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n de twee vorige artikelen

probeerden we

verbanden te ontdekken in de beschouwingen
van H.M. Kuitert, neergelegd in H e t kan nog
erger. Nu luisteren we noor iemand, die vindt
dat Kuitert niet ver genoeg gaat.

Een buitenstoonder non het wood
In Ei-gei krijgt prof. (ir. H.M. Kuitert het zwaar te verduren van de kant van prof. dr. H.S. Versnel. Wie is Versnel? Kuircrt schrijft terecht, dat in een bepaald opzicht
het Gereforniccrd Confessioneel Beraad zich beter bij
Versnel thuisvoelt dan bij hem (66).En Versnel zegt erpens: 'Ik geloof, dal ik in dit geval toch maar de bijbel
zou verkiezen' (41). Is Versnel onder de recht~innigen?
Het beperkendc 'in dit geval' en het hooghartige 'toch
maar' doet daarovcr twijfel sijzen.
Met recht. Vcrsncl noemt zichzelf een agnost. Hij vertelt,
dat hij - rniddenorthodux hcrvonnd - o p zijn dertigste op
een dag wakker werd en dacht: ik geloof dat ik niet meer
geloof ('67,98). Sindsdien stemt hij in met de gclriofshelijdenis van de ongelovige: we weten niet af God hestaat
of niet. We kunnen noch het ben noch het ander bewijzen.

Wie Versnel wil leren kciincn, kan daarvoor terecht bij
een lezing dic hij hield in 1990. Een verhaal dat vccl stof
deed opwaaien. Ter gelegenheid van het honderdtienjarig
bestaan van de Vrije Uiliversiteit werd ecn symposium
gehouden over hei ihema: '(niet) te geloven'. Versnel
werd als feestredenaar uitgenodigd. Men heeft het geweten. Versnel onderscheidde drie categorieën christenen,
de half-orthodoxen. de aanhangers van een filosofisch
godsbeeld en de modernen. Let wel: gelovigen, die 'gewoon' voor heel de Schrifi wiIIen buigen, vielen buiten
het kritisch schootsveld van Versnel. Honderdtien jaar na
de stichting van de universiteit van Kuyper werden, voor
het jubilerend gehoor, de drie door Versnel onderscheiden categorieën christendom neergesabeld. Aar1 de 'fundamentalisten' had hij geen boodschap, voor de alternatieven geen goed woord. Deze lezing, en de reactie
daarop, treft u aan in een bundel onder redactie van M.A.
Maurice en S.J. Noorda, De onzekere zrkei.lirid des geloof~(Meinerna 1991).
Versnel deelt in het begin van deze lezing mee, dat hi.i in
zijn deugd het één van de aardigrte manieren vond om
verloren zondagen door te komen 'toevallig pa~rerende
fundamentalisten de poten ander dc stocl vandaan te zagen'. Vooral het boek Genesis Icvcrde, naar e i ~ e nzeg-
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gen, overvloedig ammunitie. 'Sprekende slangen, een enkele verdwaalde reus, de wel zeer gunstige gemiddelde
levensverwachting. Wat ik niet begreep was dat ik zagende aan dic mormoonse poten ongemerkt de tak meenam
waarop ik zelf. Rarthia~nsmiddenorthodox, zo pedant en
parmantig zat' (20). Dit citaat is tamelî,jk typerend voor
het fchampcrc heerschap, dat Versnel geworden is - en
vuor de scherpte van sommige van zijn waarnemingen.
Versnel zaagde door. De tak viel, Ver~nelnam afscheid
van het christelijk geloof.

Parmantig
Drit wil niet zeggcii, dat hij ondertiissen zijn pnnnantigheid verloren is. Zijn agnostisch uilgangspunt brengt hem
ertoe dc 'van kaft tot kiift-fundamentalisten' hij voorbaat
een plaiits in de discussie te ontzeggen. Met hen valt kennelijk nict serieuq te ptiitcn. Diegenen die het gezag van
de Schrift op enig punt luslaten krijgen onmiddellijk Versnel ovcr zich Iieen, maar voor christenen die consequent
dit _gera: respecteren hccft Versnel sleclit.; verachting.
Getuige bijvoorbeeld de ergerlijke manicr waarop hij
over dr. W.H. Velema spreekt. Net als in zijn VU-lezing
Iieeft Verhnel in Ergei' 'in Eettcrlijke zin geen woorden
voor geloof in sprekende slangcn' ( i 00).
Een opmerking. lc;het niet rncrkwaardig. dai hij eent nadrukkelijk plaats neemt buitcri de kring van hen, die
chri5tenen willen heten en dat hij vervolgens als buitenstaander uitinaakt, wie wc1 cn wie niet aan het gesprek
mogen deelncinen'? Wie plaatst zichzelf buiten de discussie: degenc die het Woord van God serieus neemt - door
Versnel als 'fundamentalist' aangeduid - of degene die
radicaal afscheid heeft genomen van de bijbel? Je bent
geneigd te Leggen: het is ook nrioit goed. Selecrieve bij-
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helgebruikers als Kuitert w ordcn door Versnel heftig op
de hielen gczeten ('ik geloof dat ik in dit geval toch maar
de bijbel sou verkiezen'), mensen die geen willekeur
wensen worden door de buitenstaander Versnel via d e
achterdeur verwijderd, en wel op staande voet.
Zou dit het feit (en de snelheid waarmee dit gebeun) niet
de verlegenheid onthullen van een man, die kofie metten
maakt met logische foiiten en willekeurige keuzes, maar
zich geen raad weet met mensen, die consequent zijn?
Zou dit feit niet de geloofsovefluiging onthullen van een
man, die nergens in wil geloven'? Kuitert twijfelt aan
vecI, maar het kan nog erger: Versnel twijfelt aan nog
veel ineer. Maar onyetwijfeld ic zijn geloof in dc scherpte
van de zaag van de Schriftkritiek, En dat geloof wordt
heel kortaangebonden als hei mensen ontmoet, waar ~ i j n
verwijt van willekeur geen vat op hccft.

Een buitenstaander met scherpt ogen
Onderiussen: buitenstaanders hebheii vaiik scherpe ogen.
In het debai tussen Kuitert en Versnel gaat mijn sympathie uit naar de ecrïte. Kuitert kom1 op vnor het bestaansrecht van het christelijk (I) geloof en hi,j zegt daarbij
soms treffende dingen. Daarentegen stuit d e Iisutaine
houding van Versnel jc tegen de borst. Maar ineermalen
moet je hem wel gelijk geven. Twee mannen sluiten heide de bijbel. Nu zegt de één (Versnel) tegen de ander
(Kuitert): waar haal jc nu nog het lef en Iict gezag vandaan, om uitspraken te doen over God, die geldigheid
hebben voor een ander?
In het verlengde van zijn eigen weg naar het ongeloof
(die begon bij het afscheid van het Scliriftgezag) komt het
betoog van Versnel neer op: wic A ;legt moet B zeggen.
Als je van geen geopenbaarde waarheden meer wilt weten. hul je dan liever in stilzwijgeii en schrijf dan geen
boeken meer over het algemeen 'betwijfeld' christelijk
geloof.
Wie Versnel leest constateert met groeiende verbazing
twee dingen: dat Schriftgelovige christenen vrijwel geen
woord waardig gekeurd krijgen en dat niettemin Schriftgetrouwe christenen hier en daar wel uit de voeten kunnen met Versnel - als ze zijn laatdunkendhcid buiten beschouwing laten. Wat Versnel in Erger tc melden heeft
laat zich samenvatten aan de hand van hef nu volgende
citaat uit Grloof hef of niet: 'Wie ook maar op één punt
toegeeft dat de visie van d e Rijbel in het licht van on7e
natuurwetenschappelifke, kosmologicche. of filosofische
inzichten moet worden bijgesteld heeft een in principe
noodlottige stap gezel. Daarmee is de Schrift immers in
é i n klap zijn absoluut-normatieve karakter van buiten- en
bovenmenselijke maatstaf kwijt. Het hek is van de dam.
(.. .) Wie zegt mij. waar ik de grens innet trekken tussen
wat ik allemaal kritisch mag verwerpen en wat minimaal
moet resteren om mijzelf nog christen te noemen? Dat iq
nipt meer de bijbel, die n u immers zelf object van kritick
is geworden. Ei1 daar binnen de kerk de strijd in volle
gang is, is ook daar gecn heil meer te verwachten. De enige resterende autoriteit bij het bepalen van de grenzen
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van mijn gc11mf ben ik zelf. De gevolgen zijn catastrofaal

- letterlijk: werpen alles omver -: ik geloof wat ik wil,
dat is wat ik kan' (20, 21).

Willekeur
In Ei.xri- sluit Versnel nauw bij o m e opvatting aan. Twee
thema's zijn ditarin voor hem beheersend. In de eerste
plaats: iedereen schcpt zich een eigen goclsbeeld naar persoonlijke willekeur en claimt daarvoor wijdere geldigheid. En in de iwecdc plaats: welk zoekplaatje men ook
ontwerpt, het resultaat behelst altijd logische inconsequenties. Deze stellingen worden Ios~elatenop Behi~vf ~ l d .Versnels evaluatie van RrtwiXfelf heeft deze waarde,
dat hij aanwijst. hoe willekeurig, inconsistenl. tijdgebonden en persoonlijk een theologie moei worden waarin het
Woord van God een illustratieve functie k r i j ~ t'Hier
.
zien
wc het wel wat geslonken rcstunt van een grote hoeveelheid eeuwenoude geloofszekerheden dat nog net het saster van Kuiterts persoonlijk geloof kon passeren, maar dar
wordt opgediend als voor normale, gemiddeld begaafde
inenïen indiscutabele vanzclfsprekendheden, op precies
dezclfde common sense-gronden waarop de eerder afgewezen oudere chtistel ij ke redeneringen als onlogiscli, onzinnig of absurd werden gediskwaIificeerd' (38).
Willekeurige celectie bij Kuiten. In allerlei variaties is dit
het .steeds tcrugkerende hoofclbezwaar van Versnel. Men
kan in dc reacrie van Kuitert aanvoelen dat dit verwijt
hard aankomt. Geen wonder. Heeft Kuitert in zijn bestrijding van de cirthodoxie zich niet proberen sterk te maken
door het vcrwijt van willekeurig SchriTt2ebruik (bv. ten
aanzien van het Schriftheroep in de ethiek)? Nu legt Vcrsnel tegen hem: u wijst de hijhel af als bron van argumentatie, gaat het zoeken in de algemeen-menselijke ervaring
en logica, maar dit 'algemene' blijkt te leiden tot vergaande willekeur. Versnel wijst het met de stukken aan
(p. 34-40).
Wim Houtman gaf in het Nrdei~lundLs
Dughlad (22.4.93)
o n l a n ~ ccn
s aardige typering van de presentator-prcdikator Jos Brink. Houtman schreef over de cpvattingen van
Brink: 'War uit de Rijhel vandaag niet meer acceptabel is
- de lichamelijke o p ~ t a n d i nvan
~ Christus bijvoorbeeld,
of rnorelc voorschriften van Paulus - wordt losjesweg, of
mei wiit meer moeite. opzij geschoven. En warempel,
daaruit koint een god te voorschijn die over ~ l l c wonders
wel hetzeli-rle dcnkt als Jos Brink. En daar kan Jos Brink
dan dierbaar over schrijven'. Versnel zou waarschijnlijk
tegen een dergelijke typering geen hezwaar hebben. Wanl
dat is nu precies, wat hem 70 hindert aan vele hedendaagse theologen: dat het afscheid van de bijbelse openbaring
gevolgd wordt door persoonlijk getinte pogingen om
beelden van God te scheppen, die op menselijke maat gesneden en daarotn ongeloofwaardig zijn.
In feitc hceft de kritiek van Versnel een veel breder bereik dan d c theologie van Kuitert. Hij legt de vinger op de
zere plek van alle vrij~innigetheologie. Theologie na
theologie, godsbeeld na godsbeeld vemjst. Versnel constateeri: 'hct creëren van eigen godsbeelden geschiedt in
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onze tijd- en cultuurfase veel radicaler, veelvuldiger en
algemener dan in enige f a ~ evan onze traditie' (114).
Maar hoe tijdgebonden zijn deze beelden? Als je over
tijdgebondenheid wilt spreken, dan kun je uitnemend terecht bij theologieën, die eerst Gods Woord als 'tijdgebonden' m o n d d o d inaken en die vervolgens kortstondige godsbeelden vervaardigen met het hedendaags denken
als schaaf en beitel.
FundamentaEisme
Kuitert en Versnel zijn het vaak hartgrondig oneens. Ze
blijken het ook vaak hartgríindig eens. Bijvoorbeeld over
deze twee dingen: de b i j h l mag niet beluisterd worden
als Gods levende en absoluut betrouwbitrc stcin en zij die
dat wel doen zijn 'fundamentalisten'. Eundamentalismc?
Vreselijk! Kuitert sleept er zeIfs de Hezbollah bij. Mormoons (zie het hierboven geciteerde) of gereformeerd,
Iict maakt niet uit, fundamentalistisch is hei.
De tweede bijdrage van Kuitert draagt de litel Kan mcn
~Jlristetizijn zonder. f~ndament~lI.sa
t~ ~~nl-derr?
Terwijl
Versnel zijn afkeer van het fundamentalisme niet onder
stoelen of banken heeft gestoken verwijt Kuiter1 hem
daarin een rundamcntalist te 7idn 'of l iever - hij is het natuurlijk niet echt - hij stelt zich als fundarnentaliqt op: geloven kan alleen maar op ge7ag berusten, het gezag van
autoriteiten, zoals kerk, openbaring, bi.ihelt (66).
Het ellendige van deze discusïie is, dat het woord fundamentalisme zelf nergens ter discussie staat. Terwijl hier
toch maar even tussen neus en lippcn door fundamental isme omschreven wordt RIS 'geloven op gezag'. De kerk
van Rome: fundamentalistisch. Augustinus, Luther, CaIvijn: fiindamentalisten. En nu zelfs VersneI: een fundamentalirtische redeneertrant. Welk gclouf hcrticpt zich
trouwens niet op gezag, a1 was ket maar de autoriteit van
de eigen ervaring en het gezag van de rede?
Dr. A.Th. van Deursen schreef eens over hei woord fundamentalisme: natuurlijk kan een woord niet deugen, als
het geen onderscheid maakt tussen Khomeini en Hendrick de Cock en wanneer het net zo goed gebruikt kan
worden voor Libanese terroristen als voor Nederlandxe
calvinisten. Zo'n woord is dermate ontt~rcikcnd,dat het
om die reden uit de taal had moeten verdwijnen. Handhaaft het zich toch, dan is het niet ongevaarlijk. Dan zal
het de gelijkstelling van al deze vonnen van 'fundanieiitalisme' krachtig bevorderen, in de beoordeling en dc bcjegening.

