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eReformatie

WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN MET GEREFORMEERDE LEVEN

HET ZOEKLICHT OP EEN ZOEKONTWERP I
uitert is in. jan Huijgen wijst in Bij d e Tijd
(mei 1993) op de bedreiging die von Kuitem
ervoringstheologie uitgoot en spreekt het
vermoeden uit, dat veel vrjjgemookse jongeren
een grote afiniteit hebben met Kuiterts
'betwijfeld geloof.
AI zou dat laatste maar voor de helft waar zijn,
dan ligt daar al voldoende reden in het zoeklicht
te richten o p Kuiterts zoekontwerp, zoals het in
H e t kan nog erger wordt geschetst en
bekritiseerd.

K

I

Kan het erger?
Begin 19')2 verscheen van de hand van H.M. Kuitert,
oud-hoogleraar in de dogmatiek en de christelijke ethiek
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, een bmk, dat
geen nadere introductie meer behoeft. Het algemeen hetwijfeld chriftelijk geloof (in het vervolg Reiwijfeld}
maakte veel reactie.; los, werd bejubeld en verguisd en in
ieder geval goed verkocht. Onder gereformeerden zullen
vooral het korte weerwoord van J . Dourna en de uitvoeriger repliek van J. Hoek bekendheid genieten.
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Het zoeklicht OD een
zoekontwerp I '
G.Gunnink

In het hoek van KKuitert komt de belijdenis van de kerk
zwaar onder vuur te liggen. Maar het schijnt nog erger te
kunnen. Dit jaar verscheen ccn vervolg-uitgave: Her kot1
nog ei-grr. Een discussie OVEI. themír's uit ' H P Ialg~inern
betwijfeld christelijk gelorf. U vindt daarin de geredipeerde tekst van een heet debat, dat op 3 juni 1992 gehouden werd in de Westerkerk ie Amsterdam. Voor een
bomvolle zaal ontspon zich een felle discussie tusseii
H.M. Kuitert en zijn opponent, H.S. Versnel. De laatste is
hoogleraar in de oude geschiedenis aan de Rijksuniverïitcit. De grote schare loehoo~dersin de kerk moet volgens
de verhalcn ademloos ?eluistercl hebben.
De redactie vroeg me Het kan nog erger (in het vervolg
Ergrr) te recenseren. De recensie is uitgelopen op mcer
dan een boekbespreking. Er zijn nu eenmaal publikaties,
die vragen om meer. Boeken, die je aan het denken rctten, die je uitdagen, die je warm of koud maken. Ener~ i j d svolg je de discussie van Kuitert en Verïnel o p grote
afstand. Je voelt je op je stoel in de We~terkerkhij gastheer ds. N.M.A. ter Linden allerminst thuis. Anderzijds
word je, Kuitert en Versnel lezend, betrokkene. DG wezenlijke zaken die door Kuitert en Versnel aiin de orde
worden gesteld, kun je als christen niet in koelen bloede
bespreken. Het geloof als mekontwerp, waarbij niets
meer vastligt en waarbij je twijfelend en tastend je weg
gaat - zou dat niet kunnen? Ook wie zich in het klimaat
k,
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van Kiiitcri cn Versnel niet thuis voelt, kan door bepaalde
2edachien gegrepen worden. Het geloof als zoektocht,
Iioiidi dat de apiinning er niet in en doet dat tegelijkertijd
geen recht aan de be\cheidenlieid waartoe een poïtmodenie lijd ons lijkt ie dwingen? Kernvragen van het chrisrcli,jk gclorif worden d m r eref formeerde jongeren opnlcuw aan de orde gesteld. Aan oude stelligheden wordt
geschud en de vraag is g e w e n of zoekenderwijs geloven
niet nieer pa5t bij het werkelijkheidshescf van vandaag.

In het kort
Klzitert geett in er gr^. een korte ~ameiivnttingvan wat hij
In zi.jn bijdrage
veel uitgebreider neerlegde in Hr11~~iifeld.
zet Kuitert onder 7ijn afwheid van gcopenbaarde waarheden nog eens eeii dikke strccp. Wij houdt niet op te benadrukken dat nnzc kcniii\ van God een ontwerpkarakter
draagt. On7e werkeIi,jkhcid~ervi~ring
laat nog: slechts toe,
dat we nver God sprckcn in het kader van een zoekplaatje. In Kuiterts schets van 'Geloven op z'n christelijks'
vindeii we weiiiig iiicuws tcn op~ichtevan B ~ r ~ ~ j hef~ld,
halve teil aanzieii van hct werk van de Geest: 'Als ik mijn
boek opnicuw zoii moeien schrijven. zou ik dat meer uitdicpcii' ( 2 5 ) .
Vcrsncls reactie ik tamelijk vernietigend. Zbn kritick
kon~terop neer, dat Kuirerr wel onophoudelijk de christeli jke yeloorsiriiditie ofwel ondergraaft ofwel nndcrbouwt
inei behulp van loyische redeneringen, maar dat Kuitcrt
daiisbij elf ielkens tegen de logi5che lamp loopt. Dc rasrationalibi VersneI vindt het allemaal prachtig. ulï Kuitert
bi j ~i.jnher~ieningvan de chri~telijketraditie hct 'gezonde verstand' laat prevalereti boveii 'naïcf geloof'. Maar
wat Kuitert, al redenerend, nog van het christelidk geloor
overhoudt. kan volgens Versnel met een beroep cip comYtRNHNACiik
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mon sense-argumenten niet langcr overeind blijven. Kuiterts logica is niet op bijhclteksien gefundeerd. 'maar op
een soort algemeen aanwezig geachte logica, die evenwc1
volstrekt persoonlijk, tijd- en cultuurrebonden en daarmee volstrekt willekeurig is' (39).
Versnel trapt zonder veel omhaal door de dunne ijqvfocr
heen, waarop Kuitert nog dacht te kunnen l o ~ n Het
. vcrbaast dan ook niet, clat in de tweede gespreksronde de
toon kribbig wordt. De ervaringqtheoloog Kiiiter~en de
agnost Versnel komen daarbij geen centimeter dichter bij
elkaar. De meiis die buigen wil voor het gezag van Gods
Woord, op zidn stíicltje achterin de Weqterkerk, bl(ift na
het wegtrekken van dc kruitdamp zitten met een vraiigieken. Was dit gevecht werkelijk wel zo heet als het werd
opgediend? Was het mékr Aan een felle schcrniuiseling
van twee mannen, die gezamenlijk vrede Iicbben met de
oveiiuiging: alles wat over boven gezcsd wordt komt van
henedcn?
Dc opzei van de nu volgende artikelen is als volgt. In de
eerstc twee artikelen geef ik een analysc van de opvattirigen van Kuilest, zoals die in F;i;qes naar voren konien.
Daarbi,j maak ik, als het van pas koint, gebruik van de uitvoeriger beschouwingen, zoals dit: in B c ~ m i ~ t te
~ lvinden
d
~ i j i iIn
. een derde artikel 731 worden ingegaan op de reactie van Versnel. In een vierde cn laatste artikel stellen wc
de vraag of we, bijkls gezien. het chriTtelijk geloof als
zoekontwerp of al5 zmktocht kiinnen karakteriseren.
Geloof zonder Christus?
'Wie Hem aanroept in dc nood. vindt zijn gunst oiieindig
groot, luidt een oude psalmregel. Dat spreekt mij, tot op
de dag van vandaag, aan, en ik meen dat ik daannee de
christelijke traditie niet eenzijdig interpreteer', aldiis Kuitert (24). Het 7ijri woorden, die iets oproepeii. Kiiiiert
weet een snaar te raken hij mensen die veel kwijt zijn.
maar die niet alles willen verliezen. Bij God, de Schepper, mag de mens gehorsenheid zoeken. In R~rilliifelcl
was Kuitert eerder, minder dierbaar. tekeer gegaan tegcii
de stelling, dat het verkeerd zoti zijn als een mens door de
nood die hem overvalt Iccrt bidden. 'Nee. nood lccrt bidden - daar is niets op tegeii. Nood is er veel te reëel vooi.
om er theologische grappen over te maken. Als de donder
naar God als je in nood komt! Anders kan het niet gczegd
worden' (254).
Mijn eerste en belangrijkste bezwaar tegen de door Kuitert geboden herziening van het chriqtelijk geloof is. dat
hij wel naar God wijs1 als toevlucht voor de mens (als hei
die mens uitkomt), maar dat hij ondertussen JCLLIS
Christus, in Wie de grootheid van Gods oneindige giinst alleen
te kennen is, kleineert. In het beeld dat Kuitert van God
ontwerpt r u k t de Zoon van God huiten bceld. Het door
Kuitert geboden zoekplaatje is een ontwerp waarin Jezu?
Christus als de levende toevlucht zock is geraakt. Wie
kan God aanroepen In de nood buiten de Zoon van God
oin? We kunnen het jammer geiiocg niet anders zeggeii:
Kuitert propageert een geloof zoiider de Christus van de
scl-inrt.
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[k za4 dit verwijt toclichten. Volgens Kuiterc denkt het
chriïteiidom hij Iict woordje God allereerst aan God als
Schepper viin mens en wei4eld.De praktische betekenis
viin God als Schepper konden de Israëlieten met hun gewonc 'boei-cnvcrstand' begrijpen Legt hij tegen Versnel.
Hij wijst in dit vcrbaiid op Psalin 94 : T . Zou Hij die het
oor plantie. niei horen'? Die het oog vormde niet zien?
Maar het wordt door menig christen niet meer ingezien.
'Dat is de reden geweest, dat ik het geloof in God aIs
Schepper zo centraal heb gesteld' (EX, 89).
Maar i s deze Schepper ook de Vader van onze Here Jezus
Chrisrus'? Kuitert wil zelf vasthouden am een (!) centrale
plaats voor Jezus binnen het christelijk geloof. 'Het gaat
om God maar daarom draait het om Jezus. Hij heet "de
weg" of ook "de middelaar", waarinee ~ i j ninstrumentele plaats is aangeduid. ?U iets miiider, ook niets mccr' (26).
Van deze centrale plaats konit echtcr weinig terecht. Het
draait in Kuiterts mekontwerp niet echt om Jezus Chnstus, ondankq de hewering van liet tegendeel. In dc discus<ie met Yersiiel wordt veel over God (de Schepper) gesproken. (naar de naain vaii Jezus Christus komt I-ieel
weinig in dit hoek voor. Dat is onthullcnrl. Muar hei is
geen verrasïiiig, als WE ons dc christologie van Betw$S.lu'
herinnciïn. Iiiist air hct gast ovcr ilc persoon van Jezus
Chriit~isgaat cr 7ccr vccl overboord.
Kuitcrt ontkcndc daiirin de leer van de [wee naturen van
Christuh ( 1 36). Dc Iccr van sijn vleeswording noemde hij
een mislukt dcnkn~odcl,dc Iccr van de rnaagde1i.jke geh(inrte een losiscl~c Icgcndc (138, 169). God was in
Christus de wcrcld inet ~ichzclfverzoenende, maar Christus hccft, hiingeiid aan het vloekhout, niet aan de zondaar!, gedacht clie hij met zijn offer redden zou ( 151).
Kuiiert wil aan de opstanding vasthouden, maar dat beteken1 niei dat een lijk weer levend werd (165). De hemelvaart is, wederom, een logische legende (169). Waar in
hct cindcrwcv vaii Kuiien de :ondei,ol wegvalt, moet de
Rcddcr uit dc eEIcndc wel van secundair belang geacht
wordcn.

Geloof onder een lege troon?
Wal kan er d:in no2 overblijven van Christus' zitten aan
d c rcchtcrhaiid viin G d ? Wat kan er dan nog overblijven
van het diigelijkse heilafeit waar de christenheid van moet
leven? Terwijl Kiiiterr wel aan de macht en wil van God
vasthoudt, horen we weinig of niets over de macht en wil
van Jezus Christus. 'God heeft niet echt een rechterhand
en Jeaus ~ i niet
t ergens in het heelal. (...) Maar wat kan
het dan berekenen dat Jezus "alle macht" heeft? (.. .)
Moeten we het de macht van de liefde noemen? Maar wat
is dat dan'? Ik kies voor wat anders (dat er overigens niet
mee strijdt) en denk dat we eerder moeten 7eggen: het i.;
de macht van het Woord. Het Woord laat vrij, een kerk
met het Woord kan nooit een dwiiigeland worden, hlijft te
allen tijde een dienaar van het Woord. Maar het Woord
heeft wel macht over mensen. De christelijke traditie gelooft dat lezus als het Woord dat verkondigd wordt, alle
P-
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macht heeft op hemel en aardc. Het maakt vrij maar laat
ook vrij' (170).
Fxn onthullend gcdcelte. De 'christelijke traditie' hccft
inderdaad weet van het feit, dat Christus door 7ijn Woord
en Geest regeert. Maar niet oin daarmee Chri~tus'lichame1ijke aanwe~igheidbuiten onze dampkring te verdampen! Dezelfdc 'christelijke traditie' heeft e r ook weet van,
dat Christus werkelijk de Regent hierboven is, door Wie
de Vader alle dingen regeert. I n Erger nocrnt Kuitert het
een misverstand, te menen dat Jezus op niis neerziet uit
de hemel, zoals hij iemand voor de radio hcicirde beweren
(73). Zo geformuleerd krijg je wel een 7eer verschraalde
en afstandelijke opvatting van Christuï' koninpchap.
Zi,jn neerzien is een genadig omzien naar inensen. ,415 dit
een misverstand is. waar moeten kerk en wereld het dan
nag zoeken'? Kan de benadering van Kuiteri anders ge'interpreteerd worden dan als een niittroning van Christus?
Jezus is niet aan de rechterhand van God, miiar hier beneden op aarde, al? liet Woord dat verkíindigd wordt.
Voorbeeldig is Kuitert niet alleen in zijii taalvermogen en
helderheid van keuzes maar ook in zijn poging het chriqtelijk geloof voor een groot piiblick te vernnt woorden.
Maar juist bij het rkristelijk gehalte van deze verantwoording moeten grote vraagtekens geplaatst worden. Wie
zich moeilijk kan losmaken van de charmes van Kuiteric
zoekontwerp, zou de vraag kunnen overwegen, of de reductie van het christeIijk geloof tot een zoektoclit niet
noodzakelijk werd door het kwijiraken van 'de Weg'.

G. Gunnink
I

N.a.v. H.M. Kuiieri en H.S. Vcrsricl, Ilrt Itrn n r crgci..
~
h n disrrrssir

ZWijGEN OVER JEZUS?
En de behoudenis is in niemand anders.
Handelingen 4: 12

Dat kunnen Petrus en Johannes niet. Over Jezus zwijgen.
Hij is opgestaan uit de dood. Zij hebben Hem naar de hemel zien gaan.
In zijn naam hebben zij die verlamde man beter gemaakt.
Petrus zegt: In de naam van Jezus, wandel! En de man
loopt huppelend de tempel in.
Voor Petrus en Johannes staat vast: Jezus is onze Redder.

Wat zij zagen is betrouwbaar opgeschreven, in hun oogen oorgetuige verslag. Daardoor mogen ook wij zien wat
zij zagen: Jezus, zijn lijden, zijn opstanding, zijn hemelvaart. En dat Hij vanuit de hemel reddend ingrijpt.
Zeg dan niet: dat was iets van toen, die genezing van de
verlamde man.
Zeker, toen werd daardoor het evangelie bevestigd. De
mensen zagen: Jezus werkt nog steeds, vanuit de hemel
nu.
Maar via het evangelie zien wij het vandaag ook: dat is
Jezus, Hij redt mens en wereld!

