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OP EIGEN BENEN
Over opvoeden tot zelfstandigheid

'
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Wat is zelfstandigheid?
Voor iedcr die kinderen opvtiedt, i5 dit het richtpunt: Je
leert je klnd op eigen bencii staan. Je voedt hclt op tot
zelfstandigheid.
Op zichzelf cen heel natiiurli jke gang van zaken.
Maar wal verstaan we ondcr 'zelfstandigheid?' Is dat je
kinderen hrcngen tol: breken met de opvoeders? Ze helemaal hun cigen gang laten gaan? Zodat ze zich van niets
en niemand nieer wat aantrckkcn?
Ook in dc Bijbel lezen we dat de Here God zijn eigen
volk opvoedt tot zelfqtandighcid. Leer maar mee in Hosea l I : vs. 1: 'Toen Israël een kind was, heb Ik het liefgehad', vs. 3: 'rk leerde Efraïm lopen; Ik nam hen op de armen.'
De Here wil zijn volk brengen tot 'staan op eigen benen'.
Dat betekent niet dat Hij zi,jn volk wil brengen tot totale
onafhankelijkheid van Hem. Met name in het voorbeeld
van Hosea hckfaagtde Here ~ i c erover
h
dat het volk' waar
Hij zoveel m r g aan besteed heeft, Hem de rug toekeert.
En dat is juis1 niet de hedoeking.
We moeten onzc kinderen opvoeden tot zelfstandigheid.
Dat betekent dat we ze leren dat ze. net mals de opvoeden. afhankefllk zijn er1 blijven, hccl hun leven, van de
Here God.

L

Op eigen benen

Opvoeden tot zelfstandigheid betekent overigens wel dat
je je kinderen voor een deel las inoet laten. dat je op moet
houden met ze te 'betuttelen'.
In veel gcvullen is dat moeilijk genmg.
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Op weg n a a r zelfstandigheid: leiden of lijden?
Hoe vocd je je kinderen dan op tot zelfstandigheid'!
Is zelfstandig worden een proces wat in het kind zelf opkomt? Mnet je het stimuleren of afremmen, of komt hei
vanzelf?
Wanneer begin je er eigenlijk mee?
En is het niet vreselijk rnoeili,jk iets wat je 70 dierbaar is,
toch weer 'uit handen' te moelen gcven?
Je zou het niet zeggen als zo'n klein hummeltje in de
wieg ligt. En toch moet op dat moment de opvoeding tot
zelfstandigheid beginnen.
Je geeft je kind te eten, zodat het groter wordt. Zodat het
eerst letterlijk op eigen benen leert staan. Se leert je kind
lopen, zodat het straks zijn eigen wcg kan gaan. Het kind
leert thuis en op ~choofallerlei zaken die te maken hebben met het later ook figuurlijk 'op eigcn henen' kunnen
staan. Eigenlijk is de hele groei die een kind doormaakt,
zowel geestelijk als lichamelijk. een groei naar de volwassenheid. M e t de bedoeling dat het kind dan 7elfstan-
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dig zal kunnen leven.
Welke obstakels zijn er op die weg? En hoe neem je die
zo goed mogelijk?
Opvoeden tot zelfstandigheid begint al van jongsaf aan.
Heel ons handelen met het kind, zal er op gericht moeten
zijn dat het zelfstandig zijn weg leert vinden. Dat geldt
voor alle dingen.
Je kunt een kind de fles blijven geven tot hij of zij zes
jaar is. Je kunt er ook mee stoppen en het kind zelfstandig
leren eten als het kind één jaar is.
Ouders kunnen hun kinderen eindeloos in de kleren blijven 'hijsen'.
Je kunt ook vanaf dat het kind een jaar of drie is je kind
leren om zichzelf aan te kleden. Dat werkt later ook veel
plezieriger als het kind eenmaal in de kleuterklas zit.
In grote gezinnen zal het vaak om praktische redenen eerder voorkomen dat kinderen voor zichzelf leren zorgen,
en voor zichzelf leren opkomen dan in kleine gezinnen.
Toch zullen ook ouders van kinderen uit kleine gezinnen,
niet uit het oogpunt van gemakzucht, maar juist om een
kind verder te helpen, een kind vaker aan 'zijn lot over
moeten laten'.
Naarmate het kind ouder wordt zullen we niet alleen in de
eerste levensbehoeften het kind zelfstandigheid moeten
aanleren, maar ook in veel andere zaken. We zullen er bewust mee bezig moeten zijn.
Zelfstandigheid is voor een groot deel ook een zaak van
de geest.
Hoe leer je je kind geestelijk meer zelfstandigheid?
Dat is vooral een zaak van begeleid handelen.
Je laat bijvoorbeeld aan je kind horen waarom vader en
moeder bepaalde beslissingen nemen. Niet om alles ter
discussie te stellen, maar om aan te geven dat je over beslissingen na moet denken. Vervolgens ga je er als ouder
KERN REDACTIE:
DR. w.G
DE VRIES (eindred.),
M. TE VELDE.

DR5.

GJ

VAN

MIDDELKOOP,

PROF.

DR.

OVERIGE REDACTIELEDEN:
DRS. R. TER BEEK, DRS. B. LUITEN,
H. VELD MAN,

PROF.

PROF.

DR. Cj. DE RUIJTER,

DRS.

DR. K. VELING

MEDEWERKERS:
JJD

BAAS, DRS. JA

BOERSEMA,

J.M. DE JONG.

DRS. j. SMELIK.

Alle stukken bestemd voor de Redactie aan:
De Reformatie, Postbus 24, 8260 AA te Kampen.
ADMINISTRA TIE/ADVERTENTIES:
Uitgevenj Oosterbaan & Le COlntre B.v., Postrekening 406040 tn.v.,
De Reformatie, Goes, Postbus 25, 4460 AA Goes. Tel. (0 I 100) 15591.
ABONNEMENT
f 84,75 per jaar: f 45,25 per halfjaar: studenten f 69,2S per Jaar (binnenland).
Buitenland: f 143,50 per laar (zeepost).
Een abonnement kan per maand ingaan, maar slechts beëindigd worden uiterliJktwee maanden voor het verstrijken van de betalingstermijn.
Losse nummers f 1,85 (exd porto).

~
De ReformatieISop cassette verkrijgbaarbij de StichtingBralectah.
l..6::;;J Tel. (05210) 15946.
ADVERTENTIES.
Prijs: f 0,63 per mmo Contracttarief

op aanvraag.

Zonder schnfteliJke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan
artikelen uit dit blad over te nemen.
ISSN 0165-5191

598

er toe over dat je met je kind samen beslissingen gaat nemen.
En ook al zie je als ouder soms dat je kind een beslissing
neemt, waarvan je van te voren weet dat het niet helemaal
goed afloopt, dan nog kun je je kind eerst zelf laten ervaren, wat de negatieve gevolgen van een beslissing kunnen
ZIJn.
Heel elementair in de opvoeding tot zelfstandigheid is het
punt dat we het kind serieus nemen. Dat betekent ook dat
we het kind leren verantwoordelijkheid te dragen. Dan
moeten we een kind ook verantwoordelijkheid geven.
Bij het ene kind zul je dat makkelijker en eerder doen dan
bij het andere.
Zelfstandigheid
in afhankelijkheid
Heel wezenlijk in de opvoeding tot verantwoordelijk
mens is ook dat je je kind leert dat het een persoonlijke
band met God heeft.
De band met God loopt niet via vader of moeder, of via
de dominee.
Het kind moet leren zijn eigen band met God op te bouwen. De opvoeders stimuleren het kind daarin. Heel belangrijk is daarbij het voorbeeld van de ouders.
Hoe leven ouders in vertrouwelijke omgang met de Here?
Laten zij ook zien dat zij in volledige afhankelijkheid van
Hem leven. Niet alleen met woorden maar ook met daden. Laten ouders ook merken dat zij al hun moeiten en
zorgen aan de Here voorleggen, het ook alleen van Hem
verwachten? Zeggen ze dat ook tegen hun kinderen? Ouders zijn geen' alles weters ' en ' alleskunners'. Dat is God
alleen!
Onze kinderen moeten leren naar de Here te luisteren.
Dat betekent dat ze zijn Woord lezen, op jonge leeftijd, al
dan niet samen met een van de ouders, met behulp van
een dagboekje.
We leren ze al heel vroeg ook zelf met de Here te praten.
Hoe heerlijk vinden ouders het, als hun kinderen voor het
eerst al brabbelend de naam van vader of moeder noemen. Hoe heerlijk zal het in de oren van onze Vader in de
hemel klinken als kinderen Hem gaan aanroepen. Al is
het stamelend en nog brabbelend.
Dat zijn allemaal zeer belangrijke dingen die we onze
kinderen meegeven op weg naar de zelfstandigheid.
Het is ook heel wezenlijk dat we met onze kinderen een
open relatie opbouwen. Een relatie waarin allerlei zaken
bespreekbaar zijn. Een relatie van wederzijds vertrouwen.
We kunnen als ouders zo makkelijk onze kinderen als onze 'onderdanen' beschouwen, die maar genoegen moeten
nemen met onze beslissingen. Ook met de verkeerde beslissingen. We weten dat dan vaak ook nog Bijbels af te
schermen met de woorden: de kinderen moeten maar rekening houden 'met onze zwakheden en gebreken.'
In de Bijbel staan ook nog andere dingen over het ouderschap.
We mogen onze kinderen 'niet prikkelen' Cvg!. Efeze 6).
'Ouders jaag uw kinderen niet tegen u in het harnas', zegt
de vertaling van Groot Nieuws.
JAARGANG 68/30
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Door een open relatie, een sfeer van vertrouwen, voelt
een kind zich ook gesterkt in de ontwikkeling tot een
zelf~tiindigmens. Die open relatie ic er niet opeens. Daar
begiii je niet mee als je kind 12 jaar i5. Een open relatie
bouw je met je kind van j o n p f aan op.
Bctekent het dan dat je daarmee allerlei moeilijkheden in
de puberteit voorkomt? Ik kn de l a a t ~ t eom dat te beweren. Fcdcr kind reageert 7.0 ander? op de puberteit. We
yaan als ciudcrs ook 7elf vaak heel krampachtig om met
die periodc in het Icvcn van onze kinderen. We gooien
een heleboel /.aken op: 'Ja, die puberteit is ook niet makkelijk'.
We kunnen ccn groot aantal problemen in de puberteit
voorkiimcn. door te proheren een open relatie met het
kind op tc houwen en te houden. Je maakt veel dingen hespreekhiiar.
Je kunt de puhcrtcit van cen kind ook heter Ieren txgi-ipen iilï ]c jc als opvriedcr voorbereidt op die fase. Je kunt
ook jc kind vciorbcreidcn op de tijd die komen gaat. Maar
dan moet jc cr wel wat vanaf weten. Nict allccn op eigen
ervaring of _pevoclensdri,jven. maar er echt eens even 'induiken'. En ,jc hcvindin_pcn daarna samen met je kind hespreken. Daiirvoor stiiat de kindcrcn, maar ook dc apvoeders goecle micldelen ter beschikking.
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Hulpmiddelen
In de7.e koloinmen willen wij voor één van die sterke
handreikingen de aandacht vragen. In 1992 verscheen bij
uitgeverij 'De Vuurbaak' in de Scalareeks een boek van
W.C. van der Horst: ZclfSw~dig~ ~ o r ~ l c n .
Een hoek van X6 bladzijden in aansprekende taal geschreven.
Van der Horst wil via dit boekje vooral de jongere zich
hewu5t laten worden van het proces dat in hem of haar
plaatsvindt op weg naar de zelfstandigheid. Hij wil de
jongere laten nadenken over zichzelf.
Hij wijst er onder meer op dat verantwoord leven nooit
buiten God om kan gaan. Daarmee is de ment van het
boek gezet.
Het boek kan ook heel goede diensten bewijzen aan ouders van opgroeiende kinderen. Door hei Iezen van dit
boek leren ze des te beter begrijpen wal voor ontwikkelingen hirn kinderen doormaken. Dal kan ouders behoeden voos moedeloosheid: 'Wat is er met miJn kind toch
aan de hand?'
Opmerkelijk is de uitspraak van van cler Horst: 'Ouders
krijgen kinderen. Ik heb het omgedraaid: Kinderen krijgen ouders' (p. 48).
Van der Homi pleit er voor dat ouders beseffen dat ze op
den duur h u n kinderen steed5 meer moeten loslaten. Ouders moeten terugtreden. Dat kan voor ouders heel moeilijk zijn.
Van der Harst gceft daarvoor g w d e tip5 aan ouders en
kindcrcn hoc .jc daarmee samen om kunt gaan. Want
'zelfstandig worden is loskomen van thuis, maar de band
met thuis wordt niet doorgcsncdcn' (p. 52).
Als ouders van kinderen in de puberteit hcb je soms het
-

.
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idee dat je kind vertrouwelijker met anderen praat dan
met de eigen ouders.
Daar moet je als ouder niet achterdochtig mee omgaan cn
je moet er zeker niet dner gefrustreerd raken. Wees blij
dat je kind een 'uitlaatklep' gevonden heeft. Zeker als hct
iemand is uit de eigen geloofqgemeen~chap.
Goede vriend~chapis zelfs heel eqsentieel voor de ontwikkeling van uw kind. Je 70u je als ouder eerder zorgen
moeten maken als je kind geen goede vriend(in) heeft.
Je zou haast geneigd zijn al die waardevolle opmerkingen
van Van der Horst door te geven. Maar diit pnsr in hei kader van dit artikel niet. En dat zou u het plczicr van het
le7en van dit hoek ontnemen.
Tk raad daarom jongeren en hun ouders van hartc aan de7e uitgestoken hand aan te pakken. Echt docn!
De uitgave is verluchtigd met een aantal carioonnchtige
tekeningen van Sikko van dcr Ploeg.
Achterin het hoekje zijn ecn aantiil 'Vriigen voor jezelf of
voor bespreking met andercn' opgenomen. Misschien een
mooie aanleiding voor wat onderwcrpcn voor de vereniging of hijbeIstudiekring? Het voordeel daarvan is dat je
aIs ouderen en jonseren mct el kaar ervarineen kunt uitwisselen. Elkaar tips kunt ?cven.
O n ~ ekinderen worden zelfst'mdig in een roerige tijd. De
vij'md Iigt ook op de loer. Laten we elke gelegenheid uitbuiten om cIe aangereikte middelen in te zetten om on7e
kinderen te helpen verantwoord op eigen benen ze gaan
staan.
Jetze J.Q. Raas.

N a v.: W.C van der k10r~t. Le&~tandigumovden. Scalareekc. Uitg. De
Vuurhaak, Rh pag, iIlusiraiie\ van S ~ k k o van dcr Plocg. ISBN
90 601 5 887 3. Pnjs f 14.75.
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Vanwege overvloed aan kopij zal het vervolg
van het antwoord van prof. Te Velde aan de
heer Cnossen worden opgenomen in het volgende nummer.
Redactie
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UIT D E SCHRIFT

WEES BLIJ MET UW TOEKOMST
ljc,i./irirgr r4 dooi-in, ook al woi-clt :i,, ~ndicwIwf moe1 ztjt?,
nor Xol?~tijd door allrr-l~i
wi-:nekingen hedro~fd...
1 Petrus 1 : 6

Verheugt u daarin.. .
Waarin?