REINIGING
i e d ~dir
~ .&;r hoop op H ~ r hcc~ft,
n
r~itli~qt
Z ~ C I I ,g~JijkHij rein is
1 Johannes 3 : 3

Op vervuilde grond wil niets groeien. Als je e r weer wat
moois van wilt maken, is een grote schoonmaak nodig,
een grondige reiniging.
Dat gcldt ook voor on$ leven. Zonde en sclieefgmei maken dat goede vruchten wegbli,jven. Daïi is rciniging nodig. Grijte sclioonmaak. Van je Ieven. Van jczelf.
Straks zuiicn we jezus ontmoeten. Zullen we dan niet
zorgen clnt het cr netje5 voorstaat met ons leven?
Vandaag al leef je in rclatie met Jezus. Hij is rein. In zijn
leven staat hei er prrichtig vnor. Dan moeten ook wij ons
reinigen. Zoals Hij rcin iï.
Hoe doe je dat?
Ons probleem is vaak dat we teveel naar onszelf kijken,
in plaats van iiaar Jczus. Als het gaat om reiniging van
ons leven. moeten we dit eerst npriiimen. Geen reiniging
van jezelf zonder Jezus!

Kijk je naar Jezus, dan zic je je probleem pas echt goed:
zijn dood hebben wij verdicnd, met onze zonden.
Zo gaat er heel wat rippcrvlakkigheid weg; alsof het met
on7e ellende wel mee v al vallen. En ook heel wat hoogmoed; alsof wij de toets we1 kunnen doorstaan.
Al? dut geen schoonmank van je lcvcn is!
Sterker gezegd: anders kan er niks gmdï groeien, als je
niet met lege handen bij Jezus komt en al wat je nodig
hebt van Hem verwacht.
Geloof in Jezus, daar beginl het mec.
Iedcr die de7e hoop op Hem heeft, reinigt zich.
Hei is dc Iioop dat we straks Jeziis zullen zien c n Hem gel i k zullcn zijn, .? : 2. Maar deze hoop is gegrond op Hem!
Geen gclocif dus waarin Je vooral naar jezelf zit tc kijken:
geloor ik wc1 goed genoeg?
Mijn gelocif blijft niijn leven lang gebrekkig. Maar het
gaat erom dat ,je gelwft dut Jrzits je Heilund i s ! Hij heeft
voor jou, juis1 mct al je zonde en tekort, gebloed aan het
kruis. Hij maaki dar wc straks Hem gelijk zullen zijn.
We moeten niet naar ons gcloof kijken en tegelijk met de
rug naar Jeziis toe staiin. Maar i n het geloof alles run
Hrtii verwachten.

En weer wordt er wat opgeruimd in je leven. Je geloof op
Jeziis gericht.
En hoe meer Hij je vnor ogen staat, Hij in je leven is. hoe
mooier dat het wordt! Goede vruchten komen er door
Hem!
Ze mopfen ook komen, goede werken. Hoe zullen we anders met de Here kunnen omgaan? Hoe Hem straks ontmoeten?
Jezelf te reinigen is dus ook ecn opdracht. Het nanPt er
goed voor staan in je leven als je bij Jczus komt.
Je voelt het al als je avondmaal gaat vieren. Je wordt ui tgenodigd. Maar ook teruggewezen, als je niet voor de
Here wilt leven.
Het avondmaal ic geen rihieel buiten het leven om. Je
stelt je hoop op Hem. Je viert avondmaal. Reinig dan ook
je leven, zoalr Hij rein is!
Wijs je zonden concreet aan, in het licht van Gods wet.
Voel de ernst enJan bij het zicht op Jeziis' kruis. En bind
er dan het gevecht mee aan. Alle vuil moet weg. Hoe
kunnen we anders een vriend van Jezus zijn? Hij is rein,
reinig dan ook jezelf.
Niet in eigen kracht. Ban eerst het vuil van hoogmoed uit.
Maar in de kracht van de Geest van Jezu?.

En dan, als een wonder van God: wat moet, geheuri ook!
Wie z'n hoop op J e m s stelt, reinigt zich. Dat geheui-r!
Dat maakt Jczus in je leven. Wat wij moeten, doet Hij.

Hij is gekomen om de zonden weg te nemen, 3:s. Hij verbreekt de werken van de duivel, 3 : 8.
Wie uit God geboren is, doet geen 7onde; want het z a d
God.7 bhlijft in hem, 3 : 9.
VoImaak~zijn w c nog niet. Straks pas zullen we aan Je-

zus gelijk zijn, 3 : 2.
Maar je bent dan wel nu een nieuw leven begonnen. Uit
God en voor God. In Jezus. Dan wordt je leven gesaneerd. Komt er yoede vrucht en wordt hct rnrioi. Straks
net zo prachtig als Jezus is!

J. Luiten

-.
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KERKELIJKE LEVE

EEN OMSLAG IN HET DENKEN
OVER DE KERK?
rige week keken we even terug naar de
V"Theologische
Schooldag / 992. Een eeuw na
de Vereniging van 1892 werd de vraag gesteld:
hoe taxeer en benoem je de Christelijke

Gereformeerde Kerken? Moet je ze h a r e
kerken' noemen? W a t versta je daaronder? En
welke consequenties zitten daar aan vast?
Sommigen onder ons willen met nadruk door alle
'vrijgemaakten' erkend hebben: de Christelrjke
Gereformeerde Kerken, de Nederlands
Gereformeerde Kerken en plaatselijke
gereformeerde bonds-gemeenten in de
Hervormde Kerk zijn ook ware kerken. Ik heb
daartegenover aangegeven, dat er goede redenen
kunnen zijn om niet zo ver te willen gaan, zonder
dat je dan direkt 'kerkistisck' zou zijn.
Vandaag nog een paar verdere kanttekeningen
bij de wijze waarop we spreken over 'andere
kerken'.
Oneigenlijk gebruik van 'Heemse*
In dc rccente discussies onder ons over de kerk ?pelen de
uitspraken van de generale s y n d e van Heemse 1984 een
bepaalde rol. Daar werden zoals bekend de opvattingen
van ds. J. Hoorn veroordeeld. Die leerde (kort gezegd)
dat er buiten de concrete verzaderingen of bijeenkomsten
van de kerk geen gelovigen kunnen zijn.
Met nogal veel nadruk wordt er nu door menig spreker en
scribent sindq 1984 op gehamerd. dal we eindelijk eens
wat positiever over andere kerken moesten spreken, omdal de synode van Heemse toch uitgesproken heeft... en
dan volyt er een bepaalde omschrijving van dic uitspraken. Die parafrascï zijn echter nogal eens onnauwkeurig
en ongenuanceerd.
Een recent voorbeeld daarvan is te vinden in een interview met GPV-voorzitter dr. J. Blokland in het ND van
zaterdag I mei 1993.
Naar aanleiding van het besluil van het GPV om het criterium voor het lidmaatschap iets te verruimen, zei Blokland o.a.:
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'Wc hadden tijd nodig, de geesten moesten rijp gcrnaakt
woïdcn, we moe5ten draagvlak creëren, Het besluit past in
hei huidige klimaat binnen de Gereformeerde Kerken. Vijf
jaar geleden zou men het te vèrgaand gevonden hebben.'
De interviewers vragen dan: 'Een omslag in vijf jaar tijd.
Wat zit danrachtcr?' Blokland antwoordt: 'Het heeft alles
te maken met dc uitspraak van de generale synode van
Heemse over de zaak-Hoorn. Toen sprak de synode officieel uit, dat de Gereformeerde Kerken niet de enig ware
kerk zijn. Dat heeft ons gereformeerden makkelijker in de
omgang met andere christenen gemaakt.'
Geeft Rlokland hier de synode-uitspraken adequaat weer?
Art. l 3 1 van de Acta G.S. 1984-1 985 moet hier uitsluitsel
geven. In de vier pagina's besluittekst staat m.i. één passage die nog het dichtst komt bij wat Blokland 7egt. Die
pasrage luidt alsvolgt (Besluit TT gronden ad 3):
'Zo heeft de kerk in Nederland en daarbuiten 7ich ook
nooit in zichzelf opgesloien in de gediichte dat buiten
haar grenzen geen reformatorisch werk uit kracht van
Gods gcnade zou zijn op te merken. Integendeel: in de
Acte van Afscheiding en Wederkeer is er de begccrtc
"zich te verenigen met elke op Gods Wricird gegronde
vergadering", vgl. ook cle vereniging die plaats vond in
het jaar 1869 en inzonderheid in 1892. Steeds is erkend
dat de Here in zijn welbehagen nieuw leven kan werken,
ook kerkelijk leven, buiten de grenzen van dc kcrk. dat in
gehoorzaamheid zich heeft geinstitueercl. '
Dat was voor veel gereformeerde mensen een 'open
deur'. Ze wisten en beIeefden dit allang zo. Hoorn vond
bij hen mis~chienwel begrip, maar beslist geen instemming!
Sonimigen zien hier echter iets nieiiws. Hoorn is voIgens
hen het prototype van typisch vrijgemaakt 'kcrkisme' uit
de vijftiger en ~estigerjaren. En zij menen. dat de brcdc
visie van 'Hccmse- 1984' een doorbraak betekende in de
traditionele, nogal enge 'vrijgemaakte' kerk-visie.
En die doorbraak moet nu kennelijk geaccentueerd en gestimuleerd worden. In het kader daarvan krijgen we de
laatste jaren In een oplopende reeks allerlei uitspraken te
horen, waarvan sommige wel en andere niet met de besluiten van Heemse te dekken zijn. zoals:
- je mag spreken over gelovigen buiten de Gerefomeerde Kerken;
- cr zijn gereformeerde belijders buiten de Gereformeerde Kerken;
- e r 7ijn trouwe gereformeerde belijders buiten de GereS45

lormeerdc Kcrken;

- er is door Christ~isgewerkt kerkelijk leven buiten de

opvattingen van ds. J. Hoorn te wcerleggcn. Meer was er
niet ter tafel.

Gereí'ormeerdc Kcrken;

- er kunnen wc1 ware kerken zijn buiten de Gereformeerde Kerken;
- onze synodes he bbcn ontkcnd dat er geen andere ware
kerken zouden aijn daii de Gcrcfnrmeerde Kerken;
- de Gereformeerde Kerken zijn volgens de synode van
Heeinse niet de enige ware kerk;
- er zijn ware kerken buiten de Getefomeerde Kerkcn;
- iedereen moet nu toch erkennen dat er warc kcrken
zijn buiten de Gereformeerde Kerken;
- we moeten royaal de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Cereformcerde Kerken en plaaisel ijke gereformeerde bonds-gemeenten in de Hervormde Kerk als ware kerken erkennen.
Er i5 meer dan eens op gewezen, dat men 'Heemse' niet
mocht overvragen en niet mocht laten buikspreken. Maar
een vrij brede kring van mensen blijft desondanks beweren, dat 'Heemse' (eindelijk!) heeft erkend dat er in Nedcrland nog andere ware kerken zijn. En al invullend
komt men dan al snel tot drie of misschien wel vier ware
kerken.
Volgens mij leest men dan in 'Heernse' méér dan er op
de synode van 1984 aan de orde was en dan 'Heemse'
ooir bcwcerd heeft. Daarom enkele opmerkingen naar
aanleiding van de geciteerde pasTage van 'Heemse'.

Oecumenisch kader
Ile overtuiging dat Christus' kerkvergaderende aktiviteit
niet begint en eindigt bij dc Gereformeerde Kerken, is
niet iets van vandaag cif gisteren, maar wordt door de synode van Heemse gezet in ccn breed oecumenisch kader.
Hier wordt teruggegrepen op iets dat altijd al de opvatting
van de kerk was, niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten!
En hier wordt nict een ommekeer gepreqenteerd in het
denken, die zo ongcvccr van 1984 dateert, maar es wordt
juist uitdrukkelijk naar 1834, 1869 en 1892 verwezen.
Het is een mistckening van 'Heemse' als men doet alsof
er door de synode van toen een nieuw en ruimer denken
over dc kerk is geintroduceerd, dat ons voorheen vreemd
was.

Inralshoek
Rij de uitspraak van Heemse is nict (cindeli-ik!) eens een
keer uitgesproken, dat de Gereformeerde Kerken 'niet de
enig ware kerk zijn'. Wie zo spreekt, doet alsof de kerken
in 1984 hebben vastgesteld dar er nog enkele andere ware
kerken in Nederland aan te w i j ~ e nzijn. Daarvan is evenwel in het heqluit niets te vinden.
Dat wac: trouwens ook helemaal niet de invalshoek ter
synode van 19R4. 'Heemse' had (direct of indirecc) niet
d c vraag te beantwoorden, of er in Nederland mogelijk
nog andere ware kerken te vinden waren, en welke dan
:tIs zodanig waren aan te merken, maar 'Heemse' had de

Doordenken na 'Heernse'
Kennelijk willen sommigen onder ons in het verlengde
van 'Heemse' doordenken en vandaag verdedigen dat we
concreet verschillende kerkgemeenschappen als 'ware
kerken' moeten gaan aanwijzen. Dat is hun goed recht.
Maar dan moeten ze wel onderscheiden tussen wat onze
synode in Heem5e heeft gezegd en waL zij zelf in het verlengde van 'Heemse' willen zeggen. En dan moet men
dat laatste niet dekken met de autoriteit van de eerste.
Laat men naar de kenmerken die onze belijdenis noemt
zelf met de stukken aantonen, welke andere ware kerken
er in Nederland op dit moment zijn. 'Heemce' heeft daarover geen uitsprak gedaan.
Verandering

Met het boven~taandezeg ik niet, dat er onder on? geen
enkele verandering is in het spreken over de kerk. Als ik
terug kijk naar de laatste vijftig jaar, dan zijn wij niet altijd bescheiden geweest in ons spreken over de Gereformeerde Kerken en over andere christenen en kerkcn.
We hebben in het verleden soms zo naciriikkelijk cn massief de roeping tot Vrijmaking verdedigd, dat het ging lijken alsof er buiten de Gerefrimeerde Kerken aI leen maar
100% oogehuorzaarnheid te vinden was. En alsof er met
allen die zich niet vnegden hij de vrijgeinaakte kerken
geen enkele gemeenschap aiinwezig en mogelijk was.
Er was in ons spreken met en over anderen een bepaald
perfectionisme ten aanzien van de kerk. We hebben daarbij dikwijls onze belijdenis van zondag 44 HC onvoldoende toegepast op het kerk zijn: dat zelfs de allerheiligsten nog slechts een klein begin hebben van de nieuwe
gehoorzaamheid. We hebben soms te weinig geaccentueerd, dat ook je behoren tot de ware kerk met zonde is besmet en dat ware kerk zijn nog niet betekent dat daar het
ideale geloven en leven gevonden wordt. Daar moeten we
dan maar spijt van hebben. En een les uit leren.
Door allerlei omstandigheden is er in onze houding na de
strijd van de zestiger jaren als het over de kerk ging wel
wat veranderd. We durfden positiever spreken over mensen in andere kerken. Dat is een goede zaak. Maar nu
moeten we nier doorslaan naar andere eenzijdigkden.
We moeten niet doen, alsof met het zien van veel goeds
hij andere christenen hun kerkgemeenschappen nu ook 70
maar als ware kerken te kwalificeren zijn.
Wat is het toch moeilijk om de goede middenweg te bewaren! Dat geldt in de kerkgeschiedeni~onophoudelijk.
Het geldt ook hier: de roeping tot Vrijmaking maakte ons
(onbedoeld) menigmaal 'enger' dan goed was. En het rriimer kijken zoals sommigen het nu bepleiten maakt ons
(onbedoeld) al gauw weer 'toleranter' en 'relativerender'
dan goed is.