Dat hebben we met eigen ogen gezien.
Maar dan komen daar de Joodse leiders aan, met de tempelpolitie. Zwijgen moeten Petrus en Johannes!
Zullen ze dat kunnen? Hun mond dicht houden over het
mooiste wat ze ooit hebben meegemaakt?
Er is maar één Redder voor mensen in de hele wereld.
Zullen ze voor al die mensen over Hem zwijgen?
Spreken zullen ze van Jezus! Niemand die ze tegenhoudt.
Maakt u dat ook mee? Je moet zwijgen over Jezus, terwijl
je wilt spreken? Je hart is vol van Jezus, en je wordt de
mond gesnoerd?
Meestal zwijgen we uit onszelf wel. Jezus is voor ons
geen nieuws meer. Redding van Gods toom, redding van
je zonden - waar maak je je druk om?
Je gaat naar de kerk, je viert het avondmaal. Dat zijn zo
onze vaste rituelen. We willen het best nog wel doen.
Maar avondmaal vieren? Spreken over Jezus? Je nek uitsteken voor Hem, zoals Petrus en Johannes deden?
We zitten vaak liever onder ons, dan dat we aan Jezus
ruim baan geven.

En mocht je het nog niet geloven, Jezus laat nog meer
zien. Van zijn lijden toen en zijn reddingswerk vandaag.
Aan het avondmaal!
Je ziet het, met je eigen ogen: zo is Jezus, toen en nu!
Toen voor u gestorven, vandaag uw Gastheer en Heiland.
Je ziet het, met eigen ogen.
En dan: als dat zo is, voor jezelf, voor anderen, zul je dan
zwijgen?
Terwijl je ervan overtuigd bent. Er is maar één Redder
voor alle mensen en dat is Jezus. Je hebt het zelf gehoord
en gezien.
Zwijgen zal wie Jezus niet heeft gezien. En wie Hem niet
wil zien.
Maar als je gezien hebt, wat Jezus je laat zien?
Dan verkondigen we de dood van onze Here!
Aan het avondmaal.
En in de praktijk van het gewone leven. Bij je thuis, voor
je bekenden, je collega' s, wie het maar horen wil.
Zullen we...?

Wat moet er dan met ons gebeuren?
Hetzelfde als met Petrus en Johannes: zij hebben Jezus
gezien. En de genezing van die verlamde man. Zij zijn
overtuigd, met eigen ogen hebben ze gezien: Jezus is Heiland, van mij en de wereld.

J. Luiten

Kan u dat ook zien? Jezus, zijn lijden, zijn opstanding?
En dat Hij ook hier en nu reddend kan ingrijpen?
Nee, niet zoals Petrus en Johannes. Zij hebben Jezus van
nabij meegemaakt. Dat kunnen wij zo vandaag niet meer.
Maar toch kunnen ook wij Jezus zien. Door de ogen van
de discipelen!
704
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KERKELIJK LEVEF

DE STILLE REVOLUTIE
In uns vorige artikcl hespraken wij hct boek van drs. H.C.
Endedijk over de geschiedenis van de Gereformeerde
Kerken van 1936 tot 1975.
We eindigden ermee te wij7en op het verband tussen het
uitdrijven van de Vrijgemaakten en de funeste ontwikkeIingen die sindsdien in de synodaal geworden Gereforrncerdc Kcrkcn ~ i c hin snel tcmpo hebben voltrokken.
We mcmowcrdcn wat gezegd werd over de 'opgebroken
situatie' in deze kerken en de greep naar de macht door
'links'.
Nu is er een boek verschenen van de godsdienstsocioloog
aan de VU. dr. G. Dekker. Hij behandelt de periode van
1950 tot I990 vanuit godsdienstsociologisch standpunt.
Wat we in dit boek lezen maakt ons stil. Stil van verbijstering over wal zich in veertig jaar in toch eertijds gereformeerde kerken heeft voltrokken.
Vooral wanneer we op ons laten inwerken wat beschreven
wordt in onderdeel B over 'De feitelijke ontwikkeling'
zeggen we: God Gehoede onze kerken voor zulk een afval
van het geloof, dat aan de heiligen is overgeleverd. We
houden onszelf in dit artikel een spiegel voor, want alle
leedvermaak mag wel ver van ons hlijven. Leedvermaak is
uit den boze, maar er mag wel verdriet zijn, een droefheid
naar Gods wil, die onberouweEijke bekering werkt, bekering, waar men geen spijt van heeft (2 Kor. 7 : 10). En deze dayelijkse bekering hebben wij allemaal nodig. In dat
lichs dient hetgeen volyt dan ook gezien te worden.

Professionalisering en centralisering
Dekker signaleert als twee opvallende aspecten de professronalisrrin~en rrn/rulisering in de synodaal. Gereformeerde Kerken. Er was een grote toename van gespecialiseerde predikanten en van vrijgestelde functionarissen
voor allerlei zaken. Verder heeft zich volgens hem een
verschuiving voorgedaan van de k i n d e r e ' vergaderingen
naar de 'meerdere' vergaderingen. Hebben de Gereformeerde Kerken in het verleden altijd grote nadruk gelegd
op de zelfstandigheid van de plaatselijke kerken, nu krijgt
met name de generale synode een steeds grotere plaats.
Dekker wijst erop dat in de oude kerkorde slechts één artikel aan de generale synode wordt gewijd. Tn de nieuwe
kerkorde 7ijn het er aclrt. In de jaren '313werd een 'Bmcd
Moderamen' van de synode ingesteld dat een steeds belangrijker plaatq krijgt (62, 63). De synode wordt een permanent aanspreekbaar orgaan.
Als derdc aspcct komt daarbij biireaucrati.~eringvan het
kerkelijk werk. Wij signaleert het gevaar dat daardoor de
macht gcconccntrccrd wordt in de handen v,m een minderheid en typecrt dit mct het volgende ci~qat:'De organisatie

Is de moeder van de heerschappij van de gekozenen over
dc kiezers, van de opdrachtontvangers over de opdrachtgevers, van de afgevaardigden over de afvaardigers' (65).

De gemtentestructuur
Een verdere ontwikkeling valt in de gerneenteytnictuur
aan te wijzen. De kerkeraad bestond vroeger uit predikanten en ouderlingen, die een pastorale taak hadden, en
naast hen de diakenen als 'componisten van de gemeenschap' (een t e m van F.H. von Meyenfeldt). Maar de huidige situatie laat volgens Dekker een heel andcr beeld
zien. De plaats van de ambten is geheel veranderd. Was
volgens de vroegere kerkorde de predikant praescs van de
kerkeraad, in de praktijk is de voorzitter nu vaak cen ouderling. Verder is het onderscheid tussen ambtsdragers en
niet-ambtsdragers binnen het kerkelijk Icven minder gewichtig geworden. Ontdekkend is wat Dekker op bl. 68 in
een kader doorgeeft uit de veranderingen in de formuleringen voor bevestiging van ambtsdragers. h 1950 werd
de gemeente nog opgeroepen haar voorgangers onderdanig te zijn, maar in 1990 ontbreekt deze ciprnep. In 1950
wordt God nog gedankt dat Hij 'tot meerdere wasdom'
van de kerk naast de dienaren des Woords ouderlingen en
diakenen heeft aangesteld. In 1990 lezen we: 'In het vergaderen en onderhouden van zijn kcrk mnakl onze Heer
J e z u ~Christus gehniik van de dienst van inensen, aan wie
Hij in de gemeente een bijzondere taak toevertrouwc'. In
1950 nog de oproep tot de gemeente: Ontvangt deze mannen als dienstknechten Gods. Tn 1990 gcen enkel woord
meer tot de gemeente. U ziet: devaluatie van het ambt.
De plaats van de vrouw
Ir1 1963 besluit de synode een nndcrzoek in te stellen naar
de plaats van de vrouw in de dienst van de kerk. In 1965
spreekt zij uit: 'Met de haar geschonken gaven mag de
vrouw medewerken in de ambtelijke dienst'. In 1967 besluit de synode de vrouw volledig toe te laten tot het
ambt. Dekker constateert: 'Thans is er, kerkordelijk gesproken, volledige gelijkheid tussen man en vrouw in de
kerk, zijn cr veel vrouwelijke ouderlingen en diakenen
{zonder hen zouden veel kerken een g o o t gebrek aan kader hebben) en neemt het aantal vrouwelijke predikanten
snel toe (onder de theologische studenten gaat het vrouwelijk element reeds overheersen)' (69).

De tucht
Volgens Dekker heeft zich op het gebied van de tucha een
merkwaardige ontwikkeling voorgedaan. De artikelen
van de kerkorde over de tucht over ambtsdragers hebben

--
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zich uitgebreid: van twec ilaiir elr. Maar het getal van hen
die zijn afgesneden van de gemeenschap der kerk is sinds
enkele jarcn vrijwel lol nul gedaald. De formulieren 'van
de ban of dc afsnijding van de gemeeflte' en 'van wederopneining in í2c grmeenie' kornen niet meer voor in de in
19XO her7icnc Ordcn van dienst! Het uitrmpteken is van
[lekker zclf (70). Hij noemt deze ontwikkeling typerend.
Voor ainblsdrngers een veel complexere regeling: de
rechtsposirie moet goed geregeld worden. Maar de reeks
van 'grove' zonden (waaronder echtbreuk) uit de oude
kerkorde ontbreekt. In de nieuwe kerkorde wordt naast de
Iccr alleen over 'godvrezende wandel' gesproken. Daarnaast stiiat clan het praktisch verdwijnen van de tucht over
kcrkleden. Midden in de jaren zestig constateesdc de synode dat de tucht niet goed meer functioiiccrde, vooral in
geiral van 'erger1 ijke onverschilligheid' bij gerneenteleden. Dekker concludeert: 'Vrtlcgcr wilde men kenneEijk
nog lid zijn en aan het kerkelijk leven dcelnemen, ook als
men in leer o f leven afweek van dc kerkelijke norm, zodat men iemand moest afhouden of zelfs zijn lidmaatschap onmemen. Thaiic; i s er geen enkele sociale noodzaak meer om arnht~dragerof actief kerklid te zijn en kàn
de rucht in de traditionele zin des woords dus niet meer
functioneren' (70).

De kerkopvatting
Nauw ~amenhangcndmct het voorgaande is de verandering in k~rknpvaftinx.Men inoet in een veranderende samenleving naar een andcrc vorm van kerkelijk leven meken. Er bestaat een tendens tol c1twiwc.i-arl.~rringZonder
inspraak nf averlcg met de betrokkenen kan en mag geen
heleid gcvricrd worden. Met name wordt steeds meer naar
de jongeren in de kerk geluisterd. In 1989 besloot de synode Iict 'Jungeren Synodeberaad' actief te laten deelneinen aan twce synode- en commissievergaderingen. Dekker wijst er tegelijk r i p dat dit besluit wel eens ingegeven
kan 7ijn om de jtrngcrcn vast te houden en bij het kerketijk werk tc bctrckkcn (71,72).
ln een iilcuw artikel van de kerkorde wordt verder vastgelegd: 'Ambtsdragers en kerkelijke vergaderingen hebben
daartim tilt tiiiik naar vermogen ruimte te scheppen en te
laten voor initiatieven uit de gemeente'. Dekker wijst dan
op een npmerking viin Mannheim: Er is een fundamentele
democratisering gaande en dat beginsel doordringt alle
qectoren van dc samenleving (72).
Een derdc tcndcns is een RrorPre plui-ulit~ii.Men moet
een grotcrc verhcheidenheid in geloofsbeleving toelaten.
Volgens Dckker spelen hier de negatieve ervaringen van
de kerkwhcuring in 1944 een grote rol. Maar daarnaast is
ondcr alle kerkleden in Nederland een grotere godsdienstige loleraniie ontstaan. Daarom heeft de synode een
ruime variiitie in de orden van dienst toegestaiin. Ze overwoog daarbij 'dat door de jeugd gevraitgd wordr om een
kerkiype, waarin de veelvormigheid van denken en beleven rondom de Heer van de kerk allc kans kfijgt om zich
te uiten' (73). Deze pluraliteit is volgens Dekker zo groot
geworden dat ZIJ op landelijk nivcau nauwelijks meer ge-

rcgistreerd. laat staan gereguleerd kan worden.
Dit alles gaat gepaard inet ccn tendens naar gi-oezerrdc
openlitiu' in die zin dat de grenzen van de kerkelijkc gemeenschap steedq mindcr nauwkeurig bepaald wordcn.
'De grenzen van de kerk worden niez alleen feitclijk,
maar ook in de opvattingen poreus' (74). De tucht funpeert niet meer. Het wordt steeds minder mogelijk vast te
slellen wie wel en wie niet tor de kerk behoren.
Dit blijkt ook uit de houding tegenover de niet-a~dnopr~
kinderen. De kcrken worden geadviseerd 'cen lijst aan te
leggen met iiarnen van ongedoopt gebleven kinderen en
daarbij rekening tc houden met de verscheidenheid in
achtergronden en omstandigheden'. En dan te bedenken
dat de kerkstrijd in dc jaren veertig juist over de noodzaak van en het rccht op de kinderdoop ging. Terecht
~chrijftDekker: 'Gezien de vroegere discussies over de
(heiekenis van) de doop in de gereformeerde kring, wijst
een dergelijk besluit toch wel op een fundamentele verandering' (74).
Verder concludeert hij: 'De vier door ons genoemde tendenzen versterken elkaar. Met elkaar hebben zij binnen
de Gereformeerde Kerken tot een bijna revolutionaire
verandering in kerk-opvatting geleid.

Kerkdiensten
Ook over de k~i-kdienst~n
valt veel te zeggen. Zeer lang
namen deze, aldus Dekker, een centrale plaats in hinnen
de Gereformeerde Kerken. Er werden elke zondag tyee
kerkdiensten gehouden. waarin naiist de 'vrije' preek oiik
de catechismuspredi king plaatsvond.
Maar ook daarin is een grotc verandering gekomen. Niet
alleen werden de preken korter, maar er werd ook meer
aandacht aan de kinderen geschonken en er zidn afzonderlijke kinder-nevendiensten ontstaan. Enorme vcranderingen traden in de l i t ~ ~ r gin.
i e De voorlezing van de wet des
Heren is in veel kerken in onbruik geraakt. Ook de tweede kerkdienst kwam onder druk re staan. Steeds meer vcrzoeken van minderen vergaderingen kwamen hinnen om
de bepalingen inzake dc tweede kerkdienqt te wij~igen.
Wel hield de rynade hiertegenover lang stand. Maar aan
het eind van de jaren tachtig moet ze constateren dat veel
kerkeraden tiiet meer in staat z(in een tweede kerkdienst
te handhaven als gevolg van het teruggelopen kerk&~ o e kVandaar
.
de volgende wiji~igingin de kerkorde: 'Op
de dag des Heren zal de kerkeraad de gemeente 7 0 mogelijk tweemaal, doch tenminste eenmaal in kerkdiensten
samenroepen'.
Dekker geeft in een kadertje dan een overzicht van de frequentie van hei kerklxzoek. In t 954 was er een deelname
van 54% in de morgendienst en van 49% in de middagdienst. Dat is in 1987 teruggelopen tot respectievelijk
38% en 13%. Dezc trend is nog niet ten einde (76, 77).
Wat de sacramenten betreft wordt naast de kinderdoop de
mogelijkheid geboden van het 'opdragen' van de kinderen. Even revolutionaire wijzigingen hebben zich voorgedaan met betrekking tot het avondmaal. Na lange discuck ie heeft de synode besloten plaatselijke kerken toe te
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staiin kinderen tot hct avoridrnaa1 toe te laten. Ook de
waardcrinp van hei avondmaal is totaal veranderd. De
versterking van hel ~ e l o t ien
f de vergeving van de zonden
staan niet meer centraal, inaar meer de versterking van de
onderlinge gemeenschap. Dekker constateert: 'Het is
geen wtinder dat dezc verandering in veel gemeenten
vaak grritc moeilijkheden met 7ich meebracht en dat er
ook thans nog sterk verschillcnde opvattingen over en heIcvingen van hct avondmaal bestaan' (39).
Poïtoraat
D c wijze &aarop het postoi-flut wordt beoefend Is van

