D i e uw jeugd vernieuwt
ais die van een arend

eReformatie

WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN

GEBRUIKMAKEN VAN DE FILM
IN HET PASTORAAT
e kunt als groep gemeenteleden o f
catechisanten kijken naar een (opgenomen)
televisieprogromma en ncrar aanleiding van die
uitzending een gesprek hebben. Een film, een
(docu)dsarna, een video-clip of een documentaire
kunnen aanleiding rijn om mei elkaar te
discussiëren over dat onderwerp waarvan
beelden getoond werden. Dat noemt men een
'mediagesprek'. En dan gaat hei er niet o m dat
je met elkaar wat naproot over wat je zag.
Het is de bedoeling van het mediogesprek dat je
verder doorstoot tot findamentele vrogen en
antwoorden. j e kunt zeggen dat het mediagesprek een soort mannen/vrouwenvereniging
wordt o f een bijbelstudieclub waar je met elkaar
spreekt over een religieus onderwerp. Het gaat
dan om de vragen en zekerheden die vanuit het
geloof opkomen.

I

Ik heb het idcc dat in allerlei kerken dif ~0ri1-tgesprekken
veel meer aan de ordc is diin onder cinï. In hct piisioraat
en de catcchesc maakt mcn daar stccds mcer gebruik van
televisiepro~rnmma'scn films. Maar h o e moet je dat don
doen? Er is een boek verschenen dat kan Iiclpen bij de
opzet van zo'n gesprek - de titel: In gesprek over film en
televisie.
Zo'n handleiding is wel nodir. want het blijkt dat je niet
zomaar gebruik van aiidiovisuele middelen voor gespreksgroepen kunt maken. Er zitten wat haken en ogen
aan. Dit genoemde boek bestaar uit een aantal op5tellen
van diverse scribenten over onderwerpen die allemaal
v
met het rnediareiprek te maken
hebben.
Uitgangspunt van het boek ic dat het mediagesprek eeii
goede mogelijkheid levert om levensbe?chouwelijke aangelegenheden gezamenlijk bespreekbaar te maken.
In een opstel van dr. J.G. Mahn wordt aangegeven hoe indringend het medium tele isie is. Oren en ogen moeten
worden gebruikt. Het aanbieden van die gecombineerde
prikkels beoogt verhoogde intensiteit en optimali%ering
van het effect. Maar het blijkt dat de mens niet goed in
Ftaat i i om twee dingen tegelijk en op hetzelfde nivo te
doen. Wanneer de infonnatie die je in een programma
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hoon en die ,jc ziet niet optimaal synchroon loopt dan lijdt
de visuele kaiit hct SrootTte verlies. Wnarschi,jnlijk omdat
heelden die we ~ i c nook een emotionele werking hebben.
Daardoor kan de infoimiiticvc waarde minder worden en
de kans i5 er dal je jc dit ook ini~idergoed herinnert. Bij
beelden is liet minder van hc'tai~gwat de kijker precies te
7ien krijgt, maar veel meer is van belang welke emotioneIC werking er van uit gaat. Overliccrst de7e werking dan
blijkt dat onk een deel van de auditieve informatie niet
meer waargenomen wordt. Dit ia de mcns zich niet bewuat. Mcii '7iet' en 'hoort' soms dingen en zakcii die niet
werkclijk getoond of gezegd werden. Wic nu een rnediagesprek wil voeren moet hier wel rekcniiig niee Iiouden.
Dc indrukken die mensen hebben van het audioviruele
prtidiict 7ijn voor een rnetliagesprck van nieer hetang dan
dc feiteli-jke er1 aantoonbare inhoud crvaii. Dat lijkt me
troiiwenï niet alleen van belang iils jc erover gaat praten.
inriar i11 liet alpemeeiz i!, dil van betekenir: wat i$ het effcct vaii een televihieiiir~ending?
In dit interessante hoofdsiiih wnrdcn over dit roort zaken
hccl wat ineei dingen naar voren gcbmclit. De auteur $luit
dan a f met eer1 bespreking vaii dc verslavende werking
viin Iiet iiiediuin t.v.. 'He! veimocdcn hcstaat dat de actir i ~ c i t van het televihielijlen neuríilo~ische gevolgen
heer1 drc iii grote lijrien vergelijkbaar ~ i l nmct verïlavende gevolgcii vaii roken en alcoholconsumptic' (pag. 41).
Hij .rtiinulecrt verder onderzoek naar de vraag wclkc elementen nu bi,jcfragcn aan liet verlangen naar meer.

inensen van de oude woordcultuur (ei. wordt _gesproken
en gelezen). Ik denk zelf dat het woord geloven in dit nije van Moekstra niet pact. Anders geloven, dan vroeger?
In dc zin van dat np andere aspecten van geloven wellicht
nadnik wordt gelegd dan vroeger kan ik het er mee eens
~ i j nmaar
,
de inhoud van Iiet geloof is hetzelfde gebleven.
Maar h o e daii ciok, de constatering is wel terecht dar de
cultuur door dczc media veranderd. En wie de meris dan
nog goed wiI bei-eikcn moct zich dat bewust 7ijn. Gebruikmakend van audi»vrsuele middelen kun je dan inhaken op de verandering van cultuur.
Door naar verhalen tc kijkcn is Iiet mogelijk 7ich met personen en hun levenssitiiatie te identificeren. Die personen
en omstandighcdcn kun je [Fan verfoeien. maar er ook
door geboeid rakcn. 'Door er met elkaar over te praten
kan iemand Lijn cigcii ervaringeil tot uitdrukking hretigen
en luisteren naar dic van aiideren. Hij kan er over nadenken. Le annlyscrcn, inet elkaar vergelijken en evalueren...
Tezamen kiin mcn aan de Iiand van eeii gelovig niediayesprek de dieperc, cxisteiiticle lagen van het lever1 ontdekken ...' (pag. 61). Zonder ieder woord hiervati voor mijn
reken in^ te nemen kan ik nre een goed gebruik vati dit
medium in dienst van de genieenteopbouw indenken.
Daarbi,! mank ik dc kanttekening. die tereclit ook in dit
boek staat (pag. 143). dat gcloofscoinmunicarie hi-i ui tsiek
verbonden is aai1 de wrsoonlijkc ciingany tussen meiisen.
Dat is onmisbaar en door geen n-icdiurn tc vervangen. In
dit hoek wordt we1 erg positief gcclaan over het gebruik
maken van fiIm en t.v. bij het onderwijs cn gcsprck in de
kerk. Ik denk niet dat er in het pastoriiat zoveet ebr ruik
kan worden gemaakt van audio-visuclc middelen, maar
wel in de catechese of toerusriilgscursussen. Ik kan nic
ook niet aan de indruk onttrekken dat ei. op scliolcn vccl
meer gebruik wordt gemaakt van dit soort middelen dan
op de gemiddelde catechisatie. En we moeten ervoor oppassen dat e r een scherpe grens komt tussen twee vonncn
van onderricht geven, namelijk op school cn in de kcrk.
Blijven we, wat de catechisaties aangaal, niet stckcn i i i
ékn bepaalde vorm van overdracht, die minder gocd gaat
païsen hij de cultuur waarin de jongel.en opgi.oeicn?
De op7et van het boek is heel helder. Steeds wordcn dc
belangrijkste boodschappen in omlijnde kaders aiingcscven. Het is wel specialistisch en wat hcrlraaldcrig (inaar
dat ir een nadeel van opsiellen-bundel). Ik bcn hct ook
niet eens met de theologische visies dic in dit bock staan.
Bijvoorbeeld over Bi,jbel en trnditic ( p g . 62) cn het gelaat van God waarnemen in de dialoog met menseii, ook
niet met de stelling: omdat we God hoi-en inoetcn wc
Hem ook kunnen ruiken (pag. 66) e.d.
Maar we kunnen in deze bunde1 wel veel goede inrunnatie aantreffen over het onderwerp: gebruik makcn van
media binnen de kerk.

Een o p r c l van dri. H.H. Hoekstra gaat over dc bctekeni~
van het rnediagcsprek voor geloofsbeleving en dc kerk.
We tnoeten consiatcrcii, zo schrijft hij, dat de mensen, die
gevormd w oiden dtinr de audiovisuele cultuur wdcrs
denken, gevoelen, ~ c l o v c n en communiceren dan de
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UIT D E S C H R I F T

EEN ERFENIS VOOR U!
Een erfenis krijg je. Niet speciaal omdat je het verdiend
Iiebt.
Hoewel soinmigen cr toch hun best voor doen een vergankelijke crfenis in de wacht te slepen. Door bij de aanstaande erflater in een goed testament-blaaaje te komen.
Maar bij God is geen aanzien des persoons. Hij ziet alleen de persoon aan in Jezus Christus.
Dan is de erfenis je deel.
Kindercn zijn erfgenamen. De erfenis is al hun deel. De
erfenis ontvangen is alleen een kwestie van tijd, maar het
Iigt a1 vast. Zo is het met de erfenis die in de hemelen
voor u is weggelegd. De Here heeft die al voor u klaarliggen. Verder een kwestie van tijd.

t.. .dooi- de opstanding i'un .Ierus Chr-isrw wedergeboren
tor epn I P I ~ P I ;Iioop..
~ ~ . j ror rPt1 otir~i;qunkelijkr,onbri s l ~ k c11
t ~ o n ~ . c r . w ~ l k ~PsfPnis,
l i j k ~ d i p in d e h~rnelerlwfggrle,qd is voor.u
1 Petrui; 1 : 4

Mcn vindt het ineesial teen ramp een erfenis te krijgen.
Al is hct zíi dat dc aanleiding een vcrdrietigc is: jc cd!
pas wannccr icniitnd gcstrinrcn is. Omdat dicgene niet
meer terugkomt moct icmand hct zîjnc hebbcn.
Zo is het nict mct de crfcnis dic Pctrus hier noemt.
Voor het ontvangen van dic crfcnis iníiet ieinand nict
slen,en. althans nlct dood bli,jven. nia:ir weer gaan leven.
Erven binnen Gods huisgezin gaiit aiiders dan binnen onze iamiliea. Christiis moest \terven, maar daar kon hei
niet bij blijven. Hij moesi iiii de dood temgkomen, juist
om de erfenis uit te delen.

Was Hij nict ciprcstaan. dan had Hij tc vrticg geroepen:
Hct is volbracht. Als dc dood Hem Rd gehoiidcn. was er
nog ztindc civcr. Wrinf hct lotin cip dc zondc is de dood.
M ~ i i Hij
r is opScstaan.
Nu H(i eenmaal alIc schuld op Zich genomcn hccft, pleit
Hij hen vrij van schuld. die op zijn Naam pleiten.
Teinand van schuld vri-jpleiten: dat kan alleen als je leeft.
Chriïtuï Iccft.
En wie dnnr Hcin vri.igeplcit is, iï kind. Kind van God.
En kinderen erven.
Het ic; een niachtig woord: 'erven'.
E n hi,jbcls woord.
A1 vrocg in hct Oudc Tcstamcnt:
Abraham roti Iicit hclnofdc land beerven.
Wet volk IsraëI, zal hct land vrin de belofte erven.
Je kunt er niet omheen dat erven vaak voorkomt in combinatic rnct hct land viin d c bcloite.
In Iiei Nieuwe Testiirnent wordt hei beloofde land vervan_gen door: hel eeuwige leven, het heil, het Koninkrijk van
God. de beloften beërven.

1

Een erfenis die niet is uit te drukken in cijfers voor de
komma. Ze is van een andere orde dan de erfeniscen waar
wij ons soms te druk over maken (Lk. 12 : 13).
Ze is immers 'onvergankelijk, onbevlekt en onverwelkclijk'?
Dat wil zeggen: die erfenis blijft. Je laat hei niet zelf weer
na aan wie na je komt.
Die erfenis is vlekkeloos. Ze is niet op onrechtniazige wijze verkregen. Er zitten verder ook geen nadelen aan.
Volmaakt, zeg maar.
Die erfenis is het leven met de Here. Hem loven en pnjzen. Niel alleen met de mond, maar met hart en 7iel. Niet
tegen heug en meug. Maar als grootste plezier.
Die erfenis is heel de nieuwe aarde die eraan komt (Mt.
5 : 5 ; Brutalen mogen de halve wereld hebben, zachtmnedigen beërven de hele).
Die erfenis lig[ klaar.
Is dat toekomstmuziek.
Ja. maar het maakt mij nu al vrolijk.
Althans, dat zou zo moeten zijn.
Vers 6: Verheugt u daarin.. .
Daarover volgende week.

J. Holtland

Wie vanwege de levende Zoon kind van God is geworden. heert een errenis te verwachten.
Dat is bewijs van Gods barmhartiyheid.
Daarom stnni er ook in vers 3:
'God die ons naar zijil g o t e barmhartigheid.. . heeft wedergeboren doen worden rot een. .. erfenis'.
Her is genade: want voor een erfenis kun je niets doen.
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KERKELIJK LEVEN

KRITIEK
&e_cinthet i11 te wennen, d e kriiiek op de inanier waarop
in de Gerefiirnieerdc Kerken de belijdcniï over de kerk
wortli geliantccrd? Deze kritiek hangt vaak <amen met de
opcrelling vim dc Gereformeerde Kerkeli in kerkelijk ?Jederlnnd. Er val lcn woorden als 'kerkeli,jk cxclusivi~me',
'nb~oluiisiischsprcken'. De Gereformeerde Kerken wekken 'de intlruh. alsof ze de enige ware kerk zi,jn'.
De7e kritiek is nict i c ~ svan de laatste jaren. Ze is ciok niet
niaar een kwest ic vaii 'weg-tnet-ons' of van journa1ic;tieke vijaridigheitl of kappcrsprarit. Al vele jaren li2t 7e officieel hij de kerken op tiifcl.
Flct is een van de twee puiiten die de Chti\telijkc Gereformeerde Kerken in dc contacten rnet de Gereiorniccrde
Kcrken op het agendum hcbhen gezet. Vanaf het bc_oin
hebben ze aangegeven dat cr vnlgenq hen aanzienlijke
vcrschilleri tussen heide kcrken 7ijn op twee punten. Niet
alleen over de 'toeéiyening van hct Iieil'. maar ook over
dc hantering van riet beli,jden nintrcnt de kerk.
Drie jaar stilte
Toen de 5ynode van Spakeiiburg-Noord 1987 depiitaten
benoemde voor hei gcsprek met de ChristeIi,jke Gcrcformcerde Kerken. kresen de7e de opdrachlt mee o.m. 'de
door de Chriftelijke Gercfonneerde Kerken restelde vcrschillen ten a a n ~ i e nvan . . . de hantering van het bclijden
omtrent de kerk' aan tc snijden. De gecpreksrondc die
volgde - van april 198s tot februari 1989 - was te kort
nin erover te sprcken.
Het onderwerp vcrrlwccn niet van de agenda. De cornmic;\ie v;iii de hyntitlc viiii Leeuwarden 1990 voiid dat in
vnl yeiide geqprekkcn 'de hiinteri ng van het beli jdcn nmtrcnt de kerk' alsnog moest worden hehnndeId. Ze schreef
Iiicinver: 'Hef beircft hier een naar zijn aard iiiterït belanyrijk onderwerp. jui\t in het kader van espr rekken met
Iict nog op eenheid van kerkelijk samenleven. Het ir; te
verwachten dat bij dit ~csprckxonderwerpook allerlei zaken van 7ngeheren kcrkcl ijk kl irnaat aan de orde komcn '.
Dit achtte de cnmini\sic rici te belangwekkender orndiit
meli in de Chri\ieli jkc GcreFnrmeerde Kerken siccds onvcrhloenider de vesscheidcnhcid in eigen kring ter spritkc
hrcnyt (Acta Leeuwarden 1990. blz. 557).

