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WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN

GELOVIG KRUISDRAGEN I/
n de vorige bvrage maakten we kennis met
Bullinger. In dit orcikel gaan we zijn
prekenbundel Huysboec nader verkennen.

I

het kerkvolk wel kennis van Gods Woord nodig. Dc kerk
van de Reformatie, uit het Woord geboren, moest met

Waarom Bullinger zijn Huysboee schreef

preekliteratuur worden versterkt. In deze nood bood Bullinger zijn bundel preekmateriaal aan. Zijn Huyshoer.
werd hét preekboek van de gerefonneerde tak van de Refomatie.

Ondcr degenen dic in cic eente helft van de ICie eeuw tot
dc Reformatie waren overgegaan, bevonden zich heel wat
ex-priesters. Velen van hen werden gereformeerd predikant. Niet altijd warcn de7e voormalige priesters echter
goed op de hoogte vrin de verschillen tussen de roomse
leer en de gereformeerde. Om hen toch in staaf te stellen
goede preken te maken, gaf Bull inger een verzameling
sermoenen uit, de Decrackn, beter bekend onder de naam
H-hnet..
Dit werk bevat vijftig preken in vijf decaden,
d.w.z. vijf keer tien preken, waarin hij de gehele reformatorische leer behandelt. De invlcied die het boek gehad
heeft, is groot; zowel vanwege de inhoud, als d m r het
tijdstip waarop Rullinger het puhl iceerde. Georganiseerd
onderwijs was nog niet voorhanden. De eerste reformatorische universiteit zou pas in 1558 in Heidelberg worden
gesticht en ecrst nog wees een jaar later richtte Calvijn
die van G e n h e op. En Frankrijk en dc Nederlanden werden de reformatorischen te vuur cn te zwaard vervolgd.
Pas in 1575 zou in het bevrijde Holland de hogeschool
van Leiden wtirden gesticht met hct uitgesproken doel:
opleiding van dienaren van het Woord. Ondertussen had

Hoe het Huysboec is ontstaan
Bullinger droeg zijn boek met vijftig preekmodellen op
aan de 'Decanen offte Opperpriesteren, ende allen Dienaren der Ghemeynten Christi'; 'om u te dienen ende uwen
arbeydt behulpich te zijne'. Genoemde doelgroep komen
we ook tegen in de preken zelf. Bullinger spreekt zijn gehoor aan met 'eenveerdighe broeders'. Het gaat kennelijk
om toespraken die voor een kring van (aanstaande) predikanten zijn gehouden. Er bevond zich in Ziirich een soort
van samenkomst waarmee de vorming van een stevig predikantenbcstand beoogd werd. Deze hijmnkom~theette
'profetie'. Vrijwel iedere dag, 's morgens om acht uur,
verzamelden zich daar alle predikanten uit de stad. Alleen
al aan de Grossmiînster, de kerk waar BuIlinger 44 jaar
de dienst verrichtte, waren niet minder dan vijf predikers
verbonden. Samen met de theologen en de studenten
kwamen al de predikanten dagelijks in de 'profetie' samen voor exegetische, dogmatische en praktische oefening. &er waarschijnlijk zijn de Decadcri uit deze samenkomsten ontstaan.
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De opzet van het Huysboec
Bullin~eris niet zomani- begonnen met zijn Deraden. Hij
heeft het project programmatisch opgezet. Het werk is in
afleveringen verschenen. De beide eerste decaden droeg
hij op aan zij11 collega's in Zurich. Terwijl de ?aak van
het protestantivne ~ t e e d srnoeil ijker werd, richtte Bulliiigcr zich i i i de voorrede met grote ernst 207 zijn collega's:
'Het is de titak van de prediker om de hem toevertrouwde
kudde op lijd ie vermanen. Hel is goed om te bespreken
hoe wij in deze gevaarlijke t~jdenons ambt goed kunnen
vei-vullen. Er moei op de rechte wijze worden vermaand.
Niet mct schelden en h:irde woorden. maar met het doel
dat zondaren hun schultl belijden, zich voor God verootmoedigen en gaan geloven dat al hun zonden om Christus
wil vergeven zijn. Zo'n geloof maakt niet 7orgeloos,
maar hrerigt tot gebed en 7et aan tot goede werken. Ook
is er geduld er1 hoop nodig, zodat inen niet van het geloof
afvalt. Laten w i j de Heilige Geest bidden, om des te getrouwer en vruchtbaarder ons ambt te kunnen vervullen'.
In een he~eleidendschrijven hij de eercte twintig preken
lict Bullinger aun zijn vriend Vadianus weteii, dat dc prcken over dc grrindhcgrippen viin de geloofsleei. gaan. Aan
Myconius in Baael schreef hij in 154'6. dar hij van plan
&as in 1ota~ILes deca~fenuit le geven. Het ging Bullinger
om lwcc ~ a k c n :hct verschaffen van preekhulp en her
aanreiken va11 een doginatisch compendium. De prekenbundel is opgebouwd naar de drie hoofdleerctukken van
het christelijk yeloof: het Apostolicum. de Tien Geboden
en het Onze Vader. 'Geve de Here mij de kracht om het
werk dat ik ben begonnen, te voltooien.' Wat later in getioemd jaar whreef hij aan Myconius in Bazel: 'Twee
inaanden ~chreefik je niet, wegens drukke werkzaamhedeti. Aan mijn Decaden werk ik wel verder, maar erg veel

,KCRh1P1DACT!C
DR W G 13F VHIFS (rindied ,!. 13R5
M TE VELDE.

C;.].VAN

MIDDELKOOP. PROF T)R

C.'+'E,SlGt rtED4CiiCLEDCV
D%< K TF? REFK, DRS R I WITFN, PROF TIR C ] DE RUIJTFR DRS
I I VCLDMPN PROF DR K VCLING
M t U t Wt S K t K j
J1 D BAAS D% J A WCRSEMA J M DC JONG, DRS J SYELIK
Allc st~i<kciiocsrcmd mor. de Rcdacr~caan:
Dr R ~ l o n n ~ Pr:riiiiii
i i ~ . 11.RZ6C A A lp K,!mlien

i

!

ADMJhl!SiSA TiF/h,DVETENT/ES
Uit,:ev~n! O n s t ~ r l i a ~&i iLe Cointre 9 V , Postrekeniii,q206040 t n.v.
De He'omatie. Gocs. Postb~is25, 446C AA Goes. Tel. (01 1'00) 1559 l
AYOr\ir\ikMtN!

f 84,75 pcr im: f 45.25 pcr halcaar studmrcn f 69.25 pcr jaar (binnenland).
R i i l ~ n h n r lf 141.53 per jaar (7pepe)
Ecn ahnncmcnt kan pcr- maaid ingaan. naarslech:~beendigd worden uiterIlk IWPP rmanrleri vrior tirl ver;l*lken .),in de beialinp!emilr
Losse numrnc? f I .B5 jcxcl poco!.

r)? Hrbmlitie is o p cnrsvtte vertr i-&%ar bij de Stichting Rr,ilec!ai
Tcl. (052 I Li\ 15916.

,

1

AiiL1L17TiYT l t S
Pnis f G,b? pcr mm Ccntamanef 0 3 aanvrmg
Zonder ~rhrifreli~kr
toestemminf van de iditEei,er is het niet toeEecuan
acikelcn uit dit blad ovcrtc ncrncn
lSiNOlh5-5191

,,,

s I ,, ,
*;T *'s:

:?I,

a t ,-:,:;z:,

P,;!:,

t,:,,
e .,

:;Tk,

pV.2'5:

::;i+@"-

$3.

,

'

>

,

De kathedraal vori Zurich ten tijde vnn Bullinger.

vorder ik daarmee niet. Want mijn bezigheden ;rijn velerlei en talrijk. Ja, bijna [e zwaar om ze te kunnen dnigcn.
Soms lig ik vati vermoeidheid uitgeput ncei. Wat ik doe,
doe ik soms niet erg rustig'.

Preken niet zomaar overschrijven
i n de prekenverzameling heeft Hullingei zijn theologische inzichten verwerkt. Halverwege de ICic toi aan het
begin van de 1 7e eeuw gold hij in het protestiintisme binnen heel Europa als een van de eerste theologische aiitoriteiten naast Calvijn. Hct Huy.ihoec wordt een waardige
tegenhanger van Calvi jns I r r s r i t ~ t genoemd.
i~
Niet in alle opzichten was de geboden hulpverlening ecliter idcaal. Er waren predikanten die de preken lornaar
overschreven. Bullinger maakte duidelijk dat zoiets nict
de bedoeling kon zijn. In het voorwoord van 7ijn eerïtc
decaden waarschuwt hij tegen het teveel overnemen uit
preken van anderen. Predikanten inoeten nict Lomaar
overschrijven, maar 7e moeten onderscheiden wat er uit
de preken gebruikt kali worden voor dc eigen geineente.
Rullinger ~chrijftdat een prcdikitnt p s dAn herder is, al5
hij ziet wat uit het aangeboden matcriaal tot de opboutir
van het geloof, tot de godzaliglicid van de e i g n gemeenJAARGANG 68140 - I O JULI 1993

te dient. 1n dc prcckniodcllcn ontbreekt de specifieke
context van dc gemccnte. Bulliiigcr heeft dc preken niet
voor een hcpaaldc gcrneeiite geschreven. Wie uii het
Hzri.sb)ec piii, moet bedenken: 'AIleb is niet geschikt
voor iedere kerk. Plaars. tijden en relepenheden en mensen zijn verwhillend'. alduq Bullinger.
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Schriftuitleg in afhankelijkheid van de Here
In rijn preekwerk wist Hulliriger 7ich afhankelijk van de
Here. Xijn vijfde preek uit de hundel - een preek over het
Woord van Gnd - begint tnet een perioonlijke uitlating
deze afiankelijkheid goed doorklinkt:
~d~
Iiulp zal ik U verklaren, wat een godzalig menï over
Godï Woord dcnkeii moet en hoe hij daarnaar lcven
muct. Maar U inoct God aiinrticpcn en Mem zonder ophouden ijverig biddcn, rif Hij mij dc volmacht gceft om
krachtig cn mcf 7egen ovcr Zijn Woord te sprckcn. en
otik dat Hi,i IJw orcn en hartcn opent, opdat in alles de
Naani van dc I-icre wordc gclricifíl cn onzt. zielen vrucht
in overvloed ontvanycn'. Dc iiitlcg viin de Schrift kan
nier zonder de Here Zelf. Hij moet presenl te zijn in het
op zich zwakke mensenwoord. Hij i q het Die zowel prediker al? hoorder5 overtuigt en verlicht.
Bullinger pleit voor een verantwoorde uitleg van de
Schrift. Door de predikanten mogen geen eipen ideeën
worden ingelegd: 'dat sy hier tiaren ghesintheden noch
ghenegcntlieden niet een liayr breedt plaetse en gheven' ,
(Decode lr,2).