i
I

cminent belanz, volgens Calvijn de zorg voor de zielen.
Ook daarover gccft Dekker gedetailleerde infomatic.
Allereerst is er de rar~chrsr,cle zorg voor 'de lammcren
van de kudde'. Waï dit jarenlang vanzelfsprekend, het
verdwijiit {teeds mecf. En men hoeft niet te vragen. wat
dit voor de vorming en ge\oofsoniwikkelinp van de kcr
mendc generaties betekent! Wel werd - e r moest zelfs een
landelijke werkgrwp ei1 een catechetisch centrum voor
worden g-eqticht! - aiindacht gevraagd voor een doeIbewuster fnmuleren van het beleid ten aanzien van de catcchesc. Maar wat was hct reiultaat? In driekwart van de gemeenten iq er een of andere vorm van hui5-catechese. En
er komt geen predikant meer aan te pas. Zij hebben het
druk inet andere dingen. Veel gewonc gemeenteleden
moetcn het doen. GevriIg? Dekker formuleert het zelf: 'Er
is rclatief weinig "overdrachtscatechese" ineer en de Catechismus komi ook weinig meer aan bod. Er is veel meer
beziniiiiig op levens-. geloofs- en zingcvingsvragen' (80).
Mooie termen, maar zc camoutleren een trieste werkeli.jkheid: clc geloofskennis gaat verloren. En dc deelname van
de 16,jaripen wordr dccdc; geringer.
Ook hct i - ~ i r n i ~ q i n , y . s ~ ~vertoont
ci.h
een soortgeIijk beeld.
Er is dan wel een landclijk Toerustingscentrsim opgericht,
miiiir de mannenbond liep teriig van 13.000 leden in 1950
rot 1 X00 in 1900. Dc vrouwenbond vcmindert met 500
leden per jaar. wel 'gunïtiger' dan de mannenhond (SI),
maar duartiit tnoet dan cicik 'het kader' van de kerken kotnen.
Ook hct jauriijks hui,sbeznek door d e ouderlingen staat
onder yrote druk. 'Het is vaak meer het onderhouden van
een algcmeen contact met de leden van cle kerk en een
poging mee te leven met de leden in bijzondere situaties
dan een contact waarop dc woorden herderlijke zorg, opzicht en vcrinaan van toepassing zijn', aldus Dekker op
hl. 83. Een vernietigend oordeel! Hij schrijft verder: Ondanks dc professionalisering - of misschien wc1 dankzij lijkt de coiiclii.;ie gerechtvaardigd dat we in het pastoraat
te maken hchben rnet een praktijk die, in tegcnstelling
met vroeger, niet meer alle gemeenteleden betreft of bereikt.
Over het werk vaii de kerk naar buiten wordt ook nog het
een en ancler gezegd. In de zending is e r minder plaatc
'voor eenzijdig getuigenis en meer voor dialoog'. En wat
de ~ i ' a i i ~ r l l . s c ~betreft,
t~e
vroeger werd als taak gezien:
'De evangelisatie hehedoeh degcnen, die vervreemd zijn
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van Gods Woord en van de diensr des Meren te roepen tot
de Here en dus trit de kerk des Heren'. Dat ligt dicht bij
wat onze eigen kcrkorde ervan zegt. Maar nu? In 1933
werd vastgesteld: '[n het geheel van Godï opdi.ac h t verstaan WIJ onder evangelisatie die kominunikatieve bestaanswijze en werk7aamheid, waarbij de gemeente(1eden) als deeigenoot(en) in Jezus' zending, uitiindigt{en)
oin te delen in hei bevrijdend handelen van de l-icer' (87).
Modieuze t e m e n . Maar wat hlidft er over van wilt d c
Schrift zcgt: 'Daar wij dan wcten, hoezeer de Here re vrczen is, trachten wij de menscn te overtuigen''? ( 2 Kor.
5 : l I ). Wat een matigheid cn m i ~ è r enaar binnen en naar
buizen.
En wat is de oorzaak van dit alles? Het wordt duidcli,gk
uit wat dr. Dekker verder schrijft inwke de lpei- iFu?idc
kerken (hoofdstuk 5).

De houding tegenover de bijbel
Alles wal wc hierboven geschctït Rehhen hangt samen
met wat Dekker 'een principieel andere visie op en houding tegenover d e bijbel' noemt (101). Dit i5 vooral uitgekristalliseerd in het berucht gcworden rapport over 'de
aard van het Schriftgezag', cloor dc synode aanvaard en
herschreven voor de kerken onder de titel God mpr ons.
Het is in 198 1 gepubliceerd en er is al veel over ~ e s c h r e ven. Dat hoeven we hier niet te herhalen.
Dekker somt ten aantal feiten op, waaruit de veranderingen in de synodaal Gereformeerde Kerken ten aanzien
van het gezag van Gods Woord duidelijk blijken. Hi,j
wijst op het terugnemen van de lecruifspraak van Assen
1926. die Geclkerken veroordeelde wegen5 aantastin9
van de historische betrouwbaarheid van Gnds Woord.
Verder memorcert hij de verzoeningsleer van dr.
H. Wiersinga, die bestrijdt dat Christus Gods straf over
onze zonden gedragen heeft. Wel werden zijn opvatfingen doos de synode in 1974 ontoelaatbaar genoemd. maar
verder gebeurde er niets. Terecht stclt Dekker: 'In feite
heeft de synodc iminers binnen de kerkcn opvattingen getolereerd die in strijd 7ija met de traditionele verzoening~leer'(107). Traditioneel? Centraal in de bijbel verankerd.
Ten aanzien van de leer omtrent de uitverkie~ingin de
Dordtse Leerregels sprak de synode in 1969 uit dat de
'leer van de verwerping van eeuwigheid' niet op de hijber
gefundeerd is. Dekker constateert dan ook terecht dat
daardoor de leer van de uitverkiezing wel vcraiiderd i s
(109).
E r zouden nog meer v n o r k l d e n te noemen zijii, zoals de
opvattingen van dr. H.M. Kuitert. Maar het vriorgaande is
genoeg om met dr. Dekker te concluderen dat de Drie
Formulieren van Eenheid in deze kerken gccn bindend
gezag meer hebben. Het ondertekeningsform~ilier voor
predikanten is dan ook zo gewij7igd 'dat daarin op voorzichtige wijze tot uitdrukking werd gebracht dat niet èlk
ingaan tegen de Heilige Schrift tot leertucht hoefde te leiden' ( 1 17). Dekker citeert hier dr. J. Plomp, die het nog
voorzichtig f m u l e e r t . Maar de voortgaande ontwikke-

ringen, ook in de opvattingen van Kuitert en Wiersinga,
maken duidelijk dat met even veel recht kan gezegd wor-

den: dat ille ingaan tegen de Heilige Schrift wordt getolcreerd.
Dekker komt tot de conclu~iedat de synodaal Gereformeerde Kerken zich in godsdienstig opzicht aan de ontwikkelingen in de samenleving hebben aangepast (124).
Daaroin komt uiteraard hij hem de vraag op, hoe hij dit
iils goc+sdicnstsocinlcio::dicnt tc waarderen. Voor ons is
iiiteriiard helangrij kcr dc vraag, hoc we dit als christenen
dicncn tc trixercn. Maar vocir wc diiarop tenslotte ingaan,
willen we nog enkele zaken niemorcren die Dekker ook
bij 7iji1 researcl-i-werk tegenkwam. Hij Iieeft namelijk ook
in kaart gebracht wat leden van de synodaal Gcreformeerde Kerken viin dc door hem geschetste ontwikkelingen
hebben g e ~ e g d .
Verontruste geluiden
Het ligt niet in onze bedoel in^ een totaaloverzicht te geven van allerlei verontruste geluiden die Dekker heeft opgetekend. De ieneiir is ongeveer gelijk en we kunnen die
aangeven met een citaat van ir. H. van Riecsen: 'Het gereformeerde leven i q bezig in korte tijd, de l a m t e jaren
zelfs zeer duideli-ik. op ingrijpende wij7e te veranderen,
zodat het zelfs bijna onherkenbaar wordt. De verandering
heeft een crisiskarakter, zodat het onduidelijk is, welke
weg het verder op zal gaan' (45).
We noetnen enkele saillante uitspraken. Br. M..!. Arntzen,
die zich kort daarna van deze kerken zou losmaken,
schreef: 'De meest centrale waarheden van het gereformeerd belijden worden aangetast. En dat niet door enkele
onbekenden, maar door zeer bekwame en geliefde leidende figuren... Het gaat stap voor stap. Maar we zijn nu gevaarlijk dicht bij de afgrond genaderd' (44).
Dr. P.J. Huijser schreef: 'Er is bij ons ergernis en vemntwaardiging over de dwalingen, die door professoren in de
gerefonneerde theologie geïmporteerd of uitgedacht zijn'.
Hij gispt dan 'de vrijzinnige en soms waanzinnige praatjes en het politiek (bij vcorkeur linkspolitiek) geleuter op
vele kansels' en verder 'de demagogie en volksverlakkerij in de kerkelijke pers' (44.45).
Dr. G.C. Berkouwer is voorzichtiger, maar spreekt toch
over 'een ander klimaat'. Men komt voIgens hem voor de
vraay te starin 'of er niet w n proces op g a n grkopnrn
~
is,
dat op den duur loch een destructie van het belijden ten
gevolge zal hebben' (45).
Dr. H.V. Kidderhos sclirijft: 'Dit neemt niet wcg, dat hier
dan toch ook de velen verontrustende vraag aan dc arde
moet koinen, of onder al deze hedrijvcn door her "typische" of "eigen" karaktcr van onze gereformeerde kerken niet bwig is te verflauwen en te verzwakken, ja of al5 hct "zo dnorpat", zoals iemand mij schreef - het
cindc van deze kcrkcn nict in het gezicht is' (46).

Perspectief voos de toekomst?
Aan het einde van zijn studic vruagt dr. Dekker zich a i of
cr nog pcrspecticf voor dc toekomst is bij de synodaal

Gereformeerde Kerken. Hij l e g daarvoor de maatstaf van
de godsdienstsociologie aan. Volgens hem hebhen de Gcreformeerde Kerken in de beginfase van hun bestaan vcrschillende kenmerken van het sekte-type vertoond. De
sekte is niet universeel, staat indifferent of vijandig tegcnover dc sarncnleving en de staat, is van onderop georganisccrd en de leden behoren ertoe op grond van perïotinlijke keuze (het vrijwilligheiaskarakter) (22 1 ). Volgens
hem is het een zekere wetmatigheid dat een godsdienstige
groepering zich van het sekte-type ontwikkelt tot een
groepering van het kerk-type. Sociologisch gesproken
heeft de kerk een universeel karakter in de zin dat zij allen wil omvatten, leeft in harmonie met de sarncnleving
en de staat, hiërarchisch georgani~eerdis en dat men 102
haar behoort op basis van gehoorte (22 l).
Het komt me voor dat hiermee 'kerk' en 'volkskerk' op
één lijn worden gezet. Het uitgangspunt van deze sociologie is dus bevooroordeeld en niet objectief. Men registreert een bepaald verschijnsel - er zijn inderdaad in veel
landen allerlei volkskerken - en hanteert dit als universele maatstaf. Maar aan het eigen karakter van de kerk,
waarvan de 'bouwtekening' in de bijbel te vinden is,
wordt zo geen recht gedaan.
Naarmate mcn groter is, zo schrijft Dekker verder, moet
men meer concessies doen aan de leden en dreigt men
dus steeds mcer de kenmerken van een 'zwakke' organisatie te vertonen. Dit is volgens hem een zekere wetmatigheid, waaraan ook de Gereformeerde Kerken onderworpen z'ln.
Uit een oogpunt van interne kritiek zou ik willen opmerken, dat dit historisch niet op de werkelijkheid klopt. De
Gereformeerdc Kcrken vertoonden vóór de Tweede Wereldoorlog het beeld van een grote kerk. En ze zijn er j u i ~ t
sinds de Vrijmaking kleiner op geworden. Maar juist
vóór de oorlog vertiionden ze ook een universeel karakter: gereformeerde voorgangers en kerkleden bekleedden
minister~functiesen speelden in het bedrijfsleven een
grote rol. Men stond ook bepaald niet vijandig tegenover
samenleving en staat. Integendeel, men wilde 'aIIe terreinen' veroveren voor Christus. En al werd iemand nict
zonder mcer op basis van geboorte tot de kerk gerekend,
men zag God toch in de lijn van de geslachten werken:
Zijn belofte is voor de gelovigen en hun kinderen. Het
komt me dan ook voor, dat Dekker hier een huitenlrands
inodel voor kerk en sekte hanteert dat niet zonder meer
op Nederland van toepassing is.
Maar, dit nu verder daargelaten, at is volgens hem de gereformeerde houding gebleven, de gereformeerde inhoud
is verdwenen (219). 'De secularisatie heeft haar invloed
op de wereld van de Gereformeerde Kcrken uitgeoefend
en de kerken hebben veel van hun vroegerc typische kenmerken, alsmede hun sociale kracht verloren' (222).
We vragen: is dit een sociologische wetmatigheid óf
komt dit voort uit schipbreuk lijden in hct geloof en afval
van de levende God? Moeten we soins het 'verliezen van
de eerste liefde' waarvoor de verhoogde Heer waarschuwt als een wetmatig sociologisch gegeven hanteren?
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Of is her .zonde tegen Gods Woord?
Ik dacht dat in de eertijds Gereformeerde Kerken het laatste aan de hand was en ik zeg dir met beving. Laten ook
wij maar toezien! Toen Jeschurun vet werd, sloeg hij achieruit. Jeschiirzin - een erenaam voor Israël, wellicht samenhansend met 'recht zijn'. Maar hij verwierp God, die
hem gemaakt had (Deut. 32 : 15).
Vrijheid en welvaart ondermijnen bij ons toch niet de
veerkracht van het geloof? Dan kan geen sociologische
wetmatigheid ons redden, maar alleen wederkeer tot de
God van zijn Woord. Dat is de les die we uit dit boek dienen te trekken. Net houdt ook onze kerken en kerkleden
een spiegel voor.
Dekker acht het 'nog zeer onzeker' hoe de synodaal Gereformeerde Kerketi in de toekomst zullen voortbestaan.
Hij vervolgt: 'Al moeten we daarbij wel direct zeggen dat
het vrijwel zeker is dat ze e r in de toekomst heel anders
zullen uitzien dan in het verleden het geval was' (223).
Ze zulleti ook niet meer die plaats binnen het orthodox
protestantisme innemen die zij vroeger innamen (224).
Van onze kant zijn we geneigd te zeggen: dan hor8 het
ook niet meer. Als de Gereformeerde Kerken een L~peciuI i t ~ i van
t eigen makelij waren, mogen ze best verdwijnen.
Maar zolang we ons krachtens de gereformeerde belijdenis aan de kerk van alle eeuwen verbonden weten, hebben
we geen behoefte aan kerken, waaruit 'de gereformeerde
inhoud' verdwenen is. Volgens Dekker stellen veel leden
van de fynodanl Gereformeerde Kerken nog steeds prijs
'op de onderlinge relaties binnen de kerkelijke gemeente'. En deze kerken 'zijn omvangrijk genoeg om goed geoutilleerd, dat wil zeggen op deskundige en bij &ze samenleving pawende wij7.e, op te treden in en tegenover
deze qarnenleving'. Zo zijn ze in staat 'hun leden - die,
70 hebhen wij gezien. hun geloof op het samenleven willen betrekken - hij te staan in hun pogingen dat geloof in
hun wereld gectalte te geven' (226).
Dus:een kerk die een reli,qicuie soriery wordt. Eén onder
de vele! Zulk een kerk hoeft voor ons niet voort te bestaan. Er zijn er al genoeg. Xntussen blijft ons hart uitgaan
naar de schapen van Christus die ook in deze kerken te
vinden zijn. Verstrooide schapen, die we alleen maar een
dienst bewijzen door de ogen te openen voor de funeste
ontwikkelingen in hun kerken.
Alleen die kerk heeft immers toekomst die vast staat in
één geest, één van 7iel medestrijdende voor het geloof
aan het evangelie (Filipp. I : 27).

