeft alleen formele, kerkrechtelijke of historrcch bepaalde oorzaken.
Dat betekent een structurele relativering van kerkefrjke gescheidenheidi En dus ook relativertng van de vraag, welke
de kerk is waar de Here je hebben wil. De zogenaamde
'kerkkeus' wordt een zaak niet meer van het primaire niveau van geloof en gehoorzaamheid, maar het wordt een
bijzaak. Bij welke kerk je hoort, dat wordt een kwestie die
geén confessioneel gehalte heeft. In de richting wan roornsen en vrijzinnigen heeft de kerkelijke gescheidenheid dat
niveau en gehalte misschien nog wel. Maar naar de andere verschillende kerken is de gescheidenheid niet confessioneel bepaald.
Met een dergelijke maneer van praten zijn we intussen een
aardig eind verwilderd van wat onze belijdenis in arr. 2729 NGB zegt. Hier is een relativering, die de feiten van de
verdeeldheid weghaalt onder de spanning van het Woord
en van de gehoorzaamheid van het geloof. Er gaat geen
ander appel meer van uit dan alleen maar dat je - meer of
minder concreet - eenheid met andere christenen moet
zoeken.

*** Organisatie en kerk
Onder ons is de laatste tijd een beweging gaande in enkele organisaties, waarbij men bredere samenwerking zoekt
met christenen in andere kerken. Juist in dat kader worden de verhalen gehouden die je kunt samenvatten in de
slagzin: 'kerkelijke verdeeldheid, maar confessioneel één'.
Nu ns bredere samenwerking in een bepaalde organisatie
best te verdedigen. Maar dan moet je er wel het goede
verhaal bij vertellen! De redenering 'kerkelijk gescheiden,
maar confessioneel één' IS geen goed verhaal. Maar je
ziet, dat het toch ingang onder ons krijgt via de organisaties. De redeneringen dFe mensen uit de gereformeerde
organisaties hebben opgezet, spreken over kerk en confessie op een manier die voor de gereformeerde kerken
schadelijk is
'Kerkelijk gescheiden, maar confessioneel één' - dat is
een verhaal dat nu wel circuleert bij bestuurders en actie-
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ve leden van enkele organisaties. Maar is het ook een
verhaal dat je in de kerken zo kunt verteilen' Heeft ons
spreken over kerkelijke verdeeldheid in de organisaties en
ons spreken daarover in de kerk nog wel dezelfde teneur7
Spreken we in beide vanuit hetzelfde ongedeelde geloof?
En - dat is toch wel het minste - verdragen onze verhalen
op die beide fronten zich wel goed met elkaar?
Mijns inziens is dat niet het geval. We zrjn in de organisaties momenteel dingen aan het zeggen, waarvan een andere suggestie uitgaat dan van wat we in onze belijdenis
en bijvoorbeeld in de preken en in de catechisaties zeggen. De lijnen beginnen uiteen t e lopen. En de lijn die momenteel in enkele organisaties gevoigd wordt is - ongetwijfeld onbedoeld - bezig de confessionele en kerkelijke
lijn te beschadigen. Wat je dgar zegt, klopt niet met wat Ie
hier zegt.
Een concreet voorbeeld. Er is een broeder dre als bestuurder wan een gereformeerde organisatie in officiële
stukken, artikelen en verklaringen steeds maar benadrukt,
dat kerkelijke gescheidenheid confessionele eenheid niet
uitsluit. leder die de drie formulieren van eenherd aanvaardt, is in zip organisatie welkom, als hij maar positief
staat tegenover het streven naar kerkelijke eenheid. Confessioneel kun je dus kennelijk dan met elkaar uit de voeten.
Diezelfde broeder is ook ouderling. Hij moet een gesprek
voeren met een jongen uit zijn wijk die Nederlands-gereformeerd wil worden. Die jongen weet zijn weetje. Hij leest
de krant en heeft een goed verhaal klaar. Hij zegt: ik verander wel van kerk, maar daarginds geloven en belijden
r e precies hetzelfde. De verschillen zijn alleen maar kerkelijk-historisch bepaald, niet confessioneel. Confessioneet zijn we toch homogeen?
Wat moet die ouderling doen? Moet hij nu als ouderling
toch gaan zeggen wat hij als bestuurder heeft verzwegen,
namelijk dat er wel degelijk confessionele verschillen zijn
en dat het met het functioneren van de belijdenis in de Nederlands Gereformeerde Kerken niet helemaal in orde is?
Of als hij nu hetzelfde zou zeggen als in de organisatie:
'er is confessionele eenheid', kan hij wezenlijk dan nog
veel anders dan van de longeman vriendelijk afscheid nemen en hem veel zegen wensen in zijn nieuwe confecsioneel-gereformeerde gemeente'
We lopen mijns inziens het risiko, dat we momenteel in
gereformeerde organisaties uitspraken doen. die afwijken
van wat we in kerkeirjk verband zeggen. De kerken hebben geen gemeenschappelijke spreekbuis om daartegen
protest aan te tekenen. Maar de zaak moet vandaag wel
aan de orde worden gesteld'
Als we dit niet met elkaar uitpraten, dan vrees ik dat we hoe zeer ook onbedoeld - via een paar organisaties bezig
zijn het confessioneel 'kerkbesef' in de Gereformeerde
Kerken uit te hollen en te ondermijnen. Niet door de wens
tot samenwerking, want dre kan heel legit~ernzijn. Ik zeg
ook beslist niet dat organisatorische samenwerking alleen
maar met mensen uit de vrijgemaakte Gereformeerde
Kerken mogelijk is. Maar de ondermijning vindt plaats
doordat we die samenwerking gaan argumenteren met
verhalen waar een lek in zit. Een lelijk lek, dat op langere
termijn overstromingen veroorzaakt.

*** Een voorbeeld: het GPV-verhaal
Een duidelijk voorbeeld daarvan is te vinden in de GPVnotitie 'Eenheid in beleid', die door de Verbandsraad van
het GPV is geschreven voor de algemene vergadering

van 24 april a.s. Een exemplaar daarvan is aan de redactie van De Reformat~etoegestuurd. Op 24 april zal een
voorstel worden behandeld om voor het lidmaatschap van
de verbondcraad met langer het lid-zijn van een Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) verplicht te stellen.
Nu kan dat voorstel best acceptabel zijn. Mijns inziens is
het een operatie die weinig voorstelt als tegelijkertijd de
statuten nog zo'n sterke kerkelijke kleur houden. Er IS niet
ten onrechte van een 'kosmeticche verandering' gesproken. Maar dat is een andere zaak. Waar het mij nu om
gaat is, dat het verhaal dat in 'Eenheid in beleid' in 5 5d
wordt verteld over de kerk gewoon niet deugt.
In de belijdenis die in de grondslag van het GPV een
plaats heeft, staat o.a. En art. 28 NGB, dat ieder schuldrg is
zich bij de kerk te voegen en zich met haar te verenigen.
De gelovigen hebben de roeping zich af te scheiden van
hen die niet bij de kerk horen. En ze moeten ook (art. 29
NGB) zorgvuldig onderscheiden welke de ware kerk is,
die vervolgens aan drie kenmerken te kennen is.
Terwijl aan de ene kant deze artikelen voluit in de grondslag blilven staan en daarmee instemming wordt gevraagd. houdt de Verbondsraad anderzijds in de notitie in
5d een wazig en vervagend verhaal over de kerk. Dat
verzwakt en minimaliseert de krachtige belijdenis-taal
door met name enkele passages waarop rk kort wik reageren.

*** 'Wij kennen niet volkomen"
Naar aanleiding van de kerkelijke verdeeldheid zegt de
GPV-notitie allereerst: 'De confessie roept (...) alle ware
chrtstgelovigen met ernst op zich door Christus te laten
vergaderen tot Zijn ene kerk, door zich daarbij te voegen.
Wij kennen de weg waarlangs Christus Zijn kerk in Nederland vergadert niet volkomen en kunnen niet voorzien
langs welke wegen Hij die vergadering in de toekomst zal
voorzetten'.
Op zichzelf is die tweede zin een waarheid als een koe.
Maar het is ook een stelling waarmee je aiie verschil tussen gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid op het punt
van de kerk op een vrome manrer kunt rejativeren. Het uitzonderlijke wordt hier tot uitgangspunt gemaakt. Een klein
onderdeeltje van de gereformeerde visie op de kerk ('wij
kennen niet volkomen') wordt gemaakt tot de spil waar het
GPV-verhaal over de kerk op gaat draaien1 Een spd waar
je alle kanten mee uit kunt.
Daarmee wordt iets vaag gemaakt wat in de verdrietige
kerkelijke gescheidenheid van christenen nooit vaag mag
zijn, namelijk dat wij ons moeten houden aan de geopenbaarde dingen, aan de opdrachten van onze Here. Dat we
dan de wegen van de Here niet volkomen kennen, mag
voor ons geen apart uitgangspunt daarnaast worden.
Want dan gaat het tweede het eerste op-eten1
Mijns inziens kom je dan ook met deze stellrng in strijd met
het accent dat de belijdenis van art. 27-29 NGB legt. De
spits van die artikelen is immers juist nret, dat er verschillende legitieme wegen zijn waarlangs Christus vergadert,
en dat we dat als uitgangspunt moeten nemen. De spits is,
dat we goed moeten onderscheiden, welke de ware kerk
is, dat we de eenheid met haar moeten onderhouden en
dat we zo de weg moeten zoeken en bewandelen, die we
van Godswege hebben te gaan inzake de kerk.
Een accepteren van een 'kerkelrjk meer-wegen-systeem'
is vreemd aan de gereformeerde belijdenis. En het GPVbetoog heeft een andere spits, een andere teneur dan de
belijdenis