Internationale verspreiding
In tesensrel liny ioi bllv. Lullicrs Haus- end Kii-chri~postillcrr schreef Bullinger ~ijn prekenverzamelin9 in het Lalijn. Er verïchcncn in gocd 30 jaar niet minder dan zeven
Latijnse uitgavcn in Zurich: vcrdcr ccn Latijnse editie in
Londcn eind jaren 80 van de 16c ecuw. Bullinger droeg
eerdcr de prckcn uit dc Lritijn\c derde en vierde decade
op iiali koning Edward VI van Engeland. Deze jonge
vorst wiis voorsiander van de Reformatie en was bezig
met hei tloorvoeren van een h e r v o r m i n ~ s p r o ~ ain
m zijn
land.
Het Liiiijn heefi de iniemiliionale verspreiding kvorderd.
Daardoor kon hei hork door velen _gelezen worden. want
Laiijn w;is toen de voertaal vtirir degenen die verder hadden ~eleerd.Tecelijk had dit tot gevolg, dat naarmate het
verspreidittpgebied groter werd. de roep om een verLaling in de volkstaal ook luider werd. Onder Elisabeth I
( 155% 1601 ) werden de Drradrn in het Engeli vertaald.
Er worden oplage-aantallen genoemd tot wel 3500 exemplareii. Volgenï bisschoppelijke besluiten uit de jaren 70
cn R0 van de zestiende eeuw waren predikers in Engeland
verplicht icdcrc weck ccn prcck uit dc Decaden tc lezen
om deze te kiinnen _ctbruiken biJ hun preekwerk.
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cher boekdrukker aan Bull inges: 'Ik verknop Uw boeken
nergens zoveel als in de Yederlandcn. U rult het no_o beleven dat daar grote veranderingen 7ullcn plaatsvinden en
dat deze leer niet zonder vrucht zal blijven'. Dc vertaling
van het H-shocr verscheen voor het cerït in 1563 te
Emden, de stad waarin a! Bullin_cers hoofdwerken voor
het eerst in het Nederlands werden gedrukt. Emden was
in die ti-id een belangrijke stad en ioevliich tshaven voor
vervolgden uit de Nederlanden. Deze uitgave betekende
een groot siicces. De tweede druk volgde al i n 1567, een
derde in 1568, in 1582 mede op aandringen van de generale synode van 1578 le Dordrecht. Alleen al het feit van
negen volkstaal-edities binnen h0 jaar geeft aan, hne ~ t e r k
de prekenverzameling van Bullinger in de Nederlundcn
tot een echt Huysboec i5 geworden. In peen enkcl ander
land van Europa hebben de D~racleirzoveel invloed Fehad.
Het werk is van y o o t helang gcaeest voor de NedetlandTe Reformatie. De prekeil werden vanaf Nederlandhe kansels, ook in coriventikels voorgelczeii. Kerken onder het
kruis werden er door getrrio~t.
In Amsterdam werd het werk in 1622 nog weer herdrukt.
aan
P Calle
De Amsterdam~ekerkeraad gaf hct H I I I ~ S ~ O
ziekentroosters dic naar dc Oost gingen als verplichte 1 iteratuur in hun boekcnkist mee. Het Huysho~XBullingrri
stond op de standiiardlijst van de eiekentrooster-kist op de
tweede plaats. direkt na dc Schrift. ZowcE op de schepen
van de Ooxtindische Compagnie als op die van de Westindische Compagnie werd het g hruiki. Op deze manier
hebben de prcken van BriIlinger hiin weg gevonden tot in
verre gebieden als Oost-Azië (Ceylon, Ambon. Qjakarta,
Timor en Fomosa) en Amerika (vooral de Hollandse kolonie op Manhattan, de stad Amsterdam, het latere New
York).
In het volgende artikel gaan we nader in op één van de
sermoenen uit het Huyshnrr. de derde preek van de derdc
decade.

F. van der Pol

Grootste invloed in de Nederlanden
Vanuit het Latijn is her werk ook in het Nederlands vertaald. Burlinper was in de 16e-eeuwse Nederlanden een
bekend auteur. A l in 1546 berichtte een beroemde Zuri-
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DE VOORTGANG VAN HET
VOORNEMEN DES HEREN 111
Dit is het deel van de knechten des HEREN en hun recht
van mijnentwege.
Jesaja 54 : 17

Ballingen mogen weten: wij zijn betrokken bij een vast
plan van God. God, die geschapen heeft, gaf bij die
schepping al gestalte aan dat plan. Ballingschap èn terugkeer uit ballingschap zijn in dat plan opgenomen. Maar
ook als sprake is van de bouw van een stad, gaat het kennelijk niet maar om herstel van Jeruzalem beneden, zoveel kilometers van de Middellandse Zee en wat minder
kilometers van de Dode Zee vandaan. Het gaat immers
om een stad die even naamloos is als de verlaten vrouw
(Israël in ballingschap), die weer leven krijgt en mag
meewerken aan gezinsuitbreiding door haar Man, haar
Maker.
De hand van de knecht, de gezalfde, bouwt met materialen voor mensenhand onbereikbaar zo kostbaar (Jes.
54 : 11, 12). Naar zijn vaste plan werkt Hij naar Pinksteren toe. De Knecht zorgt dat er knechten k~men. Ze zullen veilig zijn terwille van hun werk aan de stad, de kerk.
Wel tegenwerking zullen ze ondervinden.
Maar de kerk heeft bestaansrecht in deze wereld.
De Here is het, Die dat bestaansrecht heeft verworven en
het handhaaft.
De Joden kunnen Petrus wel op het matje roepen als hij
de verlamde heeft bevolen op te staan en deze dit bevel
heeft aanvaard en gehoorzaamd. Maar als Petrus hun de
kracht van Christus verkondigt, die wèl door de Joden
was gekruisigd, maar door God uit de doden opgewekt,
terwijl Hij daarna de verlamde gezond maakte - dan hebben ze geen enkele grond voor een aanklacht. God lovend
en springend stond de man voor ze. Dan kunnen de Joden
wel een wet maken, die verbiedt in de naam van de Here
Jezus te spreken, maar dat recht hebben ze niet. 'Van
Mijnentwege' zegt de Here heeft de kerk het recht om elke tong die zich tegen die kerk keert in het ongelijk te
stellen. En de Here bewijst ook dat het waar is, wat Hij
hier belooft.
Petrus en de apostelen gaan rustig door met verkondigen
van de naam van de Here Jezus. Met z'n allen worden ze

de HERE door. Ook nu weer worden zij die schuldig
staan aan de kruisdood van de Knecht door zijn knechten
geconfronteerd met de verkondiging van zijn grote daden
en zijn overwinning.
Wat heeft de Here de kerk gebouwd in het geloof in zijn
macht! Wat heeft de Here de tegenstanders geconfronteerd met hun onmacht! Geen enkele vorm van aanklacht
konden ze vinden. Wie het probeerden leden de nederlaag
in de procesgang.
De kerk heeft door Christus verworven rechten, wie daar
aan tornt zal ondervinden tegen Wie hij strijdt. Herodes,
die daarmee de sympathie van de Joden wilde kopen
werd in zijn onmacht aan de kaak gesteld. Petrus gevangen zetten en doden dat was het plan. Boeien en ander
smidswerk zoals sloten werden ervoor gebruikt en een
koppel soldaten, tot en met gewapend. Maar er was ook
de schepper van de smid en de schepper van de verderver. Toen de Koning der koningen zijn hand opstak was
het gedaan met de vernieler. Eén engel was genoeg om
boeien los te maken, deuren te openen en wachters te laten slapen. Eer hij het wist was Petrus vrij, en stond hij te
kloppen bij de kerk, die nog moest leren dat God gebeden
verhoort eerder dan beseft wordt.
De kerk en de verkondiger van het evangelie mogen niet
zomaar aangeklaagd of verdacht gemaakt worden. 'Gij
zult ze in het ongelijk stellen' (Jes. 54 : 16). Gij. Heel
persoonlijk wordt die kerk aangesproken. Het plan van
onze Schepper gaat door tot het getal van de verlosten vol
is. Aanklagers tegen Gods werk mogen ontmaskerd worden. Dat is het koninklijke recht van de knechten.
P. Deddens

dan opgepakt maar dat dit volstrekt rechtloos is, laat de
Here zien vanuit de hemel door zijn engel (Handelingen
5 : 19). Toch gaat ook langs deze weg het voornemen van
800
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Bv DE TIJD EN TEGEN DE TYD
geluid horen. Vorige
Bweekde gaf iklaateeneen nieuwreactie
op dit nieuwe
ij

Tijd

eerste
blad. Daarbij ging het vaoral om de rnonier
woarop men dat nieuwe toespitst op de
persoonlijke kant van geloven en belfjden. Mijns
inziens is dat winst als we tegelijk duidelijk
voortbouwen op het confessioneel karakter van
de gereformeerde kerk In dit artikel wil ik een
ander aspect aan de orde stellen. Afgaande vp
de naam van het blad wil men duidelijk een
eigentijds geluid laten horen.