1n dc erfenis die voor u is weggelegd in de heinel.
Wccs daar vast b1i.j over.
Dat schri,jrt Petrus aan chri~tenendie nogal eens bedroefd
Lijn. Uit het vervolg van de brief valt op te maken dat zij
smaad lijden om de naani van Christus.

Het geloof in de Here Jezus Chriïtus maakt je een nieuw
mens. 'Wedergeboren', 7ei Petrus daarvoor.
Her mankt je ook tot een ander incns: je gaal veel dingen
heel anders zien. Je gaat het ntik heel anders doen. Je gaat
immer? leven naar Gods geboden.
De mensen otn je heen merken hei op. Dat kan onbegrip
geven, en ook spot opleveren. Banden van voorheen worden losser soms, of breken zelf%.
Soms breken zelfs familiebaiidcn.
Daar word je verdrietig van. Bcdroerd.
Dat verdriet kan ook een bchoorlij ke aanvechting worden. Een verzoekiiig.
De satan Iaat een verleidclijkc gedachte bij je opkomen:
verbreek de band met de Hcrc, dat betekent herstel van de
banden van voorheen.
Petrus bemoedigt.
Laat het verdriet, dut er is, cn dai er mag zijn, niet de hw
ventoon voeren.
Verheugt u over wat u Iieht in Christus.
Bedenk met blijdschap: doril. de opstanding van l e m s
Chriftui hen ik wedergebcircn tot een mens met hoop,
verwachting. uit~icht:itnt ccn mens voor wie een erfenis
in de heinel klaarligt.
Verheug u daarin! Het klinkt als een oproep. Wee? er blij
over! Jui ?t alq er aanvechtingen zijn, richt je dan bewust
op wat het geloof jc 'oplcvert'.
Kijk naar de crfciiis die klaar ligt voor de kinderen van
God.
Een erfenis dic besiant in het leven met de Here, dic u
liefheht (v. R), voor ceuwig.
Gered vaii de ccuwige ondergang.

1

Het geldt niet alleen voor die ~pecifiekcver~oekingwaaraan de lezers van de Petrus-brief zijn blootgesteld. Er zijn
veel andere situaties, waarin een kind van God een bepaalde pijn moet lijden vanwege liet gelouf.
Verheug u daarin, in die esfenis. Als je door allerlei verzoekingen bedrocfd wordt.
Maar als dar nu eens niet zo isr? Niet 7.13 hcdroeid door allerlei verzoekingen?
Dan hlijft dc Heilige Geest nog zo tegcn ons spreken:
Verheugt u daarin.
Tmrners, er staar niet: Verheug u in de erfcnis, alleen wanneer u bedroefd wordt.. . Maar verheug u daarin, ook al
wordt gij bedroefd.
Niet bedrocfd? Dan toch extra blij zijn met de erfenis die
klaarligt.
'\iliïwhien hebben we het erg naar onze zin. Zijn we gelukkig.
Zou je je dan nier verheugen ovcr de erfenis die klaarligt
in de hemel?
Dar betekent werkelijk niet, dat jc Iret hier en nu maar allemaal 'niks' moet vinden. Wie 7icl1 verheust over de erfcnis van straks, hoeft daarrnec niet met de nig naar dc
wereld te staan. Dat iq de bedocling ook niet.
Maar denken aan de erfenis maakt verdriet draaglijk, en
blijdschap dieper.
Want je weet: mijn geluk is niet een kaarc die langzaam
opbrandl. Maar ik ga van feest tot Feest.

J. Holtland

Die aanïpriring van Perrirs hebben we van tijd tot tijd nodig.
Het gcldt i i i dc situaiie van 'allerlei' verzoekingen.
600

JAARGANG68/30- I MEI 1993

KERKELIJK LEVEN

ONVERKORT
DE ORDE VAN DORDT l
En de snrnensprekin2 tussen de Christelijke Gereformeerde
Kerken en de Gereformeerde Kerken zijn van beide kanten agendapunten aangeleverd. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben 'de toeëigenine van het heil' en
'de hanteriny van het belijden inzake de kerk' inyebracht.
De Gerefortneerde Kerken hadden drie punten: bepaalde
publicaties van enkele hoogleraren van Apeldoorn, het lidmaatschap van de Gereformeerde Oecumenische Synode,
de verhouding met de Nederlands Gereformeerde Kerken.
Deze 7riken waren indertijd aringes~iedenin de brief die de
s y n d e van Arnhern 1981 arin de Chrir;telijke Gereformeerde Kerken had gestuurd. In deze brief werden deze
kerken onder de noemer 'u kiest niet tegen de dwaling'
opgemepen tot een keu7e voor de belijdeni~der waarheid.

,

'

,
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Afgehandeld

Hct l idniaatschap van de Gereformeerde Oecumenische ,
Synode kon worden afgevoerd omdat de Christelijke Gereformeerde Kerken op hun generale ~ y n o d ein Groningen 1989 be5lolen uit deze organisatie te treden.
De puhlicatief vaii profefforen waarhij het ~ c h r i f t g e z a ~
in geding zou 7ijn, zi.in in de eerite ronde (1988-1989)
niet, maar in de tweede (1 990- 1992) wel aan de orde gekomen. Christelijke gereformeerde deputaten geven door
dat hun kerken de kritiek dat ze niet voldoende positie
kiezen tegenover dwaline niet aanvaarden. Ze zien evenmin de noodzaak om de kwesties rondom prof. Oosterhoff en prof. Versreeg weer op te halen. Daar is intern
over geqproken in I974 en T 986.
De gereformeerde deputaten vragen: is die noodzaak er
ook niet nu prof. Oo5terlioff op de ingeslagen weg vwngaat gezien publicaties van na 1974? De christelijke gereformeerde deputaten geven de7e vraag door aan de synode van Apeldoorn 1992. Maar deze ic; kort en goed van
oordeel dat de7e 7nnk al afgehandeld is 'en er in de vraag
van de Gerefonneerde kerken Vrijgemaakt geen aanleiding ii gelegen oin er nu op terug te koinen'. Er zal niet ,
worden voldaan aan het vermek van gereformeerde zijde
nin zich alsnog uit te spreken over de opvattingen van deI
7c hooslcrriur.

1

I

!

D e Nederlands Gereformeerde Kerken

b

Dc verIrnuding tot dc Nederlands Gcrcf(irmcerde Kerken
is in dc ecrFtc gcïprekwtinde tcr sprakc gckornen op 17
november 19X8. Uit~angspuntvoor dit gesprek was een
notitie van een van de gercfrirmeerde deputaten. ds.
T. Dekker.
JAARGANG68130 - I MEI 1993
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Drie dingen gingen samen op in de antstaansgcsc hiedenis,
van de Nederlands Gereformeerde Kerken, schrijft hij.
Afwijking van de belijdenis, een verdraagzame opstelling
tegenover 7ulke afwijking en een vrijblijvende opstelling
tegenover de akpraken die de kerken mei elkaar hadden
gemaakt in de kerkorde. De belijdenis was nici vei li^.
Ook het in F982 aangenoinen RA-k{)ni-di-ni?k~l%;c,lijilsurnciil~vcilhiedt niet voldoende waarborg voor bewaring
van eenheid en 7uiverheid in dc leer.
Het punt is niet, dat de christelijke 2ereformeerde depufaten hct hicmee niet eens zijn. Her rapport vermeldt dat 7e
de k w a r e n van dc gereformeerde depurnten deelden. In
hun ~amensprekingcnmet de Nederlands Gereformeerde
Kerken 7ijn deze bezwaren ook aan de orde gekomen.
Christelijke _pereformecrde en gereformeerde deputaten
zi,jn eensge~indvan mening. 'dat de weg tot eenheid alleen ligt in het onvoorwanrdelijk handhaven van de gereformeerde leer overeenkomstig het Dordtse ondertekeningsfomulier'.
Het probleem ligt op een ander vlak. De Chri5telijke Gereformeerde Kerken hebben in de loop der jaren een 7ekere relatie op~eebouwdmet de Nederlands Gerefomeerde Kerken. Moeten zij die verbreken? Nee, maar wel is
het volgens gereformeerde deputaten geboden dat de
Christelijke Gerefonneerde Kerken 'de binding aan het
Dordtse ondertekenin~sformulieren de zaak van de gereformeerde kerkregering' nadrukkelijk ter qprake breng-n
bij de Nederlands Gereformeerde Kerken. 'Alleen duidelijkheid km de zaak van de eenheid dienen'.
De christelijke ~ e r e f o m e e r d edeputaten waren het hier
wel mee eens, al zouden ze er moeite mee hehhen wanneer dit een voorwaarde wordt voor voortgaand contact
tussen de Gereformeerde en de Christelijke Gerefonneerde Kerken. 'De verhouding met de Nederlands Gereformeerde Kerken ma9 nier onder een bepaalde druk vanuit
de Gereformeerde Kerken (Vrijqemaakt) komen te %taan'.
Ze hebben hun synode van Groninren voorgesteld 'uitspra:tk te doen ten aanzien van de vraag hoe hepaalde
door de gereformeerde deputaten aan de orde gestelde
ontwikkelingen in de Nederlands Gereformeerde Kerken
getaxeerd dienen te worden'.

Geroepen tot taxatie?
De christelijke gereformeerde generale synode van Gron i n ~ e n1989 overwoog dat het onjuist zou zijn om op
grond van een verzoek van gereformeerde deputaten e n
ten overstaan van hen een taxatie te geven van dc ontwikkel ingen in de Nederlands Gereformeerde Kerken cn
deed dus geen uitspraak in de gevraagde zin.
Er waren ook samenspreking-en geweest met dc Nederlands Gereformeerde Kerken. Er was volgens dc synode
geen belemmering om te erkennen dat deze kerkcn zich
in aller; willen ~tellenop de grondslag van e n begeren te
leven naar de gereformeerde belijdenis. Maar zc spriik
ook uit, dat gerezen vragen over het functinneren vnn het
Akkoord i-an kerkelijk sanirnl~i~ei?
om nadere en uitvoeriger bespreking vragen.

Gereformeerde deputaten schreven naar aan leid in^ hiervan aan de synode van Leeuwarden 1990, dat hun vraag
niet goed is doorgekomen. Ze hadden gevraagd, of de
synode 'de vemntnisting over de ontwikkeling in de Nederlands Gereformeerde Kcrkcn ook expliciet wil maken', zodat de Nederlandse Gereformeerde Kerken tot
een keuze gedrongen worden.

De reoctie van Leeuwarden
De cominissic die dc zaak voor behandeling op de synode
van Leeuwarden 1990 voorbereidt, voegt eraan toe. dat
gevraagd werd 'nict om duidelijkheid over de Nederlands
Gcrcfnmeerde Kerken, maar over de Christelijke Gereformecrdc Kcrken in haar verhoudiny tot die Nederlands
Gereformeerde Kerken'. Bovendien vraagt deze commissie: zijn de Christelijke Gereformeerde Kerken niet van
Godswege en uit kracht van de gemeenschappelijke belijdenis der waarheid geroepen een dergelijke taxatie te voltrekken. wanneer vragen van kerkelijke eenheid aan de
orde komen?
Leeuwarden 1990 besluit dat de nieuwe deputaten vnor
de voortzetting van het gesprek met de Christelijke Gereformeerde Kerken 'uit kracht van de gezamenlijke verantwoordelijkheid tot bewaring van de belijdenis der
waarheid' moeten 'blijven aandringen op een duidelijke
positiekeuze van hun kerken ten opzichte van de Nederlands Gereformeerde Kerken'. Dit is cen krachtige reactie.

Ongeruste vragen
De Christelijke Gereformeerde Kerken voelen zich enigszins opgejaagd door de aandrang van de Gercfomeerde
Kerken om de Nederlands Gereformeerde Kerken hun
bezwaren vooral duidelijk voor te leggen. Ze vinden die
aandrang eigenlijk ook niet 70 gepast. Es is al jarenlang
contact. Er zijn zeker zaken die de Christelijke Gereformeerde Kerken verontrusten, maar daarover spreken ze
liever met de nederlands gereformeerden zelf. En dat
doen ze graag voorzichtig. Hun verontrusting zal via 'gerezen vragen' aan de orde komen. De ïynode van Groningen 1989 geeft duidelijk aan dat er vragen leven over het
Akkoord vlrn kerkelijk samenleveri.
Tegen deze achtergrond lijkt de krachtige reactie van de
Gereformeerde Kerken op de synode van Leeuwarden
over het doel heen te schieten. Inderdaad. het Akkoord
van kerkelijk s a m c n l e v ~ nis een openbaar stuk. Maar hoe
de Chrictelijke Gereformeerde Kerken hiertegenover
staan is voor de Gereformeerde Kerken niet minder openbaar. Mogen de chri~telijkegereformeerden ruimte vragen voor hun eigen aanpak binnen hun eigen verhouding
met de Nederlandqe Gercfomeerde Kerken?
Publieke afwijzing vatiraf is wel duidelijk, maar wat
voegt het toe aan dc prisitiekeus van de Christelijke Gereformeerde Kerken? En wat is het nut voor de Gereformeerde Kerken en voor de Nederlands Gereformeerde
Kerken? Ook vraxen kunnen duidelijk zijn en dienen 'tot
bewaring van dc belijdenis der waarheid'.

Acceptabel Akkoord, bedenkelijke praktijk?
In de tweede rondc gesprekken komen de deputaten van
Groningen 1989 en Leeuwarden 1990 hierop terug in het
derde gesprek (22 maart 1991 te Amersfoort).
De christelijke gerefomeerde deputaten herinneren
eraan, dat hun kerken hebben uitgesproken dat het Akkoord i7aprkerkelijk samenlev~aacceptabel is. Dit oordeel
is niet herroepen, ook al roept de prakiijk hinnen de Nederlands Gereformeerde Kerken 'ernstige bedenkingen'
op. Onder meer dit heeft ertoe geleid, dat de christelijke
gereformeerde synode de oproep tot plaatselijke samenwerking nict heeft herhaald.
Maar deze zaak staat nu uitdrukkelijk op de agenda van
de gesprekken met de nederlands gesefonnecrclen. Daar
zullen de christelijke gereformeerde deputaten de visie
van hun kerken op bepaalde ontwikkelingcn binnen de
Nederlands Gereformeerde Kerken ter sprake brengen.
Gereformeerde deputaten grijpen de gelegenheid aan om
hun bezwaren tegen het Akkoord van kerkc.lijk samcvri~ven op een rij te zetten. Ds. T. Dekker heeft een stuk geschreven (Bijlage 1 van het Deputatenrapport) waarin hij
bespreekt hoe deze kerken met elkaar omgaan. Hoe wèrkt
het Akkoord van kerkelijk sarnenlev~n?