,

*** In andere kerken trouw?
Een volgende passage luidt: 'Voorts kan met dankbaarheid vastgesteld worden dat ook in andere kerken een zodanige schriftuurlijke en confessionele trouw is dat daarin
een basis wordt gevonden voor kerkelijke sarnencprekjngen, gericht op hetctel van eenheid, op landelijk of plaatselijk niveau'.
Ook dit rs op zichzelá genomen niet onjuist. Toch gaat er
in het kader waarin het functioneert een verkeerde
suggestie van uit. Hier wordt gesproken over 'trouw' in
'andere kerken'. Is dat daadwerkelijke en onverkorte kerkelijke en confessionele trouw? Van welke kerken mogen
we dat zeggen? En moet je hier geen restricties bij aanbrengen?
Hier worden de dingen onvoldoende helder onderschetden. Aanspreekbaarzijn op de gereformeerde belijdenis is
iets anders dan trouw zijn aan de gereformeerde belijdenis. Zeggen en doen - dat is toch niet een onderscheid
dat voor het GPV irrelevant geworden is? Dat men in andere kerken zegt de gereformeerde belijdenis te aanvaarden, is voor ons toch geen basis om te concluderen dat er
confessionele trouw IS' En basis hebben voor samensprekingen is nog iets anders dan basis hebben voor een
confessianeel gefundeerde samenwerking1

*** Verva(n)gingsformule
De GPV-notitie probeert een formule te vrnden, waarop
mensen uit verschillende kerken kunnen samenwerken
zonder dat de belijdenis over de kerk gerelativeerd wordt.
Men heeft daarvoor het volgende criterium ontwikkeld:
'Bepalend is of zij [de adspirant-leden] bereid zijn om, in
gebondenheid aan Schrift en confessie, mee te bouwen
aan de eenheid van de kerk van Christus'.
De Verbondsraad wil dit kennelijk laten gelden als minimurncriterium, waaraan chrrstenen uit verschillende kerken op het
punt van hun belijden inzake de kerk moeten voldoen.
Maar wat is de waarde van dat 'bouwen aan de eenheid
van de kerk van Christus'? Je kun2 kennelijk verschillende
kerkelijke wegen gaan en toch aan de eenheid van de
kerk van Christus bouwen. Waar vind ik die kerk? Is dat
de kerk van art. 27-29 NGB? En is die eenheid iets dat afleen maar in de toekomst ligt? Wordt hier kerkelijke eenheid nret losgemaakt van het concrete spreken van Schrift
en belijdenis en vervaagd tot iets toekomctigs?
Bovendien zeggen we nu wel dat adspirant-GPV-leden
'blijk' moeten geven dat ze hartelijk begeren tot kerkelijke
eenheid te komen. Maar wat stelt dat nu precies voor?
Wanneer en hoe geven r e daar blijk van? Wat is daarvoor
het meetpunt?
In feite worden hier verschillende passages urt onze belrjdenis vervangen door een minimum-confessie, door een
'verva(n)gingsformule', dat je toch minstens mee moet willen bouwen aan de eenheid van de kerk. Als je die eenheid maar wilt, dan ben je een trouw gereformeerd belijden. En met die formule proberen we dan op het punt van
de kerk mensen uit verschillende kerken naar een noemer
toe te redeneren.
Nogmaals, ik ben niet van mening dat samenwerking in
een politieke partij alleen maar mogelijk IS met mensen
met wie je in één kerkelijke gemeenschap leeft. Maar ik
vind het wel gevaarlijk als we zulke samenwerking gaan
funderen in dergelijke verhalen over de kerk, die zo anders van strekking zijn dan wat we in de belijdenis en in
de kerk zeggen.
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*** Liever moeite dan schade
Het blijkt de laatste jaren. dat het moeilijk is om een goede
en bevredigend formule te vinden voor organisatorische
samenwerking van mensen uit verschillende kerken op
bas~svan de gereformeerde belijdenis. Hoe lossen we dat
op en hoe gaan we daar mee om7
Mijns inziens moeten we onze moeite eerlijk toegeven en
bijvoorbeeld bil wilze van noodmaatregel de artikelen over
de kerk dan maar van een restrictie voorzien in de grondslag. We kunnen dan ook over het verschil in het naleven
van de artikelen 27-29 NGB een aparte verklaring van
verschil van mening formuleren. Dat is altijd beter dan dat
we allerlei gelegenheids-redenerrngen tegen die artikelen
aanplakken, die afwilken van de lijn van de confessie en
van wat we in de Gereformeerde Kerken belijden en leren.
Er moet hoe dan ook geen verschil groeien tussen ons
'kerk-verhaal' in de organisaties en dat in bijvoorbeeld de
gezinnen, de huisbezoeken, de preken, de catechicatles
en de scholen. Als dat zou gebeuren zou de schade groter worden dan de winst1
Dat betekent concreet, dat we in verschillende situaties
rustig kunnen werken aan verbreding van de samenwerking, als we het maar doen ronder daar een ondeugdelijke alternatieve kerk-visie onder te leggen, zonder de
breuklipen die er zijn te camoufleren, en zonder de noodzakelijke nuanceringen weg te laten.
Intussen blilkt wel weer, hoe noodzakelijk het is, dat we
onder ons het onderlinge gesprek over de kerk en over de
taxatie van de kerkelijke verdeeldheid voortzetten. Vanuit
de redactie van De Reformatie zal, in vervolg op het gehouden congres, een verder initiatief in die richtrng worden ondernomen.
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K. Sierkma. 'Het chrisrelijl.
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GELEGEN/ONGELEGEN
Groeiende overéénstemming
We hoorden de vorige keer de waarschuwende stem van
wijlen prof. W. Kremer van Apeldoorn tegen de 'eenzijdige piëtistische visie', waardoor de zekerheid van het
geloof wordt ondermijnd. Een visie, waaronder, naar zijn
eerlijke bekentenis, 'onze kerken' (bedoeld zijn: de
Christ. Gereformeerde Kerken) veel geleden hebben.
Het kost weinig moeite om hier naast gelijkluidende
stemmen te laten horen. Ds. J.H. Velema heeft in 1966 in
zijn Kerk tussen klem en knoop, 159 e.v., breed de schadelijke invloed van het subjectivisme als volgt in vijf
punten getekend:
1) 'De beloften Gods worden niet voldoende gezien als
inhoud van de prediking. Dientengevolge is er een andere
benadering van Gods Woord. De tekst wordt meer gebruikt voor een bepaald bevindingssysteem dan dat geluisterd wordt naar Gods Woord. Maar dat Gods belofte,
iedere gedoopte persoonlijk op naam betekend en verzegeld, een eisend en vrijmoedigheid-gevend karakter heeft,
komt niet genoeg door. .. '
2) 'Het Verbond Gods wordt niet voldoende gezien als
de genadige beschikking Gods over de gelovigen en hun
zaad (-) waar het genadeverbond niet de dragende achtergrond van prediking en gemeentebearbeiding
is daar
komt de gemeente in drijfzand terecht. Ze vervalt tot valse lijdelijkheid. . . '
3) 'De eenzijdige nadruk op de wedergeboorte. Gevolg is
dat de mens teruggeslagen wordt op zichzelf. Het gaat er
dan om eerst te weten wedergeboren te zijn (-) aan de
wedergeboorte wordt dan het recht ontleend om avondmaal te vieren...'
4) 'De scheiding tussen Wet en Evangelie (-) de voorbereiding op het Evangelie door de prediking van de Wet
heeft ons een systeem gebracht, dat het zicht op Christus
verduistert. Zonde- en ellendekennis wordt dan teveel gezien als voorwaarden voor de genade. Ten diepste gaat
men de grond leggen in de mens zelf, in zijn beleving van
zonde en genade.' In dit verband merkt ds. Velema nog
op, dat 'praktisch' 'onze kerken' meer op Luther dan op
Calvijn zijn georiënteerd.
5) 'De tegenstelling tussen natuur en genade (-) Het
sombere gelaat, het donkere gewaad en het zware gepraat
zijn op dit standpunt de kenmerken van het echte christelijke leven.' Hier gispt de schrijver het traditionalisme
uitkomend in een onkritisch vasthouden aan de 'oude'
bijbelvertaling. In ditzelfde verband erkende prof. J. van
Genderen in 1957 (Chr. Ene.): 'De sociale, politieke en
culturele vraagstukken hadden in de kerken niet altijd de
aandacht die zij verdienden.'
Velema laat ook duidelijk uitkomen dat in de Christ. Gereformeerde Kerken een duidelijke ontwikkeling heeft
plaatsgevonden vooral in confrontatie met de Gereformeerde Gemeenten: 'Door de strijd met de Geref. Gemeenten worden we (nI. in de periode ná 1922, de benoeming van J.1. van der Schuit als 'docent' in Apeldoorn)
gedwongen ons te bezinnen op de positie ve inhoud van
Verbond en doop. Het is de betekenis van ds. 1. Jongeleen geweest, dat hij in zijn polemiek met ds. G.H. Kersten teruggreep naar de aloude verbondsleer en duidelijk
stelde dat er geen ineenschuiving mag zijn van Verbond
der genade en Verbond der verlossing' (a.w., 153).
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Het is geen wonder, dat deze Schriftuurlijk-reformatorische ontwikkeling binnen de Christ. Gereformeerde Kerken sterke weerstand heeft ondervonden. Er tekent zich
zelfs duidelijk een zgn. 'rechtervleugel' af ('Bewaar het
pand') die deze ontwikkeling betreurt - een' afglijdingsproces ' - en er zich tegen teweer stelt. Ds. Velema ziet
achteraf met de komst van prof. Van der Schuit de reformatorische ontwikkeling inzetten. Maar anderen dateren
van die tijd het begin van een diep te betreuren afwending
van de oorspronkelijke positie van de Christ. Gereformeerde Kerken sinds 1892! We hebben onzerzijds niet
voor niets erbij stil gestaan dat men in deze tijd uit aversie tegen A. Kuyper en zijn 'idealistische' verbondsbeschouwing vluchtte naar het piëtisme van Bernardus
Smijtegelt.
Toch wil ds. Velema met deze 'rechtervleugel' de band
niet doorgesneden zien! Hij doet ook veel moeite bij de
behandeling van de genoemde 5 punten duidelijk te maken dat hij open oog heeft voor de noodzaak van de wedergeboorte en het wederbarende werk van de Geest,
waar de Nadere Reformatie voor op wilde komen. We
vragen ons momenteel niet af of de wijze waarop hij ondanks alle verschil toch voor de beleving van kerkelijke
éénheid pleit, geen kritiek kan ontmoeten. Belangrijker
lijkt het ons, dat wij met sympathie constateren, dat hier
front gemaakt wordt tegen veréénzijdiging, terwijl tegelijk met alle macht de broeders worden vastgehouden bij
Schrift en belijdenis.
In dit verband wil ik met nadruk uitspreken dat déze worsteling om de éénheid binnen eigen kerkgemeenschap
volstrekt legitiem is. Het maakt de Christ. Gereformeerde
Kerken uiteraard kwetsbaar en uiterst behoedzaam in het
contact met 'onze' Gereformeerde Kerken. Wij moeten
onzerzijds naar mijn overtuiging ook niet als de weg voor
deze kerken zien, dat zij terwille van de eenheid met de
Gereformeerde Kerken het maar voor lief nemen dat de
eigen kerkgemeenschap uitéénvalt. Hier is veel geduld
nodig, ook vanwege de historische achtergrond. Wij mogen onzerzijds wèl vragen om verschoond te blijven van
karikatuur-tekening van de gereformeerde kerken en de
gereformeerde prediking. Op dat punt hebben we een
,klacht geformuleerd aan het adres van ds. Velema. Maar
die klacht is er niet als hij ijvert voor de bewaring van
broederlijke gemeenschap bij een gelijktijdig opkomen
voor de heerlijkheid van Gods Verbond. Het heil daarin
toegezegd, mag èn moet toegeëigend worden in de weg
van het geloof! Of - om het te zeggen in de bondige samenvatting van prof. Van Genderen in het aangehaalde
artikel uit de Chr. Ene.: 'Met de beloften en eisen van de
God des verbonds moet de bondeling, die immers een
zondaar is, persoonlijk werkzaam worden om te komen
tot waarachtige beleving van het genadeverbond. De
schenking in de belofte en de deelachtigmaking door de
H. Geest, de genadige toezegging Gods en de gelovige
toeëigening van 's mensen zijde zijn van elkaar onderscheiden en op elkaar betrokken'.
Wanneer we ons nu vervolgens keren tot de positie binnen de Gereformeerde Kerken met betrekking tot de
'toeëigening van het heil' zullen we niet alleen trachten
kritische opmerkingen eerlijk en openhartig te wegen,
maar ons tegelijk ook afvragen, of de kritiek, zoals die is
geformuleerd in het christ. gereformeerd 'bezinningsstuk'
wel de nodige billijkheid in de beoordeling in acht neemt.
J. Kamphuis
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MUZIEK