Program
Het leent zich hccrlijk voor pakkende slogans, zo'n
naam: Lees QnS bliid c11 je ben1 weer helemaal bij de tiid.
Men heeft er ook up ccn uitgekiende manier gebruik van
gemaakt. Zo komt er een voor de hand liggende nadruk te
liggen op het programmatische in de naam. Want het i s
duidelijk een program, dai men nastreeft. Fn het eerste
nummer staat dat al: 'De laatste tijd worden allerlei ksitiqche vragen yestelcl. Ze rakcn hct karakter van de gereformeerde organisaties, de positie van de vmuw in kerk en
qanienleving, onze houding ten opzichte van homofiele
broeders en zusterL. En er komt incer op on.; af. Vragen
van deze tijd. Nieuwe vragen. waar wc nieuwe antwoorden op inoeten vinden.
Als we weten dat de bijbel ook van deze tijd is, dan hocven we onze tijd niet als een bedreiging te zien. Dan kunnen we positief reageren op nieuwe uitdagingen. Dan
kunnen we oorspronkelijk zijn en op zoek gaan naar alternatieven. God geeft ons de mogelijkheid nieuwe antwoorden te vinden. Ook tiu kunnen we leerlingen van
Christus zijn.'
Een duideliyk prtigram, dat laat ~ i e n dat
, Bij d.e TUd als
christelijk blad midden in de wereld van vandaag wil
staan.

Kind van God, kind van je tijd
Ik denk, dat in deze aanpak vccl van de aantrekkingskracht schuilt van het blad. Inderdaad komen er veel
nicuwe vragen op ons af. We leven in een dynamische
tijd. De overzichtelijkheid, die vroeger vaak kenmerkend
was vnor de gereformeerde wereld, is vandaag ver te zoekcn. En dan komt vanzelf de behoefte op, dat de vragen
van de dag hardop gesteld worden. En dan liefst op een

I
I

goed tc verteren manier. Concreet, duidelijk, herkenbaar.
Je bent kind van God. Maar je bent ook kind van je tijd.
En die twee liggen niet automatisch in elkaars verlengde.
Dat ie kind van God bent. betekent. dat ie voor alle< esken;dat Hij het te vertelleii heeft in je le;en. Dat je kind
van je tijd bent, betekent dat je decl uitmaakt van dc wcreld zoals die op dit moment er uitziet. Je staat dus midden in het moderne levensgevoel van die wereId. En dal1
kan er gemakkelijk wat botsen op dal kniispunt v m geloof en actualiteit. Ongetwijfeld is het een enonne uiidaging dat Bij de Tijd als blad juist midden op dit kruispunt
i s gaan staan. Dat vraagt om een blijvende confrontarie
van de wisselende vragen van de dag met het blijvende
Woord van God.
Overigens vind ik, dat die confrontatie vaak op een waardevolle manier plaatsvindt. Met name al? het gaat nm
vragen die inet het dagelijks leven te maken hebben. Ik
noem als voorbeeld een artikel over de vraag naar zelfliefde (nuininer 1). In onze wereld geldt heel ~ t e r kde regel: hou van j e ~ e l f ,kom op voor jezelf enz. In een rnnoi
artikel wordt die boodschap van deze tijd gemeten naar
wat de bijbel zcgt over God liefhebben en je naasic. En
LO wordt op een actuele vraag een duidelijk antwoord gceeven, waar je vcrder mce kunt. Een liccl ander voorbeeld: In de opvweding ic; de vraag naar Jakgeld en kleedgeld vandaag nogal belangrijk. Onze kinderen 7.4n onk
kinderen van hun tijd. En dat hetekent dat 7~ veel belangstelling hcbbcn voor het consumptiepatrociii van dczc wcreld. Ze horen tot ccn bevolkingsgroep. dic financiec1 behoorlijk wat mogelijkheden heeft en daarom voor de
commercie een aantrekkelijke doelgroep vormt. In nummer 2 heeft Bij de Tijd dat probleem opgepakt met een
uitstekend artikel, waarin de hele problematiek heel concreet w e d t neer2ezel en besproken in een bijbelse sfeer.
Erg waardevol!

-

Breken met je tijd

Kaast die waardering heb ik ook wel wat kritische opmerkingen. lk heb de indruk dat dat vooral komt, doordat ik
soms een hepaalde krampachtigheid meen te ~ignaleren
in het stellen van sommige vragen. Als je een paar nummers achter elkaar leest, valt het nl. op, dat mcn er soms
nogal wat nadruk op legt, dar snmmigc vragcn gesteld
worden. Ik voel dat soms aan als een stemming die uitdrukt: 'Hè. hè, het werd ook eindelijk eens tijd, dat dit
soort vragen onder ons gesteld werd. We moeten ons
maar eens een keertje losmaken van al die vanzelfsprekendheden en nu de echte vragen van deze rijd aan de orde stellen'.

-.

JAARGANG 68140 - 10 JULI 1993

80 F

In zo'n sfeer komt er gemakkelijk een te grote nadruk te
liggen op het bij de tijd willen zijn. En in de publiciteit
rond het blad werd dat accent zo ook meermalen geplaatst. Ik denk, dat je op die manier gemakkelijk je doel
voorbij kunt schieten. Als bij-de-tijd-zijn teveel een doel
op zich wordt, laat je je lezers te weinig zien, dat we vaak
ook moeten breken met onze tijd. En soms worden we
daartoe geroepen. Je bent primair kind van God. Daarna
kind van je tijd. Soms vind ik dat wat minder duidelijk
doorklinken in dit blad. Ik wil daar ook een paar voorbeelden van geven.
De vrouw in de kerk
Een eerste voorbeeld ontleen in aan het artikel over vrouwenkiesrecht in de kerk (nummer 3). Het onderwerp is
een typisch voorbeeld van een actuele vraag, waarbij we
ons realiseren, dat we kind van God zijn, maar ook heel
duidelijk kind van onze tijd. Dat laatste aspect is in het
artikel ook heel nadrukkelijk aanwezig. De auteur stelt,
dat tegenstanders van vrouwenkiesrecht in de knel komen
met het bekleden van leidinggevende posities in de samenleving door vrouwen. Dat illustreert dus duidelijk,
dat de discussie over de plaats van de vrouw in de kerk
dus op zijn minst gevoerd wordt onder druk van ons moderne levensgevoel. In dat kader schrijft de auteur bovendien: 'Wanneer we over vijf? tien? jaar mogelijk alsnog
overgaan tot het invoeren van het vrouwenkiesrecht, hebben we inmiddels wel weer voet gegeven aan de gedachte
"de gereformeerden komen wel, alleen 25 jaar later", en
zijn we mogelijk een aantal kerkleden armer. Kerkleden
die zijn afgeknapt op een sfeer in de kerk die er voor
zorgt dat er in "de kerkelijke weg" blijkbaar slechts
moeizaam iets nieuws tot stand komt'. De sfeer is hier
dus wel heel nadrukkelijk bepaald door de gedachte:
'Mensen laten we ook ten aanzien van de vrouw in de
kerk nou alsjeblieft een beetje bij de tijd zijn' .
Ik mis in deze benadering bespreking van de vraag, of
ons moderne levensgevoel strookt met wat God zegt over
de plaats, taak en bestemming van man en vrouw. Voor
alle duidelijkheid: zelf ben ik een voorstander van actief
vrouwenkiesrecht. En ik denk, dat de plaats van de vrouw
in de gemeente veel beter ingevuld zou kunnen worden
onder ons. Maar tegelijk zie ik, dat men vandaag ons
vaak een bepaalde gelijkheidstheologie inzake man en
vrouw wil opdringen, waar ik als christen gewoon niet in
mee kan gaan. En over dat onderwerp is bepaald al uitvoerig nagedacht en geschreven onder ons. Is het niet rijkelijk naïef als zo'n aspect volledig ontbreekt in dit artikel? En zou het ni<':tbelangrijk zijn in zo'n artikel ook
eens de vraag te bespreken in hoeverre we als christenen
misschien wel zouden moeten breken met een bepaald levensgevoel? Dat we als gereformeerden niet direct in alles meegingen heeft ons in ieder geval bij een aantal dingen geholpen om reële gevaren te signaleren. Het is geen
schande als we de tijd nemen om de geesten te beproeven. En het is ook geen schande in dat opzicht geduld met
elkaar te hebben. Je kunt namelijk ook afknappen op
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mensen die de waan van de dag niet onderscheiden.
Ik vind dus dat in dit artikel een eenzijdige nadruk ligt op
het gegeven dat we bij de tijd moeten zijn. En dat is des
te belangrijker vanwege de suggesties waarmee het artikel besluit. Aan het begin geeft de auteur nl. nog aan, dat
hij zich voornamelijk wil beperken tot het actief kiesrecht. In dat kader bespreekt hij o.a. de zgn. 'zwijgteksten' . Maar aan het slot oppert hij, dat de interpretatie van
die teksten ook invloed heeft op de visie op het passief
vrouwenkiesrecht. En een zinnetje verder suggereert hij
herijking van de ambtsstructuur en ambtsopvatting zoals
Calvijn die ontwikkeld heeft. Zonder ook maar één
woord te wijden aan wat daarover onder ons geschreven
is, wordt hier wel even een vlotte afrekening met een stuk
gereformeerde traditie gesuggereerd. Zo maak je de geesten wel rijp voor alternatieve keuzes! De voortvarendheid
waarmee dat gebeurt is inderdaad van deze tijd (er is in
diverse artikelen van Bij de Tijd te weinig ruimte voor
verantwoording en verwijzing). Maar het bijbels kaliber
van de argumentatie slinkt met gelijke vaart.
De zegen van de film
Een ander voorbeeld ligt wat meer in de sfeer van de persoonlijke ethiek. Bij de Tijd kent ook zijn columnist. In
nummer 9 maakt deze zich nogal dik over het feit dat
men in cultureel opzicht nogal wat blinde vlekken heeft
in vrijgemaakte kring. (De toon, waarop hij die vrijgemaakte kring overigens aanduidt, is zo raillerend, dat er
weinig ruimte voor liefde meer overblijft. Ik moest even
denken aan die Bij de Tijdse stelling uit het aprilnummer:
Fouten zie je dik als de liefde dun is.) Een heel belangrijke blinde vlek vindt hij de film: 'Een van de belangrijkste
cultuur- en kunstuitingen van deze eeuw'. Maar gezien de
(daarvoor ontbrekende) aandacht in onze kring zou je
soms zeggen dat de film niet bestaat. En als de film onder
ons aan bod komt, dan getuigen de opmerkingen van weinig deskundigheid. 'Verder zien we onze geestelijke leiders (wat dat dan ook in moge houden) zich beperken tot
algemene losse flodders over de afschuwelijke gevolgen
van het bezoeken van een bioscoop en zich vervolgens
weer snel begeven naar nog indrukwekkender kwesties
van zedenverwildering als verloofde paren die samen op
vakantie dreigen te gaan of zusters der gemeente die een
preek willen lezen. '
Ik zie even af van commentaar op het venijn, dat hier en
daar van de woorden afdruipt. Maar verder zou je je kunnen afvragen waar we met elkaar de prioriteiten moeten
leggen. Er zijn inderdaad ouders in onze kring die hun
kinderen steunen in een zuivere voorbereiding op het huwelijk. Daarin past volgens hen, dat die kinderen niet met
elkaar naar bed gaan voor ze getrouwd zijn en daarom
liever ook niet samen op vakantie moeten gaan. Bedoelt
de columnist, dat we dat punt maar als een gepasseerd
station moeten beschouwen? Moeten we in plaats daarvan eindelijk eens werk gaan maken van het grote cultuurgoed van de hedendaagse film? Die suggestie ligt wel
in zijn woorden.
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Over atknappen gesproken: daar knap ik op af. Het is inderdaad erg bid de tijd oin thuis te zijn in de hedendaagse
film. Het i \ ook hi.1 de tijd om je kinderen hun eigen weg
ac latcii zoekeii in hiin verkerin~stijd.Maar wilt u alstublicrt nict hi,jterig wtirdeii in de richting van christenen
die op tlii punt hlin iigcndii niet laten schrijven door de eigen tijd'!
Overigenï i c deze colimin kennelijk geen locvallige uitschieter. Twee nummers eerder worden alle in kerkbode\
sclirijvende dominee.; eventjes onderiii t gehaald als zichzelf overwliattende geestelijke leidertjes. Die column
ïtaat afgedrukt pal naast een fijn~evoeligariikel over
gccstclijke poleiniek. Ik vraag daarom aan de redactie:
Laat nou ecnï zien of u echt geesrelijke polemiek wilt.
('Ons docl 1 5 ciphoiiweiid. %o 7aj ook onze toon zijn',
nummcr l , p. 4.)