De notitie-Westerink
Dc dorir Leeuwarden benoemdc dcputaten krijgen de opdracht nlce 'de door de Christclljkc Gereformeerde Kerhen stced\ geïtelde verschillen tcn uaii7ien van de hantering van liet helijden omtrent dc kerk' weer ter sprake
brenycn (art. I??).En dat _ctbeurt nok.

In de gesprekken van novcmbcr 1990 tot inciafl 1092
komt de7e zaak uitgebreid nnn dc írcle. Op 17 mei 1991
ligt er in Bun~choteneen notitie van ds. J. Wcsterink op
tafel (Deputatenrapport, bijlage 1IT:i). Eiij is dc rappnrteri
n a g c p a n die de christelijke gerefrimccrdc deputaten
vnor de ~arnensprekin_penuitbrachten aan Iiun ~ y n o d e stot
iian 1967. Hij komt tot zes be~warcn:
' 1 . de peretrimccrde
van I KL)?:

opvarting lerdi tot een andere w~iiilcriiig

7. CIC pcrefortneertle opatting ri tc i(lea1iitircii: iiicii heeft yeen
oog voor de renliteii van hel heitaan van clivcric kcrken van gereformeerde hcli jdcnir:
3. hct instirutaire aspect van de kcrk ivnrrlt ovcr~c;iccentiieeríl
clnor dc sterke nadnik op de
deren met Cliriïtuï;

meniclil6c rl:ind

v:iri

Iict mecverga-

4. als men een andcic kcrk alr ware kerk etkeni. dan dieni die
Lcrk ~ i c hzo rpoedig mogelijk mei rle Gcrcfoniiccrdc Kcrken tc
verenigen;
S. liet spreken ouer de ware kcrk kriipt vcel trlees accent dan het
waar lid van de kerk zijn.'

Verder verklaart hij dat de7e bezwaren door de Fan9 van
zaken rond de Opcn Brief zijn versterkt. Daardoor ~ i j n
vrijgemaakte kerken en keikleden steeds meer in hei isolement gekomen. Hy herkent 7e onk iri de houding die de
Gereformeerde Kerkcn aannainen tegenover de Gereformeerde Oecumenische Synode cn buitenlaiidse kerken.
DT.Wesierink acht cle rnoyelijkhcid aanwe7ig dat er toch
een kentering gekomcn is in 'het exclusiviiti~cliedenken
over de ware kerk'. Hij ziet daar drie aanwij7ingen voor:
de afwijzing van de opvattingen van ds. Hoorn; een artikel
van ds. Smit over de lecr der kerk hij K. Schilder, 'in welk
artikel, gepubliceerd in ecn officiële uitgave van de Senaat
van de Theolo~ischeUniversiteit van Kanipen. een kritiek
op die leer wordt geleverd, die in verschillende opzichten
doet denken aan cfe kritiek van de chriftelijke pereformeerde deputaten i11Iict verleden'; en - in negatieve zin de oprichting van de vereniging Refortnanda.

Onderbouwing van de bezwaren
De gereformeerde deputaten vragen naar de onderbouwing van deze invulling van 'de opvatting van de Gereformeerde Kerken'. Dc christeii,jke gereformeerde deputaten 'beamen. dat vcel is ingegeven door ui tingen.
publikaties en 2eheurtcni.;\en op het plaatqelijke vlak'.
De gereformeerde deputaten halen liet slotwoord van de
Dordtse LeerrqeIs aan. Daar wordt ervoor gepleit niet
f de Gcrcfririneerde Kerken te oordelen
over hel ~ e l o o van
op grond van persoonlij kc uitspraken van Tornmige oude
of nieuwe leraren, maar op grond van de aangenomen
leer. oftewel d e geldende beli,jdcnisscn.
De zarik komt 1 1 oktober 1991 in Ainersfnort terug. Er
ligt iiu een notitie ter lafel viin de gezamenlijke chrixteiijkc gereformeerde depuiiiten ovcr de vrriag, waar 7e liet
vandaan halen 'dat er wat het kerkhegrip hetreft opvahtingen gehuIdigd worden, die gettii_pcii van een enp, exclusief en kerkisti~chbenaderen van de kerk' (Deputatenrapport. Ri.ila~eIIIb). Hun aniwoord i ï tweclediy. Ten eerite
JAARGANG 68129 - 24 APRIL 1 993

'iiioct worden ioegegeven, dat op deze wijze nict nt n:iuwelijks
kan worden aniiyctoond, dat het kerkhepip, zoals dat in de Gereformccrdc Kcrkcn wrirtlt gehunieerd, van exclusivisinc cn kerkisme ~ o geililFen.
u
De kerkelijkc vcrgiideringen viin de Gerefomccrdc Kcrkcn hchbcn ridi in hun uitspraken ervoor
geiviictit zo tc ïprckcn.'

Maar vetvolgens kuniien dcputriten 'ervaringen op lagere
~ i i v e a u niet
' ~ uit hun gcdachteii ~ e t t e n ' hoe
, graag de gerefornieerde deputatcir diil ook zouden willen.
'i2llcrlci preken, iirtikeken, bneuen van kerkeradcn van Gereformccirlc Kcikcii e n persorinlijke opmerkiiigen hebbcn ei. in de
loop der jaren aai1 iiiccpcwciht dut er onder ons, maar ook in
bredere kritig eeii hepn;ild hccld van (Ie Gereformeerde Kerken
i s ontstaan; ccn hceld van excliisivicrne en zelfs kerkisme, alsuf
de Gereformeerde Kerken dc cnigc wiirr kerken in Nederland

zotiden zijn

'

Het dilemma is duidelijk. Hoe stel jc vast hoe de belijdenis van de kerk wordt gehanteercl in de praktijk van een
bepaald kerkverband? De chriïtelij ke gereformeerde deputaten ontlerscheiden tusïen de officiele uitspraken en
de particuliere uitingen.
Maar diin heb je een probleem: wannecr I S voor de Christelijke Gereformeerde Kerken iets ccn uitspraak van de
Gei.rfi~rmt,~
Kri-krn
e
iri Npderland? Moet je daarvoor
Maurice de Hondt eet1 iepresentiiticve telefonische enquête op 150 gereformeerde adrcssen moet laten houden?
Of luister je naar de generale synodc dic namens de geznincnli jke kerken spreekt?
Lei wel: volgens chri5telijke gerefonneerde deputaten
hebben de kerkelijke vergaderingen van de Gereformeerde Kerken 1ir.h in hun uitspraken crigooi.gewacht zo excliisivistisch of kerkisti~clite sprekcn.
Bezwaren weggenomen
Tijdens hetzelfde gesprek wordt ook nog gesproken over
de bezwaren 1 eti 214 uit de iiatitic-Wesierink.
Over de waardering van de Vereiiigin~van 1802 hoeft
niet verder gesproken te worden. Tiderdaad zal vanuit een
christelijke gereformeerde uchtergrtmci de Vereniging van
1892 anders worden beoordeeld dan vanuit een gereformeerde. Maar noch de gereformeerde noch de christelijke
gereformeerde deputaren 7i en de verschi llcnde waardering
vaii 1 X92 als een belemmering om tot elkaar te komen.
Ovcr het tweede bezwaar, dat de Gercfímneerde Kerken
?een oíie hcbben voor de realiteit van liet hcstaan van diverse kcrkcn van gerefomeerde helijdenis cn de indruk
wekken alleen ware kerken in dit land te zijn, concludeert
nrcn ge~amenli,jk'dat het hier geen echt bezwaar betreft'.
Dat icdere andere ware kerk 7ich 70 spciedig mogelijk met
d c Grrelormeerde Kerken zou khorcn tc verenigen (het
vierdc bczwaarl. is niet juist. Reide gesprekspartners zijn
Iict crovcr eens dat niet mag worden bemst in gescheiden
optrekken van wat bijeen hoort. Daarom heblien de Gereformeerde Kerken vanaf l946 tegcn de Christelijke Gereformeerde Kerken gezegd: 'wij inoeten samen tot eenheid
komen'.
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Accentverschil!en?
1 X december 199 1 wordt de bespreking in &unsclioten
voortgeTet. Nii over het derde en hei vijfde bezwaar:
wordt in de Gereformeerde Kerken her institiitaire aspect
overbelicht? Htrort men er meer over de ware kerk dan
over het waar kerklid zijn?
Christelijke gereformeerde deputaten 7ien hier een verband met de vcrschillen over de toeëigening van het heil.
Hoe 7iet mcn de ?erneente? 'Loopt de gren5 van de kerk
van 7andiig 21 bi,j de zichtbare kerk. of loopt die grens
dwars door de verbondsgemeente heen?'
Gereformeerde deputaten weerspreken dat in de Gereformeerde Kerken wordt gedacht en geprceki in de trant
van: 'automatisch onder het Woord, autciinaiisch bij de
kerk. automatisch behouden'. 'Dat het sprcken over de
kerk veel aandacht kreeg, komt vanwege de situatie na de
Vrijmaking. Maar dat eing niet ten koste van de aandacht
voor het Icven van de godsvrucht.'
Christelijke gerefoimeerde deputaten blijveil moeite houden inet dc gerefomeerde kijk op en aanspraak van de
gemeente. 'Huns inziens wordt e r te weinig onderscheid
gemaakt itusqen hen die geloven en hen die niet waarachtig gelnveii'. Gereformeerde deputaten proeven wel verschillen, maar accrnri~en~rliillrn.
Ze vragen of het mogelijk is gcmeenschappelijk te verklaren dat het hier
accentvcrschillen betreft. Maar het aiitwoord kan in deze
ronde niet meer worden gegeven.

Apeldoorn 1992
De rapportage van de christelijke gereformeerde dcputaten aan hun synode van Apeldoorn 1992 ken ik nict. Ik
heb alleen de tekït van her besluit dat er over dc samensprekingen genomen is.
De synode overwoog dat 'het hanteren van Iict belijden
omtrent de kerk aan de orde is geweest, maar dal er vragen zijn blijven Eiggen ten aanzien van het vcrsiaan van
de artikelen 27-29 Y.G.B.'
De verwijzing naar dc artikelen 27-29 van de Ncderlandse Geloofsbelijdenis g e f r te denken. Samen mct de open
formulering 'de vrazen die nog zijn overgeblcven' (ook
in het oordeel) lijkt een heel nieuwe start niet uitgcsloten.
Het is jammer dat de synode zich niet met zovccl woorden heeft aangedoten bij de conclusies die getrokken
konden worden door gezainenlijke deputaten.
De kwestie die nog was blijven Eiggen betrof allccn artikel 29: de balans tusseii spreken over de ware kcrk en
over de ware ~elovigen.Inzake het 'hanteren van het belijden inzake de kerk' hlccf eigenlijk alleen maar vcrschil
van mening over de visic op de Feemeente. Die vallen
voor een groot deel samcn met de verschillen dic de
Christelijke Gereforineerdc Kerken ervaren op het punt
van de toeëigening vaii het heil.
Waarom heeft de synodc de overgebleveri vragen niet
zelf pefomuleercl? Dan waren het vragen van dr Chi-isteI i j k ~G~~.~fot.rnrelTI'r
Kerken geweest.

De spiegel van de kritiek
De Gcrci'ormeerde Kerken venvij7en naitr de 'aaneen#-

men leer'. naar de synodes. en de Christelijke Gerefor-

meerde Kerken. Grote delen van de Christcli.jke Gereformeerde Kerken staan op 7ichzelf. Het ?esprek met de anderen vindt alleen nog plaats - en met moeite - op de kerkelijke vergaderingen. Daar heeft men weinig behoefte de
verschillen aan te scherpen.
Dit 7ijn Feen beschuldigingen of bezwaren. Dit is een pofing tot verklaring van een realiteir die doorwerkt in de
samensprekingen, die hccft gezorgd voor wederzijdse teIcurstcl ling cn onbegrip. Het l i j kt alsof deputaatschappen
van beidc kerkcn op bepaalde momenten niet zoveel met
elkaar konden, omdat ze elkaars gebruiksaanwij7ing niet
goed kenden.

meerde Kerken naar preken, artikelen en persoonlijke uitlatingen. Waar komt zoiets nu vandaan? Ik kijk naar twee
kanten. Aan de ene kant wreekt zich m.i. de in7et van de
Christelijke Gereformeerde Kerken. Daar leefden hezwaren hadden tegen de gereformeerde hantering van het helijden vaii de kerk. Maar hadden de Chri~telijkeGereformeerde Kpl-kcri daar ook bezwaren tegen? Zolang deze
kerkcn in hun gcncrale synode deze hezwaren niet omschreven (en d u s zclf toetsten aan de belijdenis) was de
omschrijving van de bezwaren sterk afhankelijk viin de
bezetting van de deputaat5chrippen.
Aan de andere kant hebben de Gereformeerde Kerken
zich nauwelijks gerealiseerd dat de meestc mensen helemaal niet de Acta erop naslaan. of de belijdenis nakijken,
om vast te stellen wat een vrijgemaakte denkt, LeFt en
(loet. De meeste mensen gaan af op wat ze meemaken.
Daar praten ze over. Daar lezen Le over. Daar horen ze
over. En zo ontstaat er een gemeenschappelijke indruk
die je met 1000 bladzijden Acta nog niet uitwist. Door de
chrisrelijke yereformeerde opsrellin_g zijn de Gereformeerde Kerken daar ongetwijfeld gevoefiger voor ge worden.
In die tin heefi de interkerkelijke kritiek (trouwens ook
die vanuit eigen kring) heil~aarngewerkt. Her is belangrijk je af te vragen: dekken mijn woorden mijn bedoelingen? Is her in o m e omgang met geestverwanten duidelijk
dar we hen ~ciekcnondanks verschil van inzicht?
Dan eg ik: dank u wel dat u zo scherp hebt geluisterd,
dank ook dat u zo duidelijk onder woorden hebt gebracht
wilt u erin hebt gehoord. dank ook voor de gelegenheid
ui[ te le_ggen wal wij in feire bedoelden te zeggen. (Want
zou niemand viin ons het nooit ongelukkig gezegd kunnen hebben. zou niemand van u het nooit verkeerd hebben kunnen opvatten?) Maar laten we nu verder gaan.
CuFtuurverschil
Er is m.r. riok te wijzen op iets anclcrs, noem het een verschil in 'cultiiur'. In de Christelijke Gereformeerde Kerken is men gewend verder te ki.fken dan alleen naar tle
handtekening onder de belijdenis. men vraagt ook in eigen kring door naar de beleving, naar de hantering van de
belijdenis. Is daarom her cigcn geluid van een voorganges. het eigcn karnktcr van een gemeente, verhoudingsgewij.; belangrijker dan in de Gereformeerde Kerken?
Heeft het ook te maken met de verschillende li~gingenin
dere kerken? 'Christelijk Gereformeerd' - wat z e g dat?
Om daar achter tc komen moet je eerst maar eens luisteren, lezen of informeren.
Zou een riitspra:ik van een generale synode in de Christeli,jkc Gereformeerde Kerken daarom misschien een wat
iindcr 'gewicht' hebben dan in de Gereformeerde Kerken? Soms moeten cr immers uiteenlopende meningen
verzoend wordcn in het verband van Cén besluit.
Het gcbrck aan duidelijkheid waar de Gereformeerde
Kerken stccds op wijzen, kan samenhangen met het gebrek aan ondertinge eenheid in de Christelijke Gereior-
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Functie met inhoud
Tot slot nog dit. Een synode moet bij het benoemen van
een deputaatschap voor een bepaalde funrri~. mal.; samenspreken, contact e.d. altijd ook letten op wat deputaten in die functie naar voren moeten brengen. Spreken
namens de kerken stek hoge eisen aan hun werk. Met
vraagt grote zorgvuldigheid van de gecprekspartners.
Het vraagt aan de ene kant gewetenwolle begeleiding
van deputaten. Krijgen ze genoeg mee voor het geïprek?
Weten E niet hoe 'de kerken' zelf (in c a w de generale
synode) denken over de taken die ze aan de orde moeten
stellen - vragend. verwijtend of bewerend - dan kunnen
ze 'de kerken' niet z ~ ~ r t ~ g c ~ n ~ w n i - dZe
i g emoeten
n.
kunnen terugvallen op synode-uilspraken.
Voor de bezwaren tegen her hanteren van de belijdenis
over de kerk moest ds. Westerink afgaan op deputatenrapporten! Dat toont naar mijn inschatting aan dat de
christelijke gereformeerde deputaten eenheid op di! punt
niet op de synode zelf konden terugvallen.
Over 'de toeëigening van het heil' is er nu wel een stuk
(zie vorige week) aI is de status vaag. Maar liet inhoudelijke gesprek komt inmiddels op gang. Over de kerk hoeft
dat misschien niet meer. Dit onderwerp kan onder het
hoofd 'visie op de gemeente' bij 'de toeëi~eningvan het
heil' worden ondergebracht.
Aan de andere kant moeten deputaten het gesprek tussen
de kerken zelf verder helpen. Wilt u weten hoe dezc of
gene kerken over deze zaak denken, raadpleeg dan via de
kortste weg, via deputaten, de vergadering waarin deze
kerken gezamenlijk spreken, de generale synode. Aan
wat daar uit~esprokenwordt mag Ú ons houden, omdat
wij ons daaraan wensen te houden. Dar hehhen we elkaar
beloofd en dat beloven we ook u.
Snmensprekingen gaan toch ergens over? Samensprekcnde deputaten werken toch ergens naar toe'? Wie een ander
beproeft, laat die ook zichzelf beproeven. Wie zichzclf
beproeft, hoeft niet weg te lopen voor de (kritische) vrLigen van een ander.
R. ter Beek