W .G. de Vries

?J.a.v. dr. G.Dekker. Dc srilk~rr,i.olurir,, Witg. Kok Kampen. Rijf f 35,-

GEKNIPT VOOR VANDAAG

PASEN EN PINKSTEREN
Lukas opent iijn Pii~ksterei~a~~gelie
met dc. w.noi-den: 'Ei1 als
de dag ironhct Pinkste~jeestibervuld werd.. .'
Waarom dere rypisrhe uit&-uAkittgI
Lukas Loppelr dnni- de:ef»i niule aliljd PPIT ruv,e.de g~heui'trnis igusilaan een I ~ ~ C R P I Y .
Dur ~jillenW P nu vasrhnuden b!; HrrndrE~~~grn
2: d(, dog run
he?PinLst@r:f~esr
is i ~ j ~ ~ u Dr
l c ld. o ~ de
~ rn,rt grslcld~termijn
lussen Pasen en Pinksteren is isolrooid. Pitik.~ffreti
n%1rdtd l t ~
t~ast~yekoppeld
unn Pasen.
Zo gehnnd de M J E I iJanMOTS her. I s r u P I ~jipi-tzijti h o g ~ f ~ r s ren nier als het daaraan cens h e h ~ e f i'nelr
i ~ Niet op willeAruri,y gcko.-c~rdata. Nee. God heeft î ~ Zijn
1
wet de tijdsi-uimte ruxsen her eile en her ~jolgoidei.asrg~strll.Eli. f ~ ~ , heeft
\t
run eigen bepaalde dag. en her wordi ,;ccd.r daurdrini- in cpii
hcpaaldt. i-~lufir
g.epluulsr tot een ~'roeger
fe~st.
Dat geldt nog weei- in hij:nndcre :in ibanPuseii en PitiAsrei-en. Pasen werd ge18iei-dop d~ dag van clr uitroclir ui! E g p te, en P~nksterenipi$ri,q dagen later
Eigenlijk u , ~ r dde period~var1 Pasen fot Pinkstei-e11air 6611
~ e h e e lgerek~nd:Pasen bracht daan.an de opening en her
Pinhteifeest wrmde duari*ande sloiakrc. PinAsrereti hru( hr
de sluitsteen, de b n o n op Mlar mrr Pas~iihegoir

In Ln,iticus 23 ontvangt het i~ociikIsruël het gebod, h ~PUOSt
feest te vieren ter hei-innerrng aart de uirrnrhr ui? Egypre
Daar. zijn Te slailen geNeest. cluai- hehhen ze ge:uchr onder
karde diensrhcaarherd. Maai- de HERE verlosre Iieri ei1 daai'
om zullen ze hrt Pusr.ha houden.
Muur daarmee is het nipt uif. God verlost hrn nipt U Z I E.y,vli!r
om hen dun \]ei-der maai- aan hun lor nrpi- te laren. HIJ
brengt hen ook in een a d e r land, dat rloeif i.an nielk en honrng. Daar zullen 2e nier alf slai)cn zwoegen, maar als Gods
vri,ip kiaderpn uberken, en hiin brood eren mer bi-eugde.
Om Israd dit in te prcnien. Apveelt de HERE nu. dni :r in
Kanuiia dua~gsna Pasen morren (@i-en de err.z.te s i hoof'd~r
ze hebben gemaaid. Dan moeren :e nog :eisen ~lekeiitelleil.
Ondeilussen is de nojisr beëindigd, her kni-en gedoi-.si ril gemalpn. En o p de vijftigsr~dag rno~rcn:e dun hvpr hiodrn
brengen. gebakken ilun her merl van de nivuwe cio,qsl, hpr
pinksteroff ei-.
Op Pinksteren staan ZP dus aan het einde van de no(rst dte
mel fasen begonnen was. ZP ~ i f dus
n eIk jaar op Pinksteren
hoe ont:agEijk rok de ibt-rlos~inguit E<y,vpie M-US, W U I ren
g r . ~:egen
t ~ d~ HERE hrra fin h ~ land
t van dc i,~.ijhcid.
Pasen wiJ.rr heen naar de dood en opstanding van on:e Here
Jezus Christus. De s~~gIuLIUw,
1,un dr uttrochr uit Ejiipre i-ond
huur i . ~ n ~ u l l itoen
n ~ , Christus auti lier kruis hei g~u*eld
iwn
de duivel vcrbrak en triomfeerd~over. alle hundvn imonLIP
dood in de hof van Jozef.
Maar Pinksteren is altijd de ki-oon o p Puscn. N u h ~ poast
jee.rr verisuld werd, moer ook Pinkstereii zijn voltooiing i > i i i den. Qp Pinksreren harden rmmei:r alle scharfen :ir.h~har.
die door de paasverlossing ileiwoi-ven rijn? Hei vei-lossiiigswerk vun Christrrs zal dus op de:(>dog zijn afiluiriit~en :IJII
ki-oon moeten vit~den.Be o o ~ s rvan Chi-irius' M'P).X. z01 17u
~ w - d e ngezien. t f e begin
~
van de /evenshiomf van laen vindi
nu zijn hekroning.
Pinksreren herekenr dus, dar wij die geIoi'en, mogen in,qaan
ror heer de volheid van Chrirrur.
B. Holwerda. 1941 (in: 'De wijsheid die behoudt'. 1957).
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KORT GEHOUDEN

DE SECULARISATIE EN ONZE GEBEDEN
Onze tijd heet een tijd van secularisatie. Steeds minder Nederlanders gaan nog naar een kerk, welke dan ook. En
steeds minder mensen bil ons in de straat geloven nog, dat
God er is en dat Hi1 'een beloner is van wie Hem ernstig
zoeken'.
Maar hoe staat het in onze eigen huizen! Het kan haast niet
anders of het leven in een seculariserende maatschappij
heeft ook op ons invloed. Alleen, waar zie je die invloed?
Waar rs onder ons de secularisatie merkbaar? En waar liggen In ons leven belangrijke Envalspoorten voor secularisatie!
Ik zou graag even aandacht willen vragen voor een aan knopingspunr voor secularisatie, dat er onbewust en onbedoeld
zo maar kan zijn rn onze gebeden. E n dan versta ik onder secularisatie vooral dit: dat God als het ware 'afwezigys in ons
dagelilks bestaan.
In gereformeerde gezinnen kan dat bevorderd worden door
de manier waarop wij bidden. Het is weliswaar een gevoelige zaak om daar iets over te zeggen. maar ik waag het er
toch maar op. Het gebed is immers als 'zenuwcentrum' van
het christelijk Icven van groot belang.
Hoe staat het met de 'hu~selijkeeredienst', met ons geramenliyke bidden?In veel gezinnen wordt bij elke maaltijd gebeden. Meestal gebeurt dat hardop door vader of moeder.
Wat en hoe wordt er gebeden? Er is alle aanleiding o m te
veronderstellen dat het tafel-gebed in een groot aantal gezinnen meestal een zeggen van vaste en steeds dezelfde
woorden is, al of niet met gebruikmaking van een 'formulier-gebed'.
Ouders bidden in menig gezin twee of drie keer per dag,
voor of na het eten, het Onze Vader. Daarnaast bidt men
gebeden als: 'O Vader, die al her leven voedr, kroon onze
rafel met uw zegen.. .' en 'O Heer, wij danken U van harte,
voor nooddruft en voor overvloed... "f 'O Vader dat uw
liefde ons blij k' . .' Daarnaast zullen veel ouders misschien
aan tafel bidden in woorden die ze zelf kiezen maar die
eveneens steeds dezelfde zijn en een beperkte 'thematiek'
hebben.
Vooropgesteld, met gebruikmaking van zulke vaste bewoordingen wordt er ongetwijfeld dikwijls hartelijk en doorleefd
gebeden! Tot zover zullen we er zeker geen kwaad van
hoeven spreken. Maar toch toop je daarmee wel een bepaald risico, dat we in verband kunnen brengen met de secularisatie. Het gevoor is, dot het bidden met vaste en steeds
dezelfde woorden en termen en onderwerpen ver af stoot van
een groot deel van de dagelqkse leefwereld van ons en vooral
van onze kinderen.
Ik ben bang dat in nogal wat gezinnen het gewone leven, het
dagelijkse gebeuren en de eigen belevenissen niet in het gebed terug te vinden zijn. Dochter Elten a vanmiddag toen ze
uit school naar huis fieate bijna door een auto geschept.
Het ging nog net goed? Krijgt de dank daarvoor een plaats
in het gebed? Zoon Jan is jarig vandaag. W o r d t de Here ervoor gedankt en wordt vaar Jan om gezondheid en kracht
en geloof gebeden! Dochter Marieke heeft vandaag een
moeilijk tentamen en t e is er erg zenuwachtig voor. Bndden
we voor haar o m rust en een goede uitslag?Het is moederdag. Danken we de Here voor de regen die Mij in onre eigen vrouw en moeder geeft en vragen we Hem voor haar
om kracht!
En zo kunnen we nog heel wat dingen noemen: een aangrijpende reportage ever de ellende in Bosnië-Herzegowina,
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een akelige ruzre tussen twee van onze kinderen vlak voor
het eten, de jeugdvereniging waar onze kinderen vanavond
naar toe gaan, een discussie-aan tafel over een popgroep of
over het al o f niet kfjken naar een bepaald televicieprogramma, enzovoorts.
Gelukkig zijn er ouders die naast de vaste formuleringen
toch ook bij verschillende gelegenheden eigen woorden weten t e kiezen. Dan wordt op een heel bijzondere manier de
persoonlijke en levende godsvrucht hoorbaar. Laten ze beseffen, dat dat grote waarde heeft in de stqd tegen de secular~
satie!
Want de kern van secularisatie is toch dit, dat God afwezig
lijkt in het gewone leven van de moderne mens. Wanneer
dan ons gewone leven (een ongeluk, een tenramen, een reportage, een verjaardag) afwezig is in ons bidden aan tafel,
d.w.z. in onze omgang met God, dan zetten we de poort
voor de secularisatie open. Met horen van de gebeden
wordt een sleur. W e spreken onze formules nog wel uit,
maar onze kinderen ontgaat het, welke relatie dat bidden
heeft met de werkelijkheid. De gebeden lopen de kans een
soort rituele en magische formules te worden. En het gewone leven gaat zo n'; elgen gang, ep flinke afstand van bet
gebed, op flinke afstand van God.
Gelukkig staat of valt met het bidden aan tafel niet alles in
het leven van onze kinderen. O u d e n kunnen ook op ander e manieren laten merken, dar de Here wel degelijk present
is in ons alledaagse bestaan. En er zijn allerlei andere lijnen
waarlangs onze jeugd dat gewaar kan worden. Gelukkig wel!
Toch is het noodzakelijk dat we op deze invakpoort voor
secularisatie juist in onre gezinnen bedacht zijn. H e t werkt
verkeerd wanneer onze kinderen opgroeien met srandaardgebeden, die (dikwijls ook in verouderde taal) dag in dag uit
steeds op dezelfde manier en over dezelfde dingen God
aanspreken, terwijl daarbij de heel concrete en persoonlijke
situaties en noden van dat moment burten het blikvetd blijven en niet echt genoemd worden.
Dan lijkt het of de christen alle dagen dezelfde is, alsof hij
geen enkele geestelijke groei doormaakt, en alsof hil steeds
maar dezelfde standaard-noden heeft. Dan wordt er geen
nauwe verbinding gelegd tussen je gewone alledaagse leven
en de Here God. Her zijn twee werelden geworden. En dot
is de seculorisatie in hoor kern: dot God en ons gewone leven
van elkaar gescheiden zijn en geen verbinding meer hebben.
Hetzelfde geldt trouwens breder. Het geldt bijvoorbeeld
ook van onze invulling van de Schriftlezing thuis en van onze
preken en gebeden in de kerk. Als het gewone leven niet in onze 'gods-dienst', in onze omgang met de Here, voorkomt, komt
God niet in ons gewone leven voor. Er ontstaat sluipendewijs
een stille venrreemding. Kortom, bereid-vreemde' gebeden geven
oonleiding voor een 'God-loze' leefwereld.

-
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AAM D E BROEDERWEG

INAUGURATIE
DR. CJ. DE RUYTER
Op 26 mei j.1. aanvaardde dr. C.J. de Ruijter zijn ambt als
lioogleraar in de diakoniologische vakken, vroeger m b telijke vakken geheten. Hij deed dit met een rede over
'Van tekït tot hoorder'. Daarin stond de vraag centraal of
de preek moet in7etten hij de tekst Of bij de hoorder.
De aantredende hoo~leraarging vier aandacht~puntenna.
nizrwikkiiti~qen
In dc ecrstc plaats schetste hij de ~rleiliz~e
op het gehied van dc homilctick. Hij wces op de ibesknno"i~ing.rl~crmil~tlek
bij Karl Rarth, die de prediking 7iet als
de derde gestalte van Gods Woord. Bij hcm beslist de
dogmatiek nver de homiletiek. De hoorder steekt zelf in
t Godq Woord en de actuele situatie van de gede t e k ~van
ineente is daarom secundair. Dit veroorzaakte in Duitsland vervreemding van de prediking. Daartegenover stelde Ernït Lange: de hoorder 7it niet in de tekst. Sindsdien
is d c hoorder niet meer weg te denken uit de homiletiek.
Er groeit een sitiinri~-humil~rick,
waarin de sociaIe wetenschappen worden verwerkt. De preek wordt een communicatie-circiiit. De hoorder moet onder het luisteren
zijn eigen preek maken. Er Is dui een doorbraak ontstaan
vin de reksi naar de hor>i.dcr.
In de tweede plaats werd niigcgaan wat de acl?iergi-ondis
van de7e verschuiving. Volgens de leer van de Reformatie is de verkondiging gefundeerd up het werk van de
Heilige Geest. Nu heeft volgens Rarth de Geest geen aanknopingspunt nodig. Zijn opvatting is wel getypeerd aIs
een kathedraal 7onder deur. Maar volgens Dingemans is
de kerkganger participant van de H. Geest en is de gemeente het subject van de Geest. De communicatiewetenschappen vonncn ccn brug van de hemel naar de hoorder.
Toch bli jit de dialec tischc thcalngie over de hoorder
heersen: de Geest moet het doen. Hct is wonderbaar en
maakbaar te~elijk.
In de derde plaats schetste de hocigleraar de gerefnln~eei-de
homilcti~k.Daarin siiiiit niet de hoorder, maar dc tekst centraal. De preekstof mag nooit ontleend worden aan de religio rubjectiva. Het objectieve moet voorop gaan. Verklarinp van de tekst ic; dui de eerqte eis. De hoorder komt pas
in beeld bi j dc tnepasïing. De kruiwagen vol exegese kieperi bij de hwrdcrs lecg. En dan mmt alles getranTponeerd worden iii de subjeciieve sficr. Dit wordt dan gefundeerd in de christologie en er was volgens de sprckcr te
wcinig aandacht voor de pneumatologte. Deze kreeg alleen aandacht bij de leer van de inspiratie en de applicatie.
Bij de c~igenctandpunthcpalin~,in de vierde plaats, sloot
prof. De Rwjter zich aan bij zijn voorganger prof.
C. T i m p . Bij hem is er niet allecn aandacht vonr de
Geest als auteur van de iekst, maar ook zoaIs Hij werkt in
het hart van de hnorderï. Uitleg en toepassing schuiven
volledig in elkaar. We moeten onszelf ook herkennen in
de acties en reacties van de bijbelse personen. Wel bestaat er hij Trirnp mantrouwen tegen de communicatieJAARGANG 68/35- 5 ]UNI 1993
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wegens