Kerk-visie en samenwerking
Waarom is de laatste tijd voor cen aantal mensen het onJAARGANG68137 - 19 JUNI 1993

derscheiden vun incer ware kerken 7 0 relevant?
Omdat ze dal als baïiï willen gebruiken voor het samenwerken in allerlei cirganiïatie~. Ik vind dat een noyal
smalle opstelliny . Waarom inoeten we mensen eerst kerkelijk naar onï tocpraten, waarom moeten we hen met
ons op één 'warc-kerk-noemer' redeneren, voordat we
met hen kunnen samenwerken?
Natuurlijk, de kerk is als yemecnschap van het Woord en
woonplaats van de Geeqt van grote betekenis voor alle
terrcinen van het leven. Maar als de volledige kerkelijke
gcmeenschap niet te realiseren is. moeten wc m.i. liever
dat bittere feit als onop~elostprobleem in de samenwerking met andere christenen laten liggcn. Dat iï helderder
en bcter te verdedigen dan dat we een alternatieve kerkopviitting p a n construeren om onze organisaties toch
mans le kunnen funderen in een of andere 'kerkelijke gemeenschap'. in een 'kerkelijk-acceptabel-verklaard-zijn'.

Stoppen met legende-vorming
Conclusic: we moeten ophouden niet de le~ende-vorming
rond de uitspraken van de synode van Heemse. Vooral
van bestuiirdcrï van gereformeerde organisaties waar
men uitvoerige discussies over 'de kerk' voert, nopen we
venvachten. dat zc synode-besluiten exact kennen en correct parafraseren en interpreteren. Al? men dáár al niet
yoed weergeeft wat de kerken hebben uitgesproken, hoe
ziillen we hei cinzc jongeren dan nog kwalijk nemen?
In het votgende artikel hoop ik nader in re gaan op de
kwestie van de drie of vier ware kerken.
M. te Velde

-.
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AAN D E BROEDERWEG

KORT VERSLAG
van de i,cr;qa(l~~i+ing
ibnii rtri-dtrit.rn mrt
hooglri~aitpriLM.2 J nier 1993 ta Ommen.
Kni-E Vci-slag

1. De vergadering wordt te 9.1 5 uur op christelijke wijze
geopend door de president-curator ds C.J. Smelik.
2. In het openingswoord memoreert de president de belangrijke beslissingen van de Synode van Ommen ten khoeve van de Universiteit. Prof. drs. G. Kwakkel werd
benoemd tot hoogleraar in de Oud-Testamentiwhe vakken. De benoeming van br. M.E. Hoekzema al? docent in
volledige dienst werd bekrachtigd. Ook werd voor de
duur van een jaar dr. A.N. Hendriks benoemd tot universitair docent voor het geven van de cursus pastorale vorming. Drs. G. Kwakkel heeft zijn benoeming inmiddels
aiinvaard.
3. Met blijdschap kan vermeid worden de inauguratie van
prof. dr. C.J. de Rui.itcr als hoogleraar in de diakoniologische vakken. Dc titel van r i j n rede was 'Tussen tekst en
hoorder'.
4. De notulen van de vergadering dd. 1 april 1993 worden
vastgeïteld.
5. Op iidvies van de senaat wordt mevr. drï. M.A. BlokSytsma benoemd tot docente bijbels Hcbrccuws vorir de
tijd van twee jaar: de vergadering gaat accnord mct de regelingen voorgesteld door prof. Kwakkel voor dc vakken
Bijbclse Oudheidkunde e n Bijbel.; Aramees.
6. De heer T. Bruinsma te Zevenhergen is aangesteld als
bureaufunctionaris aan de universiteit.
7. Drs. B. Viiijk verzoekt rintslag aIs docent van de Vooropleiding, tevens als leider verbonden aan de cantorij van
de universiteit. Dit wordt op de meesr eewolle wijze verleend onder hartelijke dank voor de gedurende 9 jaar bewezen diensten. In zijn plaats wordt drs. M.J. Rittersma
op advies van de senaat benoemd om de lessen aan de
Vooropleiding te verzorgen. Voor de leiding van de cantorij wordt een oplossing gezocht.
X. De synode zal gevraagd worden het moderamen van
curatoren te machtigen de lopende zaken van bestuur van
de universiteit te behartigen tot b sept. 1993, de datum
waarop het door de synode te benoemen curatorium in
functie kan treden.
9. De rapporten van collegebezoek in het afgelopen Femester worden gelezen. Met dankbaarheid wordt va7tgesteld dat het onderwijs is gegeven volgens de vereisten
genoemd in het Statuut van univer5iteit. De rector zal
hiervan mededeling ontvangen.
10. Van drs. C. Bijl en Drs. R. Vuijk 721 afscheid genomen worden bij de sluiting van de l e s e n op 28 mei a.s.
1 I . De vergadering wordt gesloten.
A. Kamer assessor

K O R T GEHOUDEt

PSALMZINGEN AAN TAFEL
Rondom onze maaltijden bidden we en leren we uit de
Heilige Schriften. Er is een derde element in de 'huiselijke eredienst' dat de moeite waard is om even bij stil te
staan.
Psalmzingen aan tafel is een waardevol element in het
christelijk gezinsleven. Als ons leven helemaal 'tot de lof
van God' is, zouden we dan alleen buitenshuis, op school
en in de kerk, die lof bezingen?Vreemd. Wie niet zingt,
houdt nog iets achter. Wanneer je zingt (let maar op uw
pubers!) moet je iets van jezelf prijsgeven, moet je je uiten.
En zingen is zo goed voor ons. Van harcelijk zingen in het
gezin gaat een bepaalde kracht uit. Het werkt, als het
goed is, verwarmend en aanstekelijk.
Toch komt het e r in veel gezinnen gewoon niet van.
Daarom wil ik hier graag een werkwijze in overweging
geven die zich gemakkelijk in praktijk laat brengen. De
ervaring leert dat een goede aanpak het halve werk is. Ik
ga hier uit van een gezin met kinderen op de basisschool.
Wie dat niet heeft, zal aan de hand van het voorbeeld
vast wel eigen manieren vinden om de zang een plaats
aan tafel te geven.
Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van
de basisschool een psalmenlijsr mee. Daar staan voor alle
klassen de psalmen en gezangen op die de kinderen gaan
leren in de nieuwe cursus.
Met behulp van twee kerkboeken kun je fotokopieën
maken van alle bladzijden uit het kerkboek waar een
psalm op voorkomt die de kinderen moeten leren. Uit al
die kopieën knip je vervolgens de verzen uit waar het
om gaat. Die kleine blokjes tekst plak je op een vel papier onder elkaar, in de volgorde van het jaarrooster.
Als je kinderen in verschillende groepen hebt, plak je zoveel mogelijk de liederen in parallelle kolommen naast elkaar. Dan staat steeds tegenover elkaar wat ze in dezelfde tijd moeten leren.
Met de vulgeplakte vellen ga je weer naar het fotokopieer-apparaat en je maakt voor ieder lid van het gezin een
tweezijdig bedrukt vel waarop alle psalmen staan. Op
één blad kun je wel de psalmen van twee klassen voor
een derde deel van het jaar kwijt. Dat betekent drie bladen (zes kantjes) voor een cursusjaar.
's Avonds bij de maaltijd pak je tegelijk met de Bijbel ook
de zangbtaden. Jehoeft dan niet met een stapel kerkboeken te werken, waarin iedereen het lied eerst moet opzoeken voordat je kunt gaan zingen. Aansluitend aan het
bijbellezen zing je de 'week-psalm' van de kinderen die
op de basisschool zitten, Spelenderwijs leer je zo het hele gezin bekende en onbekende verzen. Het enige waarvoor je dan nog moet zorgen is, dat je de melodie kent.
Wellicht is het bovenstaande een idee ter navolging. Op
deze methode voortbordurend, kom ik op t w e e vervolgideeën terecht.
I. Zouden de basisscholen niet kunnen regelen, dat alle
kinderen aan het begin van het jaar zch 'zang-papier'
mee naar huis krijgen? Een goede bijdrage aan de 'huise748

liike eredienst' en bovendien een extra stimulans en
hulpmiddel bij het leren van het 'psalmversje'. Er ligt
soms bijvoorbeeld ook een blad onder het bed van de
kinderen als 'repeteer-papier'.
2. Het zou voor verschillende doeleinden heel gemakkelijk zijn als we de psalmen en gezangen uit h e t Gereformeerd Kerkboek op een diskette zouden hebben. Dan
kon je er met behulp van de computer mee werken. Een
mooi klusje voor de deputaten voor generaal-synodale
publikatfes.
Daarmee wordt het immers mogelijk om een 'psalmenblad' voor het gezin te maken zonder allerlei kopieer- en
knip- en plakwerk. Het is vast wel mogelijk om een computer-programma te maken, waarin je alleen maar de
nummers van de psalmen hoeft in te tikken en dan gaat
de printer vervolgens al die verzen keurig afdrukken,
desgewenst in kolommen.
Dat zou niet alleen maar gemakkelijk zijn voor het
psalmzingen in het gezin, maar ook voor de liturgieën
van bijvoorbeeld trouwdiensten en rouwsamenkomsten.
En het zou - om nog maar eens iets te noemen - voor
de pedel van onze universiteit mevrouw Breteler, betekenen dat ze nizt meer ieder jaar alle te zingen psalmen
voor de Theologische Schooldag moet overtypen voor
het programma!
Kortom, met wat organisatie en techniek kunnen we
méér ondersteuning geven met het oog op de goede liturgie in het gezin. Tot eer van God en tot heil van mensen, groot en klein. En ook dat is een sterk wapen tegen
de secularisatie!

l

M. te Velde
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GHY DOET WAT U BETAEMT IN SIECKT EN
ONGEVAL 111 (slot)
De pest in 1636

I

n E 436 ontstond in

Holland en

Utrecht een

discussie over de vraag of de pest besmetteliik
was. Er waren somrnigen die de besmettelijkheid
ten stelligste ontkenden. Za niet de Dordtse arts
Van Beverwijck Hij verdedigde de plicht van
onsen en burgers preventieve maatregelen te
nemen tegenover lieden die zorgeloosheid en
lijdelijkheid predikten. In dit derde en laatste
artikel wil ik nagaan hoe belongrfjke
gereformeerde theologen tegen dit probleem

I

OFTE

P ~ A L Yjg..

VtrCf.

W m LI ick h m c n p e n voor uwen ; d e , cndc--ct
IJ i& hcmm vlrcdcn voor uwen acngh<fichtc?

aankeken.
Van Bereswijcken de gereformeerde theologie
in de 17e eeuw over het levenseinde en de
menselijke verantwoordelijkheid
In de beide geschriften die Var1 Hevewijck speciaal aan
de pest heefi gewijd, haalt hij de Leidse theolmg Rivet
aan. Rivet. ook wel Rivetus genoemd, was professor in de
theologie in Leiden. Hij leefde van 1572 tot 1651. Hij
hield zich uitgebreid bezig met allerlei ethische problemen, waaronder ook het probleem waas Van Beverwijck
zo mee ae maken had. A.J. Honders vermeldt in zijn
proefschrift over Rivet, dat Van Beverwijck ?elf dit probleem op het bordje van dc Leidse theoloog legde.t0 Hij
was namelijk Lén van de geadresseerden van een uitgebreide enquête die de Dordtse arts in 1 634 heeft gehouden. Die enquête ging niet zozeer over de pest, maar meer
over het levenseinde van de mens:staat dat (van tevoren)
vast of heeft de mens daar toch invloed op? Ook Voetius
werd door Van Reverwijck aangeschreven.ll Op zijn reactie w i l ik c;trakq in gaan. Allereerst het antwoord van
Rivet.

Andreas Rlvet over het levenseinde.