Tegen de tijd
Ik kicicyp diit m'n bedoeling duidelijk iq. Ik denk, dat het
begrip 'hij dc tqd' een beetje een loq criterium kan worden. Dar doct hct wc1 erg goed. Het geeft veel ruimte
voor dl~emiitievcn.i~icuwcidcccii, andere antwoorden
etiz. Mnar is het niet belangrijk, dat wc inet elkaar zien,
dat we vaak ook iegen dc tijd rntictcn schrijveii?
Ik zie hier een lijntje lopcii naar hct (inderwerp van vorige
week. Ik heb toen de vriiag gestcld cif Bij de Tijd niet zou
willen en kunnen í~nngeven,op wclkc miinicr de hlijdeniq en de verdere gerehrmeerde traditic ccn rol zouden
kunneii spelen bij de beantwoording van vriigen dic gc\tcM woderi. Ek qtelde die vraa9. omdat ik dat aspect mis
in dc hele redactionele opzet van het Mad. Die vraag
koint nu weer terup. li'v d~ T(ld i? een naam die een prograin aanduidt. En door de soms wat eenzijdige nadnik
ontstaat een hee-je de qfeer: 'Nou moeten we eindeii.jk
eciis dc 7ake1i anders gaan aanpakken. Meer eigentijds'.
Maar ai.; in hct hlad dar1 nauwel[iks teruggegrepen wordt
op die ycrcforniccrde erfeni~.gaat daar dan ook niet een
k e i j e de sugxestic van uit. dat die ook maar moeilijk in
deze tijd paht'.! Ik kan inc iiict vnorïtellen. dat dat de kdoeling is. Maar hct 7aii gocd 7i.in, alï de redactie zich
daar eens mct ztivcel woorden over uitsprak.
Jiiisl hei hovciiyeiiaemde arti kei over vrouwenkiesrecht is
hier een duidclijk vtitirheeld. K u n je echt zo langs je neus
we? opinerken, di11 wc nodig Lalvi.iiiï ambtsieer eve~itjes
moeten heri,jken? O f LOU onLc gci-cfonncerde erfenis ook
meer te bieden hebben dan ccn uci-oudcrdc visie op kerk
en ainbt?
Je zon je juist hier kunnen vcitii-stcllcn dat de belijdenis
van de kerk op een nieiine miinicr ter sprakc komt. Wie
nl. znrgvuldig let op de manier waarop de kerk haar theolog isclie keuzes gedaan heeft en ook onder woorden heefl
gebracht in haar belijden. krijgt er oog voor, dat de kerk
daarbij heel viiak juist heeft moeten breken met het denken van de eigeil tijd. Om even het laatste voorbeeld te
noemen: Dc Dordtse Leerregels vornien in hun tendens
een diiideli,jkc iifrekeninp inet het toenmalige humanistische denkklimaat. En wie verder terug~oektvindt dat the.. .
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rna op een verrassende manier lenig. De kerk heeft in
haar belijden altijd midden in de actualiteit gesproken.
Mnar vaak iilist ze zich daarbij geroepen juist tegen de
ti.jd te spreken.

Up to date
Uiteraard bedoel ik met het hovenstuande nict, dat jc op
ccii gocd kopc manicr klaar kunt komcn met de opLei van
Bij de Tijd. Ik heb hierboven al aangegeven dai we aIleinaal kind van God cn kind vali onze tijd moeten willen
i j n . In deze voleorde. Daarom steIde ik ook vast dat die
twee niet automatisch in elkaars verlengde liggen. Ik constateer, dal B f j [Er Tijd soms de i~eigingheeft eenzi.jdig eigentijds te willen zijn.
In dat verband heb ik een suggestie. Zau het niet goed
z ~ j nals redactioneel uitgangspunt iets meer door te laten
klinken van het uitzien naar de jongste dag? [k 7ou d a r bij willen verwijzen naar Rom. 13 : 1 1 V.V. (Gij verstaat
immers de tijd wel...). Dat is m.i. de manier om de tijd
waarin je leeft op een christelijke manier te relativeren.
Qat wil zeggen te betrekken op de komst van Chri~tuï.
Dat i 7 de manier van hij-de-tijd-zijn. Dan hen je nl. cclit
up to date. Op naar Zijn dag toe.
C.J. d c Ruijter

WIT D E S C H R I F T

EEN STEUNPILAAR VOOR DE WAARHEID
De kerk moet een pijler en fundament voor de waarheid
zi-in!
Hobbels die dat geluid tegenhouden, zijn e r vandaag genoeg. Daarom temeer wordt duidelijkheid gevraagd. Het
gaat om het ~ v u n ~ e l iom
e , het geheim van de Godsvrucht, Jezus !

de ,?enieenfP van de It'vcnde God, een pijler ~n fundamena

der aal-heid

l Timoteus 3 : 15

Hoe kom je het snelst over ccn ravijn heen? En veilig?
AEs er een goed viaduct overhccn ligt. Met steunpilaen
die de weg goed omhoog hciudcn. Dan hen je zo aan de
overkant. Veilig en snel.

X

Een voorrecht, als kerk een steunpilaar voor dit evangelie
te inogen zijn!
Een pijler voor Gods waarheid in Jezus tot redding van
mensen.
Dat verdwijnt als dwaling in de kerk een plaat$ krijgt.
Dan is dc kerk geen pijler \.oor deze wucrrh~idmeer.
Dat verdwijnt ook, als we de kerk oplossen in iets onzichtbaars, of in losse individiien. Dan is er geen pijlpr en
jì~ndarnenrmeer voor de waarheid. Van de pilaar is alleen
maar gntis overgebleven.

Hoe gaai Gods Woord door de wereld? Via de kerk!
Overal zijn ravijnen, waardoor het evangelie niet verder
kan.
Maar de kerk houdt dc waarheid van het evangelie stevig
omhoog.
Zo gaat de blijde boodschap door de wereld. Betrouwbaar
en snel.

*4:*

Hindernissen vtior het evangelie komen van huitenaf en
van binnenuit. Dwalingen, die de waarheid verdraaien.
Excuses om aan de klem van Gods Woord te ontkoinen.
Toch moet de waarheid verder.

God komt daarvoo~niet zelf meer naar trans toe, zoals indertijd in Jezuï.
Hij stuurt ook geen engelen mccr als hoodschappens.
De k i - k draagt Gods evangelie door de wereld.
Door haar belijdenis en door haar prediking.
We inuken het mee in dc kerkdiensten en op de catechisatie, in de evangelisatie en bij de zending.

***
Hierhij gaat het niei om ons gelijk. Ook al lijkt dat soms
zo in diccussiec over de kerk: ieder komt op voor z'n eigen stiinc?je.
#ct gaat om h t ~ erun,ye/i~,
t
om het geheim van de god?vrucht: God geopenbaard in het vlees, dat is Jezus (vs.
16)!