Vorige week is hier onder de tilel 'Enigheid of eigenheid' aandacht hesteed aan de toeeigening van hei heil in de gesprekken
tussen de Christelijke Gereformeerde Kerken cn dc Gereformeerde Kerken sinds 1987.
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INGEZONDEN

GEVAAR VOOR DE KERKEN
Onder dere iitel schrijfi prof. dr. M. te Velde in De Reromiitie viiii 10 cn 17 iipril een waarschuwend woord
over het gevaar dat in oiize kerken met dubbele tong gesproken word1 over confehhionele eenheid. Te Velde wijst
in dal verband op de disciissie in enkele G-organisaties
over dc verbreding van de samenwerking, waarbij men
~ i b ~a s ehc i ~op dc door hem koilweg 2efomiuleerde slagtin 'kerkelijk gescheiden. maar confessioneel één'.
Ik deel ~ i j nLorg. wanneer er inderdaad een teneur aan te
wijten is waarbij ie ~emikkelijkgesproken wordt over de
concrete ~ciep;issingvan de confesqionele norm ten aanzien van de kerk (37-29 NGB). Dat kan immers leiden tot
het relativeren van de eis die de norm stelt: men moet
zich voeFen bij de kerk van Christus.

Te Velde spreekt enerzijd5 in nogal krachtige en stellige
hewoordinpen. Anderzijds vind ik het slordig om vaag te
blijven wanneer het, in zo'ti ernstige kwestie, de ~ckuldvraag betreft. Die legt Te Velde m.i. nogal gemakkelijk
bij bestuurders en actieve leden van gereformeerde organisaties. In de discussie bij enkele organisaties over het
toelatingsbeleid Eigt ongetwijfeld aanleiding ook die richtin9 iiii te kijken. Maar wat te denken van een publieke
discussie tussen twee Kamper hoogleraren op de Schooldag in 1992 waarbij de één tle Christelijke gereformeerde
kerken rondiiit 'ware kerken' ncernt en de ander daar direct enkele reIativerende arsurnenten naast plaatst en die
'waarheid' nict wil uitcpreken? Bevordert dat wel de door
hcm gchcnstc ctiiidelijkheid? En wal te denken van een
congres van meer dun 100 broeders en zusters, waarvan
ccn aanincrhclijk ciccl in Krimpen st udeede, over vragen
van 'kerk eii o r ~ t n i i a t i c inaar
'
een gezamenlijke slotconcl iisie rinthrak. Wcl mccr opviittingen over de concrete
toepassing v:iii 27-29 NGB dan men zou verwachten biniien een gezelïchap van iiitsliiitcnd gcrefonneerden.
Ik zou mij wat inccr tcrugh(iudcndheid kunnen vwrstellen hij het eeii7ijdig lcggcn van ciorzakcn viin de riskanle
vcrhalcn.
Extra vcrvclcnd cn ook crnstig vind ik het wanneer Te
VeIdc cipincrkl, dat 'de redeneringen die mensen uit de
~erefonneerdeor_ganisaties hebben opgezet over kerk en
confessie spreken op een manier die voor de gereformeerde kerkcn schadclijk is'. Het gaat zelfs zover. dat T e VeEde de vraag stelt 'of we in kerk en or~anisatiewel spreken vanuit hetzelfde, ongedeelde geloof'.
I n het sIor van zi,jn artikel staat de beschuldiging nog eens

samenFevat: hij ziet bi.j de gereformeerde organisaties
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'een otideugdelijke alternatievc kerkvisie, het cnrneufleren van breuklijnen en het weglaten van n o d ~ a k e l i j k e
nuanceringen'. Dat ic; niet gering.
Te Velde schreef hierover al eerder, o.a. in de Refomatie van 28 november 1992. 1n zijn trien veel zorgvuldiger
formuleringen kon ik goed meedcnken. Het kost me bij
zijn jong~teartikelen aanzienlijk meer moeite dar te doen,
vanwege onzorpvuldigheden cn botte beschuldigingen
daarin. Je moet het iiit~isscnook maar waarmaken wanneer je zulke zware cunscquenties rechtstreeks verhindt
aan het spreken van bestuurder!, en actieve leden van gereformeerde orgiinisaties. Te Velde draayt daarhij m.i.
minder feiten aan dan wel verwacht had moFen worden
i n verhouding tot dc door hem getekende ernxt van de
zaak. In zijn slotartikel beperkt hij zich wat de feiten hetreft tot de notitie 'Eenheid in beleid' van het GPV. Vntir
de inhtiud daarvan voel ik mij mede-verantwoordelijk als
beituurder van zo'n gereformeerde organisatie. Ik wil
daarover graag iet$ in het midden brenyen eti ?tel het op
prids daarvoor in dit blad de gele~enheidte krijgen. Toch
moet daarbij een opmerking van het hart voordat ik wil
ingaan op de aangcdriigen feiten.

Beter Iaat dun nooit?
T e Velde reageert op ccn notitie die inmiddels in eerste
versie meer dan ccn jaar geleden verscheen. De laatste
versie, met voorïtellcn voor de Algemene Vergadering,
ligt er bijna vier niaandcn. Het arrikel van Te Velde verschijnt precies een week vácir de Algemene Vergadering
zich over die voorstellen uitspreekt. Als bijdrage aai1 het
debat is dat rijkelijk laut. Ik tcken hierbij aan dat tot nu
vanuit de redactie van Dc Reformalie instemmend gereageerd werd op de inho~idvan de nolitie door dr. W.G. de
V i e s en dat ds. B. Luiten ovcr geheel andere aqxcten
dan nu aan de orde worden gcsteld in meer kritiqche 7in
schreef. In heide gevallen zwceg Te Velde. In het al hiervoor aangehaalde congres van dc Reformatie over kerk
en organisatie zijn soortgelijke vi-agcn als die Te Velde
nu tot zijn kritiek brengen ook besproken. Eén van de
sprekers in dat congres was de GPV-er G.J. Schutte. Hij
week in zijn bijdrage niet ar van de inhoud van de notitie.
!k heb daarover Te Vclde tijdens het congres niet horen
spreken. Geen woorcl. Maar nu hei GPV in zijn bestuur%organen zich niet of nauwelijks nog- naar behoren kan
verantwoorden, vlak vóór de besluitvomende vergadering komt Te Vclde met ~ i j nkritiek. Ik vind dat geen
waardige gang van zaken. Wel kan het een bepaalde
qtemming veroorzaken die de Verbondsraad nu juist via
583

een zeer 7orgvuldige pmcedui-e van mondelinge en
schriftelijke discussic wildc voorkoinen. Het is dan ook
meer (in1 dc zaak zelf dat ik mij no9 in tijdbochten wil
wringcn cim tc kiiiinen i+eageren,dan dat zulks voortkomt
uit ccn uitntdigcnd gevoel dat veroorzaakt wordt door het
artikel vaii Tc Vcldc.
De inhoud van kritiek
'Te Velde noemt de GPV-notitie op het punt van de kerk
vaag en wiizig. 'Een verhaaI dat gewoon niet deugt'. Hij
stelt: 'jc ktint cr ALLE verschil tussen gehoorzaamheid
en ongelioor7aam hcid o p rrfi vromc rnu1iiPi-mee relativeren; het uitzanderlij kc wordt tot uitgangspunt yemaakt; je
kunt er alle kanten mec op: je komt in strijd met accenten
die de belijdcnis wel legt; er wordt een kerkelijke-meerwc~cn-systccmin opgevoerd: kortom: er is een ander teneur dan in dc belijdenis'. Dal alles (ik vind het nogal
wat!) wtirdt opgehangen aan de zin uit de notitie, die
luidt: "wij kennen de weg waarlangs Christus Zijii kerk
in Nederland vcrgaderl niet volkomen en kunnen niet
voorzien langs welke wegen Hij die verandering in de
toekomst zal voor~etien".

Ik betreur in het bijzonder de siiggectieve werking die iiitgaai van Lijn door mij ondersrreepte opmerking ('op ecn
vrome w i j ~ erelativeren'). Ik ervaar dat als grievend. Tc
Yelde doei daarmee ook onrecht alin de eenheid die de
noiiiie vormt. Immers. de eerstvolgende zin na de doar
hem aangehaalde passaFe luidt: 'dat kan door menïen te
brengen bij de Gereformeerde kerken, die in het hier en
n u te (hlerkennen zijn als ware kerk van Christus naar dc
criteriii die de conressie daarvoor geeft'.

Dat is nogal concrete taal over het kerkvergaderend werk
van Christiis. Maar het zijn juist. diezelfde Gereformeerde
kerken die bij herhaling verklaarden en verklaren, dat 7e
kerkelijke samenleving oek ken 'met allen die met ons
door C t i i Geest éZn Here aanbidden en eenzelfde geloof
belijden" (Acta Spakenburg, 1'683, art. 178).
En de GS ie Leeuwarden benoemde deputaten ter bevordering van kerkelijke eenheid 'met kerken en groeperingen dic staaii of willen staan op de _grondslag van Godi;
Wotird en dc drie Formulieren van Eenheid en samenleven of willen samenleven volgens de gereformeerde
kerkorde" (Acta heuwarden. art. 136). De daarbij &horende, intcrcssiintc discussie laat ik hier vanwege de
ruimtc cinvcnncld. Wel is het relevant om op te merken
dat die dcp~itatcnzijn benoemd náást die welke zijn aangewezen voor het (voortgaande) gesprek met de ChristeIij ke Cereromeerde kerken.
De GPV-noiiiie is m.i. geheel eensgeeqtes met het streven
viin de gereComeerde kerken zoals dat blijkt uit deze hesluiten. En om nog maar een keer het Reformatiecongres
aan re halen: daarin waarschuwde prof. B. Kamphuis
voor pahklare antwoorden op alle vragen rond de kerk.
Hei geven van zulke pasklare antwoorden is z.i. niet mo-

gelijk en dat raakt heel direct het probleem van de gebroken werkelijkheid.
Kampl.iriis noemt het noodzakelijk om i i i het denken over
de kerk de gevolgen van de zonde in rekening te brengen.
Daarom wijst hij normatief idealisine af. maar wil juist
hij te_geli,jk de centrale plaats van dc norm handhaven
(Reformatie 27-2- 1993, pg. 409). Want die norm moet
juist op de ebr roken situatie inspreken en wil daarop genezend inwerken.
Welnu, de GPV-notitie kar1 de gcbroken werkelijkheid
niet wcgpoetsen. Dat zou normatief idealisme ziJn. Alsof
de werkelijkheid altijd aan de norm bcaniwoordt. Over
die geb~okenwerkelijkheid spreekt de notitie. En dan betekent het, dat we de weg waarlangs Christus Zijn kerk
vergadert niet volkomen kennen. Voor de forse verwijten
van Te Velde is dan ook m.i. geen grond. Waar de weg
duidelij k is, bijvoorbeeld in de Gercfcirmeerde kerken.
wordt die weg ook aangewelen. En is de situatie in de
werkelijkheid gebroken, dan nog hlijft de norm - Schrift
en confessie - volop gelden en wordt juist op het fijne
puntjc gevraagd of adspirant leden bereid ~ i j ndie (kerkelijkc) eenheid te zoeken. te houwen. Er wordt nier5 gerelativeerd. Er wordt geen kerkelijk meer-wegen-systeem
geïntroduceerd. Er klinkt hier geen iinde1.e teneur dan in
de belijdenis. Als Te Velde de door hem gewraakte 7in in
de eerste plaats 'een waarheid als ccn koe' noemt, moei
hij er vervolgens niet allerlei ?aken inleggen die niet paxsen in de context van de notitie. Wie onwelwillend wil lezen kan altijd wel ergenr mee aan de haal gaan. Zo kan
men iets lezen of zelfs beluic;tercn en daaraan vervolgens
de eigen dilemma's koppelen waarop de ander moet antwoorden. Maar het dilemma hlijft voor rekening van de
vrayensteller.

Een verva(n]gingsformule?
Ecn andere passage waarover Te Velde valt is die waarin
dc notitie een nader criterium aangeeft voor het lidmaatsch:ip.
Daarover staat in de notitie: 'doorslaggevend is dan niet
de vraag of adspirant-leden, die de grondslag van het
GPV onderschrijven, lid zijn van de Gereformeerde kerken. Bepalend is of zij bereid zijn om, in gebondenheid
aan Schrift en confessie, mee te houwen aan de eenheid
van de kerk van Christus'.
Nu kitn men op deze zin of 7elfs op het geheel van de
GPV-benadering 'best kritiek hebben. lk zal de laatste zijn
die bcweert dat met deze notitie er de sluitcnde formule is
gevonden die niet alleen Te Velde zo hcgeert. De notitie
kan bepaalde spanningen ook niet opIossen. Maar wel i s
ernaar gesireefd om een confessioneel verantwoord verhaal neer te leggen dat recht doet aan het karakter van het
GPV en aan de taak en roeping van die partij. Over dat
laatste zou uiteraard meer te zeggen zijn.