I2

Is het einde van het leven nu 'fataal' nf 'mobiel'? Over
dit probleem handelt her antwoord van Rivet. Het geschriftje draagt a15 titel De temino vitae fatali an mobile.
We hebhen hier te maken met een moeilijke materie, die
niet geschikt i ? voor het gewone volk, schrijft Rivet. De
JAARGANG68/37- 19 JUN11993
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verhouding lussen de 'pracscientia' (= de voor-kennis
van God) en Zijn 'dectreturn vtiluntatic;' (= wilïbesluit) is
uitermate yecompliceerd. We moeten in zulke vraagstukken twee oorzaken (causae) ondcrscheidcn. Dc cerstc
oorzaak, Gods wilsbesluit, geldt altijd en is voor de mens
pas achteraf kenbaar. De tweede oorzaak geldt niet altijd,
maar is voor de mens meestal wel kenbaar.I7 Rivet geeft
als voorbeeld Abraham en Sara. God had vast besloten
hun een zoon te geven (eerste oomaak). Maar aan de vervulling van die belofte, cq. wil, ging wèl ge~lachtelijke
omgang tussen Abrdham en Sara vooraf. Medicijnen mogen niet uitgesloten worden van de bijzondere leiding van
God. Hij heeft kennelijk ook besloten dat er medicijnen
moesten komen. of, Hij heeft ze zelf gcschapen. Dan mag
de mens er ook gebruik van maken. Het zal duidelijk zijn.
dat Rivet Van Reverwijck volledig steunde in zijn strijd
tegen de lijdelijkheid.
Van Beverwijck schrijft Rivet dan onk een hartpiijken hrdankbi-ief.14
749

Voetius over het levenseindeI5
Via de Aiilburgse predikant Martinus Lydiur, ontving
Gisbertus Voctius, predikant in Heusden, de miwive van
Johan van Bcverwijck over de vraag naar het levenseinde
van de menï, 7.oaiq ook Rivetus een exemplaar van de enquête had ontvangen. Voetius antwoordde dat de kijk op
het levenseinde van de mens afhangt van het standpunt,
van waaruit je het probleem bekijkt. Het levenseinde is
veranderlijk en onveranderlijk. Onveranderlijk voor wie
let op de hoofdoorzaak: God5 eeuwige beschikking. Voor
wie rekening houdt met de bijoorzaken (b.v. ziekte), is
het levenseinde veranderlijk. Uitgaande van deze bijoorzaak, is de mens verplicht geneesmiddelen te gebruiken.
Voetius' antwoord ir vrijwel identiek aan dat van Rivet.
Dat is toch wc1 opmerkelijk, als we bedenken dat Voetius
voor velen geIdt als een voorloper van de lijdelijke stroming van de Nadere Reformatie.

Bastingius' verklaring van zondag tien van de
Heidelbergse Catechismus.
In cle ii,jd van Van Heverwijck was ds. Bastingiur predikant in Dordrecht. Bastingius, een contra-remonstrant,
gaf in 15'6417een verklaring van de Catechismus uit, die
uitmunt vanwege de evenwichtigheid. Dat geldt zeker
ook voor de behandeling van het probleem van de voorzienigheid van God. Prof. Rutgers vond het in 1893 de
moeite waard deze verklaring opnieuw uit te geven. Uit
de7e uitgave wil ik enige passages van de behandeling
van 7ondag F0 weergeven. Bij de behandeling van zondag 9, over de almacht van God, geeft Bastingius de nadruk op de 7ekerheid die Gods almacht geeft aan hen die
op Hem vertrouwen. Gods almacht is niet een noodlot,
maar de macht van de liefhebbende Vader, zoals Christus
ook zegt (87):
Ten a n d e r ~ nwort hcr vrrtrouwen drr gcloouigen op
God rerme~rdert,als sy o w r leggen, dat d~ selue
God, op den w ~ l r k r nsy SfFuRela,e d e tot welcken sy
haer [= hun, P.B.]foevlurhr nemen, iazet alleen hare
V a d ~ iis:
- Moer dar hy ooock is kaer God, ende ecn aimuchtige Vader, d i p alles in syne gewalt ende macht
hreft tof haren hesten, om hen syne Vaderlicke gonsre
re hewi jsen.

Op blz. 89 maakt hij nog eens duideIijk dat de mens alles
kan toevertrouwen aan Godr almacht:

Sal dopr dan yet conaen z i j n , des wJy ons niet tot syne
Vad~rlickegoetheyt vertrouwen souden?
Gods almacht is een realiteit. In het verlengde ligt zijn
alomtegcnwmrdigheid en zijn voorzienigheid. Maar bij
de behandeling van de voorzienigheid haalt hij de woorden van Christus aan, waarin juist de zorg van God benadrukt wordt. Voorzienigheid betekent zorg (Matteus
6 : 28, pag. 95). Er is echter geen moment waarop Bastingius de voorzienigheid van God beschrijft als een on-

persoonlijk noodlot. Integendeel.

Ook de ziekte is van God afkom%tig,schnjft hij bij de behandeling van zondag 10.
In deze zondag komt de voorzienigheid van God uitgebreid aan de orde. Ik schreef al, dar die behandeling heel
evenwichtig is. Aan de ene kant moeten we Gods oordeZen in Eijtsaemlzcyt (!) aanvaarden. De lijrsaemheyt kan
ons geloof versterken. zoals Paulus schrijft in Rom. 5 : 3
en 4:Ig
Wetende, dat verdruckirige lijtsarmheyf werci: Ende
lijtsraemheyt betfindiage: Ende heuindinge hope: Ende
hope hesclzaemt nier: Want de liefde Go&. ..

Daarnaast bewerkt de belijdenis van de voorzienigheid
ook dankbaarheid. Dat houdt evenwel niet in dat, als wij
door een medische behandeiing genezen zijn, dat wij dan
de arts niet dankbaar zouden moeten zijn. Die wordt veeleer geëist. Wij mogen God niet verzoeken want

wy naogen de middden van God gegeuen, ende vesordineert, niet verwerpen, ofi veracht ende nagelaren
worden, winen wy anders God niet versoecken. Wuna
[. . .I God heeft aock de middelen geschicker, ende verordineert [. . .] welcke niet veracht nsogPn werden, sond e ~God
. mede te verachten.
Medicijnen en hulp van artsen zijn middelen van God.
Zijn voorzienigheid is een liefdevolle en sluit de midde!en die God geeft niet uit.

Conclusie
Ook de verklaring van de Catechismus door de contra-remonstrantse predikant Bastingius, is voor medici geen enkele belemmering voor hun vak. Hoewel Bastingius geen
medische uitspraak over de besmettelijkheid van de pest
doet, geeft hij ruime ondersteuning voor een praktisch
toepassen van medicijnen.
Het is onduidelijk hoe groot de beweging van de lijdelijken, waartoe Van Gerwen behoorde, is geweest. Dat die
beweging er was, is duidelijk gebfeken.
In dit artikel heb ik echter aangetoond dat de lijdeiijlheid
zeker niet terug te voeren is op orthodoxe contra-remonstranten. Ik denk dat die eerder in bevindelijke, piëtistische kring gevonden moet worden. Bijvoorbeeld groeperingen rond de zgn. PiEgrirn-fathers in Leiden. Nader
onderzwk moet dit echter ophelderen.
Het is tenslotte wel betreurenswaardig en volkomen onterecht dat in allerlei literatuur over ziekte en m.n. de pest
in de 17e eeuw de contra-remonstranten een rigide, onpersoonlijke, voorbeschikkingstheologie in de schoenen
wordt geschoven. Het boek De gave Gods. De pest in
Holland vanaf de late r n i d d e l e c ~ w e nis~daar
~ een goed
voorbeeld van. Het is tot nu toe de meest uitputtende beschrijving van de gevreesde ziekte en de gevolgen daarvan. Maar bij de behandeling van de in dit artikel besproJAARGANG6813 J - 19JUNI1993

ken pamfletten en de gerefornieerde theologen uit die
tijd, slaan de schijvers de plank enorm mis. Wellicht veronderstellen zij dat gereformeerde theologen in de Gouden Eeuw de grondslag gelegd hehben voor de afwijzing
van inenting teyen polio 'bij huidige lijdelijke en
bevindelijke theologen. Met deze artikelen wil ik aantonen dat daar geen enkele reden toe is. Gereformeerde artsen en theologen waren warme voorstanders van grootschalig medisch ingrijpen, onder beding van G d s zegen.
En laten de gelovigen die moeite met de inenting hebben,
zich wenden fot het afgewogen oordeel van Johan van
Beverwijck, arts in D o r d r e ~ h tJacob
. ~ ~ Cats, zijn vriend,
vat het als volgt samen:
Het

~ y d van
e den mcnsch is uen den mensch verho-

[en,

De midde1.s even-w1 zijn yder een hevolen;
Ghy doet waf u h~tuemrin sipckt en n n ~ e v o l ,
En weesr dan voort getroost, hoe God hrt schicken sai.

'O Zie: H.J. Honden, A n d r ~ a sRiv~tus.als invlocdrijk ,qgeuefìrmerrrl
f h e n l o o ~rn Holland's hlaeirgd. 's-Gravenhage 1430. Met ~pecialedank
aart dr. R.H. Bremmer En Encehede. die mij opmerkzaam maakte op dit
werk.
l ' Ook Anna Maria van Schuurman kreeg van de arts uit Dordrecht een
enquête-fomulrer. Haar reactic is atzonderlijk uitgegeven: Puelswen
van &n fijt onze! levms. Dordrecht 1639
l2zie: (Hondcr~,1930..
pag.
. 131. 143 en 144).
l' De oorn.aak van de pest was voor de zeventiende-eeuwer niet bekend.
Rivet beveelt de medicijnen van ~ i j ntijd rustig aan. Het is duidelijk dat
God die gegeven heeft. Dan mogen ze ook gebruikt worden. HG haalt
het paradoxale woord van Augustinus aan: wat duidelijk is moet niet
ontkend worden. omdat wat verborgen is niet kan begrepen worden.
l4Zie: (Honders, 1430, pag. 145).
15
Dere pardgmaf ontleen ik aan: A.C. Duker, G I S ~ P \'/~ehus,
~ ~ K TLeiden
1897, pag. 388 e.v.
l6 Ook dit werk wcrd rnr, door dr R.H+ Rremrner aangeraden. Daarvoor
dank ik hem harteliik.
17 De ..
~ t i j d salweer de hveedc editie, zoals het titelblad van de heruitgave
v m Rutgcrs venneIdt. Wanneer de eerste druk was, heb ik (nog) nict
kunnen achterhalen.
'%astingius' vertaling komt letterlijk overeen met de Statenvertaling
van 1637. Dat iï opmerkelijk als we bedenken dar de gebruikte verklaring van de HC uit 1594 is. Ter vergelijking de vertafing van het NBC
Daar wij weten dat de verdrukking volharding uitwcrkt, en de volharding beproefdheid cn dc ticproefdheid hoop.
j' LEo V o d e g r a a f en Gerrit Viilk. D P gnigPGods DPpr31 i n Hollarad
vanaf dc late miiideleeitw~n.Bergen 1988.
'['Meer infomatie over Johan van Beverw~jckin: Lia van Gemert. 'U
Kunst geit over-al: ccn Dordtse arts tussen West en Oost', L I I P ~ O I U U ~ .
93-1. pag. 16-22. Daar wk meer secundaire literatuur.

GEKNIPT VOOR VANDAAG

MURENSLECHTER
.Bil de reknen van Pliiksrer en behoort ook dit. dat alkn dr gave

van de profetie ontvangen.
Nu ZOU her pinksirrevangelie wel erg arm rtjn, als dal spsrkrn
in andere t a k n de eigenlijRe izjkhrn van Pinksteren ms. Wan!
d~ Geest heeft 'ftrnrner.~
al dic hz~londerrxaiJrnu i t dr eerste tijd
zo 1ang:amerhand weer terugxenornen En wanneei- in die gaven h ~ eigenlijka
t
van Pinksteren geI~genu3as.dan zou nier aiIeen de kerk huur prnkrt~lfrestin aimoe moeten weren. slechts
mef een verhlkende herinnerinx aan i8roeg~rc
glorie Maar dan
ZOU ook de Pinkster-Geesr zelf zijn eigen werk van Pinksicren
weer ongrdaan gemaakt hebben. Maur de Geest is gwn mms,
dat H i j rrgPns op terug ZOU komen Hlj nmmt hcr pinXstcifezt
niet trwg; m e m Hij :ef her werk van toen iqunduagnog vrmit.
DP heerlijkheid van de ~igenlijkerijkdom vun toen hestendigr
Hij v a d a a ~en Hij werb die urt, tot Hij rijn werk op d~jonaste
d a i.o1tooit.
~
Br nudruk moer dan nok nact liggen op dip I T P P ~ ~talcn,
~ P maai.
op allen. Her grot^ is niet dat er in g ~ e s i v e r v o ~ r iwnf~r d gesprobn Maar dal zt.dien die ,?ave onrvsngen, dur i r RI oor. Llit
I S het wondrr. dat nier alleen de kring var? d(, upostelcn dr.
Geest dei- pi-afeiir onivangr. viaar heel de gemeente
En dus is o p Pinksteren, zo maar ineens, de hoge muui rMssen
amhrsdragers en !ckci~gevollen. De Remeentr n~ordtmond(?
Het amby van allp geloi~igendoer z ~ j ninrredr. Dut hetekrdnt nir,t,
dat zij allen ket bijzonder amhr nnrilangen: dur re allrn in d~
kerkeraad zirten: dut ze allen de fopgang tof dr. kun.\el krugr.n.
J o z ~ fRarsabas zit in de bank, a h Mutrhtas pf-eekt. Maar U'CI
hebben ullen dr. Geest en vertellen over de ,?i-ote daden van
God. Dar is niet meer het privilege iJan~ n k ~ l e n .
Er ryra ook nier lungm cnkclc priesters, dir voor anderen oferen: want die anderen zijn nu ook zelf gezalfd met dp G ~ r s tszj
:
ofleren zichzelf IOC een Iercnd draenb~fl~r.
Dc kerk kan nu Zondag 12h formuleren. lm de kerk is plaars voor hef ofei-, de stem
en de invloed iwn alle leden.

En nok ecn tweed^ muur valt: die tussen nairiup. en gerrade.
Want die bestond hij dc Jndra. Het Hehreei~wswas toen nl een
dode faal geworden. Dr g~woneman versrond her nier meer.
Hef Aramees was de taal van her gewone lei,en. Alleen o p het
terrein van de godsdi~nsthielden de leiders kramparhtig vasr
aan de heilige t m l , het Pfehre~uu~s.
Men heeft een aparte taal voor d~ godsdiensr. En dws de godsdienst van het gewone levui gcisoleerd. Aliern de PinhrerGepst doet anders. Hij laat expres ovei her grote, her heilzge
wonder van deze dag, spreken in de gewone taal van hiiis, trriir
en kruken. De raat der nnrldur annexeert Hij vont. he! n>onde,.
der genade. Opdat wij maar zouden hegrijpen dat naruui en genade nler mee zljla, maar een. Pinksrerrn i , nict
~ ietr van de
godsdiensr, maai- her is genude ovei- heel ons bscde m ~ n s c l ~ k ~
leven. We zijn in de natuurlijke dogen eiengoed g~zuSfdmet de
Geest en evengoed geroepen tor de diens! van Zondag 12h, als
In de dingen die wij vaak onnadenkend hesrempelen als de dingen der genade. Het hele leven i.c geheiligd.
Maar ook her Grieks ES hier 10.rgelaien D PGeesr dip alle m m sen kan bereiken in &én taal, bedien! zich var? vele rakn. Wranr
HiJ'komt nIeF naar é n volk maar naar alle iinlhn Alle geslachten worden nu eindelijk in Abraham gezegend God breekt de
scheidingsmuur tussen Israrl een wereld finaal weg. DE grote
werken Gods. Ze moeren nu hekend wordcn aan ieder volk, zoais het zijn eigen naiional~leven leldr. P E I L ~ S ~ Pw,ni.dr
J ~ P PzenSI
din~sfeesr.Pinbieren: kerk-eenheld, lei~ens-eenheid:weraldeenheid.
Naar B. Holwerda, 1939 (in 'De wijsheid die behoudt', 1957).
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GESCHIEDENIS VAN DE EREDIENST:
WAT DOE JE ERMEE?