Dat evangelie van Jezus is zo groot en rijk, dat het een
steunpilaar in de wereld verdient: de kerk. Laten we er
blij mee zijn. En er dan ook tuinig op zijn.
De neiging hestaal vandaag: doe alle min of meer bijbelFetrouwe kerken maar bij clkmr. Hebben we elkaar niet
nodig in een land dat a1 meer verwereldlijkt?

Of we elkaar als christenen nodig hebben!
Maar tegelijk moeten we uitkijken, dat het in de kerk
geen mix wordt van waarheid en dwaling.
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Waar kan je in het leven met z'n vele hobbels dan nog op
tenigvallen?
Hne zal in een wereld mel veel geestelijke ravijnen het
evangelie nog verder kunnen komen, betrouwbaar en
snel?

***
Alleen, wat is voor ons het gchcim van de godsvrucht?
Vinden we het echt de moeite waard om dit evangelie te
ondersteunen in de wereld? Jc eigen leven is de proef op
de som, dat je dat echt meent!
Zullen wc Gods waarheid hoog liouden in prediking en
evangelisatie en nieb in ons leven?
Groot is het geheim van de godsvrucht, Ttaat er in vs. 16.
Hoe groot is dat geheim van de godsvrucht voor u:)
Dat laat je zien in je leven, vanuit een warm hart, in een
geloof dat door de liefde werkt (Galaten 5 : 6).
Dat kan alleen, als je ook zelf steeds weer naar het evanpelic luistert.
Daardoor werkt Christus. 't Is zijn evangelie. Daardoor
bereikt Hij harten, van jezelf. van je kinderen, van anderen, zoveel als Hem behaagt.
Want 't is een groot geheim dat je meedraagt: 't geheiin
van God, die alles in allen werkt!
J. Luiten
Op 5 , I2 en i9 juni werd~nli1 dit hlnd Schr$rov~rdrnkiin~~n
v~rzorgd
door ds. J . Luiten I~claasz i p in de eerstr MW h t j d r ~ ~ dr
r ncui:iii.crrnRen en de i,rrdeling in hlokj~sweggevu:aSlen.Omdat dar her ~nepsfh ~ n dt?xiQh was hij dt ov~rd~iikiing
van IS jirni, tiefa ir hierhover1 een h ~ r -

plnutsrnfi van deze hijrlrrige aon
Redartic
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DE BEGINSELEENHEID
VAN NATIONAAL-GEREFORMEERDE
EN REFORMATORISCHE POLITIEK
Graag wil ik reageren op het artikel van dr. A.J. V e r b m ~ h
'De m r Gods en de gerechtigheid in de staatsvisie' in DP
Refirnzatip van 24 april jl. In dit artikel maakt Verbrugh
een vergel ijking tussen de 'beginselprogramm;t's' van
GPV cn RPF in het licht van de discussies over een mogelijkc 'confederatie' tussen beide partijen. Dit artikel
verdient oiizc aaiidacht. Tk ben er althans dankbaar voor
dat van GPV-zijdc z0 wordt geschreven over de weg
waarlangs een 'serieus bondgcnoatschap' van heide partijen 'onder bereik kan komen'.
Het gaat hierbij iiitdrukkelijk niet om een fusie, maar om
een confederatie - een verbond van zelfstandige partijen
- met het oog op een ~ezamenlijkoptredcn bij de xtembus en in het parlement. Op welke basis moet je een dergelijke confederatie inrichten? Verbrugh brengt in dit
verband naar voren dat gekeken zal moeten worden naar
het nationaal-gereformeerde richtlijnen-program van het
GPV ei1 de vorig jaar gepubliceerde Reformutririsch~
staarsvisie van de RPF.'
Verhrughs bijdrage opent hierover de discussie. AIS &én
van de in zijn artikel nan~esprokenRPF-ers wil ik de
handschoen v a a g opnemen. In deze bijdrage wil ik ingaan op enkele punten van verschil Lussen de 'beginselprogramma's' die Verbrugh naar voren brengt. Daarmee
hoop ik stof aan te dragen voos een voortzetting van het
gesprek.
1. In de eerste plaats constateert Verbrugh bij GPV en
RPF een verschillende inzet als het gaat om de taak van
de overheid. Centraal voor het GPV was en is 'de wens
dat de overheden handelen in dienst en tot publieke eer
van God'. Op clcze wijze worden 'de sterkste steunseh'
voor de eerbiediging van de andere gehoden van God
aangebracht. Votirts is de uitvoering van de 'cultuuropdracht' voor de ovcrhcid van grtite betekenis.
I n de Rtfoi.rnu~ori,sc!zesbaaasi.isle wtirdt gekozen voor
'publieke gerechtigheid' als kernbegrip.- De overheid
heeft van Godswege de roeping 'de burgers ten goede'
recht te bestellen. Dat doet ze door wetten uit te vaardigen en te handhaven voor de publieke samenleving. Hierin moet 7e de gerechtigheidsnonn tot uitdrukking brengen. In het scheppen van rechte verhoudingen naar
bijbelse opvatting geeft de overheid b est al te aan haar verantwoordelijkheid.
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Is dnarmec d c ccr van God buiten beeld? Geenszins. Het
gerechtigheidscriterium wordt onmiddellijk in verband
gebracht mct de cer van God. 'De bijhel Icert ons dal de
bcstcmming van de mens en van a! liet gcschapcnc @egen is in het zoeken van de eer van God: wi,j worden opgeroepen Zijn Koninkri,ik en Zi,jn g c r c r h t i ~ h ~ ited zoeken, om te doen wat recht is in Gods o ~ e n . 'ER ook aan
de cultuuropdracht wordt een 'essentiële rol' tclegekend.
al wordt er tevens voor gewaJrscliuwd de cultuuropdraclit
niet te over~chatten.~
Wat ik in dit verband zou willen opmerken is dat heit
rpreken over de eer van God en het cultuurmandaar in de
politiek het niet kan stellen zonder de hijbelse notie van
Gods gerechtigheid. Het hijhelse spreken over recht en
gerechtigheid - telkens wordt het de koningen en machthebbers in de bijbel voorgehouden - gceft een inhoudelijk criterium wanneer we het in de politiek hebben over
de eer van God. Wat is de eer van God? Hoe moet deze
worden gczocht in dc politick? De bijbelse notie dat het
in deze wereld gaat om Guds recht eii gerechtigheid is in
dit verband cen onmisbaar inhoudelijk criterium.
Een punt van kritiek op de GPV-uitgangspunten betreft
de directe verbinding tussen de 'eer van God' en de 'cultuuropdracht' (vgl. art. 3 van het richtlijnenprogmm).
Kunnen we daar in onze gebroken wereld nog wel zo onbekommerd over spreken? Overscharten we onszelf daarmee niet? Koinen we met dit woord niet terecht in de gedachtensfeer van de 'maakbare samenleving".? Ik ben
daar erg huiverig voor geworden. We mogen hier de
grens met de moderne cultuur wel wat scherper trekken
dan In het verleden gebeurd is. Zoalq er in de tijd van het
Amerrfoortse Congres over gesproken is. kunnen we er
vandaag niet meer over spreken? Dit neemt niet weg dat
er een 'ainbt van de arbeid' (W.H. Velema) tnt ccr van
God te vervullen is. Maar hierhij moctcn we wel alEe programmatische c~iltuuroverscha~ting
en beheersirysdenken
afleggen.
Wat in dit verband van wezenlijk belang is, is dat alle
spreken over de 'eer van God', 'cultuurmandaat' en 'publieke gerechti~heid'holle frasen worden, wanneer we de
betekenis ervan buiten Christus zoeken te verstaan. Dat is
wat Verbnigh onderkent en ik wil hem hierin van harte
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bi,jvallcn. In Christus is ons geopenbaard wat gerechtigheid inliciudt voor een gevallen wercld. We kunnen niet
sprekeii over rechte verhoudingen, hcilzame geboden
voor nieirs cii samei~leving.onze opdracht in de wereld
zonder op Cliristus te zien. Hier klopt het hurr van de
christelijke politick.'

2. &n wat tnoeilcjker kwestie betreft de vraag of in de
rc,fot.rncrtoricrj~~
s r ~ a f . r i . i . r i (en
~ brcder: in de reformatoris c h ~wijsbegeerte) een natuiirli jkc ervaringskennis niet te
zelrstandig tegenover de Schrift koint te staan. Ter adstructic hiervrin w i j ~ tVerbrugh op Kuyper en Dooyewecrd die heiden 'een schrirtuiirlijke li-in en een in de
grond nairi iirrcchtelijke lijn' in hun denkcn zouden vertonen (enips~iiisverwarrend is dat Verbrugh ciier7ijds
ipreekr van 'niitiiurlijke God5kennis'. 'redelijk inzicht',
'ervaringsregels' cn iinderzijds over 'de ordening die God
aanbrengt en aanbracht in de natuur'. Hij (inderscheidt
niet tussen de kciicirde en de orde van hel rijn). Het prohleein is nier dar cr yeen 'ordening van God' in de werkelijkheid zou zi,jn - wc zouden in dit verband ook vaii alRrnirnr op~nharingkunncn spreken -, maar welke plaats
deze ninet worden ge2even in rclatie tot de bijbelse openbiiriiy,
Op dit punt yelooi' ik cIai Vcrhrugh Dooyeweerd en de refonnatorische w iJsbegeei1c niet goed verstaat. Dooyewcerd Iieeft zich n1 ti,itl sterk gckant tegen het natuurrechieEi,jkc denken, dat hij Lag als cen vorm van scholastiek.
waiirin de 'autonotnie van de redc' wordt gehuldigd. En
hij heeft dit scliola5tieke ook bij Kuyper aangewe7en. In
een artikcl uit I938 heeft Dooyeweerd zich gedistantieerd
van Kuypcrs wcteiischapqleer."an
een zelfstandig natuurlijk inïiclit - Ius van de Schrift - wilde hij iiiet weten.7
Daarmee werd tevens de 'algemene geiiadcl-leer van
Kuyper irnplicict niider kritiek gesteld, terwijl werd vastgehouden aan de rciiliteit van de algemene openbaring.
God heeft door ~ i f nvt>cirzienigheid aan de geschapen
werkelijkheid zi.jn weiten gcsteld. Dat zijn niet alleen
wctten in de zin van bijbelse gcboden, maar ook wetmatigheden en regels wiiiiraan het 'natuurlijke leven' beantwoordt. Er is een orde van en voor alle dingen die 'ingehakken' zit. in de structiiur vuil de schepping. Bij het licht
van de Schrift kiinnen we aien dat deze normen en regels
'gcicd' zi,i~ivoor mens en (lier en wereld. al i? er veel vertekening en misvorming tlwr de znnde. Niettemin: de
werkelijkheid waar de Schrift over sprcekt en de werkelijkheid vaii de natuurlijke wereld hebben de7elfde Oorsprong cn spreken eenzelfde taal (vgl. Col. I : 1 5- 1 7).
Wannecr de R~foi-nia~oi~rsr~ir
~ r u u t s r i s i espreekt over de
'voorgegcvcn norinatieve structuren of er banden'^, dan
bedoelt ze, onder verwijzing naar de scheppingsordc, de7.e werkeIij kheid van dc algemene openbaring. Huwelijk
en gezin, staal Gn kerkgemeenschap zijn geen scheppingen van de mens, ~ i j nniet geba~eerdop menselijk ontwerp of afspraak, inaar hchben een normatief karakter.
Dit zi.in rijke calvinistischc gedachten, waarin heel de