', hct riïicn van de verpak-

kin9 van de moderne
ervaringsthenlogie. De
Ruijter ziet bij Trirnp
e
een ~ e k e r arnbivalenfie.
Hij geeft de hoorder wel
inr'rtxidrlijk een eigen
plaats in de preek, maar
niet .~ysr~mati.sr.h.Volgens de nieuwe hoogIeraar geeft bezinning op
de pneumatologie meer
ruimte aan de hoorder in
" a
het preek-proces. Hij
neemt zijn uitgangspunt in Zondag 25 HC: de H. Geesi
werkt het geloof in ons hart door de prediking. Daarbij
zijn tekst e n hoorder ongelijksoortig. De teksi is trefzekcr
Gods Woord. De preek als bediening daan)an heeft secundair gezag. En de huidige gemeente is pas in tweedes
instantie dc geadresieerde. De boodschap van de tekst
dient afgestemd te worden op de hoorder, zoals de Catcchismus het doet: wat betekent het 'voor ons'.
Hoe is nu de weg tussen rekst en hoorder? De Geest maakt
daarbij gebniik van creatuurlijke gaven. zoals de gave van
de onderwijzing, maar dan in dienst van de Geest. In het
charisma raken het rijk van Chrisrus en de geschapen wereld elkaar. Dat dient bij het preek-proces bedacht tc worden. Maar daarin gaat de Geest nier op! Hij is vrii cn Iict
geloof is niet maakbaar door mensen. Dat is het wonder
waarover de Gcest beschikt. Maar de hoorders moeten wel
steeds in bccld bl!iven. Het uitgangspunt blijft het gezag
van de Geest met rijn verscheiden werkingen. Centraal
dient dus te staan dc relatie tussen tekst en hoorder, waarbij het theolosisch priinaat hij de tekst ligt.
Aan het begin van de plechtigheid sprak de prexident-CUrator ds. C.J. Smelik, die de aanwezigheid van de leden
van de Generale Synode van Ommen memoreerde, waatdoor het kerkelijk karakter van de Universiteil wordt onderstreept. In het bijzonder heette hij ook welkom prof.
dr. W.H. Velema van Apeldoorn. Vervolgens las hij het
ondertekeningsformulier voor hoogleraren dat door dr.
De Ruijter werd onderschreven.
Deze memoreerde in .zijn slotwoord dat opnieuw een dogmaticus voor de ambteIijke vakken was b e n ~ r n d .Al
blijkt de dogmatiek dus goed te zijn voor de preek, duîdelijk was voor het oor van de curatoren nu met Karl Barth
afgerekend die deze funderend achtte voor de preek. Ook
werd dankbaur de persoonlijke band tussen de nieuwe
hoogleraar en ~ i j nvriorganger vermeld, die zijn predikan1
te Voorburg was geweest en die hem door zijn rust, blijdschap en ernst van het yeloof voor het leven heeft gevormd.
De nieuwe hoogleraar besloot met het uitspreken van zijn
dank naar de kant van zijn ouders, die in hun leven als instrumenten van Gods Geest hem de Here hebben leren
kennen en liefhebben.
We wensen prof. De Ruijter. zijn vrouw en kinderen,
goede jaren in Kampen toe en spreken de wens uit dat hij
als mede-redacteur van ons blad ons zal doen delen in de
vruchten van zijn voortgaande studie.
W.G. de Vries

OP MAAT

TUSSEN HOLLEN EN STILSTAAN
Een jachtig bestaan
Ondanks hun drukke werkkring hebben een vijftal broeders kans gezien, in hun vrije tijd, een bijdrage te leveren
voor een GSEV-brochure over tijdsbesteding.
In de inleiding van deze hundel crinstateert mevrouw De
Vos een merkwaardig vercchijnse1. Aan de ene kent is es
voor veel mensen veel meer vrije tijd gekomen. Aan de
andere kant komen we voor alles en nog wat tijd ie kort.
Onze tijd kenmerkt zich door een grote gejaagdheid. Bekend is het liedje van een cabaretzanger:
'Opzij, opzij, op7ij.
Maak plaats, maak plaat%,maak plaats.
Wij h e b k n ongelofelijke haast'.
Na o m werk werpen we ons op vergaderingen, cursussen
en ontspanning~activiteitcn.En in het weekeind kom je
nog niet op adem, omdat een geweldige stapel lectuur
doorgeworsteld moet worden.
De vraag dringt zich op: wam maken we ons zo druk
over'? Want hei wonderlijke is dat al die drukte de onvrede over ons furictioneren niet wegneemt, veeleer stimuleert. Legio 7ijn de klachten over gebrek aan kennis,
slecht bezochte vergaderingen, afnemende betrokkenheid
h ~activiteiten.
j
De genoemde brochure si_maleertdit verschijnsel en gaat
op een aantal aïpectcn ervan in. Helaas brengen deze
aspecten het totaal van het probleem niet in beeld, zodat
we ook geen therapie krijgen aangeboden.

Wat komt aan de orde
Omdat ik mijn vorige zin met een kritische noot ben geëindigd, 7al ik mij nader verantwoorden.
Jn de hundcl staan v,jf artikelen. Het eerste, van collega
K. van den Gccst. gaat over de plaats die betaalde arbeid
in ons leven inneemi. Mij stelt terecht dat God de mens
geschapen heeft cim te werken. A1 zal de vervulling van
die roeping niet ten koste moyen gaan van andere functies van het leven: hel dienen van God, je plaats in het gezin en in de samenleving. Het is een fraai artikel geworden, waarin een korte ethiek van de arbeid wordt
gegcven.
Ook heb ik genoten van de Rijdrage van collega H. Mostert. Met een paar voorbeelden illustreeri hij scherp waaraan deze tijd mank gaat: gebrek aan aandacht. Leven op
het ritme van de tijd is ingeruild door voortge.jaagd worden door je agenda. Hoe heel anders stonden vorige generaties tegenover de wisseling van dag en week. Mostert
wijst terug naar het sabhatsgebd: de rust die God geeft
op de eerste dag van de week moet uitstralen naar de andere dagen.
7 12

Met deze twee artikeieri is dc toon van de brochure gezel.

De andere auteurs werken een en ander uit.
Drs. J.P. de Vries doet dat door aandacht te geven aan onze inzet voor Eevensbeschouwelijke organisaties. Dit nuttige werk mag niet bezwijken aan onze apathie of on7e
honger naar recreatie. Aan de andere kant vragen andere
tijden wel om andere vormen. Mensen hebben bijvoorbeeld weinig zin om vergaderingen hij te wonen waar alleen huishoudelijke zaken worden besproken.
Drs.J.P. de Ruiter vraagt aandacht voor de overgang van
lees- naar beeldcultuur. Uiteraard blijft daarbij het verschijnsel televisie niet onbesproken. Maar het geheel
graaft toch een stuk dieper, zodat de lezer zich een flink
stuk documentatie eigen maakt.
Ten slotte vraagt collega H.P. Dam aandacht voor de persoonlijke omgang met God. Bidden en bijbeilezen worden besproken en de manier waarop je dar bewust in je
leven in kunt passen.
Opgeteld kom ik tor een vijfti11 kwalitatief goede artikclen, die stuk voor stuk boeien en vcrder helpen. De bundel kan ik dan ook zonder meer aanbevelen.

Wat ontbreekt?
En toch vroeg ik me, na het lezen van de laarste pagina,
af: ben ik op het gebied van het hoofdthema wezenlijk
verder gekomen? Het ging er toch om hoe je a h kind van
God op een hamioniqche manier met je tijd omgaat.
Prachtig is het voorbeeld van Mosren over een oude boerin die na een drukke week van werken op de zaterdagnamiddag haar erf opruimt en met haar hark mooie figuren trekt in het zand van de oprit. E n voor de moderne
mens haast onbegrijpelijk bedrijf: één auto, Mn windvlaag, en al haar werk is voor niets. Maar daarover denkt
die oude vrouw niet na. Ze heeft de zondag in haar hoofd.
En dat betekent dat je je erf op orde maakt: je voorbereidt
op de mst.
Die mentaliteit, daar gaat het om. Een leven waar her ritme tussen werken en rusten, tussen inspanning en ontspanning een evenwichtig bestaan schept.
En de vraag is: kun je dat ideaal al c moderne mens. onder
totaal andere omstandigheden, nog wel bereiken?
Ik constateer dat de schrijvers van 'Hollen en stilstaan'
precies hetzelfde waarnemen als zovele anderen: een
waanzinnige samenleving, waarin mensen m hard vmrîhollen dat ze vergeten wat mens-zijn eigenlijk is. Maar
een echte analyse van die verschijnselen ontbreekt. Zodat
ik er niet achter kom waaróm mensen zo dwaas handelen.
En waarom je als christen-mens je aan dat cultuurbeeld
blijkbaar niet echt kunt ontworstelen.
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Het geheim van het leven is d w r die, al eerder gesignaleerde, audc boerin ontdekt, zonder dat ze het hercdeneren kun. Lij ftinctioneert als mcns op haar plek in h a m o nie inet haar omgeving.
Ik deiik, maar ik heb daar gccn echte onderbouwing voor,
dat inodcnic mensen geen ïan-ienhangend wescldbeeld
meer hebben. En als je geen orde kunt scheppen in je bestaan, kom je zelf ook niet op orde.
Wanneer we in dic richring door mocten denken, is het
vooral interessant of het christelijk geloof een antwoord
kan bieden op dit vcrschijnsei. Waarbij je natuurlijk in reL n i n g brengt dat het gebod van houwen en bewaren danig onder spanning i \ komen ite staan n a de zondeval en
de gevolgen daarvan. Maar ook daarviin was die oude
boerin zich goed bcwust, zonder dat dat haar uit haar bestaans-evenwicht bracht.

Een eenzijdige kijk op het bestaan
Ik mis in de brochure (lus een grondige cultuur-analyse
van onze tijd. En claarom vermoed ik ook dat het mensbeeld, dat de scheivers van 'Hollen en stilstaan' onbewust voor ogen stiiat, gevaar loopt eenzi*jdigte zijn.
Tel je de artikclen op dan leer je een christen kennen, die
betaalde arbeid verricht, aandacht hcef voor zijn gezin en
voor de kerk, gezonde ontspanning niet vergeet, actief is
in het chriqtelijk organisatieleven, clc zondag in ere houdt
en tijd zoekt voor de omgang met God.
Kortom: het beeld zoals wij dat van ccn meelevend kerklid hebben. De vraag is alleen of dat wel een compleet
mensbeeld is.
Om duidelijk tc ntnken wat ik bedoel, wil ik twee aspecten noemen die in dit mensbeeld afwezig zijn, of tenminste onderhelicht.
In de eerste plaals is dat de relatie tussen mens en natuur.
God heeft ons uit de aarde genomen en laat onr een deel
zijn van zijn schepping. De technocratische mens lijkt
echter totaal vervreemd van de natuur. Zelfs in zijn vakantie i q hij nauwelijks in staat om een harmonische rclatie te onderhouden met de schepping om hem heen.
Merkwaardigerwijs komt dit aspect in de brochure, als
het gaat nin verantwoorde tijdsbesteding, niet structureel
aan de ordc. Alleen Mostert gecft signalen af, die in deze
richting wijzen.
Hieruit blijkt dat ook christenen aan dezelfde kwalen lijden als hiin medemensen. Wij hebben geen wezenli,jke
band meer mei de seizoenen, mct de wisseling van zon en
maaii. inet eb en vloed, met storm en het suizen van de
avondkoelte.
Wij belijden wel dat God 7ich ook kennen laat via het
boek van de natuur, maar we doen daar nauwelijks iets
mee. Gerefnrmeerden onderliciuden de relatie met God eigenlijk allccn via dat andere boek: de bijbei. Dat laalste,
daar is natiiurlîjk niets mis inee. Maar waarom doen we
70 wcinig met dal andere hoek, 'waarin alle schepselen,
grotit cn kIein. de letters zijn, die ons te aanschouwen geven wat van God niet gezien kan worden, namelijk zijn
eeuwigc kracht en goddelijkheid'.
-.
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In de tweede plaatq ben ik van mening dat in het geschetste mensbeeld het creatieve vermogen van de mens niet
tot z'n recht komt. Onze samenleving heeft van mensen
consumenten gemaakt. Zelfs je werk brengt je niet tot het
bewustzijn dat je iets voortbrengt. En meestal heeft een
werkkring nauwelijks icts te maken nict wat een inens
werkelijk aan productief talent in zich heeft.
Helaas zijn christenen ook in dit opzicht kindercn van
hun tijd. Wij hebben heel weinig 00% voor kunst, voor
kunstvaardigheid. We kunnen veel schrijven, veel spreken, veel organiseren. Maar icts uit onszelf crcëren: dat
laten we aan een enkele (uit)mnder(l)ing over. Hier uit
zich een stuk geestelijke armoede. dat naar mijn stellige
overtuiging mede oorzaak is van het onbewurt gcschezste,
chaotische rncnsbeeld. Hoe kun je immers ordc hcheppen
in de wereld om je heen, wanneer je je eigen scheppend
vermogen niet aanspreekt.
God heeft ons niet alleen woorden gegeven om onze relatie met Hem en zijn schepping gestalte te geven. Wij hebben ook handen en voeten gekregen. En snaren en klei, en
verf en dramariek.
Met andere woorden: tijdsbesteding is mecr dan een kritisch doordenken van waar we tegenwoordig mee bezig
zijn. Er zijn voornagen die doorgedacht mwten worden.
Er zijn aspecten die tor onze eigen schade ondergesneeuwd zijn geraakt.
Het GSEV heeft nog werk genoeg.

H. Fol kers

In dit ariikel is hsprokeii: Drc. K van den Geeht. HvElen en stilstaun
(\'r~anwonrd~tijdshc.~rc~lrng),
BarneveId 1992.
GSEV-reeks, lir. 25. Prijs 16.90.
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Helaas is in het vorige nummer van de Reformatie
per abuis alleen het eerste deel van de boekbespreking 'Ridderbos op Johannes' gepubliceerd. In het
nummer van 12 juni a.s. zal olsnog de complete
tekst opgenomen worden.

UIT D E H l S T O R I

GHY DOET WAT U BETAEMT
IN SIECKT EN ONGEVAL I
De pest in 1 636

v

an veel ziekten heeft: de mens de oorzaak
kunnen opsporen. In de 17e eeuw was die
kennis er nog niet Het besef dat God de ziekte
had gezonden was toen veel groter dan in onze
tijd. Dat gold met name voor de mysterieuze
pest. Velen vroegen zich dan a t is er sprake vun
een straf van God? Over de betekenis van deze
ziekte ontstond toen een discussie woarin voorol
de gereformeerde ortsjohon von Beverwijck uit
Dordrecht van zich liet koren. In drie artikelen wil
ik dieper op die discussie ingaan. In ket eerste
probeer ik de opstelling van Van Beverwijck weer
te geven. In het tweede artikel behandel ik een
pomoet von een tegenstander. In het derde wil ik
Van Beverwijcks standpunt vergelijken met dot
van Voetius en ondese theologen.
In hct jaar 1636 wocddc in vcrnchillcndc steden van Holland ccii hcvigc pcstcpiclcmic. De ziekte veroorzaakte
enorm veel verdriet in menige familie. Maar naast het gemis van geliefden, werden velen in het land gekweld door
dc vraag wclkc hiind God nu prccies in de ~ i e k t ehad. In
dc 17c ccuw, was icder cr van ovcrtui~ddat God de ziektc had gc~cindcn.Dc niocitcn richtteil ~ i c hvooral op de
vraag naiir de scliuld en verantwwrdelijkheid van de
mens. in 1636 ontstond over deze kwestie een discussie
tussen artsen en theologen in Holland. Onder ande~eVan
Beverwijck. een arts in Dordrecht. schreef twee pamfletten over dit onderwerp. Het ene. wat dikkere pamflet is
allicht bestemd voor vakgenoten, het andere, dunne voor
de ge'intere5~eerdeleek.
Iri dit artikel wil ik de v i ~ i edie Van Reverwijck in 7ijn
pamflet voor vakgenoten uit de doeken doet nader bezien.
Daarna wil ik ingaan op de requltataten van een enquête die
Van Heverwijck in 1634 gehouden heeft bij vooraanstaande peleerden van zijn tijd. De antwoorden op die enquête geven een duidelijk beeld van de oprtelling van o.a.
contru-remonqtrlinten in de bovengenoemde discussie.