O

p5

juni jl. werd in d e Maranatha-kerk te
Bunschoten doos de landelijke Werkgroep

Eredienst een studiedag georganiseerd voor
plaatselijke Siturgiecomrnissies en
belangstellenden. In een aantal workshops
werden diverse aspecten van de eredienst
besproken. Daarblj werd voortdurend
teruggegrepen op de historie.
Met enige regclrnaat is in den lande de vraag te horen of
we niet veel te veel historisch georiënteerd zijn als het
gaat over de eredienst. Alsof liturgieën en liturgische gebruiken uit het verleden per definitie goed zi,jn en door
ons overgenomen moeten worden omdat ze 'oud' zijn.
Per slot van rekening gaai hct om niet-principiële zaken
en kunnen we - los van het verleden - uitstekend zinvol
nadenken over liturgische vormgeving.
ln dit artikef wil ik proheren globaal aan te geven waarom
de historie van belang is bi,j ons nadenken over de eredienst. Waarom in de discussie over liturgie zo vaak aandacht wordt gevraagd Voor de geschiedenis. I k wil daarvoor drie hoofdredenen naar voren halen. Daarbij zal ik
tevens door middel van voorbeelden 'de thcririe' praktisch handen en voeten geveit.

Zelfkennis'
De eerste reden om ons in ons liturgisch verleden tc verdiepen, Tiet eigenlijk erg voor de hand: wanneer we dat
niet zouden doen, 7ouden we vonrtdurend opnieuw wielen uit moeten vinden. die in het verleden al dan niet
bruikbaar werden hevoriden. Wanneer we de historie
links laten liggen, moeten we bovendien voor een belangrijk deel een beroep doen op onze intuïtie. Het is in dat
geval haast onvermijdeiijk dat (bijv.) voorsteIlen tot liturgische veranderingen 'onderbouwd' worden met argumenten als 'wijzigingen zoin aardig voor dc variatie' of
'we moeten sleur doorbreken'. Wanneer op dergelijke
gronden heranderingen gaan plaatsvinden. moeten we er
emqtig rekening mee houden dat over een jaar de aangebrachte veranderingen 'sleur' zijn en het proces van voren af aan begint. Eveneens hebben we te maken met een
vorm van argumentatie waarmee iemand, die 'het nu eenmaal anders voelt', nooit overtuigd kan en zal worden.
752

I

,

S

Bovendien zal het links laten liggen van de liturgie-geschiedenis meer dan eens resulteren in het poneren van
onjuiste standpunten. Zo is geregerd de opmerking tc horen dat de liturgie van Kampen (1975) prachtig is, maar
dat de Middelburgse liturgie ook moet kunnen. Vooral
omdat ook over de Middelburgse orde van dienst in de
dertiger jaren nagedacht is. Of zoal5 iemand eens n.a.v.
een lezing tegen me zei: 'U had nogal wat kritiek op Middelbiirg, maar die jongens in 1 933 waren natuurli,jk ook
niet dom.'
Daar had hij uiteraard gelijk in. Alleen op het punt van de
eredienst leert de historie dat de Middelburgse orde van
dienst niets ander5 was dan het vastleggen van de toenmalige liturgische praktijk. Dat wij zeggen: de orde van
dienst is niet hct resultaat van een historisch. theologisch
of liturgisch denkproces. Wat dat bctreft wa? de situatie
in 1975, toen de liturgie van Kampen werd vastgesteld,
wezenlijk anders.
Door historische kennis leer Je ook je eigen praktijk op
gezonde wijze te relativeren. Dat wil zeggen: er zijn gewoontes en p:itronen waarvan wij op het eerste gezicht
denken dat re altijd al een plaats hebhen gehad in d e eredienst en dus hoe dan ook bewaard moeten blijven.
Toch zijn er elementen, die voor ons 7eer vanzelfsprekend zijn, maar die relatief jong genoemd moeten worden. De Wet alr vast liturgisch onderdeel is daar een
voorbeeld van. Afgemeten naar twintig eeuwen nieuwtestamentische liturgie-geschiedenis. is het lezen (of zingen)
van de Decaloog als aparte liturgische acte een jong verschijnsel, dat ~ o ' nvijf eeuwen geleden via d e Middeleeuwse pronaus (preekdienst) in de eredienst terechtkwam. In erediensten van bijvoorbeePd de christelijke
gemeente ten tijde van Paulus had de Wet - voorzover
bekend- geen plaatst. De vraag of er in principe een
schriftuurlijke orde van dienst denkbaar zou zijn zonder
wetslezing, is dan ook positief te beantwoorden.
Een ander voorbeeld is de Geloofsbelijdenis. Voos ons
gevoel hoort die in de middagdienst. Wie echter de liturgieën van twintig eeuwen globaal over~iet,ontdekt dat de
geloofsbelijdenis normaliter in de morgendienst plaatsvond. Pas in de 17de/18de eeuw - dus nog maar 2 a 3
eeuwen geleden - is in Nederland de geloofsbelijdenis
naar de middagdienst verwezen. Deze wetenschap kan
aanleiding zijn om ons af te vragen waarom dit gebeurde.
En ook of dat een winstpunt te noemen is, want niet alle
historische ontwikkelingen zijn een evolutie van 'goed'
JAARGANG68137 - I9 JUNI 1993

te werd 'aan een ieder uitgedeeld naar behoefte' (Hand.
4 : 35), zoals dat ook heel direct vorm kreeg in de Iiefdemaaltijden, waarvan de avondmaalsviering in eerste
instantie deel uit maakte.
Een ander oud liturgisch element is de zegen uit Numeri
6 waarmee onze erediensten beëindigd worden. Principieel gezien zou er niets op tegen zijn die zegen te vervangen door een andere zegen uit de Schrift. Toch zal
niemand dit sciieus willen overwegen. Juist omdat door
het gebruik van dc zegen uit Numeri de binding met de
kerk uit het Oude Testament zo sterk naar voren komt.

naar 'beier'.
Kort geformuleerd: door de historie maak je kennis met
de wortels van je eigen liturgi~chepraktijk. Je leert jezelf
kennen. Je krijgt tevens gereedschap in handen om je eigen situatie te beoordelen (positief o f negatief). De geschiedenis geeft veel informatie over wat goed en wat
niet goed is, over wat bruikbaar en wat onbruikbaar is.
Verbondenheid
Daar komt hij dat historie enerzijds en de eredienst anderzijds onlosmakelijk aun elkaar verbonden zijn. De bijbelse notie 'gedenken van Gods daden' is immers een centraal gegeven in de eredienst. Het gaat dan om Gods
daden in het verleden, het heil dat God in het verleden
voor zijn vnlk tot stwd heeft gebracht. Met andere woorden: wie het heeft over het vieren van de eredienst, het
gedenken van Gods daden. kijkt automatisch terug. En
wat uit het vcrleden opgediept is, wordt actueel gemaakt
vricir vandriag mei her oog op de toekomst. Wie zich met
de eredienst bezighoudt, heeft per definitie met het verleden te makcn. Waarmee maar gezegd wil zijn dat a-historisch nadenken over de eredienst een innerlijke tegenstrijdigheid is.
Bovendien hebt je als kerk in 1993 verantwoordeli.i kheid
zowel naar het verleden als naar de toekomst toe, omdat
je nu eenmaal onderdeel bent van de ene algemene
apostolische kerk. Je moet je één weten met de kerk die
wah en de kerk die komt. De eeuwen d m r Iieeft deze gedachte een belangrijke invloed gehad op de liturgieën.
Het 'verbonden weten met' is de eeuwen door een
belangrijke motivatie geweest om ook op het gebied van
de eredien~taansluiting te zoeken met de kerk uit hei verleden. Zeker wanneer het gaat om het 'hart' van de christelijke kerk: de eredienst.
Niet het principe 'oud = goed' speelde een rtd. Men wilde
de belijdenis dat er één algemene k e k bestaat concrect
v o m geven door het goede uit de liturgische traditie te
bewaren, dan wel: onder het stof vandaan te halen.

En dat verklaart dat onze orden van dienst tot op de dag
van vandaag boordevol liturgische elementen uit hel
verleden zitten. Sommige kunnen op een andere plek in
de eredienst terecht~ekomenzijn, andere zijn overblijfselen van liturgische elementen die doos de eeuwen heen
een andere invulling hebben gekregen.
Zo kende men in de eerste eeuwen het Iiturgisch gebruik
dat de diaken de gaven in natura inzamelde en op de
'avondmaalctafel' neerlegde. Men ging dat het 'offertorium' noemen. Op een goede dag w e d e n e r niet mees
gaven in natura, inaar geldstukken inge~ameld. Men
pleegt sindsdien te spreken van 'collecte'. Wat wij dus
'de offerande' noemen, blijkt een overblijfsel te zijn van
het nffcrtcirium. En de zojuist beschreven ontwikkeling
verklaart ook wwaartjm de collecte in de licurgie van Kampen vlak vóOr de viering van het avondmaal plaatsvindt.
De 'inzameling van dc gavcn' is vanouds nauw verhonden met de avondmaaIsviering. Tn de christelijke gemeenJAARGANG68137 - 19 JUNI1993
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Bijbel en liturgie
Al5 taatste. maar zeker niet onbelangrijkste reden n m m
ik dat de geschiedenis ons goede denkkaders aanrcikt, die
ons verder kunnen helpen bij het nadenkcn over onze
erediensten. Er zijn in de kerkgeschiedenis lange perioden geweest waarin liturgische vormgevingen secuur en
gedetailleerd vanuit de Schrift beredeneerd werden. Noties uit de Schrift blijken meer dan eens ten grondslag gelegen te hebben aan bepaalde liturgische gehruikcn. Dat
kunnen zelfs elementen zijn die wij vandaag de dag als
'roomse hocus pocus' neigen te hestcmpelen. Ook de gekozen volgorde van de liturgische onderdelen werd dikwijls vanuit de Schrift beredeneerd. Juist op dit punt kunnen wij mijns inziens in o m e tijd onze winst doen met de
liturgie-geschiedenis.
Wanneer het gaat om een theologische benadering van de
liturgie, valt immers op dat de ercdienst tegenwoordig
nogal eenzijdig benaderd en bcaccentueerd wordt vanuit
het verbond. Dat wil 7eggcn: wij zijn gewoon de bijhelse
notie dat het verbond twee partijen (God en zijn vork)
kent, te vertalen in een vrij strak liturgisch schema. Volgens daL schema zijn er in ecn orde van dienst onderdelen
waarin God spreekt en onderdelen waarin de gemeente
antwoordt. Bij de eerstgenoemde onderdelen gaat het
om het Woord, dat vanaf de kanseI tot ons komt. Rij de
laatstgenoemde elementen gaat het om een menqelijk antwoord, dat (dus) niet tot het Woord behoort. Dat dergelijke gedachten er 7ijn, blijkt bijvoorbeeld uit opmerkingen
als: 'ik kom niet in de kerk om te ing gen, maar om het
Woord.' Of: 'veel zingen (bidden) gaat ten koste van het
Woord', waarbij 'Woord' als synoniem gebruikt wordt
voor 'preek*.
Duidelijk is dat de eredienst een ontmoe~ingvan God en
zijn volk is. De vraag is echter of dit verhndskarakter in
de geschiedenis bijvoorbeeld de volgorde van de liturgische onderdelen heeft bepaald. Of de orden van dienst gezien werden als een aaneenschakeling van 'Woord en antwoord'.
God werkt immers in de hele eredienst door zijn Woord
en Geest in de gemeente. Dat wil zeggen: ook bijvoorbeeld het lied wordt door de Geert gebruikt om het
Woord te verkondigen, ook al komt het dan niet vanaf de
kansel maar uit onze mond (vgl bijv. Ps. 5 1 : I T ) . Een ander voorbeeld is de viering van hel avondmaal. Ilet eten
van het brood en drinken van de wijn is voor ons een h-

troiiwba;ir onderpand dat ons aan Gods hartelijke liefde
en trouw herinnert cn daarvan vcrzckert. Het avondmaal
is diis een 'handeling viin Gods kiint'. Tegelijkertijd is het
avondmiisl een hiindeliny van rinLe kant, want: zo dikwijls wij het brood cten en de bckcr drinken. verkondi2en
wol de dood dc5 Elercn ( I Kor. 11). Of zoals de Zuidafrikaanse t h e o l o o ~A.C. Bamard ergen formuleert: 'Daar is
'n diepe eenheid tuwen die spreke van God en die spreke
van die gemeente."
Dit bctckent dat de vraag waarom in een orde van dienst
cFe liturgische onderdelen in een bepaalde volgorde geplaiitst zijn. iiiet te verklaren i5 met het schema 'Woord antwoord'.' Hoewel elke oed de liturgie uit heden en verleden hct schrift_pegcvcn vcrondcrstelt dat God en 7ijn
volk elkaar in de crcdicnst rintmoctcn. heeft men zich in
de liturgie-geschiedenis bij het vaststellen van volgorden
en andere li tiir_uischegebrui ken Inten leiden door andere
criteria. Zoals gezegd, mcn hechtte VCCI waarde aan een
nauwe relatie lussen Bi,jtxl en liturgie. Dat wil zeggen:
bij liiurgische pehruikcn cn c~rdcnvan dienst liet men
zich veelal Icidcn door een wals arin hijhelïe notieï.
Ter illustratie een paar voorbeelden. Wij kennen tot op de
dag van vandaag het 'gebed om verlichting van de Heilige Geest'. (In onze orden van dienst Voor de middag
dienst wordt gesproken over 'gebed voor de opening van
het Woord'). Nu kun je de redenering ophangen dat dit
gebed in de eredienst hoort omdai het een 'oud' gebruik
is. Op ~ ' minsi
n
even belangrijk is uit de historie op te
diepen waarom men een gebed om verlichting van de
Heilige Geest kende. En vervol~.ensook op welke plaats
in de liturgie men dit gebed uitsprak.
Er 7ijn een aantal schrifipnwapes. die in het verleden als
het ware liturgiech vertaald zijn. 'Bijvoorbeeld: in Nehemia 8 staat beschreven hoe Ezra het boek der wel van
Mozes opende: 'En zodra hij het boek opende. stond het
gehele volk op. Ezra loofde de Here, de grote God, en het
gehele vol k antwoordde, terwijl het de handen omhoog
hief: Amen, Amen. En zij knielden en bogen zich voor de
Here neder met het gelaat ter aarde.' (m. 7). In verr 9
staat dan dat uit het boek vnorgele7en werd en er ook uitleg werd gegeveti. Wij zouden zeggen: aan ~chriftlezing
en preek ging een gebed vooraf.
In de Gereformeerde traditie werd dit gebed een bede om
verlichting van de Heilige Geest. Hieraan lag het schriftgegeven ten grond<lag dat de Heilige Geext in ons hart
getuigt dat de Schrift het Woord van God is (vgl.NGB
art. 5 met de daarbij aangegeven tekstverwijzingen).
Wanneer in de eredienst he! Woord geopend gaat worden, wordt derlialve eerst de hulp van de Heilige G e e ~ t
ingeroepen.
Hct wordt nu ook duidclijk dat dit gebed een ander doel
beoogt dan het 'een zcgen over d c dienst' vragen, die op
dat momcnt overigens iillang aan de giin_gis. Het gcbed is
onloam;ikeIi ik verbonden met de lezingen en Woorrlbediening en moet plaatsvinden vóhr de schriftlezingen.
Dat in de Midclelbiiryse lil iirgie eerst de schriftle~ingen