wei+kelijkheidwordt omvat.
Toch schuilt er in dit denken een gevaar en Verbrugh
heefi niet oirgclijk als hij daarop wijst. Dit spreken over
'intrinsieke ntirmativiteit', 'wetsorde', 'soevereiniteit in
eigen kring' kan zich ver7elfstandigen tot een denklijn
die los staat van de Schrift. Dan wordt er recht~treekseen
beroep gedaan op de natuur. Deïstische aïwciatiec dnemen vervolgens op. Maar dan is er gecsstdijk ciok meer
aan d c Iiand! Dan is de band met de Schrirt zelf in hct geding. Het punt is dat van wetten ei1 iioiincn noriit gcsprtiken kan worden los van de Nomyever. De rcalitcit van
Gods icliepping, de gebrokenheid door dc ztinctc en de
verlossing in Christus moet hierin doorklinken.
Ook :il zie ik Verbruglis probleem, toch moeren we de
werkelijkheid van Gods algemene openbaring niet vergeten of onoverdacht laten door kwesties van woordkeus.
Juist voor de politick is dit een ontzettend belangrijke
realiteit. In die gegeven nonnativiteit voor het natiiurlijke
leven, hoe gebrrikcii ook, ligr een grond voor het nanreiken van wetten cn verordeningen die heilzaam zijn, die
recht doen en appelleren aan een creatuurlijk inzicht bij
de mens. En bij clii alles inag ons inotief dan inderdaad
zijn: Gloria Rei per- Chi.i.+tum(dc eer van God door
Christu~).
Til dit ?preken over een 'brede noimativiteit' - de term is
van prof. dr. S. Griffioen -, waiir dc Schrift naar verwijst,
kan het GPV iets leren van de Rc,formatorisrh~.rraatsi.isie. Want, veronachtzamen we dit beroep r)p dc algemene
openbaring, zeggen we: nou ja, het zijn maar 'niitiiurlijke
inzichten', dan zetten we bij onszelf gemakkelijk de deur
open voor een pragmatisme dat schril afsteekt bij ons
Schriftberoep. Alles wat dan niet door de 'ere Gods' OT
een Bijbeltekst gedekt wordt, wordt een zaak van ervaring. situatie- cn tijdgebonden, Maar zo mogen we niet de
'banden Gods' veronachtzamen,' Het i?dus wel degelijk
van belang om bij het licht van Gods Woord te zoeken
naar wat van den beginnc als recht en gerechtigheid voor
heel de geschapen wereld moest geldeii. De Refol-matorische staatsi.isir heeft er o o voor
~ dat dc nvcrheid hierbij
ecn eigen ambtstaak heeft.

3. [n het licht van het voorgaande kan ik wel steIlen dat
de Kefnrniatoi-ischr stcluti.isir niet klakkeloos en kritiekloos aansluit hij de oude ARP. Ook dc reformatoric;che
wi.jsbcgcerte ctaat niet boven kritiek. Maar hei zou cirik
onverstandig zijli liet goede dat binnen en buiten dcrc
denktraditics is ontwikkeld aan de kant te schuiven. Ook
is er nota genomen van kritische tegenstemmen. Zo is het
gemenc gratie-denken in de Rej~rmt~to~.ischp
staufsi,irie
helemaal afwezig en ik hen ervan overtuigd dat dit mede
de vrucht is viin K. Schilders theologiseren. Voor Schilder ging het erom de hoge menselijke pretenties in het gemene gratie-denken te vervangen door een meer confessionele visie op de werking vitn Gods voor~ienigheiden
op de door God geschapen natuur.I0 In die zin is het
Amersfoorts Congres ook van betekenis geweert voor de

RPF.
--

-

-.
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W a n n e e r de RPF stelt te willen voorthuwen op wat in de

VERSCHENEN

gewhiedenis tot stand is gebracht, doet ze dar ui teraard
niet kritiekloos. Ook het GPV kan dat niet doen. Of de
A~nerqfoortse stel l ingen in alle opzichten als leidraad
vandaag 70 geschikt 7ijn. hetwijfel ik. Daardoor 7i,jn ze te
zeer gc~teinpelddoor de kerkelijke en culturele si tiiatie
van vijfenveertig p r gcledcn. (Mijn bedenkingen - aansluiiend bij de kriiiek van J. Doumn en W.H. Velema bij het onbevangen spreken over 'cultuuropdrnch~'gaf ik
reed<. Ook i q m.i. te radicaal afscheid genomen van het
waardevolle socinlo_oische beginsel van de 'soevereiniteit
in eigen kring'.)

De (vroeyere) Vraiiivenbond zorgt a1 een heel aantal jare11 voor
aansprekendc schct~cnhundcl~
vnnr hijklstudieverenipingen.
Bij De Vuurbaak verscheen dit jaar cen derde druk van Pi-or r.$
oni de i s n l b t ~deel
,
12, waarin ds. C. van den Berg Hnndelingcn
15 t/m 28 behnndclr. Elkc schctc i < vnorzicn van een liieniiiilr-

lijstje en een danial vragen voor bespreking. De bundel kort
f 19.90.

De Nederlandc gcrcfomcerdc dn. Pictcr van Kampen schreef
een boek over de manier waarop God onc leven bcqtuun. !lil
ga:it da:irhij uitgebreid in o p een aiintal vragen die juist bij dit
onderwerp vaak ri,i7cn. Door Zijn Ilaiid GIK/Tlelditig i17 o115 l<,I ' P I Fverscheen bid Kok Voorhoeve en kost f 34.90.

Tenilnite 7ou ik willen opmerken dat ik vonrt~eitingvan
dczc discussie over dc beginselpro~rrimma'svan RPF en
GPV zeer cip prijs zou stellen. Zoudcn dc wetenschappelijke instituten van bcidc piirtijen hier niet een congres
aan kunncn wi,jdcn'?W a t 7nu hct gocd zijn indien wc over
dere ziikcn ccns open en rustig v a n gcdachten konden
wisselen. Mijn rivcrtiiiging is, dat heidc partijen bil een
tler2eIijke ytdiichtcnwlsselingssein veel heblsen re winnen.
wellicht een 'serieus bontlgenootschap' .

R. Kuiper

Bij Uityevenj Medema verscheen een bockjc van d e Amcri-

kaanre dr. .4lfrcd M:irtiii ovcr bijheli rt.ntmeesterwhap. Centraal slaat de vraag hoe wij nlc clisisteneti verantwoord kuniicn ciingaan mct de vele dlngeii waarmee wij door God gezegend
worden. K E ~ ~ PK IP~~T~ I ~ ? P ~ C I P kI ~o S~ Cft I1 F
3.95.
(IJF

I

l Mr. A. Kouvoct. Rc/~rrtiurori.rt-hp
srartrsimisi~.
U P K P 1 rn het amhr imuii
LIPoi.rl-h~i~!.
Niincpeet 1941.
f I . l ~ .85.
,

I

3

i

Pi.u,., 15-16.
Wc vindcn dit ci.rti. bij prof. dr. S. Grcydanus. Vgl. I'ci-slrre Cun,~res
vnri G~irfnrm~rizlrir.
Kampen I'J4X. 26. Ik denk ook aan uitlatingen van
Scliildcr waarin dc gcdnclilc dat dc tiicnf dc anrdc Iicctt te ontwikkelen
vrij cterk n;wr vtiren kwam. Vgl. de kritiek hierup van W.H. Velerna in
Efhirh rit Pclgi~imn,qe.Arnstcrdnrn 1974 cn J . Doumn. 'Clirisrus cii culluur'. in: J. Douniii. C. Trimp. K . Veling. K. Srhildri. Aslwrr~nvnii :(jir
~ , e i - kBnrncvcld
.
l WO, 197- 198.
'Ik denk niet d.11 we vdn het gerechtigheid\motief df\rand hoeven te
docn. omdnf hci door vcrkccrd - hori7ontnli~ti~ch
- gbruik slcetq is ge-

worden. Verhecd pehruii. maaki goed ~ehruihniet ovcrbodir Het is
bovendien een volii!t tlljhelc hcgrip Ze wordt geijkt in een Christusklijdcndc pliiick
% Dooveweerti. 'Kuyper's wetenschapsleer'. in Phrfo~nyihinRefoiniatu. IV (1 439). 2 14-?15 -24-225.227.
' Vyl. H h y c ~ c c r d I'ri
. rririrwrirq cir k;iirriiirq. Zutphen 1963 (Iwecdruk). 1 17.
Roltvcet, Rrfiiimrifoi-isr,lirrfuririi.isi<,,27.
De ilitdmkkinp is van Schilder. k'ri~lnl:Coii~rrsw ~ i Grrqfrii-iiirri-den.
i
I M X , 1 14.
"Vgl. de vierdc stelling van K . Schilder op het Ainersfoons Con-ms.
Vri.dn,c Corr,qrp.~r m t mGrrrfi71~mrrrdrn.
Kampen 1948. 100. en de uilri~crkingcrvnn. 1 11-1 17.