TEKST EN UITLEG IN TONEN
-

het 'Orgel=Buchlein' van johann S.Bach

z

ndag U U ~ zondag
I
worden we
geconfronteerd met koralen. Voor
kerkorganisten is het koroalspel hes meest
belangrijke onderdeel van hun taak. Niet alleen
het begeleiden maar ook het spelen von
bewerkingen.
Afgezien van hes spet voor de dienst, fungeren
koraalbewerkingen in de meeste gevallen als
voorspel op een te zingen lied; z e moeten een
gemeente de melodie, het tempo en de
toonhoogte aanreiken. Meer wordt er eigenlijk
niet van koraalbewerkingen verlangd. Een andere
funaie of status hebben zij ook niet.
Tenminste, bij ons en in onze tijd. Want wanneer
we bijvoorbeeld naar d e Duitse kerkmuziek rond
l 700 kijken, blijkt dat men daar met andere
ogen naor koraalbewerkingen en het orgelspel in
het algemeen keek. Van die zienswijze willen we
in dit artikel ie& op het spoor proberen te komen.
OrgetBuchlein
Er i \ een tijd geweest diit clkc organist in staat moeït zijii
7élf koraalbewerkingen te vervaardigen. Hct iniikcn viin
koraalbewerkingen uili diin ook een belangn,j k ondcrdccl
van de opleiding die je als aiinkomend orzanist bij ecn
gerenornrneertl organist ontving.
Eén van die gerenommeerdt. leraren was Johitnn Scbactian Bach. Zo kon hei op een goede dag gebeuren dat Bach
tijdens zijn arnhisperiode in Kothcn ( 17 17- 1773) cen muziekboekje ter hand nam en in sierlijke letten op het riteIblad ~chreef:
Oryel=Ruclilein 1 Worinne einem anfahenden Oryani5ten Anleitiing gegeben wirtl. aiiff allerhand Arth einen ChoraT durchzuflihren. anbey auch sich im Peda1
m d i o 7u habilitiren. indem in solchen darinne befindI ichen Choralen d:is Peda1 g i i n t ~o b l i p t tractiret wircl.
Dem Höchten Gotr iillein LU Ehren. Dem Nechsten,
draus sich L U belehren.
(Waarin de be2innencle orgiinisi een handleiding gege-

-

ven wordt o m np allerlei inanicrcii ccn koriiiil uit te
voeren, waarbij ciok een studic van Iict pcdaiil betrukkcn wtirdt doorclat in de apgciioincn ktrralcn dc pcdiialpart
i i pcheel hiipaïxcnd Xtaiit aanrrcgevcn.
De ho,
. .
?c GO^ ~IIccntnt ccr. dc naastc tot Icriny.)
<

1
1

l
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Evcnals andere berocmde werken (W»hlitmperierteï
Klavier I. Iiiveniionen uncl Sinlonien) uii Biichs Körhei~w
periode hncl hei nr~elboekjed u s peda~ogischedcieleinden. Uit de titel blijkt (Int het boekje de aankomende organist moest leren hoe je op iille mo5eli,jbe manieren een
koraal kon bewerkn. Teven!, diende het boekje als lermateriaal voor hel pedaalspel.
De beste leermethode was vol_cens Bach Fewoon goede
voorkeIden Ie 2even vrin koraalbewerkingen. De meester
doet het zo. de leerling heeft hem slechts na te doen el1
moei hein vervolgens zien re overirefîen. Een oud princi-
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pe om ambachtelijke
vaardigheden
onder de knie te krijgen.
In het boekje schreef Bach op elke pagina de titel van een
gezang. Het manuscript bevat 164 titels van koralen. Helaas heeft Bach niet van alle gezangen ook daadwerkelijk
een koraal bewerking geschreven. Hij heeft slechts 45 koraaibewerkingen
voltooid, terwijl hij van één koraalbewerking CLiebster Jesu wir sind hier') een variant componeerde.
Van één bewerking
(over het passielied
'0
Traurigkeit,
0 herzeleid')
staat slechts een fragment van
twee maten in het Büchlein. De meeste composities
zijn
waarschijnlijk
tussen 1713 en 1716 gecomponeerd.
De meningen zijn verdeeld over de vraag uit welk gezangboek Bach de 164 koralen geselecteerd heeft. Het is goed
mogelijk dat Bach het gezangboek Schuldiges Lob Gottes,
oder: Geistreiches Gesangbuch (Weimar 1713) raadpleegde.
In dit' Weimarer Gesangbuch' staan alle 164 gezangen die
Bach in het Büchlein wilde bewerken. Welk liedboek Bach
ook gebruikte, in ieder geval heeft hij bij de rangschikking
van de 164 geplande koraalbewerkingen aansluiting gezocht
bij de rubricering die destijds in de gezangboeken gebruikt
werd.
Globaal kwam de rubricering op het volgende neer: eerst
kwamen de wat ik gemakshalve maar even de 'kerkelijkjaar' rubrieken noem. In deze afdelingen stonden liederen
die op bepaalde feesten uit het kerkelijk jaar werden gezongen en dus 'tijdgebonden' waren.l
Daama kwamen de wat meer 'dogmatische' rubrieken met
liederen die niet gebonden waren aan het kerkelijk jaar.
Hieronder vielen onder andere de 'catechismusliederen' (Decaloogliederen, Onze-Vader-liederen,
enzovoort) en gezangen betreffende de rechtvaardiging. Tevens bevatte elk gezangboek doorgaans rubrieken met liederen voor bijzondere
gelegenheden.
Bach heeft in het Orgel=Büchlein deze ordening aangehouden. Allereerst kwamen de 'tijdgebonden' koralen aan bod.
De eerste 36 voltooide composities zijn bewerkingen van koralen uit respectievelijk de rubrieken: Advent, Kerst, Nieuwjaar, Maria Lichtmis, Passie, Pasen en Pinksteren.
De laatste tien voltooide koraalbewerkingen zijn geschreven
bij niet-tijdgebonden liederen. Zij behoren tot de rubrieken:
Von den zehn Geboten, Vom heiligem Vater Unser, Von der
Rechtfertigung, Von Christlichen Leben und Wandel, Vom
Creuz/Verfolgung und Anfechtung en Vom Sterben und Begräbnis.