plaatsvinden en vcrvalgcns een 'gebed voor de opening
van het Woord' uitgespmkcn wtird t, is een bijzonder
vreemde constructie. Niet alleen omdat het gebed hisrorisch gezien op de verkeerde plek staat. maar ook omdat
het Woord met het lezen van de Schrift immers allang is
gcopcnd. Het gebed voor opening van het Woord
(verlichting van de H e i l i ~ eGeest) behoort vóór de lezingen plaatsvinden. Tenminqte. wanneer we ervan uit mcigen gaan dat onder 'Woord en 'verkoiidiging' nict al lcen
de bediening van het Woord (preek) valt, maar in icder
geval ook het gelezen Woord zelf!
Wat de schriftlezingen hetreft, is opvallend is dat dc kcrk
vanouds meer dan één cchriftle7ing kende. In dc Oosterse
traditie kon men vier lezingen hcbben: uit de thora. de
profeten, een nieuwtestamenti\che brief en het evan~elie.
In met name de vroeg-Westerse, niet-Romeinse traditie
vonden in elke dienst drie schriftlezingen plaats: uil het
Oude Testament, uit &n van de nieuwtestamenriwhe
bricvcn en tenslotte ui t één van de cvan~elien.
Opvallend is dat de evangelielcring standaard als laatste
lezing pehouden wcrd. Dat had de volgende theoloyische
motivatie: niidat God eertijds op vele malen en op vele
wi,jzen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het
laatst der diigen tot ons gesproken in de Zoon (Hebr.
1 : 1). In de volgorde van lezingen was dus een soort cl imax in_gebouwd.Door het gebruik van lezingen uit diverse bijbeIboeken werden schriftpassages metterdaad met
elkaar in verband gebracht. Daardoor werd duidelijk dat
hetgeen Christus sprak (evangelielezing) door de hele
Schrifi (OT & NT) gevonden wordt. Hoe dan ook. de lezingen waren niet bedoeld als opstapje naar de homilie
(of later: de preek). Integendeel. de hedieninp van het
Woord was (is) uitleg, actualisering van de qchriftle7ingen ten einde het heil bij de gemeente te brengen.
Dat bracht dus met zich mee dat schriftlezingen en preek
een eenheid vormden. Ook hier heeft men in het verleden
teruggegrepen op schrifngegevens. Uit het al eerder &Fnoemde hoofdstuk uit Nehemia komt naar voren dat Iczing en uitleg hand in hand gaan. Onk in de synagoge
blijkt de eenheid le7ing - preek hestíian te hebben (Lucas
4 : 16-22, Hand. 13 : IS), De praktijk tussen lezing en
preek liturgische elementen te plaatsen die vanouds na de
lezing en preek aan de orde kwamen. is een bedenkclijke
erfenis uit de Nederlandse liturgiegeschiedenis i i i t de
1 XdeJI 9de eeuw. Het is een zeer jong gebruik in de hisrorie. Wat belangrijker i?: de motivatie om op dit punt af te
wijken van een gebruik dat in het verleden op schriftgegeven.; gebaseerd w a ~ ,moet nog steeds gegeven worden.
Samengevat: uit de geschiedenis kun je leren hoe je zinvol en verantwoord met de eredienst om kunt gaan. Door
ons te verdiepen in de litur~e-~eschiedenis
komen we
theologische benaderingen van de eredienst op het spoor.
die wc alleen tot ons eigen nadeel en tot schade van onze
huidige gesprekken over de eredienst links kunnen laten
liggen.
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Besluit

Bertudering van de litiirgie-geschiedenis in al haar facetZen brcngt met zich mee dat het werk voor
liturgiectirnmic;sies niet makkeli.jk is. Het vriiagt nogal
wat tijd en energie om de nodige basiskennis en inzichten
eigcn te maken. Bovendien moel het Cf n en ander ook
nog eens doarzichtelijk en overtuigend overgebracht worden aan kerkeraad cn genieente, die zich niet in gelijkc
mate in het onderwerp hcbheii kunnen verdiepen.
Toch is spreken over de eredienst op basis van de histori5che en bijbelse kennis voorwaarde om zinvol met het
onderwerp b e ~ i gtc zijn. Kerkeraden, die een liturgiecornmissie instellen, drien er - denk ik - verstandig aan een
duidelijk omachrcvcn studie-opdracht mee te geven. Het
doel zal m.i. niet rnoetcn zijn dat een commissie na een
rtudieperiode met 'voorsiellen tat verandering' komt,
maar dat de commissie deskundigc Iciding kan geven aan
een liturgisch bezinningsprtices van de gemeente. Pas
wanneer je als gemeente weet waar je vandaan komt en
waar je op dit moment staat, ben je in slaat verantwoorde
keuzen te maken voor de toekomst. In andere bewoordingen: al leen degene, die weet waar zijn wortels liggen, zal
weten langs welke weg hij zich kan vcedcn en langs welke wcg hij gevoed wordt.

J. Srnelik

A.C. Barnarcl. D i p Eiccheris. Pretoria I Y85 (2c druk), 426.
Uirgehwider hierover: Lir Kejormnfir, 6513 171 oktoher 19X9),56-58.
3
Zre verdei.: Lifurgrsr h W(~or&nhne>l.11, k. 1488-1 512.
I

BOEKBESPREKING

EEN PERCEELTJE
Dr. M.J. Mulder schreef een verklaring van Hooglied. Hij
beschouwt dit boekje als 'ccn aanvankelijk bij een hruiloft opgevoerd liefdeslied ', een folkloristische cyclus van
hoge artistieke kwaliteit. Hij geeft een eigcn, sams sprckende, vertaling. Zo is me nu duidelijk wat vlindcrs in
een verliefde buik zoeken: bloemetjes (4Xv.).
Volgens hem verzet Hooglied zich tegen rechtstreekre
vergee~telijking,maar hij neemt het niemand kwalijk als
hij de poëtische taal van Hooglied wil gebruiken om
daarmee de mystieke verbondenheid tussen God en Lijn
volk te bezingen. Mulder laat de afstand tussen vandaag
e n toen soms voelen (als hij stuit op niet-doorzichtige,
niet meer uansprekende of nauwelijks begrijpelijke woorden en heelden), maar dat weerhoudt hem niet zich het
bezongcne concreet in te denken. Ook besluit hij -terecht
- mct ccn aantal rake opmerkingen over de betekenis van
hct Hooglied voor onze tijd. Hij heeft e r de Almachtige
horen zeggen: 'Kijk en luister goed. e r mag iedere dag
doíir jou nog een stukje paradijs op aarde beleefd worden,
want dc liefde tussen man en vrouw, ook de erotische en
sexuele, is precies een van die perceeltje5 hemel op aarde,
die het leven ecn onuitsprekelijke g l a n ~geven. Proheer
dat vooral niet te vergeestelijken, want geesten liezitten
tenslotte geen lichaam'.
Een koene uitleg, die gevoelig maakt voor de anntrekkelijke huid van Hooglied en wat daaronder zit.
R. ter Beek

M.J. Mulder. H r i r i p l i ~ dF m pr~kri.~ch/ ~ i j R ~ l i ~ e r t ~(serie:
a i i n Tekst
~
en
toelichting), Kanipen: uitg. J.H. Kok [1991]: paperb, 78 hl^., prijs
f I K30
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-- VERSCHENEN

Over adoptie kondigen we hier twee uitgaven aan.
Van de zijde van de Gereformeerde Adoptie Vereniging
verscheen een brochure op A4-fonnaat, waarin alle mogelijke gegevens zijn opgenomen. Ook de synodebesluiten die hierover zijn genomen. Redactie o.m.: E. Dijkerna, 'lr (050) 413701 Groningen.
Van de hand van drs. P.P. van Dorp-Stolk en W. Visser in
de reeks Praktisch & Pastoraal Adoptie, een christelijke
handreiking bij beslissing, procedure en opvoeding. De
titel spreekt voor zichzelf. Uitg. J.1. Groen te Leiden.
Bij dezelfde uitgever verschenen verder:
Een actueel boekje Geloof en gevoel, geschreven door dI.
W.H. Velerna. Volgens hem moet het gevoel in de pas
van het geloof lopen.

Ook actueel is een boekje van de hand van ds. H. Veldhuizen In gesprek met lehovah' s getuigen. Prijs f 18,50.
Over een moeilijke en nog steeds veel voorkomende levenssituatie schreef Elisabeth Elliot Eenzaamheid; wildernis of weg tot God? Prijs f 24,95.
Uit het Engels werd eveneens vertaald een boek van dr.
D. Martyn Lloyd-Jones over 'Opwekking, vroeger en nu'
met de titel Toon mij nu uw heerlijkheid! Over de noodzaak van opwekking. Prijs f 39,95.
In de reeks Messiasbelijdende Joden schreef dr. J. Haitsma een interessant boek over Isaäc da Costa. Deze behoort niet helemaal bij de in deze reeks besproken 'vergeten eerstelingen', al zullen velen van onze tijdgenoten
hem niet meer kennen. 'Da Costa was doctor in de letteren en rechten, maar hij was in wezen theoloog, zij het
dan ook zonder titel', zo eindigt dit boek dat f 29,95 kost.
Ineke van Herk-van Rijssel schreef voor de kleine kinderen Pap, we krijgen een baby!, met tekeningen van Marianne Witvliet. Prijs f 19,95.

'1892' geschreven, dat we er van hebben afgezien. Dit
boek bevat bijzonder interessante artikelen van de hand
van prof. dI. G.J. Schutte, drs. J. van Gelderen, prof. dI.
W. van 't Spijker, dI. 1. Vree, dr. P.L. Schram, prof. dI.
A.Tb. van Deursen en prof. dI. 0.1. de Jong. Uitg. Kok
Kampen. Prijs f 59,50.
Het Landelijk Verband voor evangelisatiearbeid van de
Gerefonneerde Kerken in Nederland deed een tweede
druk verschijnen van de smaakvol uitgevoerde brochure
De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland, met
als ondertitel Bij een eerste kennismaking. Kort, helder en
krachtig wordt op 24 pagina's deze eerste kennismaking
ingeleid. De brochure is van de hand van ds. P.H. van der
Laan. De eerste druk omvatte 10.000 exemplaren. Deze
tweede druk heeft opnieuw een oplage van 10.000. Belangrijk voor evangelisatiecommissies!
Het is van groot belang ook de aandacht te vestigen op
het boek Hoe staan wij ervoor?, met bijdragen van de
hoogleraren J. Kamphuis, W. van 't Spijker, C. Trimp en
W.H. Velerna, met als ondertitel Actualiteit van het gereformeerd belijden. Deze coöperatie tussen' Apeldoorn'
en 'Kampen' is moedgevend. Dit boek wil een korte tussenbalans geven van de zaak waarvoor men staat: die van
de gerefonneerde belijdenis. In het Woord Vooraf deelt
prof. Van 't Spijker mee dat er reden is voor zelfonderzoek inzake de methode, waarop wij theologie bedrijven.
Tegenover de vier boeken, die vlak hiervoor zijn genoemd kan onderstreept worden wat we verder lezen: 'En
als een teken van hoop presenteren wij dit boek, niet van
hoop die wij voeden op kunstmatige wijze, zodat zelfs dit
boek iets gekunstelds zou kunnen krijgen. Maar we presenteren het als een teken van die hoop, die in een zaak
verankerd is, omdat ze in het Woord van God haar grond
heeft gevonden'. Vitg. De Vuurbaak, Barneveld. Prijs
f 29,75.
W.G. de Vries

Ter gelegenheid van het afscheid van dI. C. Trimp als
hoogleraar werd hem een bundel studies aangeboden
Ambt en aktualiteit, waarin een zeventien fraaie bijdragen
van diverse schrijvers zijn gepubliceerd. Aan het slot is
et;n bibliografie te vinden. Het prachtig uitgegeven boek
eindigt met een felicitatieregister. Uitg. Vijlbrief, Haarlem. Prijs f 47,50.

Onder eindredactie van ds. L.J. Wolthuis en dI. J. Vree
verscheen De Vereniging van 1892 en haar geschiedenis.
Dat we dit boek pas nu aankondigen heeft als reden dat
het eerst in de bedoeling lag hieraan een brede bespreking
te wijden. Maar er is in het afgelopen jaar al zoveel over
756
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SYNODE-INDRUKKEN VIII
Zo laiigzamerhand heg int het aardig te vervelen om telkens te horen of te l e ~ e ndat de synode in Ommen 'verdeeld' is. Natuurlijk is het waar, dat je weleens wat verschil van inzicht ouerhoudt. Maar als totaal-indruk kan ik
u verzekcrcn dat er een grote eensgezindheid heerst. De
belnngnjkstc hcsliiiten worden genomen met een grote
mate van overeenstemming of relfs met algemene stemmen.
Ook is het wiiiiï, dat aan de7.e besluiten vaak een diepgaande discuqsie voorafgaat. Vanuit verschillende invalshoeken worden dan d c argiimenten tegen elkaar afgewogen. Dan kunnen er rake dingcn gezegd worden. maar dat
is geen verdeeldheid. Dat is een gezond stuk opinievorming. Zelfs kan dan een bespreking worden verdaagd,
voor nader beraad. maar ook dat is nict ~orgwekkend.Dat
is veeleer onvermijdelijk al? je tal van complexe zaken op
je tafel hebt liggen. Die lost niemand in een handomdraai
OP.