Artikel 17 AKS:
Onderrekening Formulieren

i

'
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Enigheid

'De ambtsdragers zullen de drie Formulieren van Enigheid
(...) ondertekenen als blijk van hun inqtemining met de
leer van de kerk. Indien een ambtsdrager de ondertckcning
weigert of niet langer voor zijn rckening kan nemen, zal
de uitoefening van zijn ambt worden opgeschon tot hij
zich nader zal hebben verklaard ten genoegen van zijn kerkeraad. Ook zij die duur een regionale vergadering heroephuar zijn gesteld, of het recht hebbcn verkregen een
opbouwend woord tc spreken, zullen door ondertekening
van de drie Formulieren van Enigheid in die vergadering
hun inqtemrning met de leer van de kerk betuigen'.
In de 'Dordtse' praktijk wordt gebruik gemaakt van het
andertekeningsformulier. De ambtsdrager helooii met zijn
handtekening eventuele bezwaren tcgcn de belijdenis voor
te leggen aan de kerkertad, en vervolgens de classis, de

particuliere en generale synode en zich te willen onderwerpen aan het oordeel van deze vegadenngen.

I
in het gcrprek krijgen vooral de artikelen 17 en 34 van het
Akkoord de aandacht. Met name hier blijkt volgens ds. Dekker de principiële zwakte van dit Akkoord in vergelijking met
de Dordtse Kerkorde: bepalingen die het toezicht van de zusterkerken regelen zijn weggelaten, de eenheid en de tiiiverheid van de gerefomeerde leer zijn er niet veilig, en evenmin
de binding aan de belijdenis en de gereformeertle kerkorde.

Ook nu weer komt naar voren dat chrisfelijke gereformeerde deputaten de bezwaren delen. De gercfonneerde
deputaten dringen er op aan dat de synode van Apeldoorn
JAARGANG68130 - I MEI 1993

1992 komt tol heldere uitspraken cim de Nederlands Gereformeerde Kerkcn te stimuleren tot een gereformeerde
vorm van kerkelijk siimcnleven.

'Een besluit van de regionale of landelijke vergadering zal
dnoi dc plaatselijke kerken bekrachiigd worden en in onderlinpc liefde nagekomen, tenzij dil besluit strijdig bevonden word1 mct de Heilige Schrift of ook als het niet
overeenstemt inet het Akkoord van kerkelijk rainenleven.
De kerk die een besluit nict bekrachtigt om huvcngenoernde redenen, rif nict kan uitvoeren om redenen die het welzijn van de gemeente betrefien. zal hiervan aan de zurterkerkcn rekenschap geven.'

Tcn opzichie van hct Dordtse anikel 31 zijn er twee vewnde-

ringen. Volpens de Dordtïc orde zijn de besluiten van kracht
tcnsij ze s~rijdigsi.jn met Gods Woord en de kerkorde. Het
Akkriord bepaalt dat dc besluiten plaatselijk moeten worden
bekrachtigd voordat ze gelden. Rovendien ontbreekt de verplichting om hei bewilï te leveren voor strijdigheid met de
Schrift of hei Akkoord. Een kerk die ccn besluit niet wenqt uit
re vriercn, hoeft daar allecn rekenschap var te geven. 'Redeneii die het wcl~ijiivan de gemeente betreffen' rijn dan a1
voldoendc.

De discussie op gang
De cliristel ijke gcscformeerde synode van Apeldoorn
1992 iiriemt 'verschillen met betrekking tot de kerkre~ering' die ondervonden zijn en die nog niet voldoende zijn
doorgesproken. Depiltriten hebben gerapporteerd dat ze
een begin gemaakt hebixn met bespreking van de vragen
over het Akkoo,d vun kerkpiijk surncn/even. De synode
consintcert ook dat binnen de Nederlands Gereformeerde
Kerken zelf de discussic over het Akkoord weer op gang
gekon~cni?.
Nieuwe deputaten krijgen o.m. de opdracht 'de gesprekken over het Akkoord van kerkelijk samenleven en het
func~ionerenervan voort te ;letten en daarbij mede aandacht te geven aan diverse landelijke en plaatselijke ontwikkelingen die een belemmering op de weg naar eenheid kunnen zijn'.

Besluit: een klaar gelufd
I. Laat het duidelijk zijn: de Gereformeerde Kerken zetten vraagtekens nict maar bij de prakizjk van het Akkoord, maar al bij dc n p z ~ !van het Akkoord. Het Akkoord is wel terug te voeren op de orde van Dordt, maar
het hcefi een aantal wezenlijke zaken weggelaten. Het is
wel Dordt, maar ernstig bekort.
De priiktijk in de Nederlands Gereformeerde Kerken
hangt hiermee samen. Dc vraag is hoe. Volgens de gereformeerd~deputaten was er eerst de praktijk en is Dordt
vervolgens np de maat van deze praktijk gesneden met
als resiilraat het Akkoord. De huidige praktijk in de NeJAARGANG 68130 - I MEI 1993

derlandse Gereformeerde Kerken i s daarmee in overecnstemming. Een duidelijke analyse waar de christelijke gereformeerden hun voordeel mee kunncn doen - ook voor
hlin visie op dc scheiding die zich in de jaren 1967 en
daarna voltrok in d e Gereformeerde Kerken.
2. De vraag is inmiddels wel: hoort deze m a k nog op de
agenda van dc ~amen~prekingen
tussen de christelijke gereformeerden en de gereformeerden? Er is op dit punt
meer dan eens duidelijke overeenstemming tussen beide
gesprekspartners gebleken.
Mijns inziens is het zover gekomen dat wc de uitkomst
van het gesprek tussen Christelijk Gereformeerde en Nederlands Gereformeerde Kerken kunnen afwachten. Het
punt kan van de gereformeerde/christelïjkc gerefonneerde sarnensprekingsagenda worden afgevoerd. Er zijn kerken die met de nederlands gereformeerde buur in geqprek
zi-in (zie het Rappori Deputaten kerkelijke eenheid &?n de
gen. syn. Ommen 1993). Daas hoort het Akkoord van k p r krlijk samrnEci~enop de agenda.
Laten we ons beraden op wat we doen als de Nederlands
Gerefomeerde Kerken bereid zouden zijn terug te keren
naar het onverkorte Dordt. Wie weet komt het moment
van een rechtstreeks initiatief richting deze kerken al eerder.
3. 'Alleen duidelijkheid kan de zaak van de ecnheid dienen'. Een 'gerefonnccrd' zinnetje uit het Rapporr. een
uitspraak van de gerefomeerde deputaten die aandringen
op een duidelijke uitspraak van de Christelijke Gereformeerde Kerken over het Akkoord van krrkrliik .rarnr~rl~Z'en.
Het is programmatisch te noemen voor de gesprekken
sinds 1987 (en de brieven van daarvoor). Hei gecft m.i.
iets weer van de eenzijdige nadruk in de gereformeerde
aanpak. Zeker, drjid~lijX-hridvragen en duidelijkheid bieden kan de eenheid dienen, maar niet a l l e ~ nduidelijk.
heid. Min~tenseven belangrijk is een goed g e s p ~ e k Ook
een klaar geluid raakt onkIaar als het niet gehoord wordt.

R. ter Beck
Dit is het laatstc artikel in deze rubriek ovcr de agenda van de
sarnensprekingcn tussen de Christelijke Gereformeerde en de
Gercfomeerde Kerken. Hct eerste ('Enigheid vorir cipenheid'),
ovcr de ooeêigening van hct heil, verscheen in het nuinmer vat?
17 april. Vorige week ('Interkerkelijke kritiek') ging het over de
cliristelijke gereionneerde kritiek op 'de hantering van het belijden inzake de kerk' i11dc Gereformeerde Kerken.
Verwijzingen zijn gegeven bij het eer5tc artikel. De in het begin
genoemde brief van de synode van Arnhem 1981 aan de Chnïteli,jke Gereformeerde Kerken is te vinden in de Acta, art. 169;
hij is ook (sainen met een historisch overzicht van her contact
tussen de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken) afzonderlijk uitgegeven: Het Woord Iaten
staan. Een oproep tot keuze, Haarlem 1I 9X l]. Het Akkoord van
kerkelijk samenleven van de Y ederlands Gereformeerde Kerken
i<
uitgegeven door het moderamen van de Landelijke Vergadering Rreukelen 1982.
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Anti-subjectivistisch
De gercí'cirmcerde po'iitie met betrekking tot de toeëigening. van hct hcil i.; negatief het beste te omschrijven als
anti-srrlijc~ctii~i.rrisclr.
In de loop van de geschiedenis hebhen w i j eerder dan de christ.-gereformeerden de gevaren
van het piëtisme en hct religieus subjectivisme onderkend. Met grote dankbaarheid 7ijn hier vele namen Pe
noemen, o.m. van HeIenius de Cwk, G. Doekes, M. Reuker, 3. Kok, T. Bos, J. van Andel, cxik wel van H. Bavinck, eveneens van J.C. Sikkel, K. Sietsina, van D. van
Dijk, S. Greijdanus en K. Schilder en hun leerlingen.
Het subjectivisme is teruggewezen in de beschouwing
van de gemeente. van hei verbond en de heloften van het
veihond met de tekenen daarvan, doop en avondmaal. De
helofr~ van God wordt verkondigd aan de genzpenfe van
God! Die belofte is betrouwbaar, omdat de Here dat is.
De grond van liet geloof ligt niet in de gelovige (dat geldt
trouwens ook met betrekking tot de Schrift!). maar in het
belofte woord zelf, ook in de sacramentele verzegeling
daarvan.
Hoeveel blijdschap en zekerheid van her geloof is bewerkt doordat in prediking en pastoraat her subjectivisme
krachtig werd tcruggewezen! Voortdurende waakzaamheid blijft hicr nodig, 7eker nu het subjectivisme in nieuwe gesralte een nieuwe bedreiging vormt (alweer: ook in
de Schrift-beschouwing!)..
Maar het is goed o115 ook te realiseren, dat een anti-positie ('crnri-subjcctivic;ti~cIl')ook gevaren in zich berg. In
concreto: mcn ziet maar één 'vijand' en kan daarop gefixeerd rakcn.
Laat ik hier een pcrsoonlijke herinnering mogen invIechEen. Het betreîi E h van mijn heste ouderlingen, die ik
mocht kennen in de gemeente van Bunschoten-Spakenburg. Zi,jn leven lang wn5 hij opgetrokken tegen de piëtistische ondermijning vun de zekerheid van het geloof. Hij
wist op huisbczock het rechie woord te spreken en was
voos zeer veIcn cen grote Fteun in de strijd om de geloofszekerheid. Ecns zei liij niij naar aanleiding van een huisbezoek bij ccii gezin, waar dat religieus subjectivisme nu
eens niet de grritc vijand was, zoals in honderden andere
gevallen: 'eigcnIijk wist ik niet goed, wat ik hier aan
moest snijden'. Maar ik kende 'toevallig' die gezins-sitziatie vanuit cen heel andere invalshoek en ik wist maar
al te goed, hoe Icden van het gezin aan bittere aanvechting bloot siondcn en daarin dreigden te bezwijken. De
gevaren van hct piëtic;me hadden ze wel door, maar de
stem van 'dc Iccr der godsvrucht' (1 Tim. 6 : 3) klonk
voor sommigen zwakker e n zwakker. Dan moet je goed
weten, dat in prediking en pastoraat de éne dienst (want
het bli,jft een Gnheid!) een strijd op véle fronten noodzakelijk maakt.
Een ander voorbeeld. dat ons dichter brengt bij het thema
van de tueëigening van het heil.
In de strijd teeen het cubjectivisrne is binnen de Gereformeerde Kerken wezenlijk geworden, dat de kinderen van
de gelovigen ge7ien worden in hun rechts-posirie: zij zijn
aanFenorncn tot kinderen van God. Dat is in de doop ook
aan hen verzcgcld. De taal van het doopformulier is de
taal van hct geloof der gemeente geworden. Het is ook
een machlige rcrilitei t! Want we hebben hier te doen met
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de brschikking van de God van de genade. Maar alles is
daarmee niet gezegd. Terecht heeft prof. W. Krerner van
.4peldoorn e r op gewezen dat de positie die de kinderen
in het Verbond ontvangen niet wegneemt dat bij hen ook
(zoals hij het noemde) de Adamc-positie is: 'in zonden
ontvangen en geboren'. Het één is er èn het ander. Dat i?
dc realiteit van de verbondsgerneente. Zouden we dat vergcten of laten nnderqneeuwen, dan 7ouden we idealistisch
over de kindcren gaan denken en vanuit een werkelijkheids-vreemd idealisme die kinderen henarleren tot hun
schade! De noodzaak van de nieuwe geboorte, ook vonr
kinderen van het Verbond, moet hcldcr voor dc aandacht
blijven! Daarom was het goed. dat prof. Greijdanus kort
na de Vrijmaking er in een recton~lerede aandacht voor
vroeg, dat het Nieuwe Testament, als hct over 'kindcrcn'
of 'zonen' vm God gaai, een genuanceerd woordgebruik
kent. Binnen dat woordgcbmik is duidelijk dc lijn van de
door God geschonken rechtspositie: we zijn tot 'zonen
van God' gesfeld binnen het rechtskader van het Verbond. Maar tegelijk i s duidelijk de lijn van het kindschap
uit de kracht van de nieuwe geboorte. 7d wees hij in de7e
rede op het onderscheid dat Christus in zijn gesprek met
de Farizeeën in Jnh. 8 maakt tussen het nageslacht van
Abraham zijn èn het kinderen van Abraham zijn: in een
twistgesprek zeiden de Farizeeën: 'wij zijn Abrahams
zaad', Joh. F( : 33. 'De Here zei: Ja, dat is waar, maar
daannee alleen is het niet klaar. Ik weet. dat gij Abrahams zaad zi-it, Joh. X : 37. Maar meen nu niet, dat uit die
betrekking tot Abraham en uw derhalve deelachtig zijn
van Gods verbond met Abraham v w r u zonder meer heil
toevloeit (-) rntegendeel, dat kan en zal zo 7ijn, wanneer
gij ook innerlijk kinderen van Abrahatn zijt. Indien gij
Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij ook de werken
van Abraham doen, Joh. 8 : 39' (De opetihai-ing Gods in
het Nieuwe Test~trn~nf
OIYI zijn grnad~vrrbond,25).
Hct is geen wonder dat prof. Greijdanus licht afstand nam
van een boekje voor de jeugd, dat kort na de Vrijmaking
verscheen onder de titel Jij, Gods kind. Dat was niet, omdat hij wilde ontkennen de waarheid van het boekje en de
titel. Maar een waarheid kan ook teveel uit het geheel van
haar context worden losgemaakt. Dan kan een gerechtvaardigd anti-subjectivisme dreigen orn te ?laan in objectivisme. De toezegging van het heil in d e belofte van het
verbond en van liet evangelie zou dan de toeëigening
vanzelfsprekend maken. Het is onjuist en onbillijk te 7eggen, dat de prediking in de kerken ná de Vtijmaking de
geestelijke spankracht verloren 7ou h e h k n , omdat ze aan
het objectivisine ten slachtoffer zou zijn gevallen. Daarvoor was er teveel diepe aandacht voor het appel van het
geloof, dat altijd door tot de gemeente behoort uit te gaan,
om toe te eigenen wat 'in Christus' geschonken is. Er was
ook - juist in deze prediking die in de strijd van de V i j making door de strijd tegen het subjectivisme gelouterd
was - teveel ontzag voor de dreiging, die in het Verbond
een wezenlijke plaats heeft en voor de aanzegging van de
wraak van het Verbond bij afval van de levende God.
Juist in deze waarschuwende momenten in de prediking in dat in de context van de concrete heiliging van de gemeente - hebben de prediking gelukkig bewaard voor
verctarring in het ob,jectivisme, want de gemeente is:
werkpiaars van de f f e i l i ~Geesr!
e
Om zijn toeëigenend werk gaat het daarom in die prediking!
~ a t m o e onze
t
aandacht verder hebben.
J. Kamphuis
JAARGANG68130
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WIE KAN EEN KERKLIED DICHTEN?
I
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Kritiek op onze psalmberijming
Een kerklied maken is een handwerk, dat je uitsluitend
aan dichters kunt toevertrouwen. Met die stelling van Jan
Smelik zijn we in het vorige artikel geëindigd.
In principe stem ik d a a m e e in. Maar dan is direct de
vraag relevant: hoc herken je de bevoegde kerklied-dichter?
Jan Smelik zoekt een antwoord op die vraag door eerst de
psalmberijmingen van het Gereformeerde Kerkboek te
beoordelen. Hij constateert, zonder dat gedocumenteerd
aan te wijzen, een groot verschil tussen de berijmingen
die uit het Liedboek overgenomen zijn en de andere. Hij
schrijft: 'Naast uitstekende berijmingen staan er helaas
teveel poëtisch Icvenlo7e producten in de psalmbundel.
Tijdens het zingen voel ik te vaak Haspers rationele adem
in midn nek'.
Bij deze kritiek kan ik me best het een en ander voorstellen. Ook ik zie een groot verschil in kwaliteit. Berijmingen als die van Psalm 5 1. 90 en 103 zijn niet te vergelijken met bijvoorbeeld die van Psalm 25 of 27. Maar ik
ben wel van mening dat de kritiek van Srnelik te weinig
rekening houdt met alle facetten, die bij de totstandkoming van onze psalmbundel een rol hebben gespeeld.
Vergeet bijvoorbeeld niet dat de synode van Heemse de
ruimte had een selectie samen te stellen uit het Liedboek.
Dat betekent in de eerste plaats dat berijmingen, waarop
inhoudelijk kritiek te oefenen is, geen praats in het Gereformeerd Kerkboek gekregen hebben. Ik veronderstel niet
dat Smelik daar kritiek op heeft. Maar verder zal het duidelijk zijn dat, als gevolg van die selectie, het beste uit
het Liedboek een plaats heeft gevonden in ons kerkboek,
waardoor de kloof logischerwijze r~lleenn a a r groter is
geworden. Daar waar de synode voor andere berijmingen
gekozen heeft dan die uit het Liedboek, is die keuze keer
op keer beargumenteerd. Natuurlijk zijn er altijd een aantal gevallen, wnarhij je persoonli,jke oordeel anders uitvalt. Bk weet zelf al%weinig anderen dat een keuze tegen
de Liedboekversie vaak ten koste is gegaan van de poëtische zeggingskracht. Een klassiek voorbeeld daarvan is
de berijming van Psalm 22. Maar ik ben er ook van overtuigd dat hij ander beleid, over heel & linie genomen, de
psalmbundel niet belangrijk aan kwaliteit gewonnen zou
hebben.
Dat heeft minstens drie redenen.
1. Gereformeerde Kerken hebben zoveel eerbied voor
het Woord van God dat zij alleen herijmingen wilfen
selecteren, die dat Woord zuiver weergeven.
2. Een Liedboekberijming moest integraal aanvaard of
verworpen worden. Ten aanzien van andere berijminJAARGANG 68/30- I MEI 1993