In de 46 voltooide koraalbewerkingen
uit het Orgel=Büchlein wordt de melodie als regel één keer en onafgebroken bewerkt. Het gaat dan ook om composities
van beperkte omvang. In de begeleidende stemmen worden de eenmaal ingezette beweging en motieven consequent doorgezet tot het einde. Dat is trouwens een kenmerk van veel Barokmuziek.
De motieven voor de begeleidende stemmen ontleende
Bach veelal aan de melodie. Bijvoorbeeld: de melodie
van 'Herr Jesu Christ dich zu uns wend' begint met een
gebroken drieklank. Die drieklank vinden we in kleinere
nootwaarden terug in alle begeleidende stemmen. Bij dergelijke bewerkingen kun je met recht zeggen dat de melodie het hele bouwwerk draagt.
570

Een vrij nieuw verschijnsel in de koraalbewerkingen uit
het Orgel=Büchlein was dat het pedaal een aan het manuaal gelijkwaardige partij kreeg toebedeeld.
Tekst-muziek
Zoals we hierboven reeds zagen, schreef Bach de koraalbewerking voor pedagogische doeleinden. Hij wilde laten
zien hoe je een gezangmelodie kon bewerken. Toch betekende dit voor de componist niet dat hij uitsluitend de
melodie tot uitgangspunt nam. De tekst van het lied was
minstens zo belangrijk. Ook die gedachte heeft Bach zijn
leerlingen meegegeven. In 1746 schreef Bachs leerling
Johann Gottfried Zie gier dat Bach eiste dat een organist
'die Lieder nicht nur so oben hin, sondern nach dem Affect der Wortte spiele'. J Je moest de liederen niet klakkeloos, oppervlakkig spelen, maar naar de affecten van de
woorden. (Men verwarre 'affect' niet met het programmatische 'effect'!)
Hier komt naar voren dat in de lutherse traditie van een
kerkmusicus niet alleen muzikale vaardigheden en kennis
gevergd werden. Ook diende hij theologisch voldoende
onderlegd te zijn. Een kerkmusicus had immers zeer veel
te maken met de liturgie en ging beroepshalve intensief
om met de Schrift en met liturgische teksten, zoals liedteksten.
Hoe dan ook, voor Bach was het componeren van koraalbewerkingen los van de liedtekst ondenkbaar. En juist de
relatie tussen de koraalbewerkingen en de liedteksten is
wellicht het meest intrigerende aspect van het Orgel=Büchlein. Het is daarbij zinvol op te merken dat
Bach bij het componeren van zijn koraal bewerkingen
recht wilde doen aan de complete liedtekst. Het gebruik
van 'losse versjes' was sowieso een onbekend verschijnsel. Een lied werd benaderd als een lied en niet als een
verzameling coupletten waaruit iedereen naar believen
zijn eigen gezangen kon samenstellen. Wanneer Bach bij
een koraalbewerking speciaal één couplet voor ogen gehad heeft, dan ging het om een vers waarin de hoofdgedachte van het lied onder woorden werd gebracht.
Om een indruk te geven waar men aan moet denken bij
de relatie liedtekst-koraalbewerking,
is het goed een paar
eenvoudige voorbeelden te geven.
Iedereen is vandaag de dag bekend met het zingen in canon. Velen vinden dat een plezierige bezigheid. Niet zo
verwonderlijk, want het is één van de meest eenvoudig te
realiseren vormen van meerstemmigheid.
Ook organisten komen vaak in aanraking met canons. Het
is een veel beproefde techniek in voorspelen bij psalmen
en gezangen. De canon techniek werd ook in de 17de en
18de eeuw regelmatig gebruikt door organisten. Er is
echter een niet onbelangrijk verschil: de canon was destijds niet alleen een term uit de muziektheorie, maar had
ook een voor iedereen duidelijke theologische lading. Het
woord' canon' betekent letterlijk: richtsnoer, regel. In
Bachs tijd stond de canon-techniek dan ook voor wet, getuigen, (na)volgen, volgzaamheid, gehoorzamen.
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op de titelpagina schreef: 'Dcm Höchsten Gott allein' zu
Ehrcn. Dem Nechsten, draiiss sich zu helehren.' De koranlbewcrkingen dienden niet alIeen God tc verheerlijken,
maar tegclijk (liet één sluir het ander nooit uit!) knn de
naasie ~ i c crdoor
h
Inteti onderwijzen, alichtcn.
Zo ging dat. In die dagen.. .

Rach maakt in een mntal koraalbewerkingen gebruik van
een canon.' Bijvtiorheeld in het kerstlied 'Gottes Sohn is(
kommen'. Dii gcmng handelt over Christus' komst in de
wereld om cle meni, van de 7onde en het kwaad te verlossen. De tnens wordt opgeroepen standvastig te bli,jven in
Iict geloof, dus: Christus' werk als richtsnoer voor zijn leven te nemen.
Vrinuit de tekst geredeneerd is het logisch dar we ook in
het passiclied 'Cliristus der uiiï seelig macht' (BWV 620)
een canon horeti. We kunnen in dit verband wijzen op het
slotcouple~.waarin de gemeenie Christus' hulp inroepi
otn Hem .siccds te gehoorzamen. E r is echter meer te noemen. Hel gaat in dit gezang om Cliriït~iidie volbrengt
wat in de Schriften staat geschreven. Hier doemen teksten
op als uit Filippenjlen 2 : X op: 'En in zijn uiterlijk als een
mens beviindcn, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam gewtirdcn tot de dood, ja, tot de dood des kruises.'
Dut i5 trouweli< ook de mo~iviiticwaarom Rach in de bewerking ovcr het lied 'Chrisie, du Lamm Cottes, der du
tsagst die Siind der Welt' een canon gecomponeerd heeft.
Hij, die cle 7onde van de wereld wegdroeg, deed dat in
voIkomen gehoorjlaamheid (= canon) aan Gods wet
(= canon).

De relalic tckst-muziek kon nog op veel andere wijzen
gestalie krijgen. Overbekend zijn de dalende septiemsprongen i i i de koraalhewerking 'Diirch Adams Fall ist
ganz verdcrbt' (HWV 637). DCZC 'harde', dissonante
spron2en (in de retorica spreekt men van 'saltus duriusculusm)verwijzen naar de zonde-vul. De hewerking moet
overigens naar inijn inschatting behoorlijk 'modern' geklonken hebben in de oren van dc achttiende eeuwse
kerkganger.
AIT laatste voorhccld noem ik de koraalkwerking 'Herr
Jesu Clirist dich zu unï wend' (BWV 632). In het gezang
wordt gevraagd of Chriqtus zijn Geest uit de hemel naar
ons toe wil z c n ~ e n zodat
,
Hij on5 In de waarheid leidt en
wij op aardt instemmen met de lcifprij7ins van de engelen in de hemcl. Kortom, hier s ~ e l de
i 'verbinding' tusTeti hemel en aarde een cruciale rol. Het vcrlsaa~tdan ook
niet dat dc koraalhewerking beheesst wordt door de stijgende en dalcnde melodische lijnen cn figuren. De hemel
is immers hoven en de aarde beneden. mdat de Heilige
Geeht rntici neercluleri en wij onLe Iírfzang opwaarts moeten herren.

J. Sinclik
Vour de Lezers in hei

naorcleii des lands: !iet compiere Orgel=RuchTcin wordt dil jaar in drie coiiccrten uitgevoerd 011 3
april in de Petruskcrk te Leens. op 29 mei in de Nederlands tlcrvormde Kerk te Winsum en op I .X december in de Cierefcirmccrde Kcrk 'De Rank' te Zuidhoin. Orgaiii~t:Roelof var1 Luit. De
bijbehorende kuralcn worden gezongen door het Nuoi'dgroninger Kamerkoor o.l.v. Jan Pranger.

' Her is z~nvolop ie merken dat diveisc licdcreri. die r,i>lgensde ruhrice-

in liet gez:ingliock op een Ziepialde 7ondag in her kerkeli-jkja:ir gcLiruikt werden. op meer 7ondagen gehi-iiikt konden worden.
Zic: Bot*h-Dokunirnrr.TI, p. 423. nr. 547.
3
Zie o.a.: Casper Horidcrs. DWI-R ~ ( , hschourl~i..
s
. .. Ciuiiingcn 14x5, p.
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Het laatste oordeel

1 1

over'de hoer'
'Van het boek Openhanng
ik elgenlilk weinig.
flQafNflflM
b begrijp
Neem nu hoofdstuk 17. w a t

I

Het iiantal voorbeelden ~ o u
met 7eer vele uit le breidel?
zijn. Dui~lclijki < dat de koraalbcwerkingen niet alleen het
werk IC zi,jn var1 een componist die 'mooie' muziek
schreef. Zc zijn eveneenq het werk van een hermeneut en
homileet. dic doel bewust het evangelie in tonen verkondigde en uitlegde. Met behulp van ïic muzikale retonca
en 'affectcnleei.' ondersteunde de mu7iek de tekst. De
boodschap wcrd door de muziek ondcrïtreept en geïntenxiveerd. De tckst werd door de muzick aaiigevuld.
Dit is levens dc acliterliggende motivatie waarom Bach
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wordt es met d ~ ebeeldspraak bedoeld 7'
Veel uitleggers hebben
zich gebogen over de vraag
wat er met 'de hoer' in
Openbaring 17 bedoeld
,,
,,
,, ,
wordt De vele antwoorden
ie>Li<
maken het voor de bijbellezer niet makkelijker. wie
kan nog wils uit de vele (elkaar tegensprekende) opvattingen?
D s Groenenberg zet de verschillende visies
met hun argumenten voor u op een ril Zo
geeft hij houvast om het beeld te begrilpen
Uiteindelijk geeft kil z i p oordeel over 'de
fifl&/ofl

l

I ? ' \

I

Besluit

I

I

,g

..