Maar de kritiek van Te Velde

ic;

dat liet hier om een ver-
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al!, zodrinig. inaai. o v e r de vraag hoe je die nu gaat formuleren. Dar blijkt nogal inoeilijk te zijn. ~o schrijft hij. Daa
is waar. En áls er dan iemand met een voorstel komt, is cr
heel veel kritiek te bedenken. Terechte en onterechte.

vangingdormule gaat die bovendien (kerk)vervagciid
werkt: het i < een 'minimum-conkssie' waarsian adspirant-leden getoetTt worden. is dat to'?
Ik ga verder maar voorbij aan het gebruik van het woord
'vervangingsformule', dat op zichzelr in de historie van
onze kerken een bepaalde kleur heeft. Maar wat tenminste in de geciteerde zin moet opvallen is het handhaven
van de gebondenheid aan Schrift en confessie. Daarna
volgt een verbijzondering, zo men wil. namelijk 'om in
gebondenheid aan Schrift e n confessie (grondslag van het
GPV!) mee tc hoitn~cnaan de eenheid vun de kerk i7ari
Clrri.sttrrs'. Waarom i s dat apart genoemd? Nier als minimum-confessie, maar omdat op dat punt de pijn van de
gebroken werkelijkheid hij uitstek zichtbaar wordt. Wel
eenzelide geloof belijden. maar niet kerkelijk één zijn.
Het GPV wil de norm handhaven die de confessie op het
punt van de kerk aangeeft, maar T e Velde spreekt in dit
verband grote beschuldigende woorden. Jammer en onterecht.

'

I

Juist op het punt waarop we met elkaar zo zorgvuldig
moeten én willen zijn. namelijk dat van de kerk die we
liefhebben zouden we elkaar misschien meer van d i e n ~ t
zijn met suggesties dan met zware woorden. Juiqt vanuit
Kampen had ik op dat punt wel wat meer verwacht in het
afgeIopen jaar. Maar ook dan geldt de eis van zorgvuldigheid en duidelijkheid! De sugge5tie van Te Yelde om art.
27-29 van de NGB van een restrictie te voorzien voldoe2
in ieder geval niet aan die te stellen eisen bij gebrek aan
formulering. Het zal ook Te Velde weinig moeite kosten
om te bedenken welke artikelen van de NGB vervol~enc
verder in aanmerking komen voor een reszrictieve opmerking die verbreding van samenwerking kan rechrvaardigen. Ik houd er voorlopig alleen maar vragen aan over.
S.J.C. Cnossen

Trouw of ontrouw?

Ecii derde en laatste zin die Ter Velde citeert uit de noritie is de volgende: 'Voorts kan met dankbaarheid worden
vastgesteld dar ook in andere kerken een zodanige schriftuurlijke en confessionele trouw i s dat daarin een basis
wordt gevonden voor kerkelijke samensprekingen, gericht op herstel van eenheid, op landelijk of plaanelijk niveau. Ook via die weg kan God tot grotere eenheid in
waarheid leidcir'.
Te Velde voert deze keer geen koe op, maar stelt opnieuw dat 'de zin cip zichzelf niet onjuist is'. Dat is fijn,
maar vervolgenï Iccst hij de zin in het kader van zi,jn
clag7in ei1 dan is er veel kritiek. Er gaat een verkeerde
suggestie vanuit, zo sieEt hij. In welke kerken worclt die
trouw gevonden? Het antwoord ligt in het vmrafgaande,
waar besluiten van synodes zijn vermeld. Maar Te Velde
zal toch niet van het GPV verlangen dar hier limitatief
een aantul kerken wordt vermeld wauruit leden kunnen
worden gewonnen. Het GPV is hier niet onduidelijker
dan de synodes.
De onterechte kritiek van Te Velde heeft mij in mijn
overtuiging bevestigd dat het GPV met deze notitie in de
actuele situatie, met de mogelijkheden en de grenzen
daarvan, ~ i c hop een goede en verantwoorde weg beweegt. rk hoop van harte dat een constructieve bespreking in de Algemene Vergadering ertue bijdraagt, dat het
GPV in harmonie en mei enthousiasme de komende verkiezingen in 1994 tegemoet gaat!

Een slot-kritische opmerking
Tc Velcie geert tot 5 keer toe aan dat hij niet zegen een
verbreding van samenwerking is. Hij stelt dat het voorstel
van GPV best acceptabel kan zijn.
De kwestie loopt dus niet over een bredere samenwerking
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ANTWOORD AAN DE HEER CNOSSEN
De heer Cnossen was bereid om te reageren op de driestarren van vorige week, waarin ik in een bepaald kader
bezwaar maakte tegen dc GPV-notitie 'Eenheid !n beleid'. Deze reactie vraagt van mijn kant wel om een antwoord. Cnoqsen lijkt n o p 1 gcraakt door moment, toon en
teneur van mijn kritiek en wijst die af. Ik wil daar graag
nader op ingaan. ?onder o v c r i ~ c n sop iedere opmerking
of argument in dit bestek tc kunnen reqeren.

Het verkeerde moment?
Crioqsen vindt de dricstarren als bijdrage aan het debat
over het GPV-helcicl rijkelijk laat. Daarom is het goed om
hier even te verrncldcn, wclke reacties er van mijn kant al
eerder z ~ ~ geweeTt
jn
ten aanzicir van de vragen die in de
GPV-notitie aan de orde 7ijn.
In de reaciie van Cnossen lijkt het alsof ik op het :illei-laaisie moment. een week voor de algemene veryadering
van het GPV pas met een fnrï <tuk kritick voor de dag
kom. Dat is evenwel niet juist. Ik herinlier aan de volgendc fci ten.

Op het (bedoten) coligre\ in Niinspeet in juni F992 heb ik
in een plenaire discusïie een duidelijk signaal gegeven.
dat het nieuwe GPV-hcleid bij mi,\ grote vragen opriep.
Een aantal GPV-bestuurden was daar bij, onder wie ook
de heer Cnosqen. Vervolgens heb ik over de beleidswijziging: van het Nrdrrlancls Dqqhlad ecn aantal artikelen in
Dr Rr>riii-niutipgeschreven, eerst in augustus en septernbet en daarna in november 1992. waarin verschiilende
punten voorkwanien. die mutaties mutandis ook op het
GPV van toepassing waren.

Op 7 december 1992 werd hier in Kampen een plaatrelijke GPV-vergaderin? gehouden, waar Cnossen namenï de
centrale verhondsraad de voorgestelde rtatuten-wijziging
kwam toelichten. In die vergadering heb ik voor een belangrijk deel dezelfde vragen gesteld en de7elfde kritiek
gcui t als iii de driestamen van 17 april. Tijdens het Rcforniiitic-congres in Nijkerk op 17 maart 1993 heb ik opnieuw in de plenaire discussie de aandacht gevraagd voor
het risico, di11 we in de gereformeerde organisaties een
ander verhaal (of: een ander verhaal met een andere teneur) over het kerkvergaderend werk van de Here Christus gaan vertellen dan in de Gereformeerde Kerken.
Beslissend niotiei om over het GPV-verhaal juist in deze
weken in De R~formutieiets te zeggen, was niet de naderende algemene vergadering, maar de 'nagalm' die het
congres van 12 maart kreeg. Sommigen wilden van dat
con_gresd e volgende boodschap laten uitgaan: 'Kerkelijke
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verdeeldheid sluit confessionele eenheid niet uit'. Ik vind
7o'n slagzin ongenuanceerd en riskant voor ons kerkelijk
leven. En ik meende daar kritische driestarren over te
moeten schrijven. Bij zo'n onderwerp kun je m.i. in de
actuele situatie niet om de GPV-notitie heen.
Trouwens. we moeten het gesprek hierover op 24 april a.s.
niet stuiten. De kerken hebben het nodig dat er verder
wordt gepraat, ook als de organisaties de discussie sluiten.

Toch net zo'n verhaal als in de kerk?
Het is een goede zaak, dat iemand van het GPV eens wat
meer inhoudelijk ingaat op de kritische vragen die er hij
het 'kerkverhaal' van de GPV-notitie te stellen zijn. Maar
komen we er ook verder mee?
Laat ik me nu beperken tot wat dunkt me de kern is van
Cnossens antwoord. Hij zegt in feite: het GPV is geheel
eensgeestes met het streven van de Gereformeerde Kerken. De kerken zoeken immers kerkelijke eenheid met
andere gereformeerde belijders. Net zoals de kerken zo'n
samengaan willen, wil met het GPV dat ook. En het vertaalt dat 'willen' in een staLutaire bepaling. Er is gEkn verschil tussen het kerkelijke spreken en het 'GPV-verhaal '.

En dan veswijsi Cnorsen naar een door mij niet geciteerde zin uit de notitie, die alrvolgt liiidt: 'Dat (voortzetten
door Christus van zGn kerkvergaderend werk) kan door
mensen te brengen bij de Gereformeerde Kerken, die in
het hier en nu te (hjerkennen zijn als ware kerk van
Christus naar de criteria die confessie daarvoor geeft'.
Volgens Cnossen wordt hier de concrete kerkwcg duidelijk aangewezen. En van adspirant-leden in een gebroken
situatie wordt gevraagd, dat ze bereid zijn 'die (kerkelijke) eenheid te zoeken, re bouwen'.
Hier lijkt me echter een nadere verklaring noodzakelijk.
Wat is van deze passage de bedoeling? De nieg is duidelijk en die wordt aangewezen. Betekent dit, dat in het
GPV-stuk de Gereformeerde Kerken als de ware kerk in
Nederland worden aangewezen? Of is bedoeld, dat het
een van de mogelijke 'kerk-wegen' is? En als iemand
moet verklaren, dat hij die kerkelijke eenheid zal zwken,
betekent dit dan, dat hij bereid moet zijn, heel concreet,
tot eenheid met de vnjgemaakte Gereformeerde Kerken?
Een antwoord op deze vraag lijkt me - afgewacht van andere punten - nodig om te weten, of werkelijk het GPVverhaal eenzelfde teneur heeft als ons spreken in kerkelijk
verband.
Volgende week D.V. een verdere reactie.
M. Te Velde
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Orthodox-gereformeerd!
Nadat we aandacht hebben gegeven aan de shrisr. gereformeerd~positiebepaling inzake de toeëigening van het
heil, nu een enkel artikeltje over dc gerrfol-meerde positie. Dat is moeilijk genoeg: je kijkt naar jezelf en je moet
eigen plaats evalueren! Alleen al daarom is het goed ons
niet af te sluiten voor de beoordeling door anderen, b.v.
de christ. gereformeerde broeders. Zelfs als we zouden
moeten zeggen, dat er in die beoordeling miskerstand en
zelfs casicarurale mis-tekening een roI speelt. moet nog
de vraag worden gesteld, of er voor misventanden soms
aanleiding is gegeven of gegeven wordt.
Ik ben daar wel een5 bang voor en dat reeds als het over
door onszelf gebrwikte termen gaat. We etiketteren soms
zo makkelijk. Maar we vergeten clat we door te etiktteren ook ku~ulifircr~ti
en soms ook het onszelf doen. Zo
kunnen we de laatste tijd in eigcn kring de onderscheiding gebruikt zien worden van 'orthodox-gereformrden' Sn ' h e i ~ i ~ r s l r l i ~ k - ~ meerden'.
e v r J i ~ ~ Ik geloof dat de
onderscheiding uit een sociologische studie s.tamt. Maar
ze vindt in het algcmeen spraakgebruik ingang. 'Orthodox-gereformeerd', dat .zijn dan inzonderheid de Gereformeerde Kerken, die de weg van de Vrijmaking zijn gegaan (voor de syn. Gereformeerde Kerken is de
karakteristiek: 'vrijzinnig-gereformeerd'). 'Revindelijkgereformeerden' treffen we aan in de Gereformeerde Gemeenten, de Oud Gereformeerde Gemeenten. delen van
de Gereformeerde Bond en de Christ. Gereformeerde
Kerken (deels?). Het Nederlands Dagblad is de krant
voor de 'orthodox- ere Comeerden', het Reformatorisch
Dagblad voor de 'bevindelijk-gereformeerden'. Het zou
zelfs wet eens kunnen zijn, dat de dagblad-journalistiek
gebaat is hij de acceptatie vRn deze terminologie om op
een eenvoudige manier duidelijk te rnaken tot welke doelgroep men zich richt.
Maar ik geloof dat we met deze karaktenseringen volkomen op tie verkeerde weg zijn. Ik wees al eens aan, dat
van de kant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (De Wachter Sions) aan de Christ. Gereformeerden
wordt. verweten. dat zc geen o03 voor 'de bevinding'
hebben, terwijl de Christ.Gereformeerden dat verwijt aan
het adres van de vrijgemaakt-gereformeerden richten.
Hier komen we al in een doolhof. Maar verder: 'orthodox-gereformeerd' - , het zóu te verdedigen zijn, wanneer je eenmaal - noodgedwongen! - aanvaardt, dat de
term 'gereformeerd' in de loop van de tijd zo uitgehold is,
dat je een nadere bepaling nodig hebt om aan te geven,
dat men in dezc kerken wil staan vóór de leer, die al? de
rechtzinnige is bclcdcn. Zo spreken de Dorrlt5e Leerreg e l ~hij het hegin van de verwerping van de dwalingen
steeds over "de recht7innige leer" die wordt gehandhaafd tegenover de remonstranten. Rechtzinnig is hetzelfde ais orthodox. Nu er eenmaai ook termen gangbaar zijn
als 'remonstrants-gerefomeerd' (a1 vanaf de 17e eeuw!),
'evarigeliqch-gerefomieerd' en ook (hoe vreemd en naargeestig dit spraakgebruik ook is) 'vrijzinnig-gereformeerd', zou jc vrede met 'orthodox-gereformeerd' kunnen hetihen. Het zou dan willen zeggen: we willen staan
in de lijn niet maar van een vage multi-interpretabele 'gereformeerde traditie', maar in die van de leer, die door de
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kerken al5 'rechtzinnig' is beleden en gehandhaafd.
Maar nu: 'orthodox-gereformeerd' in orz~irrscheidtor 'bevindelijk-gerefomeerd'? Wat moeten we daar in vredesnaam mee? Betekent dat coms, dar bij 'orthcidox-gereformeerd' de bevinding gemist wordt, geen plaats heeft,
geen aandacht krijgtL?Betekent het soms, dat de gerefornog omgaat buiten de bevinding? Zó dat
meerde leer
die leer niet meer i s dan een theorie, een theoretisch systeem, waarbij als epn p h s 'de bevinding' nag zou moeten
komen? Dan zou het 'dode orthodoxie' niet cen dzskwalificatie zijn, maar de orthodoxie zèlf zou er door getypeerd worden. De 'leer' zou dan t<~rstcaad.r-zaakzijn,
waar het hart en het gevoel buiten zouden staan.
Dat is wel voor te stellen bij hij voorbeeld de rooms-kutholieke scholastiek. Het is ook nog te verdedigen voor
een bepaalde 'gereformeerde' scholastiek. Maar dat is
dan niet meer de orthodoxe (!) gereformeerde helijdenis!
Want die hegint zo:
"Wij geloven allen met het huri en belijden met de mond
...'*(art. 1 NGB).
De heli-idenis van het geloof is een hurtelijke belijdeni~òf
ze is In de ondergang begrepen!
Zo worden de kinderen in de kerk ook onderwezen -, al.;
het goed en als het rechtzinnig toegaat. Ze krijgen maar
niet op de wijze van de zgn. gereformeerde qcholaïtiek
een klein dogmatiekje erin gestampt, omdat ze wat hersenkennis moeten hebben. Maar ze worden onderwezen
in wat 'de enige troost' is en dat staat niet 'objectief' huiten hen, maar dat komt in het evangelie naar han me. En
we zoeken in het onderwijs aan de jeugd geen rhrol-etische kennis, maar kennis van het gelÓÓf. Daamm vraagt
de onderwijzer in de Catechismus maar niet: wat is dc
enige trotist in leven en sterven. maar hij onderwijst en
trekt tot een geloofs-antwoord. Daarom vraagt hij: wat is
~OE~M
enige
,
troost in leven en sterven? Hij onderwijst
maar niet een 'dood-rechtzinnige' leer van de Heilige
Geest (pneumatoiogie zeggen we dan deftig), maar hij
onderwijst de belofie van het evangelie en vraagt in Zondag 20 daarop het antwoord van het geloof: 'dat Hij ook
mij gegeven is'. En pal daarna wordt in Zondag 21 maar
niet een stukje theoretische ecclesiologie (leer over de
kerk) gegeven. maar het oog wordt op de Christus. de
Zoon van God gericht. Hem ziet alleen het oog van het
geloof, omdat het hart het onderwijs van de Schriften ontvangt. Daarom geeft de catechetische ecclesiologie die
wonder-rijke afronding in antw. 54: 'En ik geloof dat ik
van deze gemeente een levend lid ben en eeuwig zal blijven'.
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Gevaar van automatisme'? Van een vanzclfsprekendheidsreligie? Het 7al waar zijn! Maar in het catechisatie-lokaal
zijn we dan ook niet in één of andere volksuniversiteitslokaal, maar we verkeren onder de beloften van het evangelie en we zoeken het antwoord van hei geloof, dat de
Heilige Geest werkt.
En wie het anders doet, is DAARIN geen herder-onderChristus.
Wie nrthrdox wil zijn als gei-efoi-meerd~,leeft uit de hevinding van de omgang mes de. levende Here.
Wie hier de termen scheidt, maakt mékr kapot dan hem
lief is!
J. Kamphuis

KIJK O P D E KERK T E .