gen was overleg met de dichters of hun eríiaters over
correctie mogelijk.
3. Het is een illusie te menen dat wij in eigen kring kschikten over dichters die in staat zouden zijn berijmingen te maken op het niveau van de Ciedhoekdichters.

Om deze redenen vind ik de kritiek op het beleid van de
kerken niet terecht. Ik denk dat we het beste hebben bereikt wat in de gegeven omstandigheden mogelijk was.
En daarom zou ik graag willen dat critici, wanneer ze beargumenteerde en gerechtvaardigde kritiek uiten, ook
eens van waardeing daarvoor blijk geven.
'

I

Een nieuwe gezangenbundel?
Het IeeuwendeeI dan Jan Smeliks artikel gaat echter niet
over de psalmen in het Gereformeerd Kerkbwk, maar
over de gezangen.
Hij heeft hetzelfde gedaan, wat ook ik eens heb ondernomen: een onderzoek plegen naar het kerkelijk beleid dat
uiteindelijk de bundel van 41 gezangen heeft geproduceerd. Ik ben het met SmeIiks conclusie hartgrondig eens:
al die acta, inclusief de brede rapportage van deputaten,
hebben bedroefd weinig opgeleverd. Natuurlijk interesseert het je dan wat daarvan de oorzaak is.
De bestaande bundel van 29 gezangen was nodig aan herziening toe. Daarnaast was het mogelijk een selectie te
maken uit de honderden liederen van her Liedboek. En
bovendien: andere kerken hebben, al gaande op hetzelfde
traject, wel kans gezien om hun liederenbundel te vernieuwen. Ik denk bijvoorbeeld aan wat Jac. Lelsz schrijft
over het beleid van de Chrirtelijke Gereformeerde Kerken: 'de charme van een enigszins ongeregelde zanpcultuur'. Ons is dat eigenlijk niet gelukt.
Omdat ik d e kritiek van Smelik deel, zoek ook ik naar
oorzaken die het kerkelijke beleid verklaren.
Enerzijds wreekt zich nog steeds de diepgewortelde vrees
binnen de kerken voor het vrije lied. Hoewel reeds op de
synode van Arnhem-1930 een voortreffelijk rapport is
verdedigd, dat ruim opening geeft aan het aanvaarden van
vrije liederen, hebben we nagelaten daamee In de gemeenten goede 'public relations' te verrichten.
Aan de andere kant wordt het onderzoek bemoeilijkt omdat de deputaten van na de Vrijmaking zich slechts in algemene termen h e b k n uitgelaten over de vraag waarom
zij geen bredere keus uit het hectaande materiaal hebben
kunnen maken.
Eén argument noemt Smelik: deputaten hebben volgens
hem naar liederen gezocht die binnen de liturgie een 'ant605

woord-fiinctic' zouden moeten vervullen. Om die reden
zouden in ieder geval rille bijbel-liederen uit het Liedboek
afgevallen ijn n.
Ik kan er twee andere redenen aan toevoegen:
De door de synode van Arnhem 1981 benoemde deputaten hcbbcn de opdracht om 'om te zien naar berijmingen
valt Schriftgedeelten' zo geïnterpreteerd. dal zij alleen
maar berijmingen hebben beoordeeld die vanuit de kerken aan hen zijn aangeboden. Met andere woorden: de
deputaten hebhen zelf geen actie meer ondernomen, hoewel hun dit door de kerken uitdrukkelijk was opgedragen.
De synode van Heemse 1984185 heeft zich hierbij niet
zonder meer neergelegd. Maas toen ter synode gepoogd is
alsnog een onderzoek in te stellen naar Schriftherijmingen, is wel besloten alleen het materiaal te beoordelen dat
in de loop der jaren vanuit de kerken bij de deputaten was
binnengekomen. Over dit voorhanden materiaal oordeelde de ~ynode:ongeschikt voor de eredienst. Wit deze
gang van zaken blijkt dat ter synode geen debat is gevoerd, waarin bestásnde Bijbelliederen of Schriftherijmingen met name en inhoudelijk zijn besproken.
En verder hebben deputaten ook liederen afgewezen,
wanneer 7 i j van oordeel waren dat de inhoud ervan al ergens anders werd verwoord. Om een voorbeeld te noemen: het gezang 'O God, die droeg ons voorgeslacht' is
dan niet nodig omdat we Psalm 90, het lied van Mozes al
hebben.
In het licht van het bovenstaande ben ik van oordeel dat
we alleen verder komen wanneer we als kerken deze en
andere voorvragen opnieuw met elkaar doorspreken.
Daarom pleit ik voor een deputaatschap voor een nieuwe
bundel kerkliederen, dat als eerste opdracht krijgt om het
beleid van de kerken kritisch door te meten, met de hedoeling een nieuwe start te maken.
Op bavis van nieuw vast te stellen beleid kan het dan tot
aanheveling komen van liederen. die we nu tot onze schade laten liggen. Laten we deze weg niet blokkeren met
het argument dat de periode van 'negen jaar na Heemse'
te kort is om de gezangenbundel open te breken. Eén van
de nieuwe beleidslijnen zou bi.jvoorbeeld k s t kunnen
zijn dat je niet moet uitgaan van een gesloten liedboek,
dat generaties lang vastligt.
Voetangels en klemmen
Overigens moeten we niet denken dat nieuw beleid gemakkelijk tot resultaat leidt. Met veel van wat Jan Smelik
schnjfi, ga ik mee. Maar toch zal blijken dat we op bepaalde punten van mening verschillen wanneer een nieuw e bundel moet worden samengesteld.
Ik denk dat we dat niet erg moeten vinden. Er is ook altijd
spanning geweest tussen de Liedboek-dichters en de deputaten uit de kerken die hen begeleidden. We kunnen
wat dat betreft veel leren van wat we van Ad den Besten
in het vorige artikel hebben doorgegeven.
Er is aan de ene kant hei standpunt, dat door Lutsen
Kooistra wordt verwmrd in zijn bijdrage aan de bundel
Weerklank: 'schoonheidBcwaliteit van kerkmuziek wordt

ten diepste niet gevonden in de 'regeltjes van de kunst'
volgens welke Rach, de grote Bach, de maat mag slaan
bij de hemelse muziek (Lied 265) en 'Yolgens welke op
aarde Joh. de Heer de mond kan worden gesnoerd, maar
in de wijze waarop mensen in hun eigenheid uitdrukking
kunnen geven aan hun geloof - voor zich zelf, voor elkaar en voor God'.
Radicaal daartegenover staat prof. dr. J.W. SchuFte Nordholt: 'Met alle eerbied voor de vroomheid van Johannes
de Heer (.. .) beweer ik dat de liederen van de befaamde
harmonium-evangelist uit Rotterdam niec op dezelfde
waardenschaal konden worden gewogen als de l iederen
van Guillaume van der Graft omdat het in het ene geval
ging om uitgesleten teksten, in het andere geval om oorspronkelijke gedichten die verrasten en aan het denken
zetten'.
De eerlijkheid gebied te zeggen dat ik mij, mét Jan Smelik, meer bij het standpunt van Schulte Nordholt thuis
voel dan bij dat van Kooistra. Maar op die schaal moet
natuurlijk wel sprake zijn van enige gradatie. De vraag is
alleen: hoe geef je die aan!

Beleid gevraagd
We willen met elkaar komen tot een verantwoorde gezangenbundel voor kerkelijk gebruik. Om dat doei te bereiken is een duidelijk, welomschreven beleid nodig.
Behalve de regel dat liederen schriftuurlijk verantwoord
moeten zijn, zal er meer duidefijkheid moeten komen
over de onderscheiden functies van het lied in de eredienst.
Maar ook zal aan alle liederen de eis gesteld moeten worden dat zij poëtische zeggingskracht hebben. Dat i? een
nuance op de 'regel van Smelik'. Jk ben namelijk van
mening dat de geschiedenis bewijst dat dichters niet per
definitie goede liederen schrïjven en ook dat niet-dichten
als bij toeval een poëtisch mooi lied kunnen maken. Het
Liedboek geeft er zelf voorbeelden van. Van de eerste
mogelijkheid hebben we in het vorige artikel een voorbeeld gegeven. Wat die toevalstreffers betreft denk ik aan
het lied van Pieter Dinus Kuiper, dat als Gezang 24 in ons
kerkboek staal, en aan Lied 476 uit het Liedboek van C.
Rijnsdorp. Zij zijn aangezet tot het maken van liedteksten
omdat ze beiden deel uitmaakten van het Deputaat~chap
bij de totstandkoming van de Honderdnegentien Gezangen, terwijl de laatste bovendien deputaaz was bij de samenstelling van het Liedboek voor de Kerken. Met andere woorden: het is niec uitgesloten dat een deputaat,
zonder uitgesproken dichter te zijn, een acceptabel lied
produceert!
Overigens ben ik, met Smelik, van mening dat zij die
moeten oordelen over het opnemen van liederen in een
bundel, zeer terughoudend moeten zijn met het zelf produceren van vruchten voor dat doel. Dus, als je aandrang
voelt om liederen te schrijven die de kerk wil zingen, dan
moet je niet over je eigen werk gaan meebeslissen.
Hetzelfde motief dwingt, dit even terzijde, trouwens ook
de redactie van DE Reformatie tot zelfonderzoek: als er
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een kandidaat-kerklied wordt aangeboden, wie bediqt er
dan of het voldoende kwaliteit bezit om tot publicatie
over te gaan? '

Laten we gerust zijn: daaronder is Fenoeg p u ë ~ i eom een
prachtige bundel te maken.

H. Folkers
Een oordeel over dichterlijkheid blijft moeilijk
Wanneer dc wen.; wordt geuit onze _gezangenbundel uit re
breiden denkt men vaak in twee richtingen. Aan de ene
kant moet gekckcn worden naar wat in de loop van de tijd
elders in gebruik is genomen. Aan de andere kant is er
ook de wen$ om het werk van hedendaagse dichters een
plaafs te geven.
Ik denk dal die eerste mogelijkheid nog het makkelijkst te
realiseren valt. Wij lopen immers behoorlijk achter de
'anderen' aan. Her Liedboek is een bron, die uiterst deskundig is beoordeeld. Wat daarvan geschikt is voor de
gereformeerde eredienst. kan gemakkelijk overgenomen
worden. Ik venvijs naar wat Ria Borkent no9 onlangs in
dit blad daarover heeft ~eschreven.Verder km ook gekeken worden naar war binnen de Christelijke Gerefomeerde Kerken in gebruik is.
Met betrekking tot nieuwe liederen l i ~de
t zaak veel ingewikkelder. De vraas is of wi,j wel voldoende kwaliteit in
huis hebben om zclf liederen te maken, die aan hoge poëtische cisen voldoen. Ook Jan Smeiik stelt die vraag aan
het eind van zijn artikef.
Daarbij speelt het dilemma dichterldeputaat eigenlijk
geen rol. Op 28 juli 1986 heeft Schulte Nordholt ons Gereformeerd Kerkboek gerecenseerd in Trouw, onder de
veelzeggende titeI: 'Vrijgemaakten gaan met kerkboek
geen enkel perk te buiten'. Over de bundel van 41 gezangen 7egt hij het volgende: 'Ook hier weer de7elfde voorzichtigheid, de bekende stukken die in de negentiende
eeuw hij de hervormden geliefd waren, een heel enkel
nieuw lied. vervelende berijmingen van de tien gehoden
en de geloofsbelijdenis, twee allebei onbevredigende vertalingen van Epn ~ ' U S I Phurchr en nog ZO een en ander.
Haast niets dat verrawend i? of poëtiqch de moeite waard.
Dat geldt voor de taal zowel als v w r de toon. C..) Al met
al, een kerkliederenhoek, dar wel heel angstvallig binnen
de perken en palen van de traditie is gebleven en dat, als
het daar eens huiten komt, aEs het eens een teen in het
koude. onstuimige water van de poëzie steekt, hem gauw
weer terugtrekt. bevend van schrik'.
Dat is dus niet alleen cen oordeel over Da Costa en Ten
Kate, maar onk over Anka Brands, Lenze Bouwers en
H.J. Schilder!
Wie zich dit anrdeel van een ter zake deskundige aantrekt
zal duhhel voorzichtig zijn mct wat door dichters in eigen
kring voor een nieuw kerkboek wordt aangeboden.
Ik hIijf hij mijn mening dat nieuw werk uit eigen kring
eerst de tijd moet krijgen om zich waar te maken. En dan
niet alleen in e i ~ e nkring, maar ook daarbuiten op een of
andere wijze geaccepteerd moet worden.
Daarom doen we er goed aan, als het gaat om uitbreiding
van de bundel. vooreerst te volstaan met te kiezen wat elders op beproefde wijze de toets der kritiek heeft doorstaan.
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Dit (en het vorige) artikel IS tepelilk ecn ksprcking i a n Anne Schipvr
(red.), 'Weerklank: Dichter en gemeente: aipecten van een wederkerig
relatie'. Jaargang 10. nr. 40 van Wooi.dii8ri.k.
Weerklank. Schans 57.425 1 PW Werkendam.