Hct was dc gewoonte de kist open door de stad re d r u - p .
met goed zich~bare,ryk versierde overlrdcnr In fi~silyden
werd dit gcbrurk aan bonden gel'egd.

Rijna om de tien jaar werd Holland in de 17e eeuw door
een pestepidemie geteistercl. Vrioral de burgers van de
grote steden waren slachtoffer van de Lwarte dood. Het
ongedierte i i i de gi-iichten verspreidde de pestbacterie
snel. Bacteriën waren in 1636 onbekend. De ratten konden vrij rond lopen, zeker omdat niemand de kracht h a d
de beesten te bestrijden. Niemand kwam op het idee dat
het jiiist de ratten warcn die verantwoordelijk waren voor
de verspreiding van de gevaarlijke bacterie.
Vooral Lciden w:is een kwetsbare stad vanwege de onhygiënische toestanden. De lakenindustrie in die stad rnaakte gebruik van urinebaden langs de grachten om de wol te
voIIen. De urine die 'afgewerkt' was, liet men weglopen
in het water. De grachten werden niet in het bijzonder
aangewezen als de oorzaak. Wel war de stank die uit de
gracht opsteeg ~evaarlijk. zoals Van Reverw ijck ook
schrijït. In zijn dissertatie over het leven en werk van Johan van Beverwijck geeft Raumann een korte bcschrijving van de gevolgen van de pect.'
tot crnde D ~ c e m h e r 1635 woi-derf gezegd
inim 14000 rnenscheti in de S / P L ~ ~ E I Saai?
~ U CCIC
/ pert Ic

Vura .Juli
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' t h q i n ijon het jour 1636 kwarnerr
hur. ncix 2 h000 clood~rihl j.
z i j t i #c.\ toi-ivn en i11

De colleges van de univcrïiteit werden niet meer gegeven
en de rechtspraiik werd geïchorst. Het Caeciliagastliuls
kon de zieke11 niet meer bergen. terwijl de hele dag de
doodsklokken luiddcn vanwege de vele begsafenisseii.
Het was zelfs zo dat mcii 's avond< voor eeuwig afscheid
nain van de buren, want je wist niet of je de volgende
mtirgen nog zou halen (45).

/

i
1

,
1

,
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Bijna twintig jaar na de synrxle van Dordrecht schreef
Van Reverwijck ~i jn gedegen maar ook felle pamflet Bericht rrxtr d~ pcst en ccn populaire uitgave Korr hericht
om dc Prsi vorir tin Ao~rren.Beide pamfletten verschenen
in 1 636 bij François Boels in Dordrecht. In datzelfde jaar
wocddc in Holland en Utrecht ccn korte maar hevige
pestepidemie. Het is bekend dat veel arhen er weinig
vticir voelden de arme stakkers tc hclpen. Ook de stadsbesturen waren er huiverig voor dat de patiënten door al de
artscn in de ~ t a dgeholpen ouden wtirden. Zij zagen de
ene na de andere artq ziek worden cn sterven. Maar Van
Beverwijck wil wél helpen. Hij nam ontslag als stadsarts,
toen hij gevraagd werd door het sradsbcstuur en vele patiënten, om zlch volledig te wijden aan de verzorging van
de h ie ken.^ Maar de 7or.g voor de patient neemt de voorzorg niet wcg. Vast en zeker heeft Van Bevenvijck het
masker gehniikt waarin scherpe kruiden gestopt waren
om de invIocd van het hesmrrrelick surt van dc pest tegen
te gaan. Ook was hij 7eker niet tegen het afschieten van
kanonnen in d c stad. De kruitdamp kon dat saet immers
ook neutraliscrcn? In zijn pamflet keert hij zich tegcn de
lichtzinnigheid waarmee sommige artsen, onder het mtim
van vroomheid, ztinder enige bescherming de zieken verzorqen. Maar cr zijn ook rtads- en kerkbesturen dic onveraniwcii>rdelijk handelen. vooral als het gaat om het hegravcii van de doden. Veel doden werden immers in de
kerk bcpaven. Het tillen van de r erken kostte de doodgravers hccl wat moeite, ook al omdar soinrnige gemeente-arbeiders zclf al ziek waren. Daarom lieten ze vaak het
familicgraf open staan. Over een paar dagen zou het vast
weer gchruikt moeten worden. Zo m e n dc kerkgangers
.
~ o n d a g sin een ondragelijke stank. Van Beverwijck
windt 7ich flink op. Als je wilt dn1 de stad ontvolkt, dan
moct jc dit doen, ~chrijfthij. De zerken moeten na een
begrafenis weer horixontaal en de doden kui~nenheter
biiiten de kcrk, aan de koude noordkant b e ~ r a v e nworden,
zo stek hi,j vrior. De ervaring had immers geleerd dat
warmte gunstig is voor de ziekte.
Terug naar de hoofdvraag van Van Reverwijcks pamflct.
De vraag of dc p s t hesmettelijk is, was voor velen niet
zozeer een medische, maar veeleer een theologische. Viin
Beverw~jckkiest diiideIi,jk poïitie. Natuurlijk is er spnke
van straf van God. rniiar dat nntneemt de mens nog niet
zijn verantwoordeIi.jkheid dc pcst te bestrijden.
Het boekje opent mei een gedicht van waarschijnli,jk Jacob Cats.< waarin deze de geschiedenis van Gods straf na
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de volkstelling door David aanhaalt (2 Samuel 24). De
strekking van het gedicht komt overeen met de concluqie
van het hele werkje van Vaii Bevenvidck: ieder ziet allereerst de straf die op de zonde volgt, maar je moet eerqt op
God en het eeuwige leven zien en dan pas op de feiten:
Dr sri-a#> Dnids koonr de Sfadt en Lant O P I ~ S ~ P ~ P P I ,
Den Hemel sent ons vier, de Lucht hrenghr ons gphi-pK-en:
Maei- ' t end is gren qunpt end, dot ons clr Herre jieeff,
Oork is d~ door gren door viwei. cloor nirn r ~ u i l v i g h
Ieefi.
Dir ;y dun onsen tromt. Doch rlck een sc;cioidt di. Ton-

den,
En oork d~ plagen selj:~,die ~iuei.nm~ i j r r,ycronden.
Darz dir u l i - e ~ d
Iryi
~ gewoer,schout naet dcw slugh,
Hem eersf tot God, PIIdan lor raer h c ~ ~ i 'mugh.
en
AIS God straft, hoeft de mens niet lijdzaam toe te zien.
Lî,jd~aain,bijna zorgeloos gaan bijvoorbeeld de Turken
op hun patiënten af. Van Beverwijck verwondert zich
daarover. In Dordrecht hoorde hij wat ambassadeur van
keizer Ferdinand, de heer van Rucbeecke, was overkomen. In zijn standplaats Constantinopel was de pest uitgebroken. Van Busbeecke wilde met zijn gezin naar een
andere wijk verhuizen, maar het werd hem niet toegestaan. Want het is vergeefs yet te ~ j i l l ~ontloopen,
n
dur
n i ~ fe
f ~ n t l o o p r nen i,r (6), zo geloven de Turken. Als
God een mens wildc treffen met deze verschrikkelijke
ziekte, dan deed Hi*jdat, zo schreef Van Ru8eecke in een
brief aan zijn keizer. Er is geen sprake van ksmettelijkheid, maar van een directe straf van God. Deze overtuiging bewerkt een verregaande nanclialance. Hele huisgezinnen komen rond het bed van een pe~tlidder op
ziekenbezoek. De kleding van een pas overleden patiënt
wordt gebruik( om het gezicht mee te wawen (7).
Maar niet allee11onder Turkqe rnoslems kom? deze lijdelijkheid voor. Ook onder christenen, signaleert Van Bevenvijck. Hoewel de pest zeker een straf van God genoemd kan worden, is hc~rnergens verboden de pkug~nie
schoirwen endtj ~ ~ I Pilan
I - syn wli-ente her rijd^^?. Anders
was JP ~ i i e h r r l ekonrte der Medi(.<jneju a i l ~nirnsrhpIiJcke sorge endc nraerti~heytte l-prgpefs (7).Het is de
taak van de arts barmhartigheid te bewijzen, ook al loopt
hij daardoor extra gevaar. Want dat is ~ e k e r :het opzoeken van pestlijders is niet zonder risico. Be~mettingis een
reeFe mogelijkheid.
Van Beverwijck behandelt uitgebeid de manier waarop
die besmetting in z'n werk gaat. Kort samengevat komt
dat hier op neer:

I . Wat een mens van een pestlijder 'ontvangt', is nict de
ziekte zelf, maar het is een soort irploeyingh een hesmettelick sapt. Dat 'zaad' dringt op één of andere manier het lichaam Ò f de geest binnen. Het kan ook aan
kleding blijven 'plakken', en muren, meubels en in
feite alles besmetten.' Zelfs is het mogelijk dat p~sai,qh

.rap, in de lucht, warm gchouden door de zon, tijden
kan ~ v e r l e v e n . ~
2. Qat z ~ a dgroeit in hct lichaam van de mens. In het begin van de Resmctting is het nog zwak. Omdat het
zaad met de uitwaseming uit de mond in de lucht
komt. moet het ook bij de 'ontvanger' de kracht van
de uitwaseming ivcrwinnen. Een gezond persoon, met
een krachtige uitwaseming, heeft minder te duchten
van hei hr.srn~tt~lic.k
~ a r dan
r iemand met ecn sIechte
conditie. En ook geldt dat iemand die op sterven ligt,
veel gevaarlijker is dan iemand die pa? ziek is. Het is
alsrif het z ~ a din de patiënt groeit.
Het is duidelijk dat Van Beverwijck verder niets kan zeggen over dc preciese oorzaken van de ziekte. Hij blijft
steken in een soort agriculture metafoor. De t c m scret
functioneert bij hem meer als een beeld v m r iets, waarvan hij min of meer vermoedt dat het er is, maar dat hij
verder niet kent. Het zal duidelijk 7ijn dat die onbekendheid, Leker bij de gewone mensen de angst alleen maar
bevorderde.
I-Iet scwa kan, als het is uitgescheiden, heel gemakkelijk
Innge lijd buiten het lichaam van een mens of dier 'overleven'. Van Beverwijck haalt veel klassieke auteurs aan
om dat te ondemteunen. Dat is, in hct grote verband van
zijn geschrift heel belangrijk: ook als het lijkt alsof de
pest 'uit de lucht kornt vallen' of, in christelijke termen,
door God gezonden wordt, is er wel degelijk sprake van
besmetting. Ook bij Calvijn vindt hij steun. In een rondzendbrief schrijft C a l v i ~ n : ~
DOPI.onstart w n \.raRe uyi de plornpigheyt der mrnschrn, sondrr gevoele~ivan menschelickhcyt: Of ~y
dr Prslc riipf p n i7ermnaqente schouvven? S? hegrren
d01 nirpnutit i-anI L I L ' P~ n~ sal veranderen, noch hesmciiefickc ende wyqiftfrepluersrhen vermijdea...

Ook de hofprediker en gouverneur van Willem II, professor Rivetus in Leiden, heeft in een brief aandacht aan deze kwestie gegeven. Over deze Rivetus wil ik in een volgende paragraaf iet5 meer zcggen. Het standpunt van die
mensen, die de pest als straf van God beschouwen vat hij
als volgt samen ( 1 5 ) :
1. Zij zeggen dat de pest geen besmettelijke ziekte is,
maar alleen een gexel d o w God gezonden, als straf
voor de zonde, mals hlijkt uit het voorbeeld van David uit 2 Samuel 24.
2. Zij halen verder hun hcwijs uit Gods voorzienigheid,
die niemand kan weerstaan. Hij heeft ieder geteld, die
hij wil hesinettcn of bewaren en dat kan door geen enkele voor7arg tcgengegnan worden.
3 . De liefde laaf nict toe elkaar in het sterven te verlaten.
Maar, zegt Van Beverwijck, terwijl de pest een straf is,
evenals de melaatsheid, wordt ze gewoon door natuurli'jke norzakra verspreid. En. wat het tweede betreft: de
voor7ienigheid viin God neemt de menselijke verantwooidelijkhcid niet weg ( l 6):

DE i?oor.sienighqt Gods en neemt de oorsaken ende
middelen nier W P C ~marr
,
s ~ p I die
f
vast om darsr door
de seliv hoer hesI14y1UYE-L~OPI-I.
[...j Wu~i-»areti souclr
mrn iade Pcsr nier mgqen doen 'rxeae ge~chtetin hon,yers-noo f , oorlnghr, vervolginge eadr dicr.gplijrA-p?
Wana wie sul onbkennen dut God dit nl ar sarncn hestiort soo dutter riiet een hraii- van ' t ho@ en valt soizder syn voolicicni~heyt?I...] Hier ibicnelfens,dewijl h ~ t
hesluyr Gods ons onhekent is, soo moerpr! M)? soo <,li
de i)oorsienl~lre_vdrsreunen dat wJ.v nicf o w s en slucn
rati ' t gene tol ons levrn ende gesonth~yrkan helpen.
Hij verwijst naar de geschiedenis van Paulus in Hand. 27.
Paulus weet dat hij èn de bemanning van het schip waarop hij vaart, behouden zullen worden. Toch rpoort hij de
matrozen aan wat te eten zodat ze tegen de stranding bestand zouden zijn.
Het is daarom onbegrijpelijk, zo schrijft Van Beverwijck,
dat bepaalde predikanten de mensen vertellen dat Le bij
iedere pestlijder langs kunnen gaan, om het volk maar
geen vrees aan te praten.
Hij wordt echt hooï, als hij schrijft over mensen, predikanten, die hewcren dat zij die de pest schuwen. G d s almacht in twijfe! trekken. Eens ontmoette hij cen predikant die dat stellig beweerde. Je steekt toch ook je hand
niet in het vuur omdat je elo ooft dat God die toch wel ongeschonden zal laten?, schrijft Van Beverwijck. En pestlijders worden niet bezocht vanwege blindelings vertrouwen op Gods almacht, maar uit liefde (19). De man
bestond het zelfs te twijfelen aan Van Beverwijcks geloof
in de H. Schrifture. Toen Van Beverwijck beslist antwoordde dat voor hem niet? boven de Bijbel ging, haalde
de onverlaat psalm 'd1 aan (20):

Ghy en su[t de Prsa niet vlieden, dfe in't duysfer
siuypt, ende dir in den m i d d a ~ rverdervet.
Van Beverwijck antwoordde dat hij nooit getwijfeld had
of God boven de pest staat. Maar uit deze tekst kan je a b
sciluut niet afleiden dat je de pest nict moet mijden. In de
Bijbel staat ook dat Godsvertrouwen kan bewerken dat je
duizenden kunt verslaan. Retekent dit dan dat je alTeen op
duizenden soldaten af kunt gaan. 'Kom nou!', zou van
Revenvijck zeggen. Trouwens, in zulke gevallen ging er
dan ook meestal een bijzondere openbaring van God aan
vooraf, en dat is hier toch niet het geval! Toen hij dat had
gezcgd, werd zijn gesprekspartner kwaad: hoe zit het dan
met vers 1 1 van psalm 91?