l

hoer'
Haar naam IS Babylon. over 'de hoer' in
Operibanng 17, 168 pag geb , f 26.50
Ook verkrijgbaar hij d e boekhandel
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BOEKBESPREKING

EEN BIJBELS REISBOEK OVER HANDELINGEN
1 3 . H. Miildet iï eet1 rasecht reiziger. Hij doceerde in
Keiroet en preekte voor de kleine christelijke gemeente te
Daniascus. Ook volgde liij de route die de apostel Pauluï
heeft afpelegd. zij het per auto en niet te voet. Uit af 7ijii
reiservaringen is een hijtiels rei~boekontman over het
bijhelhnek Handelin~en.Het i ? I-net verrlag van een ontdekkingïrei7igei..
Mrilderï ' ieistioek' is. peri koopsgewijze o p g e m . Elk gedccltc b c ~ i n tinet ccn eigen vertaling vaii de tekït van
Iiandclin~cii,g c v o l ~ ddoor een goed leesbare toelichting.
Er vind gccn dishiissic pliiats mct andere uitlegzers en
men trcft allccii vciwi,j7iiigcii aan naar anderc bij beltekstcii. Dc fiirni~ilcis dus vrij\i~clgclijk aan die van de serie
Tekst crl foclir lrtirig. wat ile vr:iiig d w t rijzen waarom dit
bíick ciyeiil i jk nict (evenals Mulders komineiitaar op LuCLIS)
in dic scric i i opgcntiincn. Dat kiin toch iiict tc wijten
~ i j naan hct Feit diit cnkclc verduidelijkende kiiar'jes werden opgcnonicii'?
De ondcriitcl 'ccir bi jhcls rcisbock' wil blijkbaiir Leggen
dat vtiorril dc hi\tcirisclie cn geografische aspckrcn van
Iict htick Handclinpcn w r d c n klicht. Zo wtirdcn we in
1x1ktimnrcniaar o p Hand. 17 i i i tvocrig g c ï n f ~ ~ m c covcr
rd
I-ict Grickic syn krctisnic, maar minder iiitgcbrcid ovcr dc
tekst vrin Paiiliis' tric\praak in Athcnc. En bij Hand. 19
vcnicincn wc IIOF het n~tycIi.ikwas dat zich te Efcze Iecrlingen van Johannex de D o ~ bevonden
r
als geïsoIeerde
~emeeiiscliap,maar over de kweïtie van kun (her?)dciop
laat Miiltier 7ich Ilelaas iiiet uit.
Het hoek Haiidelingen wordt in dit 'hijhelï reisboek' konïekweiit behandeld als het tweede boek van Lucuï, geïchreven voor de Romein Teofilus. Dit maakt het geheel
prettig leeshaar en boeiend. In gedachten volgen we de
arts I,ucas. die i t i Pauliis' gezelschap reist. Alleen: wie
waï 'l'enfilus? Hoewel wij over hem zo goed als nietï weten, nieent Mulder te kunnen ïtellen dat Teofilus een
vooraanïtaande 'pridvrezende' iï geweest, iemand die intercsse had in de joodse relisic. Gezien zijn positic kon
l eofilus geen .jood worden, tnaar Lucas wil hem het geloof in .leziir; Christus vonrhouden waarl~ii het onderscheid triïïen jood ei1 Griek wegvalt.
Als Pctriis ílaii cip Pinkstcreii spreekt over de belofte
'voor hen dic vcr ~i in' (Hand. 2) zou een man als Teofilus deze woorifen op Liclizelf mogen toepasseii, aldus
Mulder. I-1i.i wotiiidc iinnicrs vrinuit het joodse land ge~ i e nheel ver weg, maal- was iocll door de Here geroepen.
En hier ~ r i c k Muldcr
i
ook de oorzaak voor het merkwaardigc Scit dal Sicfiinul' tue.rpr;iak in het boek Handelingen
(hoofdsluk 7) vccl ~iitvticrigcri \ weerzegeven dan menige prcck van Pclins uf Paul~is.Omdat Teofilus graag

meer wilde weten nver de geschicdcnis van hel joodse
volk, deed L u c a ~uitgebreid verslag rivcr de toespraak
van Stefanus. Op zichzelf gccft dc persoon van Teofilus,
zoals Mulder dic zict cn tckcnt, dus een interessante invalshoek voor dit komnicnraar. Maar als kader voor een
kommentaar blijft het alieinaal wel erg hypothetisch wegenï gebrek aan gcgevcns. De lezer moet zich dat terdege
realiseren.
Afgczicn daarvan zal dit 'bi,jbels reisboek' echter bijzonder bchulpzaam kunnen z!iil bij het lezen en bestuderen
van het boek Handelingeil. Mulders reisbmk 1 5 met name
aan te bevelen waar het Faat om een histnriqche en geografische plaatsbepaling van de bijbelverhalen rond Petrus en Pauliis. Achtergrondinformatie geeft aan die hekciidc geschiedenissen extra kleur. Het evangelie baande
zich een weg door de antieke wereld. Maar die weg g i i i ~
over historihche bodem, van Jemzalem naar Rome. Mulder heeft die weg geprobeerd te voIgen en doet ons verslag van rijn ontdekkingsreis. Wie zijn reisboek ter hand
neemt. volgt op zijn beun een boeiende gids.

l

P.H.R. van Houwelingeri
De auteur, H. Mulder. i s iiimiddcls ovcrlcden.