Maar ja. 31s jc lialverwege 7.o.n bespreking toch een indruk wilt geven. dan is de Tynode 'verdeeld' ... Ik hoop
echter dat u dat voortaan met een korrel!je zout wilt nemen. Wnnt in Ommcn proberen wij ramen een paar besluiten achter te latcn, waar alle kerken blij mee kunnen
zijn. En ik heb het idee, in alle bescheidenheid. dat dat
aardig lukt.
Zo konden wij op donderdag I O juni een belangrijke stap
zetten inzake hct spi-cekrnnirnt.
Hoe was de situatic'? Al in 1908 had de generale synode
~iitgesproken,dat ~tudentenniet moeten voorgaan in de
eredienst. Dar LOU hcn niaar aftrekken van hun studie en
bovendien zou er dwaling op de kansel kunnen komen, al
werd ook toegegeven dat er voor de student enig nut aan
verbonden zou kunncn zijn. Na de Vrijmaking hebben
wij vanwege de 'notid der kerken' dit beduit buitenwerkiiig gesteld. Let wel: niet afgeschaft, want eigenlijk wilden de k e k e n zich wel houden aan dit besluit, maas ttjdplijk huilen werking gesteld. Elke generale synode deed
dat voor dc tijd van drie jaar, en sinds de Vrijmaking is
dat slechts door twee synoden niet gedaan.
Zo ontstond er uiteindelijk een zeer onbevredigende situatie: een geldig besluit waaraan je je steeds niet houdt.
Daarom kwam de PS Friesland met het voorstel om van
het spreekconsent een blijvende regel te maken. Dat is
veel beier dan stecds maar huitenwerking stellen van een
oud synode-besluit.
Maar dat viel in Ommen niet zo gemakkelijk. Er was
meteen wel sympathie voor dit voorstel, Inaar de manier
waartip di t qpreekconqent dan geregeld zou moeten worden was te weinig door Friesland ingevuld. De student
zou. na zijn kerkelijk onderzixk, vaar een periode van
twaalf maanden zonder enige vorm van begeleiding door
kerkelijk Nederland kunnen gaan. Zo gaat dat momenteel
ook, maar dan als nnouPnaaai-cpI, die niet bevredigt. Een
blijvende regeling zou toch wat meer inhoud moeten h e b
ben in de vorm van toe7icht; dat is heter voor de student
e n voor de kerken.
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Welnu, daarover Rebben wij flink doorgesproken met elkaar. Met als resultaat dat wij positief tegenover een blijvende regeling voor het spreekconsent willen staan, maar
dan wel wanneer daar voldoende toezicht op is gedurende
.
he~lotende
heel dc tijd diit het conTent van kracht i ~ Wij
vraag voor te leggen aan het curatorium van de Theologische Universiteit, of er niet een zekere aansluiting zou
kunnen zijn in dit opzicht hij het element stage in de opleiding. Vanwcge die stage zal de student naar venvacliting een predikant als mentor toegewezen krijgen. Welnii.
als hij daarna spreekconscnt zou willen, dan zou het voor
de hand liggend kunnen zijn het contact inct zi,jn mcntor
nog een poox.je aan te houden. Maar het zou ook anders
kunnen; het zou ook aan de classis die hei spreekcansent
verleent opgedragen kunnen worden om voor voldoende
toezicht te zorgen; ook zij kan een mentor benoemen.
't Is dus allemaal nog niet concreet in te vullen, maar die
kant moet het wel op naar onze overtuiging. Als bct zo
geregeld wordt kunnen wij met een gerust hart de uitspra:ik van 1908 uit het midden der kerken wegnemen.
Daar werden wij het goed over eens.
En in afwachting daarvan hebben wij, schrik nict, nng
eenmaal het besluit van 1908 buitenwerking gesteld, op
verzoek van de kerk te Goes...
Een geheel andere matcnc is de*financienvan on:e d e p tutepi L'OOJ. buitenlundsr herrekkingen. Daarover spraken
wij op woensdag S juni.
U weet, deze deputaten onderhouden zusterkerkrelaties
cn tal van contacten die een relatie zouden kunnen worden. Maar zo'n relatie brengt veel met zich mee, bijvoorbeeld dat je elkaar helpt en wederrijds elkaar laat delen in
je geestelijke en materiële rijkdom, al naar gelang dit nodig is. Dnartoe zijn w i j reker bereid en wij hebben ook
veel mogelijkheden van de Here ontvangen. Maar hulp
ral ook doordacht moeten zijn, zij is niet altijd wijs ai is
7i.i goedbedoeld. Tal van (aanstaande) zusterkerken leven
materieel gezien in een geheel andere situatie dan wij.
Daarom zijn rij niet mindcr en dat gcvtiel inmtcn zij ook
vooral niet krijgen als wij hen helpen met hun kerkelijk
opbouwwerk. Samen met de deputaten hebben wij hier
uitvoerig bij stil gestaan.
Daarbij speelde ook de vraag, wit allemaal tot opbouw
van het kerkelijk leven gerekend kan worden. Es zijn namelijk ook hulpvrayen die meer op het terrein van een gereformeerde tireanisarie liggen of die heel goed door een
plaatselijke kerk behartigd zouden kunnen worden. Daardoor zou deze vorm van liefdebetoon wellicht wat dichter
bij de kcrkleden kunnen komen. Bnvendien komen deputaten in het buitenland situaties tegen die grenzen aan liet
werk van de zending. Als een jonge kerk in ontwikkeling
hulp vraagt bij haar theologische opleiding, sturen we dan
iemand op rekening van BBK (naar Siimba bijv.) of in
dienst van een zendende kerk (naar Zaïre) bijv.)? Welke
criteria gelden daarvoor?
Dit soort vragen en nog veel meer waren door deputaten
verwerkt in een studierapport dat onder dank werd aan-

vaurd. Verderc toerpitsingen zullen nog nodig zijn. Maar
in ieder geval werden deputaten gestimuleerd om door tc
gaan inct hun coördincrcnd werk ten aanzien van alle gereformeerde kcrken en ressorten en organisaties die ergens in het buitenland hulp verlenen. Immers voor het
buitenland is het allemaal 'de gereformeerde kerk', w,ie
het hier ook doet; dan moeten we niet langs elkaar heenwerken maar één beleid Iatcn zien.
Ook over hei quotum werd gcïproken, hoeveel wij per
ziel voor deze materiele hulpverlening van BBK gaan betalen. Omdat er ceii hoge reservc was in de afgelopen jaren, moesten d c deputaten een tijdlang daarop interen.
Tijdelijk werd het quotuin daardoor verlaagd. Maar dic
tijd is nu voorbij; voor de komende jaren is het zes gulden
per zie!.
'Wat veel', zal iemand misschien denken. Maar wat is
veel? 't I s tnaar net wat je ervoor kr~jgenkunt. Zo hebben
deputiiten ergens in Afrika de bouw van een kerk gefinancierd. Kosten: viesdui~cndgulden. Is dat veel? 't Is
een groot hcdrag, ja. maar i11 Nederland zijn dit bij
nieuwbouw de kostcn van één zitplaats...
Daarom rnocten we niet op cijfers blijven zicn, maar ons
oog richten op on7e broeders en 7usters in dcze wereld.
Zij hebben soms (bijna) niets, en wi,j kunnen met i.elutief
wcinig geld enorm veel voor hen doen. Als dat up een
gocde manier gehcurt, zodat de wederkerigheid in de zu5terkerkrelatie niet in de verdrukking komt, is dit onze bi,jdragen meer dan waard.
Verder spraken wij. op diezelfde woensdag, over de gtrstelijkr ~ ' r i ; - o t ~ igaii
i i i ~milirnirtvl.i1.Dat is ook een verhaal
apart.
U weet natuurlijk wel, dat sommige predikanten onder
ons voor een jaar en zcs weken in dienst gaan, als krijgsmachtpredikant. Je kuilt de vraag wel eens horen, of dat
nu wel zo iiodig is. De tijd iï immers voorbij dat onze
jongens lang van huis zijn; ze komen tegenwoordig icdere vrijdag thuis. Waarin verschillen zij dan van bijv. een
student'?
Wel. zonder nu op die verschillen in te gaan, het punt is
dat er oorlog zoii kunnen komen. Willen wij dan een predikant met de troepen laten rnecgaan, dan zullen wij hem
nu in vredestijd een pcriode moeten afstaan om onder dc
~oldaten7ijn plaats in te nemen. Door d e kerken is dit a1tijd erg belangrijk gevonden.
Er gitat echter heel wat veranderen in het leger. Nu al zijn
es inkrimpingen &n bezuinigingen aan de gang die aan dc
geeqtelij ke verzorging niet voorbij gaan. Open gevallen
plaatsen worden nier alleniaal nieer opgevuld.
Daarbij komt, dat het leger heroeps wordt. Maar wat begin je in een herr)cpsleger met ecn 'jaarling', een predik~iiitdie qlechis ruim een jaar blijft? Niet zoveel, hij zal
~ t e e d seen nieuweling zijn tussen allemaal ervaren mensen. Voor zo'n krirtverbander is d m geen plaats meer.
Dan zal liet verband langer moeten worden, bijvoorbeeld
een jaar of vijf. Maar dat vraagt weer heel andcre regelingen dan die wij tot R U toe hadden. Tot nog toe bleef de legerpredikant aan zijn gemeente verbonden. werd hij voor
die tijd van een jaar en zes weken afgestaan, om daarna
gewoon de draad in eigen parochie wcer op te pakken.
Voor zo'n overzichtelijke periode kan dat. Maar zo kun je

niet als gemeente je predikant voor vijf jaar afstaan. Zo'n
man zal speciaal beroepen moeten worden door een kerk
en vrijgesteld om zich te wijden aan deze bijzondere taak.
Dat vraagt om heel andere regelingen, waar deputaten nu
mee bezig z i n , maar de kans is klein dat ze die regelingen ooit nodig zullen hebben.
Last but not least.
Een pracht van een dubbel-besluit viel C I vrijdag
~
l l juni
en weer met eenparigheid van stemmen: voortaan zal het
kerkopbouw~~rrk
in Venlo landelijke steun ontvangen, en
ook mogen clc k6.i-ken te Antm Puulriw~zaen te Etikhuiz~n
elk een ei,qcn predikant heroeperi dilie als deelrijd eirlrngel i s u t i e ~ ~ e heefr,
r k eveneens met steun van alle kerken.
Kekelijk gezien zijn dit twee diinbevolkte gebieden. Het
wcrk te Venlo kennen wij al langer, maar nu diende m k dit
gebied in Noord-Holland zich aan met haar resultaten én verwachtingen o p het gebiecl van evangelisatie. Qnzc 7,usterkerken daar gunnen wij deze versterking van h.me. Fraai i? ook
de vorm die de kerken te Enkhuizen en Anna Paulowna zan
hun verzoek hebben gegeven: zij vmgen niet om één predikant die geheel is vrijgesteld voor evange1isaticwer-k náást de
ene predikant die 7ijsamen al delen, nee, elk van de twee PWdikanten wordt aan &n van de twee geineeneen verbonden en
samen zuIlen 7.e de helft van hun tijd wijden aan het cvangelisaticwerik. Dan blijft hct uitdra.gen van hel evangelie dicht bij
de gcineenten.
De financiële gevolgen hebben wij grondig cloorgesproken. Dat m o s t ook wel, want als je een landclijk quotum
toestaat wordt dat ook geheven in ressorten die al zeer
veel geven. Er zijn gebieden die een evangelisatieproject
nèt kunnen betalen zonder steun te vragen. Daar kun je
niet zomaar vragen om mee te betalen voor een ander.
Maar de GS Leeuwarden heeft hiervuor gmede regels opgesteld. De bedoeling is, dat de kerken die een evangelicatieproject willen starten in principe bereid moeten zijn
zeIf alle kosten bctalen. Zij betalen zoveel als zij kunnen.
Alleen als zij dan nog steun nodig denken te hebhen,
kloppen zij aan bij de classis. Als de classis met de plannen instemt, gaat ook zij betalen zoveel als zij kuii. Enzovoort. Als de PS accoord gaat, keert ook zij haar partemonnee om. En alleen wal dan nog overblijft komt voor
rekcning van de kerken in het land. Iedere gulden immers
die je ergens anders weghaalt, beperkt daar de mogelijkheden om ook zoiets te doen. Dit noemen wij kortweg de
piramidale opbouw van de yteunverrening: hoe dichter bij
het werk betrokken. des te meer wordt er bijgedragen,
naar vermogen! Op die manier voorkom je scheve ogen
van het ene ressort naar het andere: elke steun die nu gevraagd wordt is ook echt nodig en zal van harte worden
gegeven !
Om dc steunaanvragen jaarlijks te beoordelen en de quota
te innen zal de synode een klein deputaatschap Aanvullende SteunverIening Evangelisatiewcrk (ASE) benoemen.
Het is de bedoeling dat in de toekomst ook het werk in
Gent op die manier ondersteuning ontvangt.
Tot zover deze keer. Als u dit l e e ~ ti5 het teces voor dc
i;ynode begonnen. Door de vakantiespreiding moesten we
vroeg ophouden en kunnen wij op 31 augustus pas weer
beginnen. Maar gelukkig kan veel studiewerk thuis geB.Luiten
beuren.
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ERSSCHOUW
CDA en bijbel
.lori G ~ P I ' P
hoofdredacteur
~I.
van Trouw, schreef in zijn
blad .over de betekenis van dc Bijbel; voos vorige generat i e h laz dat a i i d e r ~dan voor jongere mensen die een andere geloorsopvoeding Iiebben gekregen. In zijn ogen is d a t
vooruitgang: minder strakheid. om niet te zeggcn ver-

1

,

;