V sul Reen quaet wedervaren, cnde geen quaet sul tot
uwer hutaen genuk~n.Want h)]heeft .iylapn Engelen hpvolen van u dat sy u hchoeden op alk, uwe wegen.
Maar toen was het de beurt aan Van Bevenvijck om woedend te reageren. Op welke duivelse universiteit had de
dominee dit geleerd? Had immers de duivel dit vers niet
misbruikt bij de verzoeking van J e ~ u s ?Het
~ antwoord
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van Jeziis was trien, cn is nu. viin p o t belang. Onnodig
peftlijclers opzotken is Grid vcrztickcn:
Giii. cri sult. seyde ick, uii-en I l r e r e im9enGod nier \.pr.iocc.ken.

De predikant was stil. Van Bcvcrwijck snoerde hein met
zijn schriftuurlijke argumenten de mtind.
Conclusie
Met het hoekie RPIichf run rlt~pest reeft van Beverwijck
een tielanrrijke bijdrage aan de disciissie civcr dc pest.
Enerzijds geeft hij grir toe dat de pest een straf van God
is. Anderzijdq verdedigt hij met kracht dat de pest bcsmettelijk ic. Als God straft. neemt dat de verantwoordelijkhcid van de mens. en de arts niet weg. Zorgeloosheid
en blind vertrouwen np Gods almacht keurt h ~ sterk
j
af.
Als arts En als mens honoreert hij het aspect van Gods
straf en diiarniiast hct aspect van de verantwoordelijkheid
van de mcns. Theolo~ischevragen over voorbeschikking.
(on)kenhiiarhcid van Gods hesluiten, behandelt hij niet,
maar hi,j voel1 7ich in de7.e vraagqtukken voldoende gesteund door gert..rormccrdc aiitoritcitcn.

De felheid van Van Bcvcrwijck kunne11 we alleen kgrijpen als we ook kennis ncmcn van de standpunten waar hij
zich zo tegen kccrt. Daanim wil ik in het volgende aflikel
een pamflet bchandelen dat (wellicht)%epresentatief is
voor Van Bcvcnvijcks opposanten.

Dc hccr Rawrn;in i ï r l t ~ e n lNederliindr iuin rle Geref. Scholengemeenscliiip in %wollc

Zie: E.D. Raurn~inn..lrilinrr i n i i Rr,i'~i~i.,jrk
i i i Iric,ri rn ii'rrkrir gc14110. pag. 45.
Z Bautnann vcnncl~lid;ii Van Reverwijck op 23 september I636 ontslag
kreeg iilu ~tiidsanïnmucrtTi,
r l t i c i . hij nirr I ( i i i g r r - ~r>Picirrrk.ii
t n nJu.i. t r i / hcr
r~uorinr'i-c.11
i , c i i i tlr I I ~ P I I CMI Y
P ~. ( ~ O I ~ P ~.liii-~t~-gij~is.
III~P
I ) P S ~ ~ P. FV I I-wc~
f

s r h p r . ~ ! Iicirdrcclit.
.

.

~ l ~ o l t M ~, (SOL
~r/,

Op de titefpiigin;i word C:its. dc vricnd vnii Vnn

Bcvcrwijck niet genoemtl. Rij verïchillendc korte plicht-ies in het Bcrirhr imunrlc p s t
iiocrnt Vnri Bcvcrwi,jck hcm expliciet. Juisi hij het n~ningïgerlichti s
(131 nieí het pev;il.
.i Van Revenvijck heschrijft Iioe soniniige inciiseii kleding van pfstlijdcrs ~ c h r ~ i i k cnrn
i i ~ i d oiï ic drogcn. Wordend is hij kiarover.
Dii wririrtl iu in tlir verkind een anachronicme: niets wijst er op dat
Van Revcruryck Iict scrr? zng nls ccn Icvcncf orpnicmc. cn reker niet als
een kicicrie. Het is eerder een snort gif. TS;it w w r d gebruikt hij ook vercchillenrle kersn :*Is synoiiicm voor Iic.soicrrclic~X-sarr. Ovcripcns pbruiki hij tiei woord ticik als hij de voortplanting hehpreekt. Dan is er
v o I ~ c nhem
~ wc1 cprnke van 'iet? levends'.
h Ciecircerd hij V a n Reverwijcl;. Rpi-r<,hfrriii rle {iesr. Dordrecht 1636.
' Zie: Mattheiis 4 : h.
X D e tegrnstandcrs \,:in Van Bcvcrwijck warcn riict ziilkc cnthousinsrc
schrijvers. E r ~ i j nnier veel pamflerien heiviiiirrl. waarin een lijdelijk
utandpunr verdeciigd wordt. Tmh inoctcn dic I!jrlclijkc irlccën cr wc1 gcweesr 7ijn. getiiigc dc fclhcid vnii Vnn Bcvcrwijck.

'

P
-
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YNODE-INDRUKKEN VI

De week na de Hemelvaartsdag kwam het werk van de
synode goed op gang. Meerdere zaken konden in bespreking komen. alhoewel ik daar nog niet alles over vertellen
kan. Want het overleg werd meer dan eens onderhmkeii
voor nadcr beraad in de commissie van voorbereiding. Zo
Fiat dat op de synode. er w d t veel nagedacht en _pczitmcnlijk gezocht naar dc juiste weg. Kccr op kccr z(jn
daar tal van afwegingen aan verbonden. die in dc plenairc
vergadering wel een5 anders kunnen uitvallen dan ccn
comrnisïie gedacht had. Dat betekent dan dut dc conceptbesluittekst moet worden hcrzien cn de bcïpreking op een
lorer tijdstip wordt voortgezet.
Mijn ruimte om indnikken aan u door te geven is echter
beperkt. Ik kan hierin onmogelijk verslagen geven van alles wat gezegd werd. Daarvoor kunt u goed terecht in het
NederFandc Dayblad. dat ons trouw op de voet volgt.
Maar ik zal mij beperken tot her doorgeven van de uiteindelijke besluiten, eventueel voorzien van achrergrondinformatie en nadere toelichting.
Soms echter is die toelichting niet nodig. Zo werden er
beslissingen genomen aangaande benoemingen aan de
Tlirologisrhc Uniivrsireir, maar daar waren dit keer geen
nieuwe namen bij. Ook viel het besluit om te blijven
deelnemen aan de I.C.R.C. en om het engelstalige blad
Lux Mirndi te blijven uitgeven dat onder de buitenlandse
zusterkerken verspreid wordt. Van dit alles kunnen wij
eenvoudig kennis nemen, met dankbaarheid voor de mogelijkheden die wij hebben.
Op donderdagavondavond 27 mei evenwel viel er een belangrijke beslissing in een geheel nieuwe zaak: met algemene slemmen (!) werd het voorstel aangenomen ren
prcdikunr uf re iondei-rln rorw r k pustoi~u/ci.cr :»i;qi??g
run dovr cn slecìirJ7owndc (DSHI bi-ocdrrs en :u.rfci-s.
Een historisch besluit, waarvoor door deputaten baanhrekend werk werd verzet. Ook was 'Dit Koningskind' ter
vergadering aanwezig, die voor een video-presentatic
7orgde. Zo konden w i j kennismaken met de praktische
belemmeringen die een dove ondervindt.
Wij zagen een kerkdienst. ... zonder geluid. Je zag de
men5en zingen, maar je hoorde niets. Je 7ag ook het orgel, maar er klonk geen toon. En de dominee op de kansel
was met overtuiging bezig iets moois over !c brengen,
maar je kon niet vcmoedcn waar hij het over had.
Nu kan iemand denken: zorg dan voor ondertiteling. net
als op de telcvisic. In aangcpastc kerkdiensten zie je vaak
diit er een overhead-p,jector wordt gebrtiikt. die de
preck ctc. op de wand prt?jcctccrt. Toch is dat nog een
zecr ontoercikendc oplossing. Want het probleem is, dar
iemand die van jongsaf doof is geweest nooit heeft leren
omgaan mct taal. 14ij kent dc bctckcnis er niet van.
Een leuk voorbeeld hierbij konden wij ontlenen aan de
aanwezigheid, eerder op die dag, van twee prcdikanten
uit Zaïrc. Zij spraken frans. cn Icdcr dic die iiial nier be-

heerste voelde zich volslagen niachteloos om met die
mensen tc cnmmuniceiAen.Wat heg in je in zo'n geval met
ondertitel ii~g'?
N ietp. Je sult die t a ~ moeten
l
lercn, dan pas
kom je ovcr.
Zo heeft ook de dove ri*jncigen 'taal'. Met onze taal hegint hij niet veel. Ei1 door die eigen taal heeft hij ook een
eigen wcreld. Een wereld waarin het stil is cn waarin een
nnvoorstelbure eerizaamheid heerït. Naarmate je jc hierin
verdiept. koin jc steeds meer ondcr de indruk van de bidfondere aard van de7e handicap. Gelukkig wordt er voor
dczc hroeders cn zii5ters al veel _gedaan, door 'Dil Koiiing~kind' bijvocirheeld en door regionale samenwcrkingsverbnndcn.
Toch ic; in dar gcheel een preclikant hard nodig. Ja. eigcnlijk Iidden wij dit al veel eerder rnoetcn doen. Een predikant die de rigcri ianl spreekt van onze dove hroeders en
zusters. Hoort dat niet hij Pinksteren, dal icdes het evangelie in zijn eigen iaal kan horen? Zo wcrkt de Heilige
Geesi hct geloof. De cigcn taal is onmisbaar; hoe kun je
immers noit iemand uillcggeii wat zondeval is en verzoening, als je daarbi,! geen ~>nni-dcii
kunt gchruiken? In de
ambtelijke 7org i s diiz ccii groot probleem. 'Hallo' en
'goede-morgen' kun je nog wel overbrengen met een enkel gebaiir, rnitar hoe ga je Iict evangelie brengen ... ?
U zult begrijpen. dat dil besluit met overtuiging werd genomen.
Natuurlî,jk kuil die predikimt nicr door heel het land heen
al de paslorule xorg behartigcn. Maar dat is ook dc hedoeling niei. Flij 7al zijn plania iniiemen temidden vitn de Tamenwerkingsvesbantlen die er al 7ijn. Hij zal voorgaan in
dovendienstcn. Daarbij zal hij ook catechisatie geven en
hezoeken riïirggen voor zover h1-i daaraan toekomt. Dat
zal beperkt zijn, uiteraard. gerckend over heel hcz land.
Maar zi,jn tiiak zal tegelijk ook zijn oin and~ren.die catechisatie geven en pastorale begeleiding aan DSH-gemeenteledcn. te insrrueren, te begeleiden enz. DUTdeze
predikant gaat niet alleen zichzelf maar ook anderen bekwamen om dit werk te doen.
Overigens, wat de kerkrechtelijke kant betreft, dezc predikant zal niets doen zonder medewete11van d e eigen kerkeraden van dc perïnnen die hij be~oekt.Aan hen immers
is de nmblel!jk 7org voor dezc gemeenteleden tcievertrouwd. De diensi van d e ~ eDSH-predikant maLaktdaarop
geen inbreuk maar is er een ondcrc;teuning van. Zijn werk
i<gericht op de integratie van DSH-gemeenteleden in de
Femeente waartoe zij behoren.
U 7ult zich kunncn voorstellen, dat het een blijde avond
wac; toen dit besluit viel. Niet in hct minst voor de dove
broeders en zuhtcrs. die op de ~ribuiicaanwezig waren en
voor wie de hele bespreking sirnuliaan werd vertolkt. Het
is nn7e liarteli jke wenï, dat (mede) door de dienft van de
DSH-predikant hct leven van onze dovc broeders en zusters tot hloei mag kriincn, in het midden van Christus' gemeente.
Op vrlidag 2% mei gaf dc synode aan de deputaten voor
de cni-1.c r p c i ~ r d r ~rncf
~ ~ de
~ e !loge 0i)epsEieid cen uitbreidins van hun iristructie.

Tot nog toe was het o.a. Iiun opdracht 'te reagercn cip de
dotir de Hoge Overheid aangekoiidigde of reeds geiromcn
rnaatrcgelen die overal in oiis larid de dienst van de kcrk
(art. 27 KO) raken, indien dit van belang is voor de oilbclemmerde voortgang c.q. de wettige bescherming van dcze dienit ...' Een beperkte taakitelling dus. E i i van de
cIasses ondervond dit tot haar teIeurstelling, toen zy de
depiitaten vroeg te reageren tip een wetswijziging die het
mogelijk zou maken kinderen de naain van hun moeder te
geven. Deputateri antwoortlen toen, diit dit huften hun opdracht vieI. Dit wac geen bedreiging voor de diens7 van
de kerk.
Historisch gezien is deze zeer heperkte instrucrie wel re
begrijpen. Wij hebben ons bewust zo opge5teld toen andere kerkgenootschappen zich voIop in de politiek stortren en gingen werken met kanselboodschappen. Die kant
wilden wij beslisi nict op, en dat willen wij nu nog niet.
Thans echter is e r \+releen toenemende behoefte en noodzaak, om als kerken naar d e overheid toe mecr signalen af
te geven, nu de ene cliristelijke waarde na de andere in
discui5ie komt. Daarom werd de taak van dc depritaten 70
geformuleerd: 'te reageren op wetgeving die dotir de Hoge Overheid wordt voorbereid en duidelijk Iiet beli,jdcn
van de kerk enlof hel leven als chric;ten raakt. ...'
In Iict verlengde daarvan krcgen zij ook de zaak, wnarncrncr te worden bij het Intcrkerkelfjk Contact in Overheidszaken (CIO), en daarna wel licht deelnemer (ter beoordeling van de volgendc synode). Het woord 'interkerkelijk' heeft ons hierin stceds afgeschrikt, maar de dcputatcn konden ons uitleggcii dar het hierin niet om ecn
kerkefijke maar om een burgclijke mak: gaar. Tussen de
verschillende deelnemende kerkgenootqchappen wortli
geen gclaofqgemeenschap verondersteld. Ook hoeven deze kerken niet verantwoorcIeIi,jk te zijn voor standpunteii
die hct C10 inneemt. Maar wel Iiehberi zij zo, en daar
gaat het otn, middels Iiet C10 een rechtstreeks informatickiiniial van en naar de overheid. Het kan zeer (Ie inticitc
waard 7ij1i om daaraan deel te nernen. De praktijk aal hct
leren.
Last bilt not least: op donderdag 27 mei kregen de depiitaten Iiijhelwr-ralitig groen liclrt om te blijven deeInemen
aan de voorbereiding van een nieuwe, eigentijdse verialing vaii de Bijbel. Het NBC is daarmee bezig, in sarnenwerking met anderen, en de mogelijkheid i?reëel annwezig dat het een aanvaardbare vertaling zal worden. Onze
depiitaten mogen in het overleg ook hun stem laten horen,
ia zelfs werden zij uitgenodigd namen o p te geven van
supervisoren die op het vertaalwerk zulIen toezien. U zult
begrijpen dat wij de7e trein niet voorbij hehhen laten njden, maar dat we zi-in ingestapt. Met alle geluiden die je
over het NBC wel eens horen kan is hct toch mnnekIaar,
dat wij van dezc instelling afhnnkeIijk zijn wat onze bijbelvertaling betreft.
U 7iet, e r was en is veel om de Here dankbaar voor te
zijn!