N.,I.v.Dr. H. Mrilder. Bc Hrrnrlrlingrii rlri- crl,ristrl~ri. Ern hijbr,i'i r-r.ishoek. Uitgever~jBoekencentruni, Dcti H:iac 1992. Ontviiiig ?92 pagiii:i's: prijs ,f 49.90.
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K.S. IN SUID-AFRIKA
Niet alleeti in Neclerlarid niaar ook in Zuid-Afrika is de
lioriderdste gehortedag van prof. Schilder herdacht. In
mei 1991 werd te Pretoria een Schilder 'SimpoTiurn' gehouden. Niet miiider dat1 tiegeti sprekers hebben daar allerlei aïliecten van Scliildeis werk en leven heliclit. De
helan~ïtellitigvoor dit pekuren overtrof alle verwachtingen. Ei wireti ruim 150 deelnerners. De7e Schilderlierderik in? hraclit kerlilederi uit tnin-ìteti~vijf Afrikaanssprekende kerken hijeeii. Er wareri ledeti vati de grote N.G.
kcrk. ban de Uopliers. van die Vrije Geief. Kerk, van 'de
Hervormcrc' c n vaii cic 'Kandelaar'. de vcicirnialigc gcmccnic van C. vair r2cr Wiial. Op vor)rstcl van prtif. L.
Flooi viin Potcl-rcfhirrioin heslocit dc vcrgidcring de r c k rritcii cii ccn kortc saincnviittiiig vrin de discussies in
boehvorm i i i i tc gcvcii. Viindiiar dit 90 pagina's tcllciidc
boekje tliit wi,j nii bcsprckci-i. De redactie vroeg mi*!dit
geschrii'l te iecensereil, wni ik griia2 doe, Het clraagt 31s
tifel: 'Klaas Schilder. Erlenis en betekenis'.
Het boek begint met de portretten van negen 'Quteurs' en
daarop volgend een Inleiding van het 'Schilder-komitee',
waarin het ~ot\tnndkoinenvan het Siinposiurn wordt uiteen gezet. Daarop volgen rien hoofdstuk,ies. Eén van de
negen auteurs n;im er rwee voor ~ i j nrekenin? (F.J. Bijzet). Interesrnni is d e discussie telkens aan het slot van de
opstellen.
u ver voci-cir hier de tien aspecien van Schilders
Hel ~ o IC
leven cn thcoloyic, dic aan dc ordc wordcn gesteld, te beIiandclcn. Opvallend is liet verschil inct de SchIIdcrpublikatics in Ncdcrlaiid i i i t dc laiitïtc jarcii. Dc bijdragen zijn
niiincli.jk kort c11poprilair gchaudcii. Dat komt misschien
ook rinidiit nict alle iiutciirs tlictilogcn zijn. Er is een 'Navcirïcr' Iiij (K. Bij7ct); cc11 'tcgiricsc hcstuiirdcr' (S.H. SaInmniis); een ' ~iviclciilyiiicur' (G. van Rcnsscn). Zi,j
hcbbcii zich hci jvcrd - k i t dcdcii trotiwcns íx>kde theologen - cini vuor hct dotir\iicc Afrikaans piibliek Schilder
viii~allc kanacii te hcliclitcn. Daar ~ i j rni j bijzonder in geslaiiyd ~cindcrdat dit :iali dc kwiilileil van het werk te korr
dcccf. IIct rcfcraat van Salonions over 'Schilder ei1 die
prediking' bcïprcckt hccl kundig Schilders heilshistorische prcdiking. De ~licr>logcnlieten het er ook niei bij tiiten. PiciT. S.A. Szraiihs (NetIerduit5 Gerel: Bloemfontein hi-i itudeei.de ook een jaar in Kampen) en prof. V.E. d'Assonville (Dopper: Pcirchefstroom) geven een beknopte en
heldere iiiteenzetting van verbond en kerk bij Schilder.
De korte samenvattingen van de discussies laten zien dat
in Zuid-Afrika dezelfde vrligen naar aanleiding van Schilderf oeuvre gesteld worden alr: in Nederland. Zo vroeg
prof. A. van W ~ j kot KS 'hom nie soms aan cpekulatiewe
reclenaqie5 skuldig geninak het nie'. Waarop E.A. de
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Boer, die een referaat hield over 'Schilder ïc skcppinghleer', antwoordde 'Mooritlik liet Iiy wel [c min Skrifbewys daarby gebruik'. De Boer vroeg zich zelT i11tip opstel af of de idee van het kultiiurinandaiit in Zuid-Afrika
wel bruikbaai i 5 7 'Wat i ï die verskillc in die &erketiek
van swartmense en blankes'. De Boer viiidl Schilders visie te optimistiqch voor de hoogoiitwikkcldc tcchnoloyische rnaahchapij in Zuid-Afrika eii vraagt 'Is sy optimisme nie net in 'n eerste wereld inooiitlik nie?'.
In het licht van de Zriid-Afrikaanse verl~oudingenwas het
een gebeurtenis dat prciminci-iiei~uil alle verschillende
Zuid-Afrikaanssprekeilde kcrkcn ~ i c hIiier verenigden
rond Scliilders erfeni.;. D.; F.S. van Hiilst heefr daar in zi,jn
'Enkele slotgedagtcï' terccht dc iiandachl op geve+tigd.
Hij ~chrijft:Ek praat gehccl in cFic lpn van Schilder as ek
dit as 'n verdrietiee vcrdccldhcid iipeer' (87). De bi,jdrage
van Van Hulst I S c~pvallend.Er steekt een stuk ze1tkritiek
in dat nict nllecn in Zuid-Afrika inaar ook in Nederland
hct uvcrwegen waard is. Hij typeei-t Schilders kerkbeschouwing als een groor vuur, maar voegt er aan toe:
I ~
brand. ek weet. niaar 'n
'Aan 'n Y uur kan jy ~ O Lvingers
vuiir is uok '11 louiei+ingsvuur'. Wie normatief - vanuit
het Woord - naai. ~i,jneigen kerkverband k(i kt 'hring veel
sonde en swakheid in die lig. Ek weet dit van die kerkverband waaraan ek met my gemeente hehoort'.
Ik heb respekt voor de manier waarop Van Hulst zich nici
deze opmerking kwetsbaar opqteli. Hij viaagt 7ich i i i dit
verband af of de vrijgemaakte kerken vanaf de Vrijmaking wel 'eksklusiewe regte op die mnduidiiig "warc
kerke" kon laten geld'. Hij ic van oordeel dat daardnar
'die dinamiek van Schilder 5e kerkvisie vervaag' (87).
Van Hulst schrijft ook: daardoor 'het 'n qtar kerkbegrip iii
'n muur rondom die Gereformeerde Kerke (vrijgemaakt)
?e staan kom'. En heel raak: 'Daardie kerkhegrip liet wccr
gelei tot 'n muur van onbegrip en ?o is Scfiildei se kcrkvisie as 'n lipiese vrijgemaakte eienaardigheid afgedank'.
Kaapstad is vei. van Nederland. Maar de ontwikkelde gedachten verdienen ook tot onze lage landen aan de 7ee
door te dringen en hier op hun gehalte gewogen te worden.
Tenslotte: er is de laatste tijd in nn7e kerken het ecn cn
ander in discussie gekomen. Ook Van H u l ~ td r a a ~ daar
t
een steentje aan bij. Het kan geen kwaad ons kwetshaaiop te stellen. Nederland kan daarin lereri van Zuid-Afrika
en dit jongste Schilderboekje laat zien dat Zuid-Afiikii
ook wil leren van Nederland. Er i$ otider de erfgcnan-icn
van Schilder veel in beweging gekomen, .cverclclwijd!Zou
hij daar zelf niet met geduld en helang~tellingop hchbcn
gereageerd'? Getuigden zijn laatste art ikelcn in Dí' Rc,~oI.n~nrjcdaar niet van?

Nam anrilciding van K1riu.r Sc,lrildc~,.
L;i.fEi?i~rii h~lciirciirs.Verkrijgb:i:ir
bij Roek- en kantooi-boekl~iiiirlelNueteren, Sinyelp~ssaccI I. 'MOI J R
Asfict~.Priis ,f 14.95.

VERSCHENEP

1

Onlangs vcstigdc ]'.A. Rergwerff in de Variant van het
NcrEí~i.laii~f.~
Doghlad in een artikel opnieuw dc aandacht
op hei bock van C. 'l'rirnp, KlanA er? Weerklank. Door
ptArdiliXingtor g c , l o o f ~ ~ r ~ ' ~Van
i - i pdit
~ ~ .belangwekkende
hoek ir: al even _celeden hij Dc Vuurbaak de 3e druk verschenen. De prijs is f 24.75.

i>ulirs
a q

~is hij
~ Ten
~ Have
i ~uitgegeven
~
en kost f 24.50.

De Hervormde legerpredikant dr. J. van Eck sclirccf ecn
boek over de vraag welke rol het begrip huinanitah (nicnselijkheid) peelt i n het werk van Calvijn. Van Eck laai
zien dat Calvijn die menselijkheid ten volle in rekening
brcngt. God, mens, mrdrniens. Hiiarunitas irz de theolojgic
i ~ u nCali.ijn is uitgegeven bij Uitgeverij Van Wijnen en
kosa f 39,50.
Bij de Groot Goudriaan zijn twee werken verschenen van
dr. W. Balke, hoogleraar in de geschiedenis van de Reformatie. Omgang met de i-ejbrmutowtí is een verhandeling
over de blijvende betekenis die Luther, Zwingli en Calvijn hebben. Zowel kernpunten uit het reformatorisch bclijden al5 kerkhi~torische wetenswaardigheden worden
besproken. Prij<: f 39,50.

Eveneens een derde druk verscheen er bij Dc Vuurhaak
van M.H. Sligpers, War is hici op rm, unfivoor-cl?O v e r de
rrcdiciist. ílí~lit~tt-qisrmlir
Ji)~mulirr~~il.lr
crr geheden. Deze
fchetcenbundcl koït ~lechts*f 13,75.

M. te Yelde rchrijft een aiintal 2-iciek.jeï over Gemeenteophoiiw. Het derde deeltje hierviin komt binnenkort uit. Van
Iict cerste deel i s inmiddels ecn hcrclruk verschenen. GPnieerirrophouil~I. Docl(qei-ir.lrter7 sarnenkon~r~rd
wci;ilen
irr dr rlirictrlijkr* grniccrrtc. is uitgegeven hij De Vuurbaak cii knït f 16,75.

Over de kerkgeachiedenis na de Reformatie ic, het een en
ander te lezen in H c d het Woord cn hpel dr Kei-k. Wat
vele figuren uit die gescliiedenis vcrhindt, ir de wijd om
het totaal van de Sclirifi, zoals daar ook in de Reformatie
om gestreden is. Ook dit boek van Balke kost J 39,SO.

J.C. Ryle, een Engclw hi<ïcIiop uit de vorige ccuw.
schreef een heel aantal traktaten en meditaties. Een sclcctie hiervan is bijccngchraclit i n De oppcrzcrul, uitgegcvcn
hij De Grool Goiidiixaii. lle prij5 van dit werkjc is
$2450.

Op filosofisch terrein i? er ook een aantal boeken verschenen. B. Delfgaauw behandelt in zijn D e n L ~ . ~ , q theen
ma's uit het oeuvre van de grote westerse filosofen Aristoteleh, Kant, Heidegger e.a. Het boek-je i? bij Kok Agora
uitgekomen en kost j 29,50.

Willy Bakker-Hui7ingn ir: o.a. bekcnd om haar aanqprekendc stukjes in het Nc~Ic~rluriclsDafihlad. Een aantal
hicrvan werd reeds gebuntleltl in het hoekje Eepl I~utrdop
jc scho~~drr..
Eind vorig jaar veiachccit een tweede boek,je. getitcld %n gou/ hrl rJ11~is.Hei is bi*;Kok Voorhoeve
uitycgcvcii cn kost f 17.99.

Werkrlijkhcid. Ecrr
C.A. var1 Peurqen schreef V i ~haal
i
deikti~rJ1~
~nlolo~qie.
Kok Agora g a f dit boek uit. Prijs:
,f 39,90.
Eveneens verscheen daar Om ílr Wuul-ht~idte ,-r,qgcrr.
OIIEI.
filosofie En Awi-atuui.. Prijs: f 35,00.

BI^ Kokmabor verscheen ook weer een H<jbrlatlas. Mierin z ~ j nhonderden kleurrijkc historische kaarten opgenomen van de bi~jbelsewcrcld. Prijs: f 35.00.

In de serie EijbeI en Praktijk (Theologische Verkenningen) i q een deeltje iiitgekcimcn onder de titel M o d l i j k r
pst~lrt~cn.
Vragen iils 'wclkom np grond van de werken?',
'pleiten op goed gedriiy?', 'tcgenïtri-idigheden in de psalmen:" worden door verschillende auteur? aan de hand
vaii een of meer psalmen behandeld. Ook dit werkje is bij
Kok Voorhoeve uitgekíin-icii, dc pri-is ervan iq f' 18,913.

Dc vorig jaar overleden pater Wim Tepe schreef een verSorhiial over zijn ordebroeder, getiteld Sun Mat.tin
i.us. Arf.7 ,-onder g r e n x i i . Martin (17e eeuw) werd bekend
door zijn grote kenni? van ziekten en kruiden. Kok Kampen giif hct boekje uit e n het kost f t7,9f).