Ondanks het feit, dat het dagelijks bestuur van
het darnescomité bibliotheekfonds T.U. te
Kampen, de concept-brief ze nauwkeurig mogelijk heefi gelezen, is in de publikatie: 'De bibliotheek heeft ook UW steun nodig' een zin
blijven staan, die het N.D. ertoe bracht te
schrijven, dat de steun aan de bibliotheek afneemt.
Niets is echter minder waar. De bedoelde zin
is deze: 'De boeken worden duurder, terwijl de i
inkomsten gelijk blijven of in sommige provincies iets dalen'. De woorden: 'of in sommige
provincies iets dalen' hadden er niet mogen I
sfaan. Het is we! zo, dat de inkomsten de laat'
ste jaren ongeveer gelijk blijven, maar van DALING is in geen enkele provincie sprake. De
inkomsten van elke provincie variëren jaarlijks:
het ene jaar wat meer, het volgende jaar iets
rnrnder, maar het totaalbedrag aan inkomsten I
is nog in geen enkel jaar achteniit gegaan.
Wel is het in verband met het duurder worden
van de boeken noodzakelijk, dat de inkomsten /
zo mogelijk omhoog gaan. Er zou heel wat gewonnen zijn als ALLE kerken en ALLE kerkleden meededen aan de acties, die plaatselijk
gevoerd worden.
I
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Namens het darnescomité
J.C. Scheele-Faas, presidente
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SYNODE-INDRUKKEN II

Eigenlijk meet je ~ o ' nsynode meemaken, om te weten
wat het is.
Vol goede moed neem je kennis van de stukken en de zaken die np de synodetafe! zijn gelegd. Maar geleideli-jk
aan kom je er dan achter, dat er maar weinig vragen zijn
waar je eenvoudig ,ju of net, op kunt zeggen. Want alles
heeft al een uitgebreide voorbehandeling gehad, als ik me
zo even mag uitdrukken.
Es ~ i j nzaken bij die herziening vragen van eerdere synodebeduiten; dat betekent een nazoeken van de ene acta
na de andere, om te weten wat er aIlemaai a! besloten
werd én waarom.
Verder zijn er ook rapporten van de werkzaamheden van
tal van deputaatschappen, over betrekkingen met het buitenland, de Theologische Universiteit en noem maar op.
Veel kennis van zaken en ervaring liggen daarin opgeslagen. Een deputaat weet vaak veel meer van zijn werk dan
het gemiddelde synodelid. Toch zijn de kerken geroepen
de verrichte arbeid 'te beoordelen. Dat betekent diepgaande studie voor menigeen, maar toch, dat hct zó de goede
manier is, daaraan twijfelt niemand.
Vervolgens zijn er nieuwe zaken en voorstellen, die in de
kerkelijke weg zijn vmrbereid. Dat betekent evenwel, dat
er al drie keer een kerkelijke schaaf overheen is gegaan,
elk met zijn eigen reden. En nu 7al de synode de laatste
puntjes op de i moeten zetten, als 7ij tenminste met die
voorstellen instemt.
En dan, last hut not least, zijn daar ook de appèlzaken.
Wat daarin naar voren komt i? ook een aspect van ons
kerkelijk leven. De ware kerk is nog geen volmaakte
kerk, dat zien we dan weer duidelijk. Deze zaken echter
zijn al van kerkeraad naar classis gegaan, soms meerdere
keren; vervolgens naar de particuliere synode; en nu liggen ze dan op de generale synode. Daar past meestal geen
paperclip meer omheen. Toch is er - terecht - de volle
bereidheid om in deze zaken de helpende hand te bieden
(mits van het appelrecht geen misbruik werd gemaakt, dat
gebeurt ook helaas). De generale synode mag dan de
meeste vergadering zijn, maar zij torent niet hoog hoven
het kerkelijk leven uit. Integendeel, zij is bereid tot
dienstbetoon.
Zodoende was er in de afgelopen week veel studietijd
achter de gesloten deuren van de commissies.
Slechts één keer gingen de deuren open voor een publieke zitting, maar toen was het ook de moeite waard.
Op donderdag 22 april besloot de generale synode, in
aanwezigheid van hoogleraren en curatoren, aan prof. drs.
H.M. Ohmalin emeritaat te verlenen per 1 september
1993, en wel np de meest eervolle wijze. Vervolgens benoemde de synode als zijn opvolger drs. G . Kwakkel tot
hoogleraar Oude Testament. Drs. G. Kwakkel is momenteel universitair docent in de oudsernitische fïlolagie en
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cultuurgeschiedenis van het Oude Nabije Oosten.
Een historisch moment, zowel voor de hoogleraar die zijn
werk gaat neerleggen alr voor hem die werd benoemd.
Bij die gelegenheid ging er een klein boekje open over
het werk van een hoogleraar. Zijn a r k i d bestrijkt een
wijd terrein, waarop veel aan de hand is. Hij zal daarvan
kennis moeten nemen, hij zal de confrontatie moeten aangaan met tal van moderne theologieën en in die beantwoording ook leiding moeten geven. Tegelijk denkt de
predikant die hoogleraa~werd in zijn hart nog wel met
weemoed terug aan de tijd, dat hij in de pastorie woonde
en het kerkelijk leven van daaruit meemaakte. Hoogleraar
zijn is ook wel eens een eenzaam bestaan, zo hebben wij
begrepen.
Daarom, bij een benoeming past een hartelijke felicitatie,
en die wil ik hierbij ook uitspreken, zowel aan drs. Kwakkel zelf als aan prof. Ohmann met diens opvolger. Het is
een eer door de kerken geroepen te worden tot dit werk.
Maar bij deze felicitatie voegen wij meteen ons gebed, de
voorbede die ook blijven zal, om b a c h t en wijsheid, geloof en liefde, om z6 dit werk te kunnen doen en hei te
kunnen volhouden.
En vóór alles zijn wij God dankbaar, dat Hij ons steeds
weer mensen geeft die tot deze taak bekwaam zijn.

Tot zover deze keer. Ik hoop u nader te informeren.

I

B. Luiten

Gereformeerde Kerk-Eindhoven
Ontdek ons mooie Brabant!!
Tijdens de zomervakantie stelt de gemeente
gedurende 2 weken een woning ter beschikking aan de predikant of student met preekconsent die op de zondagen 1 en 8 augustus
1993 wil voorgaan in de morgen- en middagdienst.
Inlichtingen kunt u krijgen bij:
A. Rieterna-Wiersema
w (Q40)
83 86 00
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GEREFORMEERDE STUDENTEN OP ZOEK
NAAR GOD? EEN REACTIE

'

I

I

De recensie van drs. J.H.Smit over de paascongresbundel
Geloof in F;u~'opnhccft ~ n i opnieuw
j
pijnlijk bewust gemaakt van het feit, dat je niet voorzichitig genoeg kunt
zijn. Wanneer je actuele problemen op een nieuwe manier probeert te doordenken, moet je ieder woord wegen.
Om Efn of andere redcn wordt in onze kring ieder kritisch
woord geinakkelijker inisverstaan clan hegrepen. Wanneer je een gedurfde uitspraak doet, moet je altijd veel
uitleggen: wat je er mcc bedoeld hebt en vooral wat je er
niet mee bedoeld hebt.
Smit zeeft in zijn receniie van de genoemde bundel een
genuanceerd beeld van het geheel en een openhartige kritiek. Ik heh dat bijzonder gewaardeerd. Zijn eindoordeel
over dc geliele bundel was negatief. Teveel zou de bundel
de oplossingen voor dc crises in het weszcrse denken binnen d c ciiltuur en de filosofie zelf zoekeii en teveel zou
afschcid zijn genomen van het eigen gereformeerde erfgoed. Dtiiirtegenover wijst Sniit op het 'Solti Gratia' van
de reformatie.
Smit bedoelde daarmee zcker niet de gereformeerde traditie als een massief bolwerk. Integendeel. Nadrukkelijk
keert hij zicli tegen het mogelijke misversrand, dat hij een
andere intentie voor zou staan dan de bundel. Wat hij bedoeh geeft hij weer met de volgende woorden: 'Ik wil
hier beslist niet pleiten voor de traditie als heilig huis of
onwrikbaar monument'. Waar hij zich wel tegen keert is
het zicli af5luiten voor de mogelijkheid om de traditie in
te brengen 'in de beantwoording- van vragen n.a.v. het
post-inodernisme'. En cven verder: 'Ik docl hier met dit
"inbrengen" op een actief bezig zijn mct dit erfgoed. Dir
"actief bezig zijn met" blijft acliterwege in de bundel '.
Iraniscli genoeg vindt Sinit het door mij afgegeven interview - in dezelfde bundel afgedrukt - representatief voor
deze teneur. Ik noem dit ironisch, omdat de aanleiding tot
dit interview alles met mijn kritiek op de opzet van het
paascongres te m,&cn had. De organiserende commissie
had mij voor een interview uitgenodigd, omdat ik miJ tot
rwecmaal toe in eeii telefoongesprek nogal kritisch had
uirgelaten over de opzet van het congres. In die gesprekken heb ik erop gewczen dat er voor de vragen die op het
congres gesteld worden griede aanknopingspunten te vinden zijn binnen de gereformeerde traditie zclf, waarbij ik
vooral de Reformatorische Wijckgeene op het oog had.
Blijkens de recensie van Smit i s deze bedoeling nauwelijks overgekomen. Wat is er misgegaan?
De door inid geuite kritiek t i p de opzet van het paasconJAARGANG 68130 - I MEI F 993

Ere? verschilt van die van Smit. Mijn zorg was niet zozeer dat in deze o p i r ~afscheid
t
werd genomen van de gereformeerd~ traditie. Integendccl: de commissie werd
juist gemotiveerd door het zoeken naar de authetieke kern
van die traditie. Daarbij had men cchter het gevoel niet
om een belangrijk stuk kritiek op dic traditie heen te kunnen. Ik deel dat gevoelen. Waar ik in mijn opmerkingen
tegenover de organiserende commissie vooral op wiIde
wijzen, is dat er voor deze kritiek goede aanknopingspunten bestaan hinneri d e gerefomecrde traditie. Om de authentieke kern van onze eigen [raditTe te vinden had men
in mijn ogen niet 7ozeer de blik naar huiten hoeven richten, maar meer ouk binnen de eigen gereformeerde traditie naar vruchtbarc aanzetten kunnen zocken. Om dat gezichtspunt te verduidelijken heeft de paascongre~commissie mij tot een gesprek uitgenodigd.
Wanneer ik Smitr beoordeling van het iiiterview leer, herken ik niets meer van deze bedoeling. Hij plaatst het
'schokkende' interview helemaal binnen dc teneur van de
gehele congresbundel. De7e teneur typeert Smit met de
woorden, dat in dc bundel een 'wissel (. . .) genomen
wordt', namelijk dat voor de oplossing van de problemen
in de moderne cultuur het 'a priori van her geloof in de
God van de bi,jbell als ontoereikend zou worden afgewezen. Afgezien van de vraag of hij daarmee de bedoeling
van de bundel correct weergeeft, is bet mij een raad~elhoe
hij zo'n afwijzing uit mijn interview hceft kunnen aflezen.
Laat ik daarom inijn bedoelingen wat nader aangeven.
Wat is de kritiek die in de opzet van het pmcongres op
de gerefomeerdc traditie naar voren komt en die ik in
grote lijnen deel en heb ondersteund in het interview? Ik
wil in dit verband wijzen o p d e eenzijdige nadruk die in
deze traditie wordt gelegd op de objectiviteit van de
Openbaring. van de helijdenis en van de bidhelse n o m e n
of meer algemcen: de nadruk die wordt gelegd op de objectiviteit van de leer. Wat daardoor in de verdrukking
komt is de meer subjectieve kant: het Icvcn. Ik wil hiermee niet zeggen dat de gereformeerde traditie een ~ c h e i ding van teer en leven bepleit. Integendeel. Al evenmin
wil ik alle nadruk leggen op de subjectieve kant: ik ben
fel gekant tegen iedcr c;ubjectivisme. Ik wil slechts wijzen
op het feit dat de vcrhouding tussen leer en Icven binnen
de gereformeerde traditie vaak op een specifieke en eenzijdige manier gedacht wordt. Het leven dcnken wij dikwijls al? de weerbarstige, zondlge praktijk, dic zich aan
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hct ob.jccticve ge7ag van de leer of de bijbelse norm dient
te onderwcrpcn (7.0 gncd cn zo kwaad als k i t gaat).
Mijns inaiens heeft het ontstaiin van deze zienswijze alles
te maken me( een overschatting van het menselijk denken. De leer is nu eenmaal verstandelijk doorzichtiger
dan het leven. De leer is gemakkelijker te beheersen en
voor een groot deel verstandelijk te doorzien. Het leven
daarentegen is dikwijls gespleten. tegenstrijdig en wordt
geleid door ondoorzichtige motieven en belangen.
De7e eenzijdige, verstandelijke manier van denken is in
uiterfte consequentie fataal. Een fataliteit die door veel
kritische jongeren aan den lijve ervaren wordt. Voor veel
van deze jongeren bestaat de indruk dat de leer afstandelijk, dogniati5ch en vooral ook 'onbespreekbaar' is, terwijl 7ij in hun persoonlijke leven - zeg maar: privé - ervaren dat bijna alles kan en mag. Deze ervaring komt niet
alleen voort uit het feit dat ons privéleven zich tegenwonrdig grotendeels aan sociale controle onttrekt, maar
ook uit het feit, dat wij elkaar tegenwoordig s t e e d ~moeilijker persoonlijk op elkanden levensstijl aanspreken.
Deze spanning tusïen leer en leven en het voelbare gebrek aan radicaliteit roept voor veel jongeren de vraag op
of we in onr: gereformeerde geloofqleven nog wel aan de
essenties van het geloof toekomen.