ROTTERDAM-OOST
Inleiding
Met grondgebied van de kerk te Rotterdam-Oost beslaat
het Rotterdamse deel van de Prins Alexanderpolder, het
meest oosteli,jke gedeelte van de grote stad Rotterdam.
Deze polder is in de vorige eeuw ontstaan door de droogmaking van een groot plassen_pebied, het resultaat van
een eeuwenlange vervening. Temidden van deze plassen,
daar waar nu nog de begraafplaats Oud-Kralingen is, lag
het centrum van het voormalige dorp Kralingen. De hewoners leerden van de veeteelt, dc visserij, het rietsnijden
en de turfwinning. Vooral deze laatstc bezigheid bood
vccl menhcn werk, omdat turf de enige brandstof was die
in ruiinc inatc vtirirhanden was. Vooral het nabijgelegen
R(ittcrr1itrn mct zijn vele hu17eii en inductrieën was een
grritc afncmcr van de zwarte turf. Het gevolg van het op
grote schaal vervencn wiis dat het land geleidelijk in water veriinderdc. Zo r)ntsionden vele plassen, van elkaar
gescheiden door smallc wcgen met aan weerszijden
strook*ies land vocir hct drogcn van de turf. ln het begin
van de vtiriye ccuw begonnen de eerste bewonen het gebied tc vcrlatcn om in het zuid-westelijke gedeelte van de
gemcentc. waar niet verveend mocht worden, een nieuw
hcrtaaii op tc houwen.
Omstreeks 1850 woonden er temidden van de plassen
nog slechts vissers en enkele turfstekers.
In de tweede helft van de negentiende eeuw zijn de plassen in opdracht van het Hoogheemraadschap Schieland
drí~oggclcgd,zodat hoeren en tuinder5 omstreeks 1 870
opnieuw bezit kondeii nemen van het land, dat nu A,50
ineter onder de 7eespiegel lag en daarmee het laagst gelegen gehied van on5 land wa?.
Reformatie en Nadere Reformatie
Dour het centruin van het oude dorpje Kralingen liep de

Veenweg waaraan de weinige openhare gehouwen rtonden. Daaronder was het kerkje dat omstreeks 1550 werd
gebouwd en dat gewijd was aan St. Lambertus. In 1572,
toen de naburige stad Rotterdam de zijde van prins Willem van Oranje koos, werd het kerkje ontdaan van altaar
en beeideii en g e d i k t gernaakt voor de gereformeerde
crcdienst.
Door het grote gebrek aan predikanten duurde het tot
1586 voordat Kralingen in Philippus Minelliur een eigen
predikant kreeg. Door zijn opvolger, ds. Perrus Cupus,
een toegewijd leerling van Aminius en mede-ondertekenaar vaii de Remonstrantie, werd de gemeente nauw betrokken hij het conflict tussen Remonstranten en ContraRemonstranten. Na zijn vertrek naar Woerden kwam ds.
Jacobus Johannec; Watelier. eveneen5 een Remonstrant.

Beide predikanten zijn in 1619 afgezet door de Part. Synode van Zuid-Holland.
De bekendste predikant van Kralingen is ongetwijfeld ds.
Theodorus van der Groe geweest, die de gemeente van
1340 tot 1784 heeft gediend. Hij was een der laatste mannen van de Nadere Reformatie waardoor het gezegde ontstond: 'Van der Groe doet het hekje toe'. Dat de orthodoxe Van der Groe in de eeuw van de Verlichting vele
vijanden had, is niet verwonderlijk. Spottend rprak men
over 'de predikant van Kralinger veenboeren en turftrappers'.
Het wegtrekken van de bewoners in het begin van de vorige eeuw had ook grote gevolgen voor het kerkelijk leven. Op de eerste kerstdag 1842 werd de l a a t ~ t ediens7
gehouden in het kerkje aan de Veenweg en de volgende
dag werd de nieuwe kerk aan de Hoflaan in gehruik genomen. Het oude kerkje werd enkele jaren later gesloopt.
Doleantie
De Doleantie, die in januari 1887 in Rotterdam tot sfand
kwam onder leiding van de predikanten F. Lion Cachet
en W. Geesink, vond weerklank in Kralingen. Het feit dat
dr. Geesink daar consulent was, heeft ongetwijfeld daartoe bijgedragen. Onder zijn leiding werd op 8 mei 1887
een nieuwe kerkeraad bevestigd die de volgende dag brak
met de 'synodale organisatie van 1816' en terugkeerde tot
de Dordtse Kerkorde.
Op 13 mei 1888 werd de eerste predikant, ds. A.O.
Schaafma, door dr. Geesink bevestigd. Nog in hetzelfde
jaar kreeg de gemeente aan de Avenue Concordia een efgen kerkgebouw. Door de grootschalige woningbouw
omstreeks de eeuwwisseling groeide de gemeente snel,
zodat er spoedig behoefte was aan een tweede predikant
en een tweede kerkgebouw.
In 1921 werd de derde predikant bevestigd en enkele jaren later werd het derde kerkgebouw in gebruik genomen.
Bij het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940
werd ook de kerkelijke gemeente van Rotterdam-KralinJAARGANG 48/29- 24 APR1L 1 993

In 1932 werden op hasis van het plan 'Schicbroek' de
kerkelijke gemeenten Hillcgersberg-Schieb~oek-Centnim,
Hilleyersberg-Straatweg en Hillegercberg-Terbreyge samengevoegd tot de kerk van Rotterdam-Noord. Tevens
werden als onderdeel van dir plan de kerk van RotterdamKralingen en de in Ommoord woonachtige ledcn van Hillegersberg-Terbregge samengevoegd tot een nieuwe gemeente, de kerk van Rotterdam-Oost. Op 23 augustuq
1972 tekenden de hetrokken kerkeraden de overeenkomst
die op I oktober I972 van kracht werd.

gen zwiiar geirorfen. Vele leden verloren al hun bezittingen en verlicten de stad. In enkele dagen liep het ledental
met 340 tcrug.
Vrijmaking
De leeriiitspraken van 1942 en de tuchtmaatregelen van
1944 vcrvulden vele leden van Kralingen met zorg. Jn
april 1944 werden bij de kerkeraad veertien bezwaarschriften ingediend waaronder drie van kerkeraadsleden.
Mct een beroep op de nood der tijden maande de kerkeraid tot rust en bewaring vaii dc ccnheid.
Na dc afzelling van prof. dr. K. Schilder kwamen de bezwaarde leden bij elkaar om hun houding te bepalen.
Op 30 augustus 1944 ondertekenden tien kerkeraadrleden
de Acre van Vrijmaking of Wederkeer, enkele dagen later
g e v o l ~ ddoor 8 0 gemeenteleden. Op 23 september werden de ingediende acten door de kerkeraad behandeld en
de daarin gedane verzoeken af~ewezen,waarna zes kerkeraadsleden de vergaderin? verlieten. Na verloop van
tijd maakten velen zich vrij, zodat de gemeente begin
1945 ca. 200 leden tclde. Eén van de drie predikanten, ds.
F.A. den Roeft, hevnnd zich op het moment van de V i j rnaking in Duitsland als ~eestelijkverzorger van Nederlandse krijgsgevangenen. Na zijn terugkeer in l945 voegde hij zich onrniddelli$ bij hen die zich hadden
vrijyemaakt.
Na het vertrek van d%.Den Boeft naar Helpman werd zijn
plnnts ingenomen door ds. W.J. van Otterlo, die van Zuidhom kwam. Na enkele jaren van opbouw pakten zich in
1949 de eerste donkere wolken samen boven de gemeente
van Kralingen. Door verschillende oorzaken ontstond er
grote verdeeldheid die, als dc aak Kralingen', niet alleen dc gemeente beroerde, maar het gehele kerkverhand.
Drie generale synoden hebben zich met deze kwestie bezig moeten houden. Door deze moeilijkheden hebhen vele leden, waaronder ds. Van Ottcrlo, zich onttrokken en
gevoegd bij de synodale kerkgemeenschap. Bij de komst
van ds. G. Spijker in 1958 telde de gemeente nog slechts
130 leden. Mede door zijn arnbtcli,jke arbeid werden de
geschonden verhoudingen hersteld en het kerkelijk leven
wccr _genormaliseerd.
Groei van de gemeente
Ecn periode van grote groei brak aan in 1964 toen in de
agrarische Prins Alexanderpolder werd begonnen met de
bebouwing; van de wijk Het Lage Land. Ten behoeve van
het groeiende aantal Icden werd vanaf reptember 1968
een middagdien~tin deze wijk belegd in het noodgebouw
van de Herv. Geineente. In 1971 w e d e n de diensten in
het kerkgebouw aan dc Paulus Potterstraat in Kralinyen
beeindigd en werden bcide diensten voortaan gehouden
'in de polder'.
Inmiddels was ook een begin gemaakt met woningbouw
in de wijk Ommoord, gelcgen in het noord-westelijk deel
van de Prins-Alexanderpolder. De leden die zich hier vestigden, behoorden echter al vanouds tot de kerk van Hillegersbeo-Terbregge.
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Op zondag 1 oktober 1972 kwam de nieuwe gemeente
voor het eerst hijeen in de Irnmanuclkerk, het gebouw
van de Ned. Hervormde Gemeente. De eerste predikant
werd ds. G. Spijker, voorheen predikant te RotterdamKralingen. De gemeente, die bij de samenvoeging 525 leden telde, bleef yestadig groeien door de houw van de
wijken Oosterfiank en Zevenkamp.
Op 13 juni 1976 ging dr. Spijkcr, na veertien jaar Rotterdam-Kmlingen en bijna vier Rotterdam-Oost gediend te
hebhen, met emeritaat.
Aan de vacante periode kwam op 2 juli 1978 ecn einde
door de komst van ds. A. Veefkind. In zijn ambtelijke periode werd de mogelijkheid onderzocht om te komen tot
de bouw van een eigen kerkclijk centrum. Zijn gemndheid noodzaakte hem om in 1985 vervroegd emeritaat aan
te vragen. Zijn opvolger, d.;. H. Drost, die op 20 april
1986 werd bevestigd, viel de eer te beurt om op 22 juni
1990 de eerste paal te slaan voor het nieuwe kerkgebouw.
Twee dagen Inter nam hij afscheid in verband met zijn
vertrek naar Venlo.
Op 13 juni 1991 werd het kerkgebouw, ontworpen door
architect A. van der Lek, feestelijk in gebruik genomen.
Uit de vele ingediende namen werd de naam Ichtliuskerk
gekozen. Tchthus is niet alleen het Griekse woord voor
'vis', maar ook een acrostichon van het Griekse ICsous
Christor Theou Huios Sotèr, hetgeen betekent: Jezus
Chri~tus,Zoon van God, Redder.
Voorjaar 1993 zal begonnen worden met het opbouwen
van het orgel dat wordt gemaakt door Sicco Steendam uit
Roodeschool. Het krijgt 20 registers verdeeld over hoofdwerk, cometwerk en vrij pedaal.
Sinds 5 juli 1992 heeft de gemeente, na een vac~mteperiode van twee jaar, in ds. H. Folkers die van Hasselt
kwam, weer een eigen predikant. Thans telt de gemeente
6M leden en enige groei is nog te verwachten door de
woningbouw in de wijk Prinsenland.

Op gerînge afstand van de plaats waar in 1572 de gereformeerde prediking in ere werd hersteld, < t u t nu de Ichthuskerk, waar de bloeiende gemeenschap van RotterdmOost elke week samenkomt om te luiistcren naar de
trouwe bediening van Gods Woord. Een teken van Gods
liefde jegens ons en ons voorgeslacht.

KERK E N SAMENEEVI

Over twee programma's:

DE EER GODS EN DE GERECHTIGHEID
IN DE STAATSVISIE
BeginseIprograrnma's en samenwerking
Er wordt tiogal eens gevraagd of het GPV niet (nauwer)
kan samenwerken met de RPF. Prof. E. Schuurman en dr.
R. Kuipcr spraken over een confederatie.
Nu is een cclite confederatie iets anders dan een federatie
of' een fuïie. Federatie of fusie bij verschil in grondslag
bezekcnt ontploffing van de saincnstellende partijen.
Maar hij een confederatie (bondgenootschap) behouden
ook pafli-icn met substantieel verschil in grond~lagelk
hun identiteit. Wel is daarbij nodig dat er overeenTternming is in de beginselprogramma's voor de praktische
politiek.
In verband met een soortgelijke kwestie werd al in 1988
door het GPV hesloten tot een onderzoek naar de vraag in
hoeverre verscliiilen in heginselprogram tussen b.v. GPV
en RPF tot moeilijkheden bij praktische samenwerking
kunnen leidcll. Uit dit onderzoek kwamen enkele conclusies vrxjrt m.b.t. een binnen de RPF aangetroffen visie op
de staat Israki en de motivering van het christelijk onderwijs. Dc betekenis van deze conclusies lijkt echter alweer
gedeeltelijk achterhaald. De RPF heeft in dc persoon van
L.C. van Dijke een nieuwe lijsttrekker voor de Tweede
Kamer cn in 1992 werd na voorafgaande publieke diccussic door de RPF een rapport R~fornautorisrheSfaatsi.lsie,
RPF cn h ~awhi
t
run de oi,erheid gep~ibliceerd.De auteur, mr. A. Rouvoet. is de actieve directeur van de Marnix van St. Aldegonde-Stichting en het rapport kreeg een
warm onthaal van Eerste-Kamerlid E. Schuurman. Het i ?
goed dcnkbaar dat ook de heer L.C. van Dijke veel van
zijn benadering aan dit rapport za1 ontlenen.
Daarom is het actueel om een vergelijking te maken van
de li~jnen die lopen door het nationaal-gereformeerde
richtlijncnprogram van het GPV en die welke behoren bij
de van RPF-zijde gepresenteerde Refomatori~chestaatsvisie.
De nationauI-gereformeerde Richtlijnen
Het GPV kwam in politiek opzicht vwrt uit de ARP vati
1948. In de kerk hadden wij ons kunnen vrijmaken van
bovenschriftuurlijke bindingen en dit wilden we in de politiek ook. De Aincrsfoortse stellingen van T948 wezen
enige sleuzelvoorstelliii~en uit de ARP af (zoals die ointrent 'algemene openbaring', 'natuurlijke godskennis',
-
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'gemene gratie', 'soev. in eigen hing', de taak van dc
overheid, enz.), omdat deze zich 'wezenlijk van Schrift
en belijdenis verwijderen'.[
Niet te ontkennen valt dat de Vrijmaking als reformatie
een schok- of sprong-inomeiit in de kerkgeschiedenis van
Nederland was. Zij was daardoor ook een sprong-moment
in de geschiedeni5 van de chrictel~jkepolitiek. Dit bleek
uit de zenoemde Amersfoortse stellingen, die we! eens
'fors' zi,jn genoemd. Toch nemen we de toenmalige proclamatie van die stellingen, die door de Alg. Verg. van
het GPV in 1960 als officieel partijdocument werd aanvaard, voor onzc rekening. De afgewezen voordell ingen
waren afkomstig van dr. Kiiyper. Wel moesten de gronden en grenzen viin deze kritiek verder worden aangewezen. Dit is in de jiiren 1946-1980 bij herhaling gebeurd.
Daarnaast is vanuit Schrift en belijdenis geprobeerd de
door de kritiek ontstanc leemten constructief i n te
vullen.'
Centraal was daarbij de wens dat de overheden handelen
in dienst en tot publieke eer van God. die door Christus
kan worden gekend. Het is God om zijn lof te doen en
ook Jezus eerde de Vader (Je5. 43 : 21 ; Joh. 8 : 49-50).
De overheden zijn daarbij een oriëntatiepunt voor de hurgers. Ook art. 361 YGR herinnerde ons aan deze overheidstaak. Een streven dat de eer van God vol overtuiging
laat vooropgaan, Ievert ook meer inzet en vaart. Dit is
vandaag extra actueel. omdat na 1989 het besef weg is
dat we ons op veel gebieden moeten inzetten om de dreiging van de Sov-jet-Unie 'tegen te gaan. Bovendien geeft
een beleid dat publiek en met hoorbare woerden God de
eer geeft, de sterkste steunselc die de andere geboden van
God bijeenhouden e n zin geven. I n het richtlijnenprogram
van het GPV is de eer Gods de in7et geworden van de
eerste twee artikelen.
Nog steeds gaan dc openbare discusc;ies, die de meeste
aandacht trekken, over het financieeleconomi~chbeleid,
waarbij het oogmerk ieders comfort en consumptie i?.
Daarom is van GPV-zijde meteen gezegd dat de economische politiek niet deze oogmerken ais doel heeft, maar
uitvoering van de 'cultuuropdracht' of arbeidsopdracht
rut EPI' van God De overheid beperkt zich hierhij tor zaken met openbaar karakter, maar desondankï is de cultuuropdracht voor haar van grote bctckenis. Niet alleen

-
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de economische politiek moet Gods cer tot doel hebben,
maar dit geldt ook voor het milieubeleid, het algemene
bestuursbeleid, enz. Het vervolgen en berechten van
strafbare feiten, de defensiepolitiek, de handhaving van
de openbare orde e.d. vallcn niet onder de cultuuropdracht, maar onder de bewakings- en veiligheidsopdracht
die vanwege de zonde is ingcsteld."aar
ook deze moeten ter ere God4 worden iiitgevoerd. De eer van God is
dan ook de cpiic;van hct gehele voorgectane beleid.

Continui'teit van de RPF met de geschiedenis

van de AR-partij?
In het rapport over de staarsvisie van de RPF wordt benadrukt dat zij aansl~iitbij het gedachtengoed van ARP en
CHU. Dat sommige RPF'ers zich verwant voelen met de
politieke visie van liet GPV is volgens de auteur niet verbazingwekkend. omdat het GPV een afsplitsing is van de
ARP. Hierdoor heeft de RPF 'diepe worteIs' in de geschiedeni5 van de christelijke politiek. Er loopt een p i n cipiële lijn van G r w n naar Kuyper met diens krachtige
pleidooi in l R80 voor de soevereiniteit in eigen kring, en
van hem naar prof. H. Dooyeweerd die in aansluiting op
Kuyper en de s.i.e.k. ontwikkeling gaf aan de Wijsbegeerte de^ Wetsidee. Ook prof. H. van R i e ~ ~ ging
e n in deze lijn voort. In de jiiren '70 brak de ontwikkeling echter
af d o o ~het o p g u n van ARP (en CHU) in het CDA. De
voortgaande lijn werd koen opgepakt door de RPF. 'Dit
maakt duidelijk waar de wortels van de RPF in staatstheoretisch en filo.;cifisch opzicht liggen'. De RPF wilde
steeds 'op de schouders van anderen' staan. Zodoende
kon de RPF voor cen algemene maatschappijvisie en omschrijving van dc taak van de overheid ter~igvallenop het
vele refomatorisch-wijsgerige w e k dat door Dooyeweerd (en andercn uit zijn school) is verricht.
Als we dit lezen, lijkt het of de RPF denkt, dat het oude
AR-program van dr. h. Kuyper en uit dc tijd van dr.
H. Colijn uitstekend was om mee verder te gaan. Dan zou
de afwijzing van bepaalde politieke sleutelvoorstellingen
uit het AR-program door hez Amerrfoortse Congres van
gereformeerden in 1948 onterecht zijn geweest. Integendeel, met de oude AR-visie zou principieel gezïen nog
best verder gegaan kunnen worden. Pa? na 1970 liep het
mis vanwege de opmelting in het CDA.
Derelfde gedachtengang vinden we terug in de oproepen
van dr. R. Kuiper, de directeur van het Centrum voor Reformatorische W ijsbegeerte, om de perspectiefloze discussie die we vanaf 1948 voeren, een andere wending te
geven. Daarbij mmten we nu &én worden in een gezamenlijk anti-revolutionair cultuuroffen~ief.~
Kuiper doet
het hierbij voorkomen of het in 1948 alleen ging over
'een theologische kerkvisie'. In werkelijkheid ging het in
Amersfoort- 1948 hiik - en zelfs als inzet - om een gereformeerde polifieke visie. Niet voor niet? hield K. Schilder toen een speciaal referaat over de 'these' van de 'Gemene Gratie', met het advies deze 'these' bij
gereformeerde politieke vernieuwing bewust los te laten.
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Ordeningen in Gods natuur en Gods roeping

run de mens
We willen, evenals het RPF-rapport, nog steeds leren van
de AR-vrxirgangers uit het verleden en ook dankhaar ~ i j n
voor het velc goede dat God door hen af. Maar het verkeerde uit het verleden moeten noch de RPF, noch w i j
overnemen. Daarom moeten we niet vergelen of vcrbergen dat er al bij Kuyper twee lijnen zijn te onderscheiden:
1 * een schrirtuurlijke, gereformeerd-confe5~ionclelijn en
2" een lijn waaruit bleek dat hij nog niet los was van natuurrechtelijke gedachten uit her verleden (natuurlijke zedenwet, natuurlijke God~kennis, redelijk i n ~ i c h t .De
~
creatieve h y p e r vatte 7ijn beide lijnen samen in zijn
voorstelling over de goddelijke or.dinuntiP~z.Drze zijn
niet alleen de regels van de Schrift, maar o o k wettcn voor
de natuur, de logica, en7. 'Van een onderscheid tusschen
gewonc en Christelijke geboden weet (de geloovige)
daarom niet.'"rvaringsregels
werden zo op hetzelfde niveau gebracht als geboden van de bijbel met dc regel om
God alle lof toe te brengen. Ook verschillende onderscheidingen van de s.i.e.k. - voorzover niet aan de Schrift
ontleend7 - behoren tot deze ervaringsregels. Dooyeweerd, die veel aan Kuyper heeft ontleend, nam dit deel
van Kuypers visie integraal over8 en tot op heden kenmerkt dit het thetische deel van de WdW.y
Daarom zijn er ook in het werk van Dcxiyeweerci twee lijnen te onderscheiden: een schriftuurfUke lijn en een in de
grond natuurrechtelijke li-in. Volgens de schriftuurlijke
lijn ontrafelden Dooyeweerd en zijn wijsgerige vrienden
buiten het Woord van God om gevormde filosotîsche
stelsels en zij waarschuwden daartegen. Hulde voor deze
zaken, waarvan wij nog steeds vruchtbaar gcbruik kunnen
maken. Maar dit behoeft niet te betekenen dat we nu ook
de gelijkschakeling van enerzijds de schriftuurlijke gehoden van Gods roeping voor mensen en overheden en anderzijds de ordening die God aanbrengt cn aanbracht in
de natuur, willen overnemen.
Kuyper - en ook Dooycweerd - miskenden de rangorde
die bestaat tussen alle regels die God gceft aan mens en
natuur.'" In de rchool van Kuyper belandt de reyel voor de
overheid om Gods naam te eren, als nummer zoveel tussen
allerlei andere regels, om de orde te waarborgen, inzake
werkgelegenheid, de volksgezondheid, enz. De eer God.:
wordt ro ondergesneeuwd en de andere regcls worden IOT
daarvan nagejaagd op de manier van een soort van belangenafweging zonder meer. Dit laatste is de lijn van het natuurrecht en deze overwoekert de lijn van de Schrift.

Verval van de politiek van de ARP voor en na

1948
Al in de tijd van Colijn werd de lijn van het natuurrecht
gebruikt als glijplank naar een burgerlij k-liberale verwereldlijking van de ARP. Men kon mooi in de pas lopen
van het burgerlijk-liberale patriciaat en dan toch vooraan
blijven staan in de Gercfonneerde Kerken en in de ARP.
Dit proces zette zich na 1948 voort - en als gevolg van dc
kerkelijke veroordeling van K. Schilden c.s. in verïneicl

~empo." In latcre jarcn werd de ARP strijdtoneel vooral
voor de geschillen tiisscn vr)lgclingcn van een meestal pure natuurrecht-lijn onderling. Er was een conservatieve
ARP-achterban die met de KVP wilde samengaan voor
rnachtsvergrotin~,vooral in lokale situaties. En er waren
progressieve AR-radicalen die zich liever op b.v. de PPR
oriënteerden." Maar na 1970 was hct pleit beslecht en
ging de koers definitief richting CDA. De protestantse natuurrecht-voorstellingen konden in veel gevallen met
de r.-k. natuurrecht-vmrstellingen worden ineengeschoven.

Het ligt niet voor de hand dat de RPF als partij die 'politiek volgens bijbelse normen' wil bedrijven, de lijn van
dit horizontaliqerings-procesvan de ARP wil voonzetien
(en alleen het opgaan in het CDA afkeurt).
Voor vrijgeinaakt-gereformeerde kiezers en meelevenden
met Schriftgehonden politiek lag dit reed? in 1948 niet
voor dc hiind. Daarom is in Amersfoort- 1948, tijdens het
eerder genricmdc ïprting-moinent van de christelijke politieke en cultuiirgeïchiedenis, de natuurrechtelijke lijn uit
de AR-programs en -redeneringen afgewezen. Vastgehouden werd aan dc gereformeerd-confessionele lijn, die
eveneens bij Kriyper is te vinden.
Het kan nu duidelijk zijn hoe de lijnen van de beginselprogranima'ï van RPF en GPV hij elkaar kunnen komen:
Zuiver daartric de n:itiiurrechtelijke lijn uit!
Hel GPV, diit sinds enige tijd bezig is met een actualisering van zijn richtlijnen-program, zal m.i. erop moeten
letten, dat bij wijzigingen niet langs een achterdeur natuurrechtelij ke voorstellingen worden ingebouwd. Naast
Schrift en helijdenis kunnen de Amer~foortsestellingen
van 1948 daiirhij een haken b! ijven.
DG RPF zal met haar eigen gexhiedenis te rade moeten
giian. Het NEV dat i n 1972- 1975 een van de delen van de
RPF werd1< bhad destijds hetzelfde program als het GPV
cn had daarmee het sprong-moment van 1948 gehonorccrd. Soniinige RPF'en qcliijnen zich ook vandaag hiermee verwant te voelen.
Voor de RPF'ers die zich oriënteren op hen die pas na ca.
1970 uit de ARP (dan wel CHU) zijn getreden en de programma's van GPV en NEV tot nu toe weinig hebben gekend, liggen de ?aken anderr. Het slinkende aantal van
hcn dic destijdq hinnen de ARP wilden dat de AR-politick meer verhndenheid met God? wet zou tonen, vond
vaak ccn intellectiieel qteunpunt hij de WdW en ook de
RPF ziet de WdW al5 ~teunpunt.Haar grondslag wijst
naar de grondslagformule van de Ver. v. Calvinistische
Wijshcgeerte en verder uitdrukkelijk naar het door
Dooyeweerd vccl aangewezen 'grondmotief van schepping. ronde en verlossing'.
Toch vrezen wc dat Dooyeweerds visie geen sterke b a ~ i s
kan bieden iian een christelijke politiek-met-de-bijbel.
Van Riesicn bekende in een voor de RPF geschreven
brochurc dat hij inet de uitdrukking 'christelijke' politiek
niet gocd i i i t de voeten kan.I4 De gure lijnen van Kuyper
volgen diidclijk uit het 'grondmotief'. Dit motief klinkt
sommigcn misschien in de oren als een samenvatting van

de christelijke leer. Maar het is bij de WdW meestal speculatief ingevuld.'"