I de

'

Het nanal uitkerinpspcrccliti&n \til$ nog ïteerls. Velen v~zn
hen krijgen een uitkerin_o op het niveaii van liet sociaal niinimum. Over dat iniiiimum 7iln dc ineningeil verdeeld. Uitkeringsgerechrigden voeleti zich vaak gevangen op het minimumniveau. Vandaar dat hct GMV dit jaar 31%jaarthema heert:
C ; ~ ~ i j : ririirrl
l d hrt rnrnirnirn~.De brochiire hierover i< in mei niin
dc GMV-lcden tocgc7ondcn. Voor niet-leden i$ de publikatie ie
verkrijgen door f 12,50 over te maken op pim 512097 t.n.v.
GMY Zwolle.
Onder eindredactie van in?. T. Dijkema verscheen bij De Viiurbaak D F Driehork in relarir. Dczc brochure beuat rle helaninpijkste loe~prakendie op hei vorig jaar gehouden congreq van DC
Driehoek gehouden zijn. Ze vormt een twccluik met rle juhileuni-uitgave A l r rnoril~khcdrnprohlenien ~.ni-dei?.die vonp jaar
verscheen. De conprecbundcl koit ilcchts J 12,50.

In 1968 werd de stichting Rcdt cen Kind opgekhl. Inmiddels
worden zo'n 10.000 kinderen in India en Afrika door dc7c itrchting ondersteund. Srrnwrlrir imoethaltiucci v ~ i nKees Rookmaker
gaat over een jongetje dat in Oeganda zi,jn ouden verloor en na
een periorle als straatjongen in een kinderiehuis werd opgevangen. Uitgeverij Vari Wijnen paf het bockjc uit. cn hct kost
,$ 12,SO.

Van A F. Tsooït verscheen er een prachtig u i t g g v e n gdichtcnbundel: Als ionliclir om dc ifhlorrn~riDe7e bundel mei harde kafi ic
met schitterende bloemenfoto's verluchtipd. I
k prifc v,w dc7e u i t p
ve van Ark Roeken is me cinhekend.

Hetzelfde geldt voor het bij Ark uitgegeven hark Een Rijkc1 ibonr.M a v .loties van Mig Holder. Hierin utalit hct
waar gebeurde verhaal van eer1 nieisje clat zes *jaar lang
spaarde en ook nog 40 k m moest lopen om ccn Bijbel In
bezit te krijgen. Het werd de aanleiding voor de oprichting van het Engelse Bijhelgenootschap.

Een laatste boekje van Ark is T ~ ~ a uii' fl - i ~ n d ~van
n Joy
Hutchinson. Dit boekje vertelt heel eenvoudig over Jezus
en Zijn twaalf discipelen.
Jan Meijer
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DUPLIEK: BEGINSELVASTHElD
VANUIT 'AMERSFOORT-/948'
Het is plezierig dat dr. R. Kuiper schrijft dat mijn stuk
over de politieke ,beginsel verschillen ' tussen RPF en
GPV aandacht verdient. Ik hoop ook op aandacht van
Rouvoet en Schuurman, die ik aansprak. Zou van RPFkant over de bedoelde verschillen worden gezwegen, dan
blijft het spreken over gewenste nauwere samenwerking
tussen beide zelfstandige partijen méér in de lucht hangen
dan nodig.
Genoemde verschillen zie ik niet als onbelangrijk. Gezien
politieke overeenkomsten op meer geïsoleerde punten
hoop ik met Kuiper dat een discussie ons dichter bij elkaar brengt en niet slechts leidt tot bevestiging van eigen
voorkeur.
1. Kuiper wijst alleen de ene richting aan bij het verband
tussen de publieke eer van God en de publieke gerechtigheid als 'kembegrip'. Uiteraard kan een bewindsman niet
publiek spreken over de eer van God zonder ook de publieke gerechtigheid te betrachten. Gods eer bevorderen
impliceert altijd gerechtigheid. Maar het omgekeerde is in
de politiek niet waar. Een minister die ervoor zorgt dat de
zwakken hun rechtvaardige kansen krijgen, de criminaliteit met succes bestrijdt, e.d. (en daardoor in veIer ogen
de gerechtigheid najaagt), maar daarbij - 0 zo tactisch slechts over het nut van bekwame en knappe bewindslieden (zoals hijzelf) wil horen, zoekt menseneer en niet
Gods eer. Toch zien velen juist in een soort van horizontalistisch gerechtigheidsbeleid hun politiek ideaal. Kuiper
onderschat de horizontale uitleg van het woord gerechtigheid in de westerse wereld.
Nu vraagt hij: Wat is dan de eer van God in de politiek?
Antwoord: Wie dank offert, prijst de Vader en de Zoon
(Lucas 17 : 18). Wie vruchten voortbrengt, eert zijn Heer
(Filip. 1 : 11). Wie op God blijft vertrouwen, verheerlijkt
Hem (1 Petrus 4 : 16). Vandaar de betekenis van wat cu 1tuuropdracht wordt genoemd. Ik schreef op 24 april nog
eens dat de cultuuropdracht voor de overheid het gehele
burgerlijke bestuursbeleid betreft (openbare taak bij de
ontwikkeling), voorzover niet ingesteld vanwege de zonde. Voor de planning en uitvoering van deze cultuurarbeid moet publiek op God worden vertrouwd, er moet iets
goeds, d.i. een stuk publieke gerechtigheid uitkomen,
waardoor God wordt geëerd. En voor de resultaten die
door Christus worden verkregen, moet God publiek worden gedankt. Is dit beheersingsdenken,
geloof in een
maakbare samenleving, overschatten van de cultuurop808

dracht (arbeidsopdracht volgens W.H. Velema)? Ik zie dit
niet. Zeker, de tijd van het Amersfoorts Congres (1948)
was in sommige opzichten anders dan nu. In 1948 telde
de wereld 2,5 mld. zielen (Nederland 9,8 mln.) en in 1992
waren dit er 5,4 mld. (Nederland 15,2 mln.). In 1948 bezat ons land 70.000 auto's; in 1992 waren dit er 5,7 mln.
De 'keerzijde van de (z.g.) vooruitgang', de snel toenemende milieuschade, was in Schilders tijd nog niet goed
bekend. Cultuurarbeid betekent vandaag ook in belangrijke mate milieubeheer c.q. herstel. Maar als het zwaveldioxide-gehalte in de atmosfeer wordt teruggebracht, als de
CFK's worden vervangen door koolwaterstoffen enz., is
dit dan geen ontwikkeling? De methoden van goede cultuurarbeid moesten sinds 1948 veranderen, maar niet het
doel om door de arbeid, achter Christus aan, de hoge God
te eren. Over een cultuur' program' dat moet zijn gerealiseerd als Christus terugkomt, is van GPV-zijde nooit gesproken. We zijn het hierbij eens met Douma, door Kuiper met instemming aangehaald. Ik heb echter de indruk
dat er op dit punt door sommige RPF'ers een verkeerde
voorstelling van het GPV wordt gegeven.
2. Kuiper meent dat ik Dooyeweerds visie op de verhouding tussen Gods openbaring in de natuur enz. ('algemene openbaring') en in de Bijbel niet goed versta. Dooyeweerd zou van geen zelfstandig natuurlijk inzicht los van
de Schrift willen weten. Inderdaad verwerpt Dooyeweerd
dat de mens vanuit zijn autonome denken in staat is de
werkelijkheid te doorgronden. Maar in plaats daarvan
acht Dooyeweerd de mens vanuit zijn bekeerde religieuze
hart wèl in staat tot een juiste werkelijkheidsvisie te komen. Zó zou hij b.v. de leer van de onherleidbare wetskringen ontdekken.
Maar zijn er in het bekeerde religieuze hart dan geen zonden, zwakheden en gebreken overgebleven? Als niet
voortdurend volgens de Schrift hiertegen wordt gewaakt
en gebeden, wordt de mens meegesleept door de wereld
(D.L., hst. V). Daarom gaan we in het GPV liever rechtstreeks van het Woord uit dan van het wedergeboren hart
volgens Dooyeweerd.
Gelukkig ziet ook Kuiper het gevaar van verzelfstandiging van het spreken over wetsorde enz., tot een denklijn
die los staat van de Schrift. Hier naderen Kuiper en ik elkaar. En nu vraag ik hem: Leidt dit dan niet tot een vorm
van natuurrecht? Zo is het bij de vervlakking van het
christelijk leven in vorige eeuwen vaak gegaan.
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Maar Kuiper vreest aan de andere kant dat ik kom tot een
soort van onderschatting van de natuur (veronachtzaming
van algemene openbaring als alleen maar 'natuurlijke inzichten'). Hij noemt het enigszins verwarrend dat ik bij
mijn kritiek op de natuurrechtelijke kant van Kuypers en
Dooyeweerds voorstellingen geen onderscheid maakte
tussen kenorde en zijnsorde. Blijkbaar wilde ik te snel
zijn en heb ik dit overgeslagen. Dan ga ik er nu (hoewel
kort) op in: Er is een zijnsorde, want God schiep en onderhoudt hemel en aarde volgens vaste regels. Maar we
beseffen hierbij twee dingen. We weten dat God onbegrepen wonderen kan doen, een bijl liet drijven op het water,
enz. Deze wonderen zijn geen buitenwerkingstelling van
Gods regels. De onbegrepen wonderen plus b.v. de wet
van Archimedes (over drijven en zinken in water) zijn samen in Gods orde opgenomen. Verder weten we dat Gods
regels thans inhouden dat de aardbodem vanwege de val
door de vloek werd getroffen. De scheppingsorde 'van
den beginne' is hierdoor niet totaal ontwricht (zoals het
hart van de natuurlijke mens), maar 'slechts' gestoord. 1
Wel vertoont ze nog steeds het beginsel van samenhang,
wel is ze voor menselijk onderzoek toegankelijk. Maar ze
brengt naast goed gewas ook doornen voort, een beperking van resultaat bij alle arbeid. Daarom moet nederig
worden erkend dat de mens onmogelijk deze gehele werkelijkheid in haar onderworpenheid aan Gods orde volledig kan leren kennen. Wel moeten we blijven zoeken ook dit is cuItuuropdracht. En dit zoeken kan nuttige
deelresultaten leveren. Natuur-veronachtzaming
is een
dwaasheid. Maar vanuit de gebrekkige staat waarin ook
de bekeerde mens verkeert, moeten we beseffen, dat onze
formulering van allerlei zaken nog niet samenvalt met
Gods orde daarvoor.2 De sterveling heeft het perfecte inzicht niet (Job 28 : 13). Maar God zei hem: De vrees des
Heren is wijsheid en wijken van het kwade is inzicht.
Dit geldt ook voor de leer van de soevereiniteit in eigen
kring, die we niet zoals Dooyeweerd zo maar een scheppingsprincipe durven noemen, en daarom liever vervangen door kennis van de schriftuurlijke roeping of het
ambt van ieder. En vandaar dat het toch wèl waar is dat
alles wat niet door de eer Gods en door de Schrift wordt
gedekt, aan christelijke politiek onvoldoende vaste grond
biedt. En vandaar dat het GPV vasthoudt aan het constante oogmerk van de eer van de God van de Schriften.