-
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PERSSCHOUV'

Wij probeerden trouw t e blijven
I n Iiet meiriurnrner van Kpr.kinfi~i.niafirhlikken verïchilIciide qynodaal-gcrefnrmccrdc ïyntxlcvaorzittcrs terug op
de periude dat r.ij dit ambt vervulden. Ds. C. Muk o v e r d e
synodes vnn Maasirichi (1'675) e n Zwolle (1077):

De tweetlc kiveqtie heti-cfi de hcsluiten die genninen zijn ren
aanzien van de theoloyen M.M. Kuitert en H. Wieisinga. In iiii.jn
syntiric-j;iren wcrrl clc IicsI~~itvoming
afgeroiid. Beide keren
ivcrd Iictgccn 7~ Iccrdcn op bcpualdc punten veroordeeld, terwijl
ze toch niet werden gescliorsr of afsezet. Anders gezegd: wc
liebberi geprobeerd diiidelijk re zijn t.a.v. het Woord van God en
yctliilrl tc hchhcn icn :i:inzicn viiii wie niias ons oordeel dwmldeti. Daarmee sloegen we een andere weg in dan in 1926 cn
1944. Wiiai.otti'?Oindat we de kerk niet serieus niirncn? Of oindat we hang wrii-en voor nieuwe scheurin_renm?
Rij mq eii, schai ik, hij vrijwel alle leden van de enera ale synode Ing het anders: wij probeeideri trouw te blijven aan dc bijhel eii rlc Iiclijdciiis cn tegcl!jkrrt~.jd binnen onLe kerken gesprckïruiiiitc tc pcvcii rian w ie iiioeiie liehhen liiel onderdelen
uitn dat br1 ijtleii. Niitiiiirl[jk Iieb ik tor oli de ditg van vandaag :ilIe publik;ities vali U'ieisiiipi cii Kuitcrt gclczcn, ook hun tut nu
toe Tiiaisze. Ik moei /.eggen. dat me steecls duidelijker is geworden, hoe dc in de jnrcii 1975 tot 1979 pcnomcn <ynridchcsluiten
worden pcïiitcrl,rctccrd: ;ils tocrtciiiminp om tc genieten van een
iot dan icie irb de grreComieerde kerken ongekende vrijheid. Andereri rijn tien daiirin gevolgd. En zo waait er allerlei 'wind vaii
Iccr' door onzc kcrkcii. En hct knrnt stccds vakcr voor riai menïcn, iiict wit jc diiiiirivcr iii gcsprck k(iiii1, met overtuiging kweren. dat dit riu juist het ideaiil vtin de kerk is, zeker in onsc
11.jd.

Ds. Mak is kennelijk teleurgeqlteld o v e r d e z e uitkomqt.
Hij vraagt zich aL hen ik t e naïef geweest? De synodeleden hadden Aest(jds veel verwachting van d e derde weg:
die tiissen onbepei.kte vrijheid e n strakke tuchtoefening
in.
Ontlanks d e eflecten van het synodebeleid kan hij nog
steeds niet geloven dat d e z e synodes e r verkeerd aan deden d e t e derde w e e te kiezen. z o zegr hij aan het slot van
zijn terlighlik.

Geloven bij elektrisch licht
een beerje moeilijker, maar v o o r d e
lezer die doorbijt kan het ontdekkend e n verhelderend
werken.)

(Het volgeiide sili k

is

Aan bet moderne denken van KuEteia e n Wiersinga besteedt In de Waagschaal v a n l mei 1993 aandacht in een
e e r d e artikel van J
Kroesen. Wiewinga gaf zijn btick
de titel niee Geloven bij dagliclit. H e t artikel van K r t ~ s c n
stalit onder d e kop: Geloven Iiij elektriïch liclit. Is Wicrsinga bvel hij de tijd? O f wil Iiij nog ïteeds wcrkcn m e i
het licht der rede i i i een peiiode dut dczc zon allerwegen
ondergaat?

.o.

Siiirlq k o i i is hct opnieuw iiicigelijk geworden iri combinatie de
namen 'Kuiteri eii Wiersinga' in de mond te nemen. al zijn het
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iiiet ineer hun eigen yereformeerden bij wie 7ij de nieeste verontwaardiging Ioïmakcn. Samen hebben ze het heldere licht van
dc rationaliteit tot een doorbraak geholpen in de Gei-eformccrde
Kerken. Althans, zij wareii de irprcïentanten en woordvoerders
van die beweging. Nu eindelijk kunnen ZIJ de balanï opinaken
en afwcgcn. wat in dit heldere daglicht aan de twijfel pri,jïgcgven, dan wel 'nog' overgehouden mmt worden. In zijn Hci algemeen herbi-ljfeld r llt.i~~elijli
,qe/oof vultrekt Kuilert een twijfelend reconstrwren van de traditionele geestclijkc hdg:ige dre b ~ j
Iicin nog in de ïchuppeii lipt. In Lijn Gcìoi,en bil Dír.qlirlir - V r i l i p , r n to~konistvan een ti-riditzc, neemt Wiersinpa, rcïoluter, afrtand van alles wat verbleekt in hct daglicht vaii de rede ( I ).
Beiden vertegenwoordigen in hun dcnken de moderne 'mondigc' burger. die tirik inzake gekoof terugvalt op etgen vcmogcn.
Zij stellen de vraag: 'Wat kan ik nog gelnven?'. een vraag die
het individu en zijn kunnen al^ vaiizclf5prekend neelili. Daardoor wcirdt het gelnof van~elfeen restprobleem ('nog'), atliankelijk vrin wat er op d e ~ zeef
e bli~ftliggen.
Intussen is zich cc11 siicl proceï. aan hei voltrekken waarin dc
moderne vermogende burger vervangen wordt door dc poïtrnod t m e behoeftige consument. Deze laatste Iiccft mrnder vermeigen en meer behoclfcn. Hij kent meer 'geluk', maar minder vrijheid Hij beweegt zich hccn cn weer tussen concumentenrnarkt
en arbetcismarkt, vrij om daar te kiezen, niet vrij oin zich van die
beide ntarkten los te inakcii. Fii~heett minder overzicht over het
geheel en i? inccr in Iiet leven vnii alledag betrokken. Andcrs
g e ~ e g d her
, I~chtis alweer van karakter vciandcrd. Het heldere
d,iglichi van de rede wordt vervanpen d m r het 'elektriscti Iichr'
van de induïtriclc rnriatschuppij, niet geheel dag. nier gchccl
nacht, niet geheel vnj, met geheel onvrij. Kan eeii inodcm rationele benadering ook aan deze mens appcllcren''
Vriniiit welke tijdgeest benadert Wiersiriga dc vragen die
hij bespreekt? Hij staat o p een bepaalde manicr i n de werkeli,jkheid. Is d e positie d i e hij inneemt niet een positie
die op zichzelf reeds snel bezig is tot het verleden te gaan
behoren? Volgen? Kroeqen ~ o ~ i d edcn noden van o n z e
tijd wel e e n s zo kunnen zijn,
dat we ons ijlings moeten haasten enkele ko.;tbaaiherien te hehouden, die door deze ~>uinruiiiieial bil hei grof vul1 waren gezet - we Ieven In een ondankbare wegwerpmaatschappij.

De werkelijkheid~helevingvan Wiersinga is heel anders
dan die w e beschreven vinden in het boek v a n I:un dei]
Brirkrl ' D e dingril hphhcr?hun gchrinr'. Van den Reukel
schrijft daar, o m 7ijn vader tc typeren:
'Ik zie hem nog scherp voor mij. zoals Iiij daar 7at op de avond
dat wij hein in hct xickcnhuis opzochren. Die middag was de
chirurg bij hem geweest en had Iiem Iict rcsultaat van hei onderzoek meegedeeld. Ongeneeslijk. Hij had nog eiikele maanden te
leven. Hi.1 vcrtelde het rins en huilde er zachtjes bij. Tocn 7ei hij:
"Ik hcb twcccnzeventig jaar mogen leven en ik Iich van elke
dag genoren. Ik was zo graag nog ccn poosje doorgegaan".'
Dan bcwhiijft Van den Beukel hoe dat 'gelukkigc' Icvcn er ~ i i l
Iiad gczicn. Een eigen hoerenbedrijfje met een stuk of 10 koeien, aangeschaft met geleend gcld. Crisistijd. Zell'de melk rondbrengen om toch wat tc ucrdicnen. Zondag naar de kerk. door
rle week ouderlingenwerk nog liaast het arbeidsintensieve leven.
'Ziedaar een paai. van de belangrijkste "harde feiten". die gcnoeg grondstof zoudcn opleveren voor een biografie met ccn
hittere sirekking. 'Een slavenleven', aldus het coiniiientartr van
Van den Beukel. Waarom dan toch gelukkig'! 'Dat kwaiii, het

hagc ivorird mriet er muar uil. omdat hij God kende. God, inet
wie h ~omging,
j
die hij ontmocttc in Iict Woord, tot wie hij sprak
in het gebed en van wic 1ii.j antwoord kreeg. Wiens licht door
hem heen straalde. Dat war war er te genieten viel, dag in dag
uit.' De Bi.jbel weid gelezen. Voor clkc gelegenheid een psalm.
En in de hongerwinter nog dclcn van je eigen gebrek. Van den
Reukel: 'Dat alles. en veel meer, gebeurde met een volniaaktc
vnnzeli'sprekcndheid, waaraan geen woord vuilgemaakt hoefde
tc wordcn.'
(...)

Hier zien w e nog ieti van het gcrcformeerde leven. de gereformeerde 'ervaring' uan de eerste helft van onze eeuw. Voor deze
mens had het _relooi' evengoed met ervaring te maken als dat
van Wiersinpa. zij het een andcrc. De vader van Van den Beukel
i.; echter aiidem ge'innaialleerd in de werkelijkheid. Hij is:
Lid van een groep, een saneente, die als gcmccnscliap voorafgaal aan ~ i j nindividuele bestaan. Hij denkt rnct dic groep mee,
nict lijdzaain, mrar als eeii vis in hel water.
Zijn Icvcn hcwccgt xicli als ékn continue gang van dtiurznnmheid. in arbeid en heroep. in kerkelijk lcvcn. Hij is wat hij is.
Deze coritiniiïteit is niet alleen die van dc vaste ordening, maar
ook dic van cen crintinli volgehouden veranderingsproces, de
christelijke opdriictit in 'kerk. staat en maatschappi-1'. Religieus
kenmerkend voor dit leven is iiict zozccr het ïcheina 'zonde en
gen:ide' (wat W i e n i n ~ adenkt), maar de verkiezing. (...) Daartegenover beteken1 de centrale plaats van de verkiezing in dc
gereformeerde leer, dat ik lict van zulke plnlselinge veranderingen niet hoel' ie hebben. God weet wel wie ik ben en door allc
mislukkingen en betrekkelijke stapjes voorwaarts heen. kom ik
er tenslotte wel uit als dcgcnc dic ik in zijn gedachten ben. (...)
de uerkozene doet pewoon, rnct dc nadruk cip gewoon.
Deze gereformeerde 'ervaarde' God met vreugde. Hij leefde dagelijks onder zijn hoedc. Wc inoctcn dus niet zeggen dat er bij
de oude wanrhedcn nicts tc crv:iren is. Hier is levende ervaring.
We moeien de vraag stellen waarom onze ervaring ccn andere is
(en hoe hreed of gedifrerenaieerd ook dat 'onze' is).

ken. Aan het eind - nu die ervaring gcrneengcied is geworden maken zij het tcstiiment op. Ook Kuitert stelt dc vraag wal hij
url vroeger tijdcn nvergehouden heeft en waarniii.

Vandaag leven we in ecn maatschappij die onperïcicinlijk e regelingen e n functionele verbanden schept. Ze is een
vrij krachtenspel, zakelijk en (soms) rationeel. De individu is d a a r een niet o p zichzelf staande grootheid, maar
'eentje' i n e c n oneindiye reeks. H i j is uitwisselbare alledagsmcns, o p g e n o m e n i n vele onoverzichtelijke verbandeii. Zijn individuele handelen en in7ct maakt niet veel
verschil. Voorzover hogere doelen een rol spelen, zijn d a t
er vele cn ze zijn privé.
Zo wordt de mens een probleem voor zichzelf.

Volgens Kroesen is het daarom dc vraag, of daardoor de
hele theologische probleemstelling niet van karakter zal
veranderen. We zijn benieuwd naar het vervolg.
G.J. van M iddelkoop

D e u i t g e v e r van o a De R e f o r m a t i e , h e t Handboek, d e R,B,-seriee n Pastoraal P e r s p e c t i e f
z o e k t een

1

Uitgeversassistent(e)
Functie-eisen
Zijnlhaar werkzaamheden zullen v o o r n a m e l i j k
bestaan uit:
- kopijvoorbereiding

- promotie
- administratie
-

Wiersinga cnuiiri dc dingen anders. E n vanuit zijn ervaring vaii de werkelijkheid stelt 1ii.j zijn eisen v a n 'ervaarbaarlieid'. Bij hem vond c e n cloorbraak plaats, vooral van
groep naar pcrscion, naar individu. Nu moet d e individu
rekcnschuli iiflcggcn als een zelfstandige grootheid, die
Sccn 'hcvi~ogding'verdraagt en niet o p groep of traditie
vcnrriuwt. m a a r op e i ~ e nredelijkheid e n voorstellingïvcrmngcn.

'

De vicr verantwoordinpscritena. die Wiersinga noemt, rntionalileii, vonrslelhaarheid, ervaarbaarlieid en operationaliteit, zijn
vicr criteria van hct moderne burgerlijke individu. Niet de calcuIcrc~idcburgcr, de bourgeois, maar de idealistische, de 'citoyen',
die eer1 passie heeft voor dc rcdc, dc vmndeldrrigr, die christelijk geinspireerd is. niaar deze iiispiraticï 7elf verwezenlijkt, op
k r w h t van eigen keiize (9). Wat daarmee niet strookt is voor
hem niel 'ervaarbaar'. Dat klopt: Zijn ervaring is ccn andere.
want Iilj hccft zich niidcrc in de werkelilkheid geïnstalleerd.
Het daglicht van Wieninga dringt aan op helderheid en voors~zlhaarheid.Hei is het licht van tle zekere keniiis, de idcccn die
Dcscartc~'clairs ct diïtincts' noemt. Hei is dan ook niet verwonderlijk. hoc7ccr hct hier op de vonrqlellingen aankomt.
Wiersinga heeft het zware accent op dat criterium peiiieen inet
Kiiitcrt. Zij dclcn dan ocik ondanks alle verschillen dezelfde ervaring. 2i.i hcbhcn dc7e ervaring tnt een doorbraak geholpen en
~ i j ner de woordvoeders van geweest in de gereformeerde ker-
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advertentie-werving

W e d e n k e n aan een zakelijk i n g e s t e l d p e r s o o n
van M B O - n i v e a u , die thuis is in G e r e f o r m e e r d
N e d e r l a n d , een u i t s t e k e n d e t a a l v a a r d i g h e i d
bezit e n oog heeft voor v o r m g e v i n g .
Leenijd tot 30 jaar.
P e r s o n e n die b e k e n d zijn met h e t boekenvak
e n tekstverwerking h e b b e n de voorkeur
We bieden veel~ijdigw e r k binnen e e n klein
team, een 3burige w e r k w e e k e n salaris/arb e f d s v o o r w a a r d e nvolgens d e Grcificc h e CAO.

Informatie/soliicitatie
Voor nadere informatie k u n t u c o n t a c t opnem e n met d e heer J M. Smit, d i r e c t e u r .
Uw schriftelijke sollicitatie k u n t u vóór 2 juli a.s,
r i c h t e n aan d e d i r e c t i e .

drukkers uitgevers
Westwal 45. Postbus 25
4460 AA Goes. tel, 01100-27555
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