Na boek*icsovcr de brief aan de Efeziërs en aan dc Filippenzen is nu clver de eerste brief van Peirus ecii boekje
verschcneii van Tnianeke Rijker. Als h í ~undei:~
t
gaat clar1 u
d~trktis alwccr hij Kok Voorhoeve verschenen cn kost

Niek Bakker schreef De undew modcrnisf, T.S. Eliot ei1
he/ chi-is~clijkg ~ l o o j :Eliot was ccn vaii de belangrijkste
dichter-essayisten van deze ccuw. Hij wnrdt gezien als
pionier van het Modernisme. Na zijn bekering heeft hi-i
als geen ander door zijn werk bewczcn dat christelidke literatuur bestriansrechi hecft. Het hoek werd bij Omterhaan 8r Le Cointre uitgegeven en het kost J 25,90.

,f 14.75.

Bij De Vuurbaak is vorig jiinr cen hoekje uitgekomen
over ~-ititwikkelingssamenwcrking.Het is een publikatie
van de Groen v a n Painstererstichting. On~ikkelingssurnrii~~rr.il-in!:
. rrn hiri;qci.:nuX kohi j 17.50.

Zenuwarts en dichter Piet Los houdt in S p i c g ~ l b e ~ l d ~ n
zijn lezers ccn ïpiegel van de werkelijkheid voor. Het is
bij Kok Voorhocvc ui tgegeven en kost f 14.90.

Over de Jehovii's gctiiigen iï al het een en ander geschreven. Zo bcsclirijii Josy Doyon in een schokkend relaas
haar ei3nriilgcn iiit de tieti jaar dat ze Jehova'a getuigc
was. Hiervan i!, nu ccn vijfde druk verschenen. Dit 'verslag van een dwaiiltcicht' laat getuigen zien dal er eeii
weg terug i\. Hci.rlí,i:r roridri. er-t~ai~i7irii.
Tien j ~ r ~ .lc,hori

Een tweede druk verscheen bij De Vuurbaak van Dooihet Woord. B~hrllcii.rcn i w i r het iroortxezet onílem,ijs,
deel I , door W.A.E. Blijdorp en B. van Bruggen. Prijs:
J 23,50.
Jan Mei-icr
-

-.
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PERSSCHOUW

Is het gevoel ondergesneeuwd?
Van tneer dan een zijdc klink1 i n o n i c i ~ t c c dl e klaclit d a t in
o n z e kerken veel te g r o i e i~acfrukop hct intellect ei1 de
ketinis wordt gelegd. matii dar het gcvíwl ondergesnccuwd dreigt te raken. Daaraan w o r d e n dan allcrlci
concliirie\ verhotideti iriz;ike het ;i1 dan niez rungeren van
de licrklcdcii e n het olitxtann v a n psychische moeiten. Zo
word1 c c n beeld var1 het 'klimaat' v a n de kerken getekend. waarhij het e r o p g a a t lijken dat de e e n de ander napraal in hct kweken van e e n gevoel van onbehagen. Dit
bi4acht d\. J. Slotnian e r t o e nader op deze beschuldiging
i11 le gaaii. I 11.i dccd in het Grr~fi~i.rncri.d
Kei-Lblnd voor
het initldeii vaii 20 mnart j.!. We g e v e n e e n groot deel van
zijn iir1iheI wcci-.
Jc kunt tegeiiwoordig nogal eens Iioren en lc7cii. dat wij in oiize
kerken cc11 tijd iichtcr de rug Eiebben. waarin de kennis. de leer
Iiet cc11cii hct ;i1 wit<. terwijl tiet gevoel was onderjiesneeuwd.
Torti ik e r i i g ii-jd ~ c t e d c i irip ccn vcrgadcring dit ook weer
Iinordc Iicwcrcn was mijn spontane reaciie. d31 het mil vnrirkwlini. rliit iiiciiiiciitcel de ketinis dreigtle onder te sneeuwen.
Kntlertiand clerik je wal iia oucr zci'ii uitïpraak, die je i i i een
soort opwellirig deed, en vi-ririg je je af of- je soms iiict tcvecl
hehl gczcgd. Ik iiiccri, dat dit Iannte riier her geval was. Op
grond vaii veel wai ik iiiermaril; cn hoor Zicn ik inderdaad de
ovrriuigirig irieged;iriii. dai cr ciiidcr ons ccn verbijsterend tekort
aan gcloof~kcniiis.aan kennis van de leer der Waarheid bezig is
[c oiitst;inii. Ik ga Iiierop tili riier verder rechtsireeks in.
[ti dit anikel wil ik viilslriuii mei Iict rn:ikcn van ccn paar opmerkiiigcn hi,j dic bcwciinp, diit wij een tijd achter de rug zouden
liclihcii, wriririii de kentiis tiet eeri en het al \t.as en er, zciuls het
wel worrli uiigedr~ikt.ccii iiitcllcctu~listisclicwind door de kerken wiiaide. icrwijl c~iirlc~-tusacn
hct gcvoclslcven verkommerde.
i3i.i dczc bewering waag ik het een vraagieken te plaatsen. Ik
Iich dc pcriode van tia de Vrijmaking (en op die perirde slaat
pewemde hewcriiig toch stcllip iiiet name) hewust m e e g niaiikt. M x i r ik inoet eerlijk hekerinen, dar ik van dal ondcrsnccuwcii \);in het gevoel en viin dat al te eenzijdig benadrukken
\):in de kennis iiiei 70 hccl vccl Iicli crvaicn cn cr in elk geval
geen lasi vaii Iieh ~,reli;irl.Dat k:iii natuurlijk naii mijzelf hebben
g r l c ~ c noiiidiit
~
ik cr toen geen nritenne voor had en het gewoonweg niet orirlerkende. S-laiii- oriii nu kan ik. tcrugki-ikend, nog
niet inzien. dai in mijn jeuyrl en in ric tijd daarna Iioofdzakeli,jk
rinï vcrïtiind wcrci gevoed, terwijl er voor ons hart eigenlijk
inaai- hittci wciriip hij wiir. Ik kan ine wel voorstellen, dat in onze tijcl. waarin eivaririy en beleving 711 sterk iisìiir voien komcii
en wol-ricn hcklciii tooiid. vooral jotigeren gemakkelijk tot zo'n
kijk op clie pcricirlc koiiicn. M a ~ ik
r zou hun, die zo'n kijk liebhcn. tocli willen vei-zoekeri niet te snel met hun oordeel ovei-genocindc periode kliiar te sraari. Laar men in elk geval van tevoren yedeyen cii 70 objccticf iiinpclijk kcnnis nemen van wat er
in die pcriocle onder ons werd geschreven en van wut er liiet naiiie vanaf Liitisels eri in ~iiiecliisuiielokiilenwerrl ge egd.
I l i i r r i iir (Ir, Irrr
Of ik (kin ontkcn. d ~ i cr
t wc1 ccii\ tc vccl werd getheoretiseercl'?
--