Waar het mij nu nm gaat is tc !:{ten zien, dat de genoemde
onbalans nier alleen het gevolg is van een gemakzuchtige
en weinig principiële manier van leven, een soort verslapping van de moraal. Nee, zij is mede het gevolg van een
bepaalde manier van denken. Door de overschatting van
het verstandelijke en het rationeel beheersbare zijn wij
geneigd het meer subjectieve en emotionele te verwaarlozen. Vaak gaan wij met de weerbarstigheid van de werkelijkheid en het leven om vanuit de leer. Vaak wapencn
wij ons met de norm om de weerbantige werkelijkheid tc
lijf te gaan. Deze manier waarop wij omgaan mct dc
spanning tussen leer en [even is niet zo7eer schriftuurlijk
als wel psychologisch bepaald. Uit angst voor de onbcheersbaarheid van het leven verschansen wij ons bij voorkeur op het veilige terrein van de leer. Eén van de consequenties daarvan is, dat wij moeilijk om kunnen gaiin met
de negatieve aspecten van het leven: het lijdcn, de twijfel.
on7e schuld en cchuldgevoelens, oii7e geloofsvragen etc.
Wij stoppen al deze negatieve zaken het liefst weg om
on7e toevlucht te nemen tot de transparinte zekerheden
van de objectieve leer. Wij doen dat om het zo te zeggen
niet 7xizeer uit geloof, m a a r j u i ~uit
t kleingeloof. De angst
om op een kwetibare manier uit geloof te Eeven leidt ertoe dat wij ons verblijf zoeken in de leer.

Om een voorbeeld te noemen: wij $preken in onze kring
griiag en veel over het gezag van het Woord van God.
Onder dat gezag verTtaan wij in ieder geval dat de hijbel
'van kaft tot kaft' waar is. Toch i s dit gezag theorezi~ch,
verïtandelijk veel gemakkelijker waar te maken dan praktisch. Tegenover Kuitert beweren wij met rtelliglieid dat
de slang in het paradijs echt gesproken heeft en dat de
Chrixtus werkelijk uit een maagd geboren is. Maar wat te
zeggen tiver het gezag van de Schrift, wanneer er staat
dat wij ons nog inoeten uitrukken als het ons tot zonde
verleidt? Er 7ijn slechts weinigen onder ons die het gezag
van de Schrift hier letterlijk nemen. En dat terwijl dit ge7ag ons op dit punt veel persoonlijker raakt dan wanneer
hct gaat om heit spreken van de slang in Genec;is 3.

Het zal duidelijk zijn dat ik tegen deze achtcrprond in het
interview meer vragen opweT dan antwoorden geef. Ik
doe dat niet omdat ik er lol in heb zekerheden ondenii~k
halen. Ik d m dat sleclits om duidelijk te maken dat men op
twee manieren zeker kan zijn: op een gelovige wijze en op
een psychologische wijze. De laatste vorm van zekerheid
is een val re en wordt door veel dongeren ook als een valse
dmr7ien. Zij kunnen zich daarin niet thuisvoclen.
Daarom heb ik ervmr gekozen in het interview voor de
dag te komen mer mijn vragen en mijn twijfels. Ik ben op
zoek naar antwoorden in een nn~ekere,post-moderne rijd.
Tk wil dat nadrukkelijk doen in het licht van het Woord
van God en in binding aan de traditie. Maar ik kan dat ook
slechts doen, wanneer ik op ccn eerlijke wijze ontsporingen in die traditie onder ogen k,ul zien en ma9 aanwijzen.

Mct dit voorbeeld wil ik geen zaken tegen elkaar uitspeIcn. 1k noem het voorbeeld niet om te beweren dat de
slang nooit gesproken kan Iiehben. Tk vind dat zelf5 een
belachelijke bewering. Voor God is niets onmogelijk. Het
.enige dat ik aan de orde wil stellen is de onhalanï tussen
leer en leven of tussen theorie en praktijk, die hieruit naar
voren komt. Het kast mij meer moeite te geloven in het
wíinder van de persoonlijke vergeving van schuld, dan in
de vraiig of dc sliing gesproken heeft. Dat komt omdat het
gezag van dc Schrift mij hierin persoonlijker raakt. Het
raakt naijli cigen leven. Flct dringt mij tot bekering. En hei
is deze bekering dic wij door de gcnr~emdeonbalans in
onze tradiiie een beet-je zijn kwijtgeraakt. Nee, niet op
theoretisch niveau. Tederccn wect wc1 dat er van hem dagelijkae bekering gcvriiagd wordt. Maar wel op een meer
praktisch niveau: het is iets dat voor ons persoonlijk moet
gaan leven.

E n van de kempuntcn in de kritiek van Smit op het interview was de daarin verdedigde stelling dat de kritisch-rationele inzet van de moderne tijd onomkeerbaar is: 'Als
Jan Hoogland bedoelt dat we de klok van de geschiedenis
niet kunnen terugdreaien, dan is zijn opmerking over de
oní?rnkeerbaarhcid van de geschiedenis een open deur.
(. . .) Als hij dit niet bcdoelt, maar wil wijzen crp de onmogelijkheid om als christen aansluiting te zoeken bij de
ideeën van voor de Verlichting, dan vind ik dat minder
overtuigend.' Smit veronderstelt h het verlenyde hiervan,
dat ik mij niet ZOLI herkennen in hel 'Soln Gratia'-motief
rif in ieder geval een gernakkeIi,jk beroep daarop zou afwijzen. Deze indruk is echter radicaal in strijd met mijn
werkelijke gevwlen. In het heIe interview gaat het mij om
niets anders dan het 'Sola Gratia'-motief. Waar ik slecht?
op wildc wijzm is het feit dat het in onze moderne situatie
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zo geweldig moeilijk is dit motief helder te krijgen. In onze culiuur overheerst zozccr het perspectief van de beheer~ i n gde
, controle van de werkelijkheid vanuit jczelf, dat de
genade stccds Ineer achter dc horizon verdwijnt. Tn hoeverre Ieven wi( nog echt in afhankelijkheid van God? In
hoeverre vertrouwen wij niet vooral op onzc beheersing
van de werkelijkheid: op ons klimaatonafhankelijke inkomen, op de gezondheidszorg, op onze verzekeringen, op
onze oudedagvoorziening etc. etc. Wanneer ik zeg dat wij
niet terug kunnen naar de vocirmoderne situatie, bedoel ik
niets anders, dan dat wij in de moderne tijd als moderne
mensen de genade moeten zien te hervinclen. Anders ge7egd: wi.j moeten in ons door en door beheerste en ingekaderde bestaan, waaruit iedert afhankelijkheid en ieder risico is weggebannen, weer cen authentiek moment van
overgave en afhankelijkheid ontdekken. En laten wij beseffen. dat dit gccn gemakkelijke weg zal zijn en dat wij
cIkaur ervoor n d i g hebben. Als we zo weer kwetsbaar
kunnen worden voor elkaar, kan ook de kritische invnlshoek die op dit paascongres gekozen is, vruchtbaar zijn
voor verbetering van de kwaliteit van on7e kerkeli.jke gemeenschap.

J. Hoogland
h.J. Hntigltind is universitair riocent wijsgerige antropologie aan de
Er~sinusiinivcrsiieirte Rotterdam.

Drs. H Veldman

Licht en schaduw in de
Lage Landen
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dat ook d e kerkgeschiedenis van de Lage Landen
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komen voor het voetlicht
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JAARGANG 68130 - I MEI 1993

I

WOORDIWEERWOORD

WIE ZYN W!/
EIGENLIJK?
ANTWOORD AAN
1. HOOGLAND
De reactie van dr. J. HoogIand op mijn bespreking van de
congresbundel Gelooj in Europa toont zijn bereidheid om
met zijn gesprekspartners een extra mijl af te l e ~ g e n Hij
.
gaat uit van de goede wil v,m de schrijvers in het debat cn
probeert dc motieven boven tafel te krijgen. Ik vind het
verfrissend dat hij zich nergens makkelijk van af maakt.
Zo heeft de paa~congrescommissievolgens hem de gereformeerde traditie niet genegeerd, maar was zij juist op
zoek naar dc kern van die traditic. Ook ik deel in Hooglands welwillendheid als hij mijn positie t.a.v. de traditie
~orgvuldigweergeeft.
Ik wil in deze reactie op hei stuk van Hoogland drie dingen doen. Eerst ga ik kort in op 7ijn correcties van mijn
bespreking. Vervolgens bespreek ik zijn hoofdbezwaar:
de eenzijdige nadruk op de lecr in de Gereformeerde Kerken. Tenslotte geef ik aan op welke punten e r verder gcpraat zou kunnen warden.

Bundel
Ondanks de goede toon, denk ik toch dat er op de corrccties van Hoogland wel het één en ander af te dingen valt.
Ik wil daar niet uitgebreid aandacht aan besteden omdat
een nieuwe discussie over passages uit de bundel mi,; onvruchtbaar lijkt. Er is al veel over gezegd en we moeten
na dit goed verlopen paascongres weer vooruit kijken.
Bovendicn is Hoogland niet verantwoordelijk voos de inhoud van de bundel (m.u.v. het interview), noch voor de
opzet van het congres. Uit de reactie van Hoogland blijkt
dat mijn kritiek op de bundel vatbaar ir voor nuancering
en kritiek. Bepaalde dingen zou ik nu, na zijn reactie en
de gesprekken op het congres, anders formuleren. Zo heb
ik b.v. geconcludeerd dat (bewust) afscheid genomen
werd van de gcreformeerde traditie. Dit wil ik, na de reacties van Hoogland en Evink in het ND, uit de discussie
nemen. Dat doe ik met name omdat dit venviji makkelijk
een eigen leven kan gaan leiden, als ik niet duidelijker
omschrijf wat ik met de traditie en de waarde ervan bedoel. Bovendien kan afwijking van de traditie nooit een
inhoudelijk argument zijn om een stellingname af re wij7en. Als Euther zich ten principale bij de traditie neergelegd had, dan hadden wij waarschijniiJ k niet in een gere-

fonneerde kerk gezeten. Overigens. het heeft Luther wel
jaren van intensieve bijbelstudie gekost voordat hij zijn
kritiek op de traditie kon verwoorden.
Na de reacties blijf ik wel tnet de vraag zitten, waarom er
70 weinig gedaan is inet het werk van g e e s t v k a n t e n in
de positiebepaling t.a.v. het postmodernisme.

Slecht gevallen
'I'erugblikkerid denk ik dat de bundel om twee redenen
slecht gevallen is. Op verschillende punten ontbrak het
aan helderheid (m.n. in Iret interview) en de soep werd in
enkele passageq wel erg heet opgediend. Dit laatste gebeurde met name op die plaatsen waar het christelijk
a priori geen basis meer leek te bieden voor discussie met
het postniodernisine.
Hoogland werpt nu meer licht op de motieven achter het
congres. VoIgcns Iicm was her congres zelf een zoeken
naar dc kern van de gereformeerde traditie. Hovendien
w e d zijn aandccl in het interview gedragen door het 'Sola
Gratia'-maticf. Al.; dit dc achterliggende ideeën waren,
waarom LIJR zc hij de lezcr dan niet overgekomen? Ook
heb ik de iiidruk dat hier de 'gereformeerde traditie' wel
een erg ruimc bctckcnis krijgt. Hier blijkt dan weer dat het
woorrl 'traditic' dc in ho~idelijkediscussie niet bevordert.
Leer en leven
Het punt waar het Hoogland in wezen om gaat in zijn reactie is de i~,i-houílinaq
tirssen d~ 'objectieve' [eer en het
lei,c.n.Zijn kritiek op de gercfrirmccrcle traditic komt crop
neer, dat w(j eenzijdig nadnik gelegd hebben op de ohjectiviieit van de lecr terwijl wij tcgelijkeriijd het subjectieve
en emotionele aspect verwaarloosd hebben. Wij kunnen
met het getag viin de bijbel uil de voeten (van 'kaft tot
kaft'), maar ~ o d r dit
a geLa2 ons dichier op de huid komt.
verliezen wi,j o m e ~elfvcr~ekerdheid.
Uit angst voor de
onbchccrshaa~hcidvan het leven vervallen wij in een reactichoiiding: wij verschansen ons op het veilige terrein
van dc Iccr.
Mijn eerste. inisschicn wat frinnclc vraag, heeft betrekking op het ulgcmcnc karaktcr van ílc analysc van Haugland. Ovcral sprcckt Hoogland over 'wij'. Allkreerst
waardeer ik dit inclusicvc sprckcn. Het 'wij' toont een
sterke hctrokkcnhcid op het leven binnen de kerken. Bovendien nodigt het uit tot identificatie e n reactie. Tegelijk
hccft dit spreken cicik een schaduwzijde. Het is sterk generaliscrcnd: wckt Hoogland hiermee niet de indruk dat
hij elk ~rrnrrnrelidop het orig heeft als hij spreekt over
de voorraiig die LFC Iccrstelligheid op het leven krijgt?
Hij loopt dan hct gcvaiir dat niet icdcreen zich herkent in
zijn beschrijving. Dat blijkt m.i. ook uit dc reactics dic hij
oproept. In de pers kamen dc laatste tijd m.n. twcc rcacties op dit (of ver2eliikbaar) spreken naar voren.
In de eerste plaais wol-dt dit soort spreken afgewezen op
grond van de inhoidd. De beschrijving raakt dc gcrcformeerde leer niet in de kern. Zo wees ds. Slotman (a'mgehaald in Dr Rcforniutir~van 17 april) naar aanleiding van
vergelijkbare vragen op het gebied van gevoel en emotie

op preken die in het recente verleden van de gerefomeerde kerken gehouden zijn. Daarin wordt de geloof~ervaring wel degelijk ter sprake gebracht. Deze correctie relativeert volgens Slotman de klacht dat es voor
geloofservaring in de gereformeerde kerken heIemiia1
geen aandacht is.
In de tweede plaats is er bezwaar vanuit de rri9ur?n,q.P.A.
Rergwerff plaat~tin het N D van 17 april de (geloofs)ervaring van zijn ouders en andere gemeenteleden tcgenover de beschrijving van Hoogland. Dit geloof (van
'Klaas Kuipinga en Pietje Baltuc;') laat zich beslist niet
typeren als een angstig vastklampen aan dogma's. Dezc
reactie hoor ik van meer predikanten. Voor veel rncnscn
in de gemeente is de radicale bekering en de doarwcrking
van het geloof in het leven juist een dagelidkc e n Icvcnslang gevecht. Deze mensen trekken zich niet temg op het
veilige terrein van de dogma'c;.
De7e kritiek op een ~ t e r kalgemeen <preken maakt mij
voor7ichtig in het doen van stellige. algcmcne uitspraken.
1k vind het moeilijk om de verhouding tussen leer en leven in de gereformeerde kerken goed te typeren.
Tk zou hier nog een eigen, derde bezwaar aan wiIleii toevoegen. Ik vind de boodschap van Hoogland IP izieini<~
,qradrrssrer-d. Wie of wat heeft hij op hct oog. als hij
spreekt over 'wij' en 'de gercformccrde tiadilie'? Ligt de
schuld (als daar al sprrike van kan zijn) bij predikanten en
dogmatici? Of richt zijn kritiek zich vooral op de wijze
waarop de belijdenisgeschriften gehanteerd worden'.? Of
ligt het problccm uiteindelijk toch bij elk gemeentelid:
moet hij nf zij weer leren om gelaofskennis handen en
voeten te geven? Of hceft Huogland die mensen op het
oog die zelf niet doorhebben dat zij doordrongen zijn van
het beheersbaarheidsdenken? Die zich met hun leerstelligheid indekken tegen de harde realiteit van het leven uit
het geloof!
Nuances