,

kramptheid.
Het jongsie bock, fler a l ~ e r n e ~bne r w v ~ f ~ rhrzstrl~jk
ld
jieloof.
van dr. H.M. Kui tert Inopt als een trein. Ik heb er geeii rnarktondenock naar gedaan, maar mijn pcrsooiilijke observatie ir, dat
h Kuitcrt voelt
Iiet voornamelijk de ciudcrc generatie is die ~ i c tot
aangetrokken. De generatic die bijbelteksten en geloof nog aangereikt heeft gckrcgen in de verpakking van dc thuir vigerende
kerkelijke denomintitic. Velen van hen is dat kant-cn-klaar-pnkkei in dc loop van de jaren steerl.; 7waarder op de man2 gaan liggen. Maar ja, wat inoct je daarmee'? Wai lernand als kind aan
normen. wa,iiden cn gcloof ontvangt, draagi hij de reit van zijn
leven iiict zich mee.Zellli wie Iatcr alles overboord zet, komt
vrocg of Iaat toch t t de ontdekkiiig dat zijti nieuwe levensheschouwing wortelt i11dc ontkenning van de ciude. Met ccn sclione lei beginnen wc maar één keer in onc leven.
Op dut punt biedt Kuirerts bw!+ srielaw, om niet te zeggen iherapie. De dikke schon van de tmditie schilt hij laagje voor laapje af tot de kern, en in z!iii voetspoor pellen ~ i j nl e x n inct hcm
iiiee aan hon eigen geloofivooritellingcn. Wat ze tenslotte overhuudcn, is veel rnirider dan JX hadden, iiiaar wel authentieker en
in ieder geval hct rcmltaat van eigen keuze. Maar Kuitert kan
ecn dcrgel~jksoelaas naiuurlijk allccn diegenen aanbieden voor
wie ct- op Icvensheschouwelijk gehicd icts te pellen valt, omdat
ze van huis uil yelnofsopvoeding in specifieke verpakking kregen. Bij hun kinderen IS dat in necen van de tien gevallen hccl
anden aanpcpakt. Als die iets van gelovigheid meekregen, dan
is dat vr~jhlijvendaangclioden. Niet alleen inhoudelijk vrfjblijvend (niel als oiidcrdccl van een kant-en-klaar-ïystcem, maar
alï dcnk- en inspimtiemogelijkheid) maar ook in de claim waarmee het gepresenteercl werd. Er hoefdcn geen heftige gevechten
om de geestelijke vrijhcid inet autoritair gelovige vadcrs gevoerd te worden. Deze vaders waren 7elf vccl te blij dat zij die
sirijd hìiil kindcrcii besparen konden. Ze vonden hct wel belangrijk dat ze kennis namen van wat voor hen persoonlijk richtinggevend in hiin leven waq. mxar wat 7c crmee deden, dat moesten
de kinderen ?elf hcslisren. Deze kinderen It7eii Kuitcrtr boek
met cnige verbazing. Ze herkennen zijn terugweg niet omdal ze
dc hcenweg niet gegaan ï.ijn.
Ik denk dat de7e ontwikkeling ook een rol speert in de discussie
over de Bijhei als grondilag voor politiek handelen zoals dic dit
weekcindc bij het CDA gevoerd wordt. Als dc oprichters (en zeker de protestantse) van Iict CDA indertijd over 'de Bijhel' spruken, dachten s e in de ecrïtc plaats aan een door de traditie gestructurcerd geheel van opvatiingeii, normcn en waarden.
Mei 7i1n 'hcrprcde'-toespraak siiiot Willem Aantjci daarop aan
(waarom dat altijd 'hergredc' pcnoemd wordt, i s me Lmuwens
een raadsel; Aantjes citccrrlc Mattheuc 25 en niet de hergicdc).
Toetïing aan 'de Bijbel'. t o kon ZIJR toenmalig gehoor uit zijn
betoog afleiden, heiekent toctrinp aan wat er in die geciteerde
verzen van Mattheus st~it:dc Rijhel krijg je door d e trechter
van de tradilie aungcrcikt.
In datzelide spoor bcvond CDA-voorzitter Van Velzen zicli met
71jn uitsprakeri over hei (niet) ~Iirirtcliikegehalite van hel CDA
en zijn ir~7eggingdat CDA'ers zich voor hun opvattiiigcn niet
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op de Bobel hoefden re hemepen.
Maar vuur een jongere generatie ligt dat allemaal anders, omdat
ze levensheïchouwcli ik een veel minder voorgesofleerde positie
heeft. Voor haar khn de Bijbel zeer inspiicrclid zijn. als ze maar
zelf mag hepalcn hoe die inspiratie eruit ziet. Dal betekent veel
meer ontspanning in de omgang me1 de Bijbel, die niet meer herchouwd wordt als voor~hriftenverxamclingdie l e van hoven
kriigt opgelegd, maar als een boek dat persoonlijk kan trooqtcn
en inspireren. Hei gesprek over dc rclatic tursen Bijbel en politiek handelen wordt daardoor ook ontspannen. 'Uit d e wijxe
waarop Iiet CDA in het nieuwe Program van uiigancspunten de
rclatie tussen Brjbel en poliliek handelen verwoordt, valt een
dergelijke ontspanning te proeven.
Dat IS winst ten opzichte van het verleden, toen alles w sirak en
Iiaast verkrampt geformuleerd werd. Alleen, ékn ding ivai toen
absoluut niet aan de orde, en dat wiis vrijhlijvendhcid als Iict
over de relatie Bijbel en politiek ging. Het bewijs dat ook in de
nieuwe formiilenng voor een dergeli jkc vri,jblijvendheid geen
plaats zal aijn, mnct nog geleverd worden. Maar gelukkig heeft
het CDA, door zich in de toekomst aan 7ijii cigen uitgaiigspiintcn te houden, uitstekende mogelijkheden dat bcwijs te levei'en.

Bidden met kerkrader Origenes
In het Crnii.lral Wc,~khlucrdvan 4 juni schreef Rirmci- Roukeniu een interessant artikeI ovcr de gedachten die Origeneï, een van de geleerdste christenen uit cfe derde eeuw.
ontwikkelde in een boekje ovcr het gehed.
Ook in de eerste eeuwen van de kerk stelden christenen al
min of meer dezelfde vragen o v e r Iiet hidden d i e wij kennen. Over het persoonlijk gebed geeft R o u k e m a het volgende van Origenes weer:
De indeling van het persoonlijk gebed ziet er bij Origenes m
uit. Je begini met God tc Iovcn door CIinstus. en de Heilige
Geest, aan wie ook lof en eer toekomt. Daarna volgen dank7eggingen voor weldaden die aai1 anderen zíjii bewezen en voor
goede dincen die je persoonlijk hebt ontvangen. Op de derde
plautr koint de schuldbelijdenis en hel \,ragen rim gene7ing vw
le 7nndige aard en om vergeving. Vervolgens bid je om de protc
en hemelse dingen voor jezelf cn voor allen, voor verwanten en
vrientlen. Hei g e k d heïluit ,jc niet de verheerlijking van God
drior Cliriitus in de Heilige Geest.
Origenes geeft ook allerlei praktische aanwijzingen. hoe je kunt
bidden. Hij stemt in met de oudchriïtelilke praktijk. drie maal
per dag te bidden, cii een keer 's nachts. Hij plezt ervoor, nmr
het oosten gericht te biddcn. zelfs al heb je daar in je huis alleen
maar een blinde muur. In het oosten komt iminen dc zon op,
symbool vaii Iiet w ~ r cliclit. Hij beveelt aan. een vaste plek in
het huis voor het gehed te rcscrveren. Bidden doe je in cle regel
starindc, mct uitgestrekte handen en omhooggeheven ogen, Wel
map je, als de omstandtgheden dit niet toelaten, zoals drior 7jekte of ap een zeereis, w k in andere houdingen bidden. Knielen
doe je hij Iiet helijden van je zonden en om vergeving te vr~igen.
Bidden iï iets persoonlijks, maar ook iets gerneenschfippelijks.
Het is volgens Origenes zelfï 70, dat als wil bidden, de engelen
meebidden. Waar de gemeente samenkomt om te bidden, is als
liet ware ccn duhbelr gemeente van mensen en engelen. Volgens Origenes bidden bovendieii dc 7iclcn van de overleden
christenen mee. De 'gemeenschap der heiligen' werd zo volop
beleefd.
Hoewel nict alles 70 hoeft te gebeuren, is toch een en and e r misschien de moeite waard om te overdenken
G.J. vm MiddeIkoop

UIT D E KERKEN

BEROEPEN
Beroepen te Delfijl: P.M. van cler Worst te Barendrecht;
te Loppcrsi~mi.c.rn. Wcsteremden: P.R. Baas te Spakeilburg-Zuid (voorheen missionair predikant); te Hardenberg-Oost (tweede predikantsplaats): O.W. Bouwsma te
Roden: te Zeist: L. W. de Graaff te Zuidlaren.
Redankt vririr Dmnten: E. Hcres te Assen-Noord; voor
Mariënherg (tweede predikantsplaats): P.L. Voorberg te
Rouveen.
Rerucpbaar _gesteld door de cliissis Kampen: D. Ophoff,
Groenectraat 144.826 1 VK Kampen, .a: (95202) 24 134.
BEVESTIGING EN INTREDE
Ds. G.J. van Enk (vonrheen missionair predikant voor
Groningen-Noord) heeft op 6 juni jl. intrede gedaan te
Enumatil. In de morgendienst werd hij bevestigd door ds.
E. Meijer te Bergcntheirn. Nieuw adres: Dorpsstraat 22,
9812 PL. m (05940) 7243.
D. Griffioen, kandinat te Hattern. heeft op 13 juni jl. intrede gcdaan te Voorburg. l n de morgendienst werd hij
bevesiigd door ds. M.J.C. Rlok te Amersfoort-Noord.
Nieuw adres: Laan van Leeiiwesteyn 22, 2271 HK, TZ
/070) 38733 16.
Ds. Jt. Janïsen te Almelo, zal D.V. op zondag 20 a.s. intrede docn in de gernecnte van Groningen-Zuid. Hij zal in
de morgendienst om 9.30 uur bevestigd worden door dr.
P. H.R. vnii Houwelingen ie En~chede-Oost.De intrededienst zal om 16.30 uur gehouden worden. Beide diensten
7ullen plaatsvinden in dc Refajahkerk, Galenuslaan l.
Het nieuwe adres van ds. Jt. Janssen is: Canadalaan 25,
9728 TA, (050) 26 19XO.
SPECIALE SAMENKOMST
Zondag 20 juni zal er D.V. weer een speciale samenkomst wordcn gehouden voor mensen met een verstandelijke handicap. De7e samenkomst vindt plaats in de Noorderkerk, Kerkstraat te Spakenburg, en begint om 14.30
uur.
Voorganger ïal 7ijn ds. G. Zomer. Het thema is 'Vertel
het aan de inclisen', naar nnnlciding van Handelingen
X : 26-39. Na afloop is er koffie voor gehandicapten en
begeleiders.

Scriba: C. lansen; Diauonie: A. W.J. de Man, Warmoniepolder I (i, 5235 TK (p. 149).
Kralingsevecr-Krimpen aan den Ussel * Scrihu: J. de
Jonge, Rode Klaver 39, 2923 GH Krimpen aan den TJssel,
(O l ROT) 1 2746 (p. 13X).
Leek-Tolhert * Scriba: T. Potstm, Oldebertweg 12 1 ,
9356 AD Tolbert, m (05945) 14633 (p. 45).
Leeuwarden-Huizum * Sci.iha: A . van der Meulen, Bolstraat I c, X932 JK Leeuwarden, = (058) 12 1 1 90 (p. 61 ).
Onnen * Kerkeraad: P . Steenbergen, Fclland 32, 9755
TC, , .rp (050) 344746 (p. 42).
Rotterdam-Oost * Scrihu: J. Hess, Vicrgeverstraat 5,
3067 RW, rr (010) 42005 11 (p. 140).
Ulthuizcrmeeden * D i a c o n i ~ :H.P. Dij ksterhuii;. Srnikweg 26,9982 HT, E (05954) 1284 1 (p. 49).
Utrecht-Centrum * Kerkeraiad: Postbus 45. 3500 AA;
ScriAu: J . van Veen, Cathanjnesteeg 5 , 3512 NZ, W (010)
364888; Diaconie: J.R. Kccgstra. Albatrosstraat 47, 3582
EV. x (030) 514494; Milifairen: H.J. Duhbink, Aquamaijnstraat 146.3532 EM, (030) 800668 (p. 112).
Voorschoten * Scriba: J.A. Timmerman, Nieuw Voordorspsira:it 7,225 1 SZ, = (07 1) 6 17089 (p. 129).
I,Jsselmuiden-Grafhorst * Scriba: J. Klein, Groenendael
63, X27 1 EC TJsrelrnuiden. w (05202) 27280 (p. 85).

Landeli-jke Gereformeerde Werkgroep voor pastoraat
en psychiatrie

De werkgroep orgatii~eertin dit cn het volgende jaar ecn
serie van 3 Iczingen over neurotische aandoeningen.
29 juni a.s.: Neurosenleer, waarbij ook het (hjei-kennen
van eigen neitrotische neigingenlaandoeningen aan de orde komen.
2 september: Pastoraat aan mensen die met deze aandoeningenlneigingen te maken hebben.
Ca. mei '94: Neurotiserende factoren in de opvoeding.
Hoe kunnen pastores daar pastoraal invloed op uitoefenen
in catechese, prediking en jongerenpastoraat.
De lezing van 29 juni wordt gehouden door pmf. dr. G.
Glas in het gebouw 'Rehoboth', Gasthuisstraat 5 , Rarneveld (naast de Veluwehal).
Onze werkgroep is bedoeld voor 'gemeenkpredikanten'.
I-Iartelijk welkom in de werkgroep en op onze lezingen.
Wc beginnen om 13.15 uur en eindigen om T 7.00 uur.
Informatie: H. Drost. Venlo (077)517825.

ADRESWIJZIGINGEN E.D.
Amersfourt-Noord * Scriba: A.J. Barelds, Lieven de
Keycrf 1 B. 3822 TE, -E (033) 55 1251 (p. 103).
Berkel en Rodenri-js * P ~ n i i i i i ~ mA. :. van Loon, Spinel
24,2651 RT, s (01891) 16831 (p. 137).
Deventer * Alle correspondentie, periodieken enz. zenden aan: P o s f k i s 87-5, 7400 A W (p. 73).
Warcn (Gr.) * Sri-[ha: C.G. Rienk?, Oosterweg 73,9351
PC, 'IP (050) 343848 (p. 4 l).
's-Hertogenhosch * Kmkermd: Postbus 2328,5202 CH;
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