Publieke gerechtigheid
De auteur van het RPF-rapport verdedigt het 'gmndmotier en spreekt in verband met de s.i .e.k. over de normatieve structuren van de verhanden en over de vraag of de
s.i.e.k. liiet 'gesclionden' wordt. Dit klinkt als de taal van
het n ~ t u u r r c c h tGelukkig,
.~~
alï het gaat over zakcn van
beleid cn wetgeving die rechtstreeks met b.v. het (ic of 7c
gebod te maken hebbcn, blijkt duidclijk diit d c RPF in
zulke gevallen geen Itisstaandc natuiirrechtelijke inzicliten volgt, maar zich bcrocpt op dc Schrift. RPF cn GPV
verschillen dan weinig.
Als echter over 'confederaticve' samenwerking wordt gesproken (zie het begin van dit artikel) moet ook de vraag
worden gesteld waarvan de partijen uitgaan bij de vele
andere onderwerpen van de politieke agenda: overdragen
of behouden van verantwoordelijkheden door de centrale
regering; buitenlands beleid; industriebeleid, enz. Wordt
dan het gekozen beleid toch gefundeerd op natuurlijk inzicht ('gezond verstand'), of geschiedt dit vanuit een dominerende centrale opdracht die uin de Schrift komt?
Het RPF-rapport kiest nu in navolging van de WdW (en
van de vroegere ARP) dat de overheid de publieke gerechtigheid moet bevorderen. Rouvoet wijst op de talloze
plaatsen in Oud en Nieuw Testament waar staat dat de
overheden gerechtigheid moeten doen. De publieke gerechtigheid is dan de centrale opdracht, waarnaar het algemene beleid zich richt. We beamen dit uiteraard. maar
kan men ook niet zeggen dat de overheid 'het goede'
moet doen? En zou er kén partij zijn die zegt dat zij tégen
publieke gerechtigheid is? Met 'publieke gerechtigheid'
kunnen we (net als bij Kuypess nrdinuniiPrt) in onze cultuur zowel natuurrechtelijke als bi,jbelse kanten op.
Gerechtigheid is de hoofddeugd volgens PTato en Aristoteles, waarbij ieder het zijne moet krijgen. Art. l van het
Handvest van de V N noemt de gerechtigheid. en dan
moeten we vooral aan de mensenrechlen denken. Ook het
CDA zegt dat het zich inzet voor de publieke gerechtigheid.I7 De auteur van het RPF-rapport laat niet na de door
hem niet bedoelde visies op 'publieke gerechtigheid' te
corrigeren. Maar dit bewijst juist dat 'gerechtigheid' in
onze cultuur een kleur-vrij verzamel-begrip is. Daarvan is
het publiek doen blijken van Gods eer hooguit een (gemakkelijk weg te laten) s u b ~ n d e r d e e lWe
. ~ ~vrezen daarom dat als een partij die 'Arne~sfonrt-1948' niet honoreert, de vragen van algemeen beleid wil bezien vanuit de
publieke gerechtigheid. er een nieuwe reeks zwakmakende natuurrecht-ideeën wordt ingevoerd.
We hopen dat men ons van RPF-zijde niet rni~verstaatals
we nu zeggen dat het ons zal verheugen als ook de RPF
de algemene politieke problemen primair wil zien uit het
centrale oogpunt van de Gloria Dei per Chi-isaum.
Dit brengt een serieus bondgenootschap dichter onder bereik.
A.J. Verbrugh
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hmcrsliiortl C o r i ~ r e sv. GcreCormcerden, slritritiin$ 1-4.1948. siclliny
I I en 7. %ie h.v. C;SI'-GrrErirbl>ciPkIP4HlR8. uirg. GPV, Arnersfocrn
1988. 63. [ti dii opstcl. dat nier cxplicict ovci, ~rondslngvcr~chillcii
m<sen parti,jcn hanrlclt. heperken we ons iii7uke de Arnerslcinrtw slellingen
tot dc dircct-pro:liniii~crictiiczakcn. dil< tot k n r c ~ t i cdic
< iiict onniiddcllijk ya:in over dc 1rienm;ilipe rthirche cri\i\ en vragen inzake de hetekenis van hcli.jdcnic cn kcrl. Wij ' l o ~ nhicr dus nict omliccn'. mnar zc
rijn in dit o p t e l niet recht.;treek\ ;liin de nrrle.
]Z.J. Vcrtiru-ti iri GPV-Gcrlonhborl, IY4N!XX. a.w.. 32.
' Id.. I!nii*ci-.i.rt,lr n Aiirir-(.irilrrriiiiic~ir11. Vuurhnak 198.3. 26-28,
Ariihcl: .Vririruit met (in\!. rlin R. Kuiper in ,VB van 10(1 l ?j-2-1997.
A.J. Vcrbrugli. 'Dc z.!. nntiiurli.fkc fidcnwct', 0 n . c Polrreiimrr. okt.
1454. 80-42. Vrcl verdcr op cle maierie inyxaand: J. Driumn. ,Nrifrriii-vrrlir. rrti hcri.iri~~,!~c~rr
jirtls?. Kampcr bijdr. XXI. Vuurbaak 1978.
9.
K~rypcr.HPIrr~lii~iisnrr~.
Sirine le,ingen. Arnsienlam 1 KYH, h 1-62,
' K. Vcling. Dr ~lir-iisr
vrrii cl. oimri-hr-id,uiig. Gmen v. Prinstcrcr-St..
Hainevcld 1987. 37.
%. Doriyewecrtl i r i Dr Rq(iiinicriir.29- 10- 1Y 77 (Kuypcr-Herdenking$niinimcr). Nakit Uooyiurccrd hier o p hlz. h3 afstand iieemt van invloeden vuil dc hurnnni>ii>chckcnni~theriric.die hij in dr. A. Kuypcn E~ic-.rl.
Hvil. C;ri(t,qcI.Ii.;i;inrroF. ~ l i i i hij
t zich op hlz. 63 :eestdrifii_o aan bi j Kuypcrs Stonc Ecz.. u.nariiit hi,j tinnr o.m. dczclCdc blz. vcrwi,jst als hicrboven in nticil h.
U J. Uoiiina. Kritist-/ierrriii~t~kcniii~rii
hrj d(' Ii'drlw. Kntnpcr bijdr. X I X .
Vuurhn:ik 1976.40 e.v. LIIde7e werit in 1 rilifiJ3hcionr Dnoyeweerd gegevcii nnn~liiitin?ilog srccds ncIiiccl i$ in de WdW tooiit b.v. hel recen[e. van reTom1;itriricch-ivijïgerige 7ijde aanhevolen hriek vdn R. van
Woiidcnkr:. (;rloi~rtirldrnkt~ti.
Kampcii l'IY1. 29-3 1.
l[' A.J. Vtirhru~h Dr priliiirkr pcir-rijr." iii hlrdr.i-lrinrl 111, Rotterdam
1963. 49-51, %o kw:iin hoycwccrrl ertoe tc leren dat de chrisrelijke
sta;iicidcc wiirrli ucergcpcven clrinr tle \iaat die de s.i.c.k. erkeni ( D r
rhi,rsrrfijk~
srtiur.ricltv,. Aua-ii kt?.. 1'136).
" In l W4 plcitic ,\R-riorirtlvoertlcr J.A.H.J.S. Bruinc Slot in zijn Rp~iiriiiir,q cir Uii:rrl~t(Wageningen) ondiibhelzinnig voor een neutriile princi~'icc! klcurlo~chtnlii; in 1950 plcitic de AU-trncrievoorz. in de E.K.,
A . 4nein;i principieel vooi- regering~inmenwerkingvan de AR met alle
gmtc ~ w t i j c r oi p yromi van crkenninp van d c dcmocrntische vrijheden.
Dit Icirjdc rnoc d:it in l9h5 o p praktisch zebied geen diepgaande ver~chillcrirnccr tubccn ARP cn andcrc yrrite pnrii,jen uerden s e ~ i e n .
I?
AR-voorz. W.P. Rerghuiï verklii;irrle: De ARP i\ in her lierkelijke mcumeniscli. iri hci priliticbc mrindinal en in hei sociale radicnal {P.L. van
Enk. !l(,ofìorhr vtiii dc Alll'. Kaiiipen 1986. O). H. Algra was in de periode nn Rerghuic een van tit. weinig rivrrgchleven publiek hcztirgden
inzakc dc AK-koci.~.
l ' Van 19hh/7Z was er ecn cin~ciIIccli~e
hond~ennoischappe1ijl;csameniimcrking tusscn GPV cii ?] E V . ?Indikt deze zich van elkaar hadden locgernaahi. ncrd het NEV heïinntldeel van de RPF (Th. Hnasdijk. Itlrinin,y
?c:#( li?, r w i Ii~st~/ii.r,i,in,~
rcrii Oe /<!'F.. Leidcn 1985, 30: 97).
l' H. u;in Rietsen. CIiriifPl(jLr
priliiirk in rrir M Y I - P I ~:rlndt,i- Gorl. Mam.
v. St. A.-SI.. Nuncpcct 1990.79.
I5
W. N i c k r . 'Woord i i i Scliepping'. Lrrcpriin. 1959. A0 e.v.: A.J. Verhnigh. 'De Wctcidec'. O I Polirr~dn~t~.
~
dec. 1900. 123 e.v.: J. Dounia.
Kririrr,lir ~lrrirr..:t.w.. h.v. 32 c.\. h'n tle dtxir Douma uiipebrachtc kriiiek
qclirccf I I. van Ricsscn d:it Iiij de hoge u:aarde die h p e w e e r r l hechtte
aan hci ~rrinrlmriliei'. 'nict juisl' acht ('Een discu5sie over hnofdïnken',
liriimc,~riixq.
dcc. 1'177, 8 3 ) .
I h Op een antlere plaais is Rouvtiei veel duidelijker alc hij oyirnctki dat
anibtcn vcrscliillcn. cti tlrii drimoin he? fiinctioneren tot Gods eer 7ich in
kerk. ~t31ii.peliri cn 5choril ielhen\ o p nndenchcrden wijze manifcsteen.
[T
Hei CDA-rzippirt river een chr.-dcm. vihic op overheid en snmcnlcving Iicct Pirhlic,kc, C;pre(.hri~*hrirI
( t loiiten 1990). H.E.S. Woldring vergclcck t l c ~ ernci hci nl~cmccrihclntig i11 d c rcc pliblicn (CD I,'t,rhcniriirRrri. lchr. 1993.691.
lx
H. van, Ricsxcn whrccf diti wc wc1 intuïtief wcrcn war _ncirchti~_hcid
i\. rn;iar lier niet kiinnen iiiileggen tClir-.poliiirk en7.. a.w.. M).
I
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GEKNIPT VOOR VANDAAG

VERANDERING VAN LEVEN
k1.r God i ~ a a rnrij tor komt en d r Ir~iriingiii iltijii Iei'eri tieenir.
i-uakr clar het ~ I P P S inrrei-lijk
I
i*atl mijn b~staaii.Grid iwi-k! iti
niijir hart, iii Itp? diepsr i8rrn mijn g~ílachteii.Dc Hcrc .lcrrr.r
spi-erkr oi8ri.ren komrii umnnenJ ~ j dr
j nirn.~.Ei7 Puirlrrs geriri,er.
drrt Cliristzir iir Iirni Icrft er1 Itij~elfnier nteer.
De lefding i,nii Gor/ is rcn kirliitg r l i ~iti niijit kiwi iii,qi-ijlir.rlir
mij11hart hrherrst. dir. mijn hiiiirriis~r,qed(>rlt~t,it
i*ci.tindrrr.
L ~ i ' p n s l ~ i d i nen
~ q Irvrnsi.rrnnd~rin~
hnngcii i n lrerl i i ( J r 4 M ' sliì n p n . De i - e r a n d ~ r r nvan
~ Irirrr Ir P F I ~I Y I I I T M ~ Udr
~ I i.oot. (ie Iei.ciirl~idrn<y.
It'uni God it.o(iirr ei] M'PVLI nier i11 de nictlr. dir rlr
zonrlc Iir~fi'~c~f,
er? doct.
Eii rlc Iei.~ri.iEcrrìin bi-en,qrrle Iei.en ~ i ' e i a n d c r i t tnr
~ ~ qrraiid rri :ct
íhlrc vnnrr. IVant God maakt de n7cn.i die HIJ wil Icgirlo~iprt hrh r r ~ r r n klanr
.
voor rijn doel en i,erunrici r henr, ;orlot hij IFrm
Raat dicncn rn i.ci.cr.cn.
Cocl zond Zijn Zoon oni 011s l e i w tp i~rrcrndririir n (itis Zijir Lryen re ,Tewn. Hij clie imreemd M'CIS in i i c x ~.rrrli?vair :ri5rr.li! rbri
r ~ l f ~ ~ n o e g r u u m h elierft
i d . ,g~:rgd.dor n.ij Iir! kntrinkr~jkdr~i-Ftrrnclrn nict kunnen ~ i c ten:(]
n
M.Pi:an horen ,qelioi-en M ' o I . ~ ~ ~ I .

Muur dut1 ~ ' o i - doto k 11.~1drrideluk, dat mer i.ei-und~rii~<q
vati Irimenniet berioeld i+.orílreen imei-hereritr~.een opkalrfntrrrn. rrri
/liei+n a t ~.rgsrijjdriirii daar u a t aniij?/akkrii. :Wriai- (lar ernrer
b r d n ~ l dnmnrdt t.rn i.rr.aiihriti~iir rit ~.orrel.een u.rrLrlijke oni:rtrii~(:dp andrre k m t irit. Ei- :ijn hecl w.ar nienseii, die ucirri d r
Irrriienliait~;ni.ecl n8eienre siroeieti eri :nibcrl Nbrrrn o p tr srliil~ P I - P I (lul
~ . ,je hij opper-i*lnkki,qehesrhn14wii?,gr r n w.ij Iingr durik
iwn Ircn XiYjgr,
En ook zijti er rhi.isrrnrir. ílir irr hrt sticieicti cir I + . P R ~ . I aaii
I~~PII
d r hrtItrnX-nnt n e l ii,ar hrrl rt-g .rloidi<y:ijti eti een ).pi-u4urrrlnrisd r itldrt~kmaken. nmnthui3 1ri.en autigaat. Muur dur neemr t i i n
ii'cg, dur LIP cerst~enoemdemens ,reen lei-eiisibriaiidrrinp h r ~ f t
ondrji-~uunpit
hui-! n n h ~ k e e r dre,qei?oi.~r
God stoot.
En drrt de n,ei-keI+k nn~gekeerde.ook al {T. :;j11 Ici-cn ~ i i ri.lrX-krt
Inos. eeii radirun1 andere irilinrrdin~í~
tof Gcid cti ~Irrsror allrs
herft <qei%inrjen.
i.ryyrlckrti hij dc nrciir rìic rlc :niirle Ijeflieefr.

Ilcr ~ i , u i i ~ rvlrcrtrlr
l i ~ niet allrrn. dat ik pcti i*eiriitrlr~.iit~
/iodi,q
heh. drc ccn jiehooi-re xeitnenid ivnrdr er1 dar nirinoild zrc /i:rlf
g~hoi-c,ti LUIF IUIPII nloi-doir. Maor hrr i.~i-ko~idi<~t
oot, dor d r
C;ac.<troti G o d , Die d~,:e grhorii,re heii'pikt. ri- is. <qr,criqpIi
ir En
d r Rijhe! r~oenit duornice vr?] hr\tr7u17ílí, nrei-ke/~~k/ieií/.
(!e
imrctt\?d~
en d r blîjdrc/iup i m u iuIIeri,
~
dip i.ooi lict HJonr(! i m f l i ~
Goci Itehhetr lei-ert biligen
lenaunds g&knrrr vraat irnnir hinrien ;rjn ri<qrnniur l i t . P3r imerundeiiitg irunhe! ki'eit is iii dr reisrr oatilc,q rn in d r KI-oririeen
~ ' r l - Imun
k Gnd.r G E P S ~ .
M i j ~ i/PVPI? nkordt ra di ra(^/ vcr-andr,i-r/.mij11 lrort bi40r(i?gr bo,qrn
i v o i G o d , mijn hintrrnstc i+.or-(/tPPI? ~ . o o i r p l ~ a r\'ooi.
s de Grr.rt
van God. mijn wii' cigordfL q r ~ ~ i l lcn
i g mijn i,~rstundh r ~ ~ r -eir
ip~
n ~ i j n:iel ,?nar i'~rlan,qrntianl- God - dooi- het leien en hcirrir
i*aiiher ~ v a n ~ e lvan
i e J P T I I S Chrirtztr.

Dc Ici.cn.ri.c~unri.~
rirg is eeti cl.PrXrlilke imeinticlrriri~.
Oir niriisrir
monkt tot God.<krnrici-eri en hirn lei'eit teiislottc h e t uorc-lrri tor
P C I I Ici~cit.riut r4ii God 1s en o p God zich richt rr2 in rjr orn,cnng
mtv rn de clirnst imairGod rijn Alrootstr i mcii~rir~
i
i~ri~dr
Kaar K Sieismn. 'Het christclyh Icvcn'. 1939.

JAARGANG 68129 - 24 APRIL 1 993

Een eerste indruk van de generale synode te Om men
1993. Meer kan ik u nog niet geven op dit moment. Het is
nog de fase van kennismaking, met elkaar en met de stukken die op onze tafels werden gelegd.
Op de vooravond werd de bidstond gehouden. In een vol
kerkgebouw bediende dr. W.G. de Vries het Woord vanuit 2 Thess. 3:1-3: het evangelie heeft snelle voortgang.
Mensen zijn daarvoor in touw, het Woord loopt zelf niet.
Maar Paulus vraagt dringend dat de gemeente voor hem
zal bidden, de voortgang van het Woord zal gedragen
worden door het gemeenschappelijk gebed. Zo wordt het
vertrouwen gevestigd op de kracht en de trouw van God.
Tegelijk zegt dit veel over de inhoud van ons gebedsleven; wat staat daarin centraal?
In de geest van deze tekst werd vervolgens heel het werk
van de synode, van haar leden en medewerkers, aan de
Here opgedragen.
De volgende dag, woensdag 14 april, werd de generale
synode geopend. De plaatselijke predikant, ds. H.J. Siegers, sprak een woord van hartelijk welkom namens kerkeraad en gemeente. Vervolgens werd onder zijn leiding
het moderamen gekozen, dat u inmiddels al wel bekend
zal zijn: ds. M.H. Sliggers werd gekozen tot praeses, ds.
B. van Zuijlekom tot assessor, ds. 1. Luiten werd scriba I
en ds. H. Folkers scriba Il.
Op dat moment kwam een einde aan de voorbereidingen
van de synode, die zeker een afzonderlijke en eervolle vermelding waard zijn. Het is werkelijk geen kleinigheid om
samenroepende kerk van de meeste vergadering te zijn!
Maar zo te zien was aan alles gedacht, en meer dan dat. In
het moderne zalencomplex van onze zusterkerk te Ommen
waren tal van voorzieningen getroffen om het verblijf en
het werken daar zo aangenaam mogelijk te maken.
Zo kon het werk beginnen. Een begin, dat weinig opzienbarend is. Commissies worden ingesteld, ieder krijgt zijn
deel en iedereen gaat lezen, lezen en nog eens lezen. Dat
gebeurt allemaal in stilte. Maar het is de bedoeling, wanneer straks de plenaire vergaderingen gehouden worden,
dat er dan al veel denkwerk is verricht.
Wellicht is het interessant om al vast een blik te werpen
op de zaken die op de agenda staan. Het valt namelijk op,
dat, naast bekende zaken, ook tal van nieuwe onderwerpen worden aangesneden. Daarin zal deze synode (eventueel) baanbrekend werk moeten verrichten.
Maar liefst vier particuliere synode's vragen om opnieuw
na te denken over de deelname aan de verkiezing van
ambtsdragers door de zusters in de gemeente. Een oude
zaak, maar nog niet eerder werd er zo nadrukkelijk aandacht voor gevraagd.
Er wordt gevraagd naar het levensonderhoud van onze
theologische studenten. Er is veel veranderd op het gebied van kinderbijslag en studiefinanciering. Maar dat
niet alleen. De vraag wordt ook gesteld, of (elke vorm
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van) studiefinanciering
den moet worden.

door het rijk (nog steeds) ontra-

Dan is er de liturgie. Mag de ouderling de zegen opleggen? Een oude vraag, waarop het bevredigende antwoord
kennelijk nog niet gegeven is. Nieuw in dit verband is de
praktijk van de aangepaste samenkomsten en/of kerkdiensten; wat is daarin liturgisch toegestaan? Er zijn nogal
wat verschillende praktijken ontstaan op dit terrein.
De zaak van de Bijbelvertaling zal aandacht vragen.
En dan is er ook het pastoraat aan doven en slechthorenden. Een nieuw deputaatschap rapporteert voor de eerste
keer en komt met tal van aanbevelingen. Ook is er het
voorstel een predikant speciaal voor dit werk te beroepen.
Zendingszaken zijn we wel gewend op de synode. Maar
nu ligt er een voorstel om te komen tot de oprichting van
een zendingsinstituut. Ook de zending onder de Joden
vraagt de aandacht.
Deputaten-curatoren
van de Theologische Universiteit
doen voorstellen om te komen tot stage-onderdelen in de
opleiding. Een fris geluid, waar nogal wat mee samenhangt uiteraard.
Een heel indringende zaak is de problematiek van de (gevolgen van de) echtscheiding. Wanneer mag een tweede
huwelijk wel of niet, en zal dat ook bij verhuizing op de
attestatie worden aangetekend?
En dan de kerkelijke examens waaraan de toekomstige en
beroepen predikanten zich moeten onderwerpen; moet
die praktijk zo blijven of is zij voor verbetering vatbaar?
U ziet, een scala van onderwerpen, die zeker niet allemaal even doorzichtig zijn. Voeg daar nog een stapeltje
bezwaarschriften aan toe (die achter gesloten deuren worden behandeld), en wij voelen met elkaar dat het gebed
om wijsheid dagelijks nodig is. Het gemeenschappelijk
gebed.
Dus voorlopig krijgt u niet veel te horen. Op een enkele
zaak na, die haast heeft. Zo is prof.drs. H.M. Ohmann al
aan het eind van dit seizoen pensioengerechtigd. Voor
zijn opvolger, die in september al zal moeten aantreden,
telt iedere week.
Maar verder wordt er in Ommen gebroed. Gebroed op de
stukken. En u weet, een broedende kip moet je niet storen. Tegen de tijd dat er wat hoopvolle geluiden uit het
nest komen, hoop ik u verder te informeren.
B .Luiten
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PERSSCHOUW

Samen zingen
I n »r G'ri.qfi)i.~~~rrrrIc
Kci.Khodr i.o»i. het Nnniden van 26
iiiaart j.1. ïclisijft ds. A. Boersma:
Samen /.in~en.tiet is één van de mooiste dingcn dic er zijn. Als
je sainen van je hlijdcchap getuigt. Of ook iii moeilijke ciiiisiandigliedcii sriiiicii jc vcrticiuweil mag belijden. in tle hemelse Vader. Hct ik ccn gi-oot geïchenk viin God. dat wij dit mogen docn.
Een geschenk van de HERE. zo mag ,jc ook jc eigen psalmboekjc zicn. Hct gercfnrineerd kerkboek. er is jaren aan gewerkt. En
lateii wc Iict nol; ccrlijl; zeggen: e r ~ i j offers
n
voor gebracht. rnct
mime door cle oudere broeders en 7iistci.ï. Die veel van war hen
vertrouwd was kwijtrnakteii. Eri nict langer uit volle horsi de gelicfrlc psaliiieii mee konden zingen. Sottis wordt daar wat denigrerend over gedann. Milar ivcg iiict die ininachlende taal. Want
we ctnati Iiiei. voor ccn Iiccl ïtuk geloolis-beleving van vorige geiierriiirs. Die hekeilde woordeii werden nict mccgexringen uil
slcur ril' bi-igclotir. Maar vol overtuipint, vnii Iiaitc. Z w ~ l ïook
vandaag tiog in epti dcb:it mct Kuitcrl iemand 111sdr. Hwk coticrcct zi-jii pclricil- hcliidt. niet de berijtnde woorden viin Ps. 56:
^Ik rociii in God. ik pi-ijs her onfeilbaar Woord. Ik hcb het ~ 1 1 '
liit zijrien riiond gclioord!'
T:ial viiti liet geloof. ;i1 w:is hct mrigeiiji; niei leilerlijk terug te
vindcn in dc yi-ondiekst. (Hoewel. Eiet zou hecl vruchth:i>ir
na te rum. de invloetl van de kanttekeninyen van dc ïtutenveiiiiIers op de nudc hcri-jming. wiiar wij hepaalde zinnen vaak afge(laan hchhen mei het scheldwoord 'stoplappen'.)

dic tcrechlkwarn tussen de wal van dc proelhundel eri het rchili
van het Gcrefnriiieerd Kerkboek.
Enhele jaren geleden plcittc dï Smelil, ervoor, om hct licd vaii
de weck in te voeren. Een psalm, een gezang, dat op de scholeri
geleerd zou worden. en in de eredienst pezniigcii.
De Lorg, die daaruit sprak. voor de geloofs-overdracht aan de
jeugd van het verboiid, ook in hel leren van het lied ilaii (ie kerk,
laat dic onï dier rorg zijn. AI? ouders. niiderwij~ers,jeugdlcideri. verenigingswcrkerï en koorzrtngers.
Anders zakt ccn gcrefui iiiecrde tangcultuur rn. O m plaats ie niaken voor her meetleitien met hct rcmrinïtranhe volkslied: coinc
in rny heart. lord Jesus. Het klinkt in liet Engels wat lictlilkei.
maar daar wordt het nog niet scliriftuurliik van1 S~inienzingen
voor de HERE, dat is iets geweldigs. En hoe jonger, hoc iiiciaier. Kijk maar. hoe vol overtuigiiig een kinderkoor juicht voor de
Vader. Of hoc cnthtiusiast een jeiiydkoor jubelt voor de Heiland. Als inaar cins relig~eucvuurwerk nict verhinderi. dat het
echie geloofsviiur kan blijven hraiiden. En onze kritiïchc geesi
Iict wcrk vun de Heilige Geest niet gaat tcgcii\laan. Voor de bcIcving, de bevinding. van het warc gelrioi, kiinneti wil het
psalmboek nict misscn. Wani in onze pialmcii ringen we mee.
met Gods Geest. In dat loflied vindt onze God zijn rigen werk
tcrug. Eii Hij is blij met zijn kindercii, die /.ingen voor Hem.

W.G. de Vries

Intussen was es d;irikhiinrhcid vnrir ccn nieuwe berijming. En we
hebben oris best gedaan ons dic bci-iiming eiyen ie maken. Compleet rnct dc nieuwe zangwij~en.Ook daarin zijn nudcrc hrrxders en zusters voorgegaan. Sominigcn zelfs in het uit het hoofd
leren van de nieuwe tckstcii. Om in:i:ir goeíl inee te kunnen zingcii.
Maar hoc hcïtaai hel. rlai we nu al weer op dat kcrkboek uitgekeken zijn? Zo zelfs, dat U I gcplcit word1 voor het zingen van
andcrc licdcien, in de rrediensi.
Kotnt dat inisschicii. riindal wij onc kerkboek 'in de kerk laten
liggen"! Psalmeri zingen. d;it doc ] c nog ' s zondags, in de kerk.
Maar door de week zing je hccl wat anders. In het gunstigste geval nog wc1 gccïtclijke liederen. Of anders...
Maar om je eigen kerkbock tc gchruiken, ihuic, op school, op
liet koot. op een er~nn~clis:itic-~crga~1rrin_o?
Vreselijk acliterlin:ild, nict bi.1 tie t~.jd,yeen ruimte voor gevoel cn crnotie.
Mcrkwaiirdig, als rip een conyres met enig afknjzen wol-dt gereayeerd. als voor het ziinguur gckri7en is voor psalmen en kerklicdcrcii. 'Zingcn we dan nier uit de E&R-biindel?'

M;mr de jeu~cl.dc jciigd! ilc jcugrl wil vuurwerk! De jeiipd wil
die antieke psalincii nict iiiccr. Dan denk ik: laten we nu eens al%
knlwasïen gelovigen hei yesprek vocirn. En niet ïteedï ons verrchziilen acliter dc jcugd. Muur gewoon eens uitkometi voor cigen mening. Hoc Lniiit rlc j c ~ r ~-dulihan$. %ommigejonpercn,
want rik le~rgdhesixii niet - tot linar voorkcui voor de evangelischc \oiig!
Met hei oog op dic icugd hebben we een eigentijdse berijming
geki.eyeii Miirir Iichhcn wil w m s yedacht: nu zijn ure klaar? En
hehhen we ver~iiirriddat Iietl de ,jeugd [c lcren, en IieCíIe ie kweken voor lier kcrklicd'? Jiiist hij de huidige generatie joiigcicn,
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DICHTERBIJ
Een nieuwe reeks over zending!
Zending dlchterhij heeft de moed en de intentie
bezinning te geven over de gereformeerde zending Deze nieuwe reeks staat onder redactie
van dr. Chr Fahner, drs W van Heest, dr. L.J.
Joosse en ds. D.Ph.C. Loailen.
Het eerste deel heet Leren hoe hij wand'len moet
en biedt zes opstellen rond het belangrijke thema van de verhouding tussen woord en daad In
de zending. D e bilbelgegevens komen uitvoerng
aan bod, terwijl ook naar de zendingshicterie
wordt geluisterd. Tenslotte worden concrete
werkvormen aangereikt
Medewerkers aan deze bundel zijn ds. J van Amstel, drs
M.K. Drost ( t ) , drs. W van
Heest, prof. dr. B.J. Oosterhoff
en dr. L. Westland
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BEROEPEN
Beroepen te Cieil i.c.in. Nagele en te Nijcga-Opeinde
i.c.rn. Mildntn: R. Kuipers. kandidaat te 's-Gravenhage;
te Emmeloord: R. ter Beek te Langerak en Gorinchem; te
Geeï: W. van der Schee, kandidaat te Kampen; te
Zwijndreclrt-Grcycile Lindt: R.J. Blok tc '+Gravenhage%uid/Lotisdriinen.
Redankt voor Bunschoten-Oost: H.M. Smit te Uithuizerrneeden.
Beroep leriiggenomen: de kerkcraad van Nieuwegein
Iieeft Iict bcrwp. in januari op kandidaat F. Pomsira uiigebraclit. tcruggenomen i.v.in. het zich voorlopig terugtrckkcn van her peremptoir herexamen.
Predikantsplaats: De tweede prcdiknntsplaats te Horigkcrk i \ niet opgeheveii, zoals abusievelijk waq vermcld
(Handboek blz. 265).
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Dick Mostert
Eenzame f akkeldragem
Jeugdpastoraat en praktijk

De communicatie tussen jongeren e n ouderen is niet optimaal. Hoe pak ]e dat in de
praktilk aan? D e praktijk van
het 'ouder -, 'opvoeder' en
'jongere -zijn. Samen m een
kerk. Hoe verder? Dit boekje
geeft een nieuwe handreih n g Luisteren1 Begrijpen!
Oefening1 Zó de fakkel van
het geloof doorgeven en
brandend houden. Niet eenzaam bliiveni
q
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ADRESWIJZIGINGEN E.D.
Ten Pust * Sri-ihrr: T. Tamminga. Kijkswcg 147, '6792
PD Ten Poct, .a (05902) 3132. Dirxronie: FI. Scholtens,
H. Veldtnanstruat 8,9792 PN Ten Post, .a (05902) 2922.
Tilburg * Sri-ibu. A. Rienks. Hondsdraf 42, 5161 WG
Sprang-Capellc, (04 167) 79450.

Verkrilgbaar
bij de boekhandel

b.v.
<O""

" Al\ regel hoirii dic tidrrs-ceyevenh in de7e iuhrick thuis. die
nok te vindcn zijn in hei H:indhoek.
" Ook het nieuw< hctrcffcndc heroepineswerk. examina en
"

p!-eekcunsenien. pnrticulicrc cn generale synoden. kerkelijke
npc~~da,
jiihilc:~. rivcrleden prediknnicn cn het iiieuws van in
Iict Hniidhock vermelde verenigingen kan worden ingestuurd
(geen venlapen!).
De reductie vmi rk riilirick Ixhuiidi i.v.m. twschikhrirc ruimtc zich lict rccht vuur. inkimatie in te koitcn of niei op le ne-
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* Gegevenï

cliencn uitsluitend srlii~iftrlijkopgegeven tc wol-den: De Re fnrtnatic. t.a.v. 'Uit de kerken'. I'osthus 25. 4460
A A GOES. Pri fkr IS ook mogelijk: (01100) 1 W92.
'': tri hct ~lpcinceiigeIrli: inromatic dic dondertlapochtend bij
ciiis binnen is. <raat :iQdiukt in De Reformatie van dc daar~ipvolgentieweek.
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Ds. J.M. Goedhart
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