Toch zou ik het jaininer vinden als mct deze relativering
van algemccn sprckcn nuk de kritiek van Hoogland van
tafel ging. Als Iiij rckcning gehouden had met alle mogelijke relativeringen dan was zijn stuk oersaai en nietszeggend geworden. Misschien is hct n d i g om nuances achterwege te laten alr je echt icts aan de orde wil stellen. En
het prohleem waar Hoogland civer schtijft, herken ik.
Hoogland schrijft dat hij in zijn cimgeving Ie maken krijgt
met studenten die de link niet mcer kunnen leggen tussen
de gereformeerde wereld, dc kerk en de prediking en hun
eigen leven. Tk denk dat hij op dit punt raak typeert. Als
je op een paascongres vraagt naar de plaats die de kerk
innccmt in hct Icvcn van de student (ik generaliseer), dan
prncf jc iets van dc vcrvrceinding tussen kerk- en leefwereld dic Hor)gland beschrijft. En op grond van andere ervaiingen denk ik dat dit probleem zich niet beperkt tot
een groep studenten.
De vraag is ven~olgenshoe je als kerkmensen met een
derzelijke analyse omgaat. Al snel kan een gevoel van irritatie de kop opsreken: laten deze critici zich vooral niets
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vcrhccldcn. maar zich inspannen oni binnen de kerken de
eigen vcriintwtiordelijkheid voor de gemeenschap der heiligeii op ~ i c l tc
i ncincn. Bij die verantwoordelijkheid pa%Een ?een ;in:ilyïercndc of kritiïchc vcrhalcn. Ik vticl zelf
ook de neiging om cip een dergelijke, sterk normatieve
manier te rciiycrcn.

Eerlijkheid
Toch vind ik een dergelijke reactie minder verstandig en
ik 7ou ervoor willen pleiten om kritiek nier alleen met een
(snelle) veiwii7ing naar de norm. de confessie of de gereformeerde leer te beantwoorden. Ik bedoel daarmee natuurli,jk niet dat de corifesfje niets te zeggen heeft als het
paat nin het ;loeken naar oplossinren. Je kunt b.v. in de
Dordtxe 1,eerregelr; prachtige pas5aFes lezen, die juist
hlijk Fcven van Iiet oog hebben voor de geloofsstrijd en
dc crvaring (m.n. D.L. V). In aan5luiting op de D.L. belijd jc dan, dat God je in een periode van duisternis niet in
dc stcck Iaat en 'met de verzoeking ook voor de uitkomst'
L O ~ ~ C zal
I I (V. 1 I). Ook laat deze heli-idenis een nauw
vcrhaiid 7ieii tuïcen de zekerkleid van het geloof en een
' ~ o c deeweten ei1 goede werken' (Y. 10).
Dc hcperkinp. van ntirrnatief $preken waar ik op dgel, is
diit met dit spreken de huidige probleinariek blijkbaar niet
afdaciide in beeld koint. Dat di( niet 70 is, beschrijft
Hacigland op treffende wij7e. Het probleem is, dat n o m a ticf sprcken niet ineer kuitclr. Juiqt Iiet doel van dit $preken, dat de iiihoud van geloof weer ge%taltekrijgt in het
Icvcn van nien\en. knmt niet meer over. Veel mensen ervaren een Cloof tussen het kerkelijk (s)preken vanuit de
non11 cn de confessie en huri eigen geloof en ervaring.
Het príihlccn~wordt schrijnend concreet als woorden als
'bekering' cn 'verzoening' voor een aantal menqen geen
betekenis niccr Iicbhcii. Nu ligt het voor de hand om hierop aiwij~cndtc mngcrcn. Ik denk echter dat dit te wel ic.
Het prtihlccm krijg je m.i. niet helder door rilleen te spi-cXcii. Wil dit sprckeii landen en weer iets doen in onq leven (hicr ligt het probleem). dan is het allereent roed om
ook re lur.srci.cr?naar de verwonrdingen van de spanning
iusïcn kerkcli,jkc prakti,jk en persoonlijk geloofsleven.
Op het punt van dit luisteren kan een analyse als die van
Hoogland ~cicdc dicnstcn hewij7en. Hoe komt het
~eloofrilcvcnin dc dagclijkw realiteit uit de verf? Zijn we
in de relatic tusscii gclorifskcnniï en de praktijk van onï
Ieven. misscliicn iets kwijtgeraakt van de intieme hand
tiisscn het kcnnen viin God en het leven uit het geloof?
Kiinnen wc. iils wc kritisch naar onï7elf kijken. iet5 doen
met de v r a p dic H(ir)elrind rtclt?
De po\iinodcnrc ti,jd, waar Hoogland nadrukkelijk aandacht voor vraagt, hccrt hct radiciilc leven vantiia een
sterk ~eloofsvertrriiiwcn nict eenvoudig gemaakt. Wet
lijbi mii gocd dat zri'n probleem ecrlijk onder ogen gezien word1 (dit1 i\ d c winsi van hct stuk van Hoogland).
VervoE_ccns moctcn wc dc rclatic tussen leer en leven
weer doordenken in het licht viin dc problcmcn die Hoogland en anderen bcschri jvcn en vcrworirdcn (dut gcheuii
toch ook in goede preken?). We kunnen het dan natiiur--
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lijk niet laten bij een analyse. We moeten weer terug naar
de wortelf van het geloof!

Vervolg
Mijn relictie zou wel erg goedkoop worden, als ik nu l i p t
recept ging geven voor een evenwichtigc rcliitic tussen
beleden geloof en het geloofsleven. 1k r a l daanoe ?een
poging ondernemcn. Ik sl~iitdaarom af mer twee plinten
waar verder over doorgesproken kan worden.
Allereerst wil ik H o o ~ l a n dvragen, hoe hij zelf de onbalans tussen leer en leven wil herstellen. Hoe kun je b.v.
voorkomen. dat Je niet doorslaat in een 'moralisering'
van het geloof. Daarmee bedoel ik, dat je alle kaarten 7.et
op hei leven en het handelen. De inhoud van het geloof
(b.v. dat w\j weten dar we geen schiild meer hij God hebben door de d m d van Christus) is dan alleen relevant, siEs
die direkt op het handelen betrokken kan worden.
Hier wil ik niet suggereren dat Hoogland voor zo'n radicale moralisering kiest. Mijn vraag is hoe Iiij een dergelijke radicaliserin9 kan voorkomen. Hoe kan hij een plaat.;
geven aan falen in ons leven van elke da_c6?Moe kunnen
wij na mislukkingen weer terugvallen op de 'va5te grond'
van het reloof die Ruiatjil onszelf ligt'? Hoe houd je de typisch refamntosische troosr vast. dat ook de levencheiligin9 je g e g c i ~ i iwordt'? Nogmaals. ik wil: niet hewereti
dat Hoogland deze troost ontkent of de moraal np een
voetstuk wil zetten. Het zijn meer aandachtspunteii waar
hij in de ontwikkeling van z ~ j nvi5ie rekening inee kan
houden.
Een tweede piint is de vrariy naar het vervolg op dit gesprek. Hoe kunnen wij na annlyqe verder komen? Ik hcii
benieuwd naar Hooglands ideeëri op di t punt. Hoe kunnen wij studenten, die in hun leven het yeloof en de kerk
moeilijk kunnen plaatsen. weer bereiken? Wat kan d c
kerk doen? Welke rol speelt het gebed hierin? Hoe kan dc
relatie l u s e n geloof als kennis en het levende geloof op
een goede manier rectalte krijgen?
Soja Scriptura
In liet dooidenken van de relatie tussen geloof als kennis
en het radicale leven dat daaruit volgt. is het goed om tc
letten op de manier waarop b.v. Paulu.; de Kolosscn7cn
aanspreekt (1. -3-14). Zij hebben de prediking ~ e h o a r dcn
de genade leren kennen. Pauluq bidt dan voor een vervolg
op deze goede ?tart. Opvallend is het nauwe verband diit
hij legt tuwen leer en leven: rechte kennis uit zich in hct
'de Here waardig wandelen' (vs. 9 en 10).
In Iiet verder denken kan. naast het 'Solu Gratiii'. ook hei
'Sola Scriptura' weer verrassend actueel worden. Uiteindelijk moeten we samen toch wecr terug. niiar dcze bron.

J.H.Smit

BOEKBESPREKING

VERENIGING IN WEDERKEER ANNO 1892
Het is voor de derde keer binnen tien jaar dat een groep
gereformeerde auteurs over de kerkelijke gebeurtenissen
uit de I9e eeuw een fraaie en goed leesbare bundel liet
W ~ het
S de Af~cheidingvan 1834. later
verschijnen. FR~SE
de Doleantie van 18Xh. n u is het de Vereniging van 1892
die aan de welwillende aandacht van de lezers wordt aanbevolen. Wet verqchil met de vorige keren is dat nu de uitgcvcrij De Vuurhaak de herdenkingc;hundel afgelopen zomcr prcscntccrde. Het hoek i 5 xtijlvol ui tgegeven:
donkcrbliiuw inct goudr,pdruk.
De inhoud: in totau1 I I onderwerpen, iiitgewerkt door
evenzovele auteurs. We geven een korte opsomming:
- ds. H. Boumii kreeg de niet zo eenvoudige taak naar
zich toc_gcschovcn om zijn vrtxgcr verschcncn boek
DCJI/rrrnigirr,g varr 1892 (Groningen 1967) min of
meer siimen te vatten tot cen kort en vlot leesbaar ariikef: hij is er echter prima in geslaagd de weg vanaf
1834 naar l892 nog eens te benandelen. Duidelijk
staat het aspect 'wederkeer' naar de aloude gereformeerde belijdenis in het niiddelpunt. De drie fonnulieren van ccnhcid, hebben ze ooit snmenbindeiid zefungecrcl? Ja dus. Kijk maar naar 1892; jammer dat het
(nog) niet vim allen geldt, die zeggen deze belijdenissen te iianvaarden;
- prof. J. Kamphuis doct cen boe-je open over Kuypers
begccrtc naar dc ccnhcid van de gereformeerde belijdcrs: daarbij wordt met histcirisch-kritiscli bcgrip gekckcn naar diens Iccr van dc plunfnnnitcit dcr kcrk;
- daarna be7iet prtif. drs. D. Deddens de kerkelijke orde
van dc G~reforinccrcle Kcrken in Nederland: 'ccn
bond vitn hcrkcn, gecn kcrk', aldus de schhjver. Het
Dokantic-kcrkrccht mct de ripvattingen van prof. dr.
F.L. Rutgcrs krijgt brede aandacht; maar ook de in
1926 en vrilgende jaren getrokken abuigende lijn die
verdedigd wcrd door prof. dr. H.H. Kuyper en dr.
M. Bouwman, echter scherp bekritiseerd door mannen
als dr. J. van Lonkhuyzen en prof. dr. S. Gseijdanus.
- de Amsterdamse historicus prof. dr. G.J. Schutte werpt
nieuw licht op de eerst nogal afwachtende, kritische
houding die prof. Helenius de Cock aannam tegenover
mogelijke vereniging tussen afgescheidenen en dolerenden: daarbij werd o.m. gelet op diens verbondsleer
in vergelijking met de opkomende verhondsbeschouwing van Kuyper: Schutte heeft het gepresteerd om
het aantal noten bij zijn studie te brengen op 165 daarhij iemand als Deddens deze keer ver achter zich
latend!
- dr. R.H. Rre~nmer
kreeg de gelegenheid om prof. Lucaq !,indeboom als een van de 'vaders' van de Vereni6 14

ging te beschrijven; in deze biddrage komen naast Lindebooms verhouding tot Kuyper ook zijn brcde maatschappelijke belangstelling en strijd door christelijke
liefdadigheidrinïte14ingen heel duidelijk naar voren:
graag hadden we nog wat meer tc geEe~enover Lindebooms betrokkenheid hij dc ontwikkelingen in de verenigde kerken - hij m a a k t ~immers nog meer dan 4
decennia mee na l 892.
- drs. G. Harinck besteedt aan de positie van de Vrije
Univcrsitcit 'in het zicht van de Vereniging' en trekt
(diis) ook geen li,jnen door na 1892, hoewel er juist
binnen tien jaar heel veel te doen geweest is tu5sen de
theologische faculteit van de VU en 'Kampen'.
- drs. H. van Veen geeft aandacht aan de buitenlandse
contacten van de Verenigde kerken; hij neemt daarbij
de gelegenheid waar om de kerkelijke contactlijnen
vanaf 1834 te ontdekken zoals die ont~tondenin dc
richting van Zuid-Afrika en Noord- Amerika, maar
ook in Engeland, Schotland en Duitsland; nok dc verenigde kerken hielden hun venster? naar buiten open
om zo te blijven op het niveau van de gereformeerde
oecumene.
- drs. J.A. Boersema nam de zendingsgeschiedeni? van
de Gereformeerde Kerken omstreeks 1 R92 voor zijn
rekening; een breed onderwerp dat naar on7e mening
een bredere behandeling had mogen ontvangen; mk
de zending behoort toch tot dat deel van de gereformeerd- oecumenische taakstelling die historie mocht
maken!
- een heel bijzondere bijdrage kreeg prof. dr. L. Doekes
te schrijven, nl. over de betekenis van het werk van
zijn vader, ds. G. Doekes (en dan vooral inzake de
Wachterbond): hierin dus veel aandacht voor de strijd
om het behoud van de Kamper School, waarin Dnckes
veel sympathisanten mocht ontmoeten, helaas ook nnbegrip en tegenwerking; van bijzonder belang achten
we ook diens opvattingen over de pluriformiteit der
kerk.
- ds. Jt. Janssen gaat in op de geschiedenis van de camensprekingen tu5sen de Gereformeerde Kerken en de
Christelijke Gereformeerde Kerk (tot 1944); daarin
blijkt de CGK 'de hnot te mmten afhouden' wegens
ontbreken van confeïsinnele ecnheid, maar ook doos
aan het zgn. 'hegin~elder afscheiding' een meerwaarde toe te kennen; Janssen henadrukt dat de eenheid
van de kerk ook kan bestaan hij vcrschil in visie op het
ver1eden.
- de laatste bijdrage in deze bundel is van de hand van
prof. dr. M. te Yelde; hij evalueert de honderd jaren na
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1892 onder het thema 'confrontatie en perspectief';
7ijn \vil tot we~enlijkeeenheid Faat gepaard met de
gedacliitc aiiii riiimte voor verscheidenheid; helaaq
krecy '1R92'. tot ons aller beschaming. nog niet een
vervolg in trienadering - laat <taan eenwording - met
dc CGK annn 1992.