mene gratie' -denken niets meer. Genade is genade zei
men al in 1975 in de (niet-vrijg.) Gereformeerde Kerken,
met een verwijzing naar Abraham Kuypers onderscheid
tussen algemene en bijzondere genade. Daarom werden
de termen algemene openbaring en algemene genade met
hun duidelijke afsplitsing van de zaligmakende genade
niet meer gebruikt.5 Ook bij de RPF vernemen we over
'gemene gratie' niets. Maar evenmin als bij het CDA sluit
dit een natuurrechtelijke benadering uit. De Amersfoortse
stellingen 12 en 13 wezen echter niet alleen de these van
de gemene gratie af, maar het gehele complex van natuurrechtelijke voorstellingen dat de ARP hanteerde. Als dit
aspect van' Amersfoort -1948' ook voor de gehele RPF
van betekenis zou zijn (dus niet alleen voor oud-NEV leden), waarom staat hierover dan in Reformatorische
staatsvisie geen woord?
Nu schrijft Kuiper dat Amersfoort-1948 te radicaal afscheid nam van de sj.e.k. Waarom de oprichters van het
GPV dit deden verklaarden we al hierboven. Kuiper
schrijft dat de bedoelde stellingen zijn gestempeld door
de culturele situatie van 1948. In welk opzicht is die dan
geheel anders dan in 1993? Voorlopig constateren we dat
de 'beginseleenheid' van de nat.-geref. politiek en die van
de RPF (zoals nu door verschillende RPF-ers verwoord)
nog afstuit op een verschillende beoordeling van de betekenis van' Amersfoort -1948' voor vandaag.
.
Een voortzetting van de discussie lijkt ook mij nuttig met
het oog op een optimale bondgenootschappelijke verhouding voor stembus en parlement. Maar dan zal over de
genoemde Amersfoortse stellingen moeten worden gesproken. Het woord is aan de RPF. Of nu al een congres
hierover wenselijk is, weet ik niet. Op een congres kunnen ook emoties loskomen, die eerder scheidend dan verbindend werken.
AJ. Verbrugh

1

K. Schilder, Heid. Cat., J, Goes 1947,375; 499.

2 We citeren hier Joh. Francke,
Vuurbaak 1971,31.
3 Koers, II junil993,

Het vooroordeel

in de wetenschap,

12.

4 H. Dooyeweerd, Vernieuwing en bezinning, Zutphen 1959, 37.
5 B. Rietveld, Wat is er aan de hand met de Geret Kerken in Ned.?, J.H.
Kok, 39.

3. Niemand zal 'klakkeloos en kritiekloos' aansluiten bij
iets wat voorafgaat. Maar wie niet geheel 'kritiekloos'
wil zijn, kan nog wel zeer 'onvoldoende' zijn in zijn kritiek. Nu wijst Reformatorische staatsvisie zo weinig genuanceerd op de continuïteit met de ARP, dat een karakterisering door 'onvoldoende kritiek' mij juist voorkomt.
CDA-Kamerlid Van Leijenhorst klaagde onlangs dat de
RPF in de Tweede Kamer, anders dan SGP en GPV, te
veel de indruk wil wekken de echte voortzetting te zijn
van ARP en CHU.3
Het' gemene gratie-denken' is ook bij Dooyeweerd aanwezig.4 Maar b.v. bij het CDA vernemen we van een 'geJAARGANG 68/40
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BOEKBESPREKING

ARROGANT OF UNIEK?
Het gaat in Nederland weer goed met 'godsdienst'. Als
nooit te voren wordt een scala van godsdiensten gepraktiseerd en ~epropageerd.Een wirwar van wegen kruisen elkaar, aanhangers van verschillende godsdiensten ontmoeten elkaar. Allernnni hebben ze wel 'een beetje gelijk'.
Ook het chri5telijk geloof, niet meer, niet minder. Alleen
een enkele arropante spelbreker heeft nog niet door dat er
velc wegen naar God zijn.. .
Tepen d e ~ etender15 in hebben negen auteurs in dit boekje
gewezen op J e m i als de enige Weg tot God. Het zijn de
13 h i n g e n die eerder via de EO-radio werden uitgezonden o.l.v. de bekende Drs. A.G. Knevel. Een ko~telijk
boek, dat diiidclijk cn in hegrijpelijkc taal het geloof in
Christrih huog houdt. I-Jct is ccn handvat voor velen, m.n.
ook jongeren, om niei te verdwalen in het doolliof van de
vele goden.
De spart wordt gemankt in de bijbel. In het OT laat God
Zich kennen als de enige vetloc~er.Hij laat niet toe dat
zijn volk op andere weFen heil gaat zoeken, met magie,
of tnet onmachtige afgoden, de natuurvereerders in Kanaiin en Babel. Ir1 het N T zijn de uitspraken van Chrishis
duidelijk genoeg: Hij ic; de unieke Zoon, ~ezondendoor
dc Vader. hct Brood ten leveii, hét Licht van de wereld.
Driaroin is er alleen verlossing door Jezus Christus en het
bcli,jden van 7ijn naam. Het evangelie sluit alle andere
wcgen tot God uit.
Omdat er maar ééti naam tot hehoud is, houdt het evangelie otik een opdracht in tot wereldwijde zending. Mét de
opríicp tut hckcring. Vandaar dat er geen ruimte iï voor
rclativisnic, diiilotig en zgn. inclusivisine, ztials die in
RK-, Wereldr:iad-, maar ook in (syn.) gereformeerd kringen gcstt"nulccrd wordcn. Gcwezcn wordt
hct grotc
gevaar van Iict syiicretisine, d.w.z. het opnemen van de
~hristclijkcgel(iofwleinenten binnen het kader van heidcns dcnkcn. Eials b.v. Iict gnosticisme, waartegen dc
kerk ~ i c hin m.n. dc twccdc ceuw in een strijd op leven en
dood moest verzetten.
Het syncretisme is niet alleen een gevaar op het zendingsveld, het wordt openlijk geleerd door de Wereldraadtheologie. Daarvan is het gebed op de conferentie in Canberra 1 99 1 tot allerlei (menselijke) geesten een droeve
getuige. We delen daarom niet het optimisme van pag. 68
dat in Sun Aiitoiiio E989 liet relativisme een keer werd
tcicgcrticpcn. Er wordt in dit huck terecht gewaarschuwd
te_gen een opkomende 'theologie van de religies', die een
wereldwi.jde eenheids~odsdiensrwiI bevorderen.
Fijn dat aparte aandacht gegeven wordt aan hel moderne
heidendom: het New Age-denken. Doordat New A9e alle
religie5 vreedzaam en harmonieus naast elkaar wil accep810

teren, wordt de verlossing door Christus ondergeploegd.
De men5 wil immers altijd zichzelf verlossen.
Her bestaan van de vele niet-christelijke reliyies is te be~ri,jpenaIs evenzeveel vluchtwegen van opstandige mensen in hun zonde tegen God. De actualiteit van J.H. Ravinck wordt aangetoond. Hij stelde dat je de 'pseud*
religies' grondig moest kennen om het echte punt van
verzet tegen God te kunnen ontdekken. En dan bi,! dat
punt aanknopen met de boodschap van echte verlossing
door 'totaal anders denken' (bekering).
Datzelfde geldt dan ook voor hei 'joodse gclouf'. Wc mogen ons niet neerleggen bij een soort twcc-wegenleer. Die
gedachte wordt ook in Nederland gestimuleerd door
Schriftkritische theologen. Maar ook een 'Israël-theologie' (Gods oude verbondsvolk) wordt gewaarschuwd dat
je niet a priori het behoucl van (nu nog) ongelovige Joden
moer veronderslellen.
De leer van de unieke verlossing in Christus maakt kerkmensen niet arrogant maar maakt wel actief in 7ending cn
evangelisatie. Dit boek