-
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Beslist niet. Ik wil best toestemmen. dal dit seker wel eens het
geval was. Er wcrcIcii misscliicn wc1 cciis prckcii gcliourlcn.
wanrurin je nu zegt: kit ivarcn cchte lecrrcdes in cen iiiinder
gunstigc zin van het woord. Mnnr ik ben ervan overtuigd. dat dit
uitzonderingen wal-en. Men zou er eens een paar oude jaargaiigen van de pi-ekenserie Wani~liricfr n R ~ r h op
t iiioeten dricirlezen! Ik weet, dat het riskant is riameri te noemen. Maar ik noem
er toch een. En ik doe dat in dankbaarheid. Van 1957 tot 1961
heb ik regelmaiig de preken gehoord van wijlen ds. 1.R. Wiskerke. De7e predi kant Iiad prntc ivctenscliappcli.jkc gnvcii. Hi.1 had
in de kerken ceii gocdc naam. Dc prckcn. die Iiij i i i gcnmmdc
.jaren hield. waren nogat lang. Hij groef dan ook diep iri de
Schriften. Maar liet deze theoloog van formant in zijn ambtelijk
werk, en ik deiik dan nu vrinral aan 7ijn prcekwerk, Iiet yevrizl
nndeisneeuwen? Kreeg bij hern in het bijzotidei liet verstand
voedsel? Geen sprake \van! Wat deelde integendeel deze geleerde en ondertussen (i zo bescheideii vocirgrtnger in zijn tioorwrochle preken aan zijn hricirclerï hnirid voor het liart uit, wat
hond hij Iiun het W o o d van God op het hart. Je kreep in de kerk
van hem beslisi geen theorieles. .!e krees les in de prakiijk van
het gelovig leven met de HERE in !iet verbond van ~ i j nyenade.
Was ds. Wiskcrkc daarin een uitzondering? Op grond viin wat
ik mij Iierinncr van prcken van andere v o o r r a n g r s cn op grond
van door mij gelezen preken uit IVrrrir-lreid PIT Kr.c.ht ben ik ervan
overtuigd. dat vccF prcdikantcn i11 genocmdc ti.jd in dczclfdc
geest pi'ccktcn uIï dï. Wiskerkc dat dccd.
Es verschenen in de eerste tientallen jaren na de Vrijrn;iking ongetwijfeld ook wel eens hoeken, schetsen en ariikelen, waarvan
ik iiu 7cg: daar was cchtcr wel wat thcnrctisclic ballast hti. Mxii
ei- kwam orik genricp aiidcr cii hctcr inritcria~luit. (lat allcïhehulve uitsluitend een appèl deed op het verstantl. Ik zou gerioeg
kunnen ripiioernen. Maar ik volsta met Iict verineldcn vali eeii
hoekjc. dat diciist hccft gcdaaii op hccF wat ctitccliisatics. Exprcs
kom ik met een catechisatieboekje op de proppen, oindat uit
zo'n boekje stellig valt af te leiden of de catechisanten werden
cipge7adeFd inet hcle hrokkcn thcoric o f dat hun brood voor hel
hart werd meegegeven. Het boekje. dat ik op het oo_r heb heer
Aantekeningen hij de Hc)irlr4Aei.jire Curechisntiis. Het is van de
hand van wijlcn ds. J. van Eruggcn van Asscn. Dit bock-ic liii~l
vooral in de jarcn vijftig nndcr oiis ccn uitstckcndc ii;iam. Ik
denk, dat het inderdaad op heel wat pl:iatsen voor de catechisaties is gchruikt. Hct miig m.i. gerust ccn ïchonlvoorbccld wnrden gciiocmd van dc wijzc. wiiarnp in dc ccrïtc ticntallcn jarcn
na de Vrijmaking binnen onze kerken catechisatie werd gegeveri. Mee daarom noem ik ook juist dit boekje. Her telt (terimitiste de derde druk) 152 bladzijden. Je zou het cc11GereiormzzrcFe
Geloofsleer (Dogmatiek) in zakformaat kiitineti noemen. 'Allcs'
staat er in. De schrijver geeft op heldere wijze de leer vnii de
Schi-ift ctrio!- aan de J e i ~ g d Maar
.
je inerkt vrioridurencl. dal hei
hem er tol en inet oin begonnen iï het hart van de catecliiranien
te bereiken. 1k zou dat met vele voorbeelden kiinnen nntrtoiien.
SIechts &n vonrheeld laal ik hier volgen. Hel is genomen uil de
bespreking van Zonhg H: 'Zo is de inlioud van ons geloof GOD
ZELF. Ons geloof ei1 hetiouwen richt zich op HEM. gri-ipt HE41
aan. Ons geloof is nict ccn vcrstandcli-jkc ovcrtuipiiig, dat ei- een
God is. Maar door ons geloof riisten wij in God. vertrouwen wij
uns aan I-lcm toc'. Ik gccf I-iicr ook grmg ccn zin duur uii rie InIcidiiig. dic voor vandaag gcsclircvcii kon zi-jn: '1,aten we rins
dus bij het begin der carechicatie reeds yoed indenken, dat veronachtzaming uim de caiechisatie Bonrlsschending en het begin
van kcrkvcrlating is'. Om ccii licf ding zou ik rvillcn. d:it ik hct
vonrnaamstc van wat ds. Van Riuggcn in zijn boekje vanuit de
Schrift doorgeeft zou kunnen overbrengen aan mijn eigen catechisaiitcii.

BI(; ( l > . f l - (l(, /(><,r

UIT D E KERKE

Mikschicii i i i q in dc kerk de hli,jdsch;ip intlerdnad wel eens wat
iiiccr 7iclithaai cvoidcii. Gccn oppcklopte blijdscliap echter.
Maar eeri blijdschap over de leer der Wxirheicl. zoriic deze in
hiirii vnllc rijkdoin i11 dc kcrk dient te worden verkondiyd zondag alin 7ondiip. Ik kan iiic niet voorstelleti, dat deze verkondiging een mens niei blij zou maken, hem niet 7ciu rintrrieren. Wut
zou een ~ortdigineiisenkind mcer kuiinen raken cn vcrheugcn
rlun rlc vcrkniidigiiig v;in liet verlosseiide Woord van God? Als
incti daar niet genoeg aan heefi. als men d~ziniel warm genoeg
vindt. \\'at wil meli dan iuch meer? Keni men dan het Evangelie
wel y ( ~ " ycnncg?
c
I s mcn daii wc1 voldocndc onderwezen in de
leer der Wu~irheirl.in rlc Iccr vaii hct, I,choucl'! Kcniiis vali dic
Iccr is broodnodig in onze tijd, waarin het yevtieI en de ervaring
/.o cenlrii~ilstaLin. Allccii als wi.1 oiiï Iinudcn aan dc Waarheid.
leven u i i Gcid.s, v~istcIiclriftcii cii 7iin gcbodcn bewnrcii i i i de
kriiclit van zijn Geest, zal er hij ons sprake kuiineii zijn van
Sclirifturirlijke bevintlitip. erviiring. beleving. En dan fa1 ons gevoel heslisi niet ondei-ïnce~iwcn.l Ict 7x1 riitcgciidccl dun tot cii
mci wnrdcn gcrrinkt. IvI:inr rilc de kenriis. de Schriftuiirlijke pIorilikciiniï niicicniicciiwt dan kuniieii w ij een heleboel voelen,
iiinar wij zijn d;in onttenitssen wel herig te hciuweii rip ririjf7illid,
al hreeki lief zntliriiisiiisinr e r bij ons ook ariii rille kunteil uit. lil
dit rili7icht iiiiink ik inc ïnttiï zoweli. omdnr ik tne niet aan de
indruk kar1 untirehken. diit enihotisiiisme in meer dun kén gev~il
prpiiard gii;ii iriei bedroeverid weinig keiinis van de \Vaarlieicl.
dre iiirai- dc porlsviucht is (Titus I : 1 ). Ik wil daniom oliroelicn
zich nici ringciiicikt tc Iiitcn mccïlcl,en door cvat men voelt of
dctikt te voelen. tiiaiir zich vooral grondig te verdiepen in Iiei
Wnrird vaii Gud. dar ons gebiedt te steunen op de HERE. onze
God, cll l's 211s wij in dicpc rluiïtciiiis waiidclcn, van liclit bcroofd zijn en helern~ialtiiers voelen. ook niets van God bespeuren (zie Jes. 50 : 10). En ik koe? hieraan toe J e aansporing om
hij hei 7icli vcidicpcn i i i Iict Woord van God dankhiar gebruik
ie m;ikcii uiin mct ii:iinc clc hcli.jdcniïgcïchriftcn vnii de kerk,
vooral ook oindnt daarin iri ~ehoorzximheidaan het Woord v~m
Gocl dw;iliiiycn wordcn wccrlcpd. die in onze tijd nog sprinplevenri hlijkcii ic 7i.jn. inmi. dic. zo vrccï ik. niet aItijd op tijd als
dwalingeri woríleii ondeikeiid.

BEROEPEN
Beroepen t e Zevenbergen: W. van d c r Scliee, kandidaat
t e Kainpen.

JUBILEUM
Het wa? maandag veertig jaar geleden dat ds. M. vim
Dooren t e Hattem (emerituq-predikant van ZwijndrcchtGroote Lindt) in het ambt werd beve~tigrl.
Meijert van Dooren werd o p 2 1 oktober 1924 in Kumpcii
geboren. Na zGn theologische ~ t u d i ewerd h i j predikant t c
M u s ~ e l k a n a a (l F 2 april 1953). Daarna te Kouveen (1 956),
Axel ( 1063), Vlaardingen (I 9h7), Hattein ( 197 1 ), Rottcrdani-Voord ( 1 977) en ZWijndi-echt-Groote Lindt ( 1981).
Hij ging op 9 september 199 1 met eineritaa't.
ADRESWIJZIGINGEN E.D.

Gereformeerde Schoiengerneenschap Zwolle Srmhonl:
het relefoonnr. is (038) 698698.
Vereniging van Ger. Kerkorganicfen '+ I:oor.iIrr~i-.
M. den Otter; Prniiningpn~rsrri.:F. Hoogland, postcode
m o e t zijn: 891 1 AK Leeuwarden; Hedac'tip ' O y q ~ l d i e rt'
n:
(zie secretari5); Restu14iiilrdri~:H. Oplioff, Grasklokje X.
3721 JA Dalfsen, m (05293) 4029; W.P. Meinardi, Twcnthe 17,9405 GY Assen, m (05920) 57722.
Vereniging van Geref. Studenten te Delft * R~sruui-:
A. d e Gelder, praeqes: M. Nederveen, ahactic: A.J.H.J.
Gerrit?, ft5cus; A.H. Veenstra, asseTTor. Het heïtuursadre? i5 ongewijzigd.
PERSBERICHT

Op zaterdag 24 april a.s. organiseert de Vr~.cni,yin~
iwn
Chi-isten-//istoric.E e e n xtudieconfercntic cindcr de litel
'Isolement e n kracht - verzuiling eii overtuiging in de gereformeerde wereld in d e 19e e n 20c ccuw'. De siudiecoiiferentie gaat o n d e r m e e r in op o r ~ a n i s a t i e p r o c e s s e nin

W.G. d e Vries

antircvoiutioiiairc, vrijgemaakt-gerefomeercle ei1 reforinatorixche kring. Sprekers: drs. G. Harinck, drs. A. Oostlander, drs. J. Keniiedy e n dr. R. Kuipcr. T e r voorbereiding verschijnt een theinanummer van Tru~zspurírnt.het
verenigingstijdschriff vaii d e VCH.
Dc studicconfcrcntic wordt gchouden in de Lutherse
Kcrk. Hambur~erstrriitt9 tc Utrecht, o m 10.UO uur. Toegangsprijs J 1 S,-, Iiinch j 1 O,-. Opgave d o o r bedragen
over te inaken op giro 2664113 1.n.v. penningm. VCH, St.
Maaanensdijk. Telefonisch opgeven op n u m m e r (01666)
3853.
Inlichtingen: idem. of: (03408) 70999.
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