GEKNIPT VOOR VANDAAG

GROEIiENDE VERANDERING
U,iei God.\ C;ee.iirlrit rirr onX. her liai-t rari een nieils i,ei.ariderrn.
:odnt hij hrt tr,qcndrrl ~.ori?rimanwat hij was7 Of i.r dit fnclr iiiei
mppi- dnii rrir illr~sir:'
./a, di( i.r ~ C I n,~i.krlijk/?~id
I
ii~
dr p1.aktij.k \,ai7 (,cn r ~ l i r/ri-i.~ti~/(jk
t
lei-pit!
Ei. iijn i'erund~~.~ie
niensen. die nier egoiSfisr/i :ir.hirY' iii Iirt
niiclrlclpirnr plclrrrscn. maai- 1ir.h kuren heheey..r~!idoni- dr ierao<q
bimatwil dp H E R E rio! ikdnrir :al7
Er zijn errlijk~mriisrii. die God alIr,.< 1~-r73~eir,
it.ut ril hirii Itnrr
leeft. nok fter sr'hnt~ieltjker'n ntii.einp, ook MYI! ~ I I ~ Idr
T rrliarrnirr
itacri. de wwn,qPn dwl?! En ~ I dar
P 00L rr,qen nirrrsrn ;qqgeii. ali
Go0 dot ibaitIten i-raqqr.
Er rijn nrdrrzg~c11oorn7f)rdicen~rii.r~ii+
d ~ :J(r 11 Y ( I O I God 171iigen en rati gcizadr 13-illciilei*eir,nllc rla~criw e i . En ~illr~
111 rli/
1ri.rii imni7xriiodr Iirrn gi ool.rtc r.i-crt~~ílc
i.irirlrri.
Ei. iijti oiideidu~ietii-air Iitv Koiiii~krijki uri God. dir allrrii nirr

Tot zover eeii impreï\ie van dit rijke boek. Het is natuurlijk ondeiigcnd urn tc stcllcn dat er nok nog zaken nnderbelicht bleven. zoal.; hct algcmcne beeld van on5 land in
de jaren voiir (Ie eeuwwisseling cn d c reactics op de Vereni_ciny van de kant van Wcrvtirmdcn cn de op 7ichzelf
gebleven afgescheiden Frricpcn (dic in veel gevallen later
de Gerer. Gcineenzcn ~riudcnvtimcn). Wc denken ook
aan een stuk chrihtclijke pcrsgcschicdcnis, 7aals in een
v e r i ~ ebiinclel wc1 naar vrircn kwam. En iian de vriiag
welke g e v o l ~ e nde Vereniging heeft gehad op politieke
en ondercvijs_ccschicdcnis.
Op de vrria? 'Voor wie is deze bunde1 k d w l d ? ' kan ik
slecht? nnrwoorden: voor icdcr rntelevend kerklid in zowel de Gerelorrneetde als de Chrisielijke Gereromeerde
Kerken. Want lil hoeft men hei niei een5 ie in over de
waardering vrin bepaalcle detaiIs i i i t de kerkeli,jke gcschiedenis sincls 1834- 1886-1897, er ma? wel grote veswnndei i n y bestaan dat Gods werk in NederIcind nier te gronde is
gegaan door onmacht en ongeloof. door oecumenisme en
subjectivisme. God heeft niet laten varen het werk dat Hij
begon.
En on7e verwonderirig daarover kan er mogelijk toe bijdragen dat de weger1 naar elkaar vaker en intensiever
worden bewandeld. Laat het woord 'wederkeer' dan vele
betekenissen hebben - in ieder geval dan ook dat we naar
elkaar weerkeren!

,!Ir wrandrr~n,qi 8 t ~ tI~vrir
i
is (,en i3,6rk~!ijk~
I P \ ~ P J I ~ , C I ~ ~ ~iiry,
II~PI
dip nicnrrii rot Gndi Xirrdei ril iiiuuli. Ei? Irirn Iovrn r~rislorreIoar
M.(>!
r t m cri7 f l ~ l ' l t tL/($!
?
lrit God i,+pi3 :r< lz i~aui-Go0 t-t~>lr/.
Het E S ren ~ ~ e h ( ~ o(/CIC-P
~ î rI. ~ ~ ~ e ~ r . ~ ~ ~ ~ ~Ei]
- ~Itci
~ r Iie~f!
~ l e ~tncr
-iir~~
rlkr g ~ h o o ~,cymcrn.
lr
&r Iirt grorit ril jiroririr mort O o k drie
~ r h o o?P
i dort grrii vn!n~a.r.rriirn grhnrrn u~orrlcii,rnarrr kinclr.ren. E J nok
~ i,an dr-r ~ r h n o r f ~r r l d tdat
. n.ir. rirl~imribrrkìt, rkrr
hij i ~ n l ~ ~ a s sis.
e i tveel Iee,:q~Id nioe! het al^^ r11 i-ecl ~'t~l/?artijrn
drir>i.ninken.tnrdar Itij ,qefPei.dlirefl Mqarhij I E ~ P I nlorf.
I
B I )tleze :ebooi-~eprisr. dar rle i.einntlri.de meirs Gods krrid is. cri
nog s t r e k Gods kind niopr ~.oi.drl'rn
Dot hij Irrrling i.an Chrisfirr ir. rn irox rtrrds zijri Irelr Ici.eii
dnni- Irrrliii<qieai?Chrirtrrr hlijfi rir srccrir ivcei- ~ , orit.
i
Drrt Siij de I-leili~qeGeesr hcefr 01s de srhrppri vnii hr! niriiu>r
leibeii. en nog sreed.r de Heilige G ~ e st~odi,q
t
lireff nls d ~ ~ e die
nr
lier ~ e h o r e nIei'rn i8ei.ioyrrn op~ii~cekt
eit iit r t ~ ~ nhoi4dt.
d
n a t hij Sirt Wnniri l.ai3 Gnri hooi? cn >(ctit.muur alle riuyen her$

H. Veldman

Zo is hij strik, rn hij is dat iii afriaiiL-clijklreid.
Zo sruut hij o p :ijti plriars cn iwhr hij r q P n liet kli-ode, dr :otiCIE
huirrn hen?en in lient.
H u Iterfr iers í i ~ r f i h ~inl szici't, e ~ Itt l j n,oi.drelke &,q grci3mi,&r
dut :B is. M'aiit dr :oiidr is hij hrni nirt rrn ur,htci-hl~ji.eiriir (/(J
grnri. mani rrn aizdri. ern i.r.rrn~dhcrtaaii. dat hij Irrnr iio,y
n10rr SreI'vPn.
Muai dit onrinordi,qr Iiem n i e ~oniclrrr
.
hij nier irir zichrrlf eti ,FrI-iclriop ~ i r l t z ~ niouil f ? iti! Gocl ~ehoreitis. Eli li-(~t
ui?God prhoi - ~ is.
n kan nier s t c i ~ ~ rzoi ~U.' P P ~hij.
Zo Irerr hij hoe lanc~r.Irnr hefpr.h r ~ i - Q p ~dl7t
n jirist (Ir, rii,r.i-tiri,cin,q.dat Iirj Iirt :e!#-iiietL-oii rit daoi.oin :elf I E ~ Prkcd,
I
rij11slpirir
eii Iioiriws/ is.
Wrrnr ivie i i j n gersreltjk Iei.en :elf niaakr. valr srrnil-s ~ i r h - r i f
weei. regen en ii1oi.r/ri8ei.sid#ni.want n14 kon hij w r r i8at?ili)rrn
af ria17hr~innrn.

N.a.v.: D. üeddciis cn M. tc Vcldc (rcd.), I.rirrri,ylir~
rit u~r~dcr-kec,i..
Opsfrll<,iioi,ri- clp I'i~i.c,iii~qi~.iir
i.cr~i 1892. Uitgeverij De Vuurbxak, Rameveld lm?: iuyonl :ci'iltisrrccrd. omv:ii12 221 pngiiia's, prijs f 34.75.

Maai- SIC^ kiird

PIT dr

I c P ~ I E I I ~zmanC1iiziirr.r vi~ltM.PI rrc.lt;elf rr-

grii. maar. Clrr.irtzir ei7 de Grcst van God i.r~llr,irIi~niiiier iegrir.

h016deti i801en ZO hoirdr Iiij i-nl.
Her ir jr~istd~ afinnkelijkheid i8anGod, Iirr is juist dr mar htrdInnshcid iwn de zondaar, die hrni trnrloftr b a r kt gcrff. fi.M;rrrit
ali liij ;i+.rrX is cn dirs op God i~eirni.daii is Iril rnur.ltri,q.
QP:C

Bookiinnia?l

Ke~zCriwd~~
8r d
Rolterdam

Kenlonruakhandel

Keii~rrwnnrd
73

Kanloat1ilrichllnq

Gebrukeri Meeldl]ll V23 BareMrechl

Faxnr 01 W4793699. Rolterdam

.

Tel 01 O 4820488
TcO10.48213&1/I
Tel 018DE-19744

Faxnr oiES211B5. Barendrecht

--

JAARGANG 68130 - I MEI 1993

II

I'

1
I

Naar K. Sietsmn. 'Her chrisreli.jk leven'. 1039.

PERSSCHOU

m.

Met jongeren leren geloven
Dc syntic2aul Gereformeerde Kerken maken zich zorgen
over d c iifiicincndc hclangstelling van jongeren voor kerk
e n _geloof.
Om m e e r aicht tc kri,jgcn op wat hier speelt eii om de kerkelijke betrokkenheid ondcr jangcrcn te vergroten, werden verschillende onderroeken gedaan.
De Vakgroep Praktische Theologie aai1 de Vrijc Universiteit p~ibliceerdehet oinvangri j ke bock Geloven iii de
Icr+vci.rld iFande jongci-ril. Daarnaast verscheen het rapport Kc.1-k Jo(rr. de K ~ I P C I ?oi?ei.
,
i.erhien en plzrhren ilan
dnopledrn. Beide kwamen iian de ordc tip cen speciale
zitting van de generale synode op 1 I februari jongstleden.
Het Deplitaaischap Gemcentcophoiiw bood d a a r ook een
beleidsrapport aan, (Int d e tilel draagt W P van
~ gelnilen,
een hijrl~agcuan h ~ ht c t ~ iIiuriílrlrn
.
i.on dr kerk in hauirclurir met jongt,i-rw. Als bijlage is bij dit rapport ccn stuk
gevoegd, dat De Iccfi-ercldilcrn,jon~ei-e~l
en jeu,qclheleid
heet. In meerdere opzichten interessante lcctuur!

bondenheid met de beweging van de kerk kunnen uitdrukken.
aldus het beleidsrapport.
Wrld~ir ~ duidelijk
i
.longeren maken ingrijpende dingen mee. Bijvoorbeeld het overIijden van een ramilielid oC de confroniatie met het geweld in de
wereld. Deze ervaringeil kunnen hen bcpalcn bi j vragen over de
zin van het Icvcn. Heeft hct chrirtcli,jk gclnof joiigeren ieir te
bieden in de omgang met deze ervaringen? Deze vraag is der te
moeili jkcr tc hcantwnordcn iii een ïamenleving waann kerk en
geloven niet meer vanzelfsprekend is. Voor jongeren moet helder zijn wat dan het aantrekkelijke i? van het je thnir voclcn h11
een kerkgemeenschap.
Wat i4 hel we7enlijke vaii hel chrirtelijke geloof? Dat is een
vrnag die de ouders van jongeren en de hele gcinccntc zich hehoort te stellen voordat ze zich verdiepen in het jcugdhclcid
Wat doet het u, jou en mij persoonlik om te geloven? Een antwoord op die vraag iï echt, wanneer we de verbinding proberen
te leggen met onze eigen ervaringen. Vanuit rlc cigen bcIcving
is het gemakkelijker oiii de ervaringen van jongeren te horen en
te hegrijpen, al ~ u l l e nhei niei precies deelfde zidn. Het gesprek
niet jongeren dat daaruit (hopeli,jk) voortkomt, kan de kerkelijke
gemeente op liet rpoor zetten van een nieuwc v n m van wmenwerken mei jongeren.

G.J. van Middelkoop

In Kci-Aiiifoiniutir van april 1 993 geeft Duun Ifcrliaan,
functionaris Jeugd en Jongeren bij het Centrum Gerneenteophouw, de grote li,jnen weer van h e i beleidsrappon
'Weg van geloveti':
Ekri ding ii. n,i allc puhlicitcit ovcr dc oiidcr7nckcn cn dc synodedag wel duiclelijk: veel jringercii 7rcn wcinig vcrhand tusïcn hun d;i:clilksc leven en de wereld van kerk en geloven. Zij
levcii in iipnrtc hokjes van school, werk, tliuis, vrije tijd, ook wel
leverisdr>meinengenoemd.
Gclovcn wordt vooral sterk verbonden met het levensdomein
'ihiiir'. bii~rhij ncmcii jringcrcn wat gclovcii hctrcft vcclal dc
opvaiiingen vali lilm ciuderï over, duï 7ondcr dat 7 i j daaraan ccn
cigen. perroonlijke invulling kiinnen geven. Dit heeft te maken
mei hei leii dun jongeren rie kerk niet als een plaatï vonr longeren ien n. Dadrniiii\t leggen 7~ maar moeilijk een verhand tuïïen
huil cigcn ervariripeti ei1 de rol die het geloof daarin speelt.
Pluuti i . o n ~joiiATri.rn7
Jongercn zien de kerk , 7 1 ~het terrein van volwassenen. Zij ko-

mcii cr niiuweli,jkï leeftijdspenoten tegen. Logisch. want de kerk
heeiì jongeren weiiiig infurmele en ge7ellige ontmoetingïplaatsen ie hieden. Bcstannde grocpcn vonr hijvoorbccld cateclieie.
di;ikoriaar en ltriirgie zijn voor hen vaak tiiet niintrekkel~jk.Wanneer jongeren daarin wel meedmn, dan wordt er te vaak over
hen en ~cinderhen beïliït. Om het iiiet eeii citaat uit E n van de
rrrpportcn tc 7cggcn: 'Er wordt in de kerk echt wel naar het lied
van Iongcrcn pcluiktcrd. maar cr wordt altijd gehandeld naar het
gezang van ouderen'.
i kerken aan janHet beleidsrapport 'Weg van geloven' s ~ e ldat
geren iiiecr knrtlnpciidc activrtcitcn zouden kunnen nnnbiedet~.
Daarbij i$ ook hei inTormeIe en het ~ezeliigheidsaspetzeker
van belang. niiasr hei nadenken over ~ i n p e v i n g s u m g nof het
concrzel met iets hc71g 7 i in. Ynnst dc openbare geloofsbelijdenrs nirietcn cr andcrc vormen knmcn waarin jongeren hiin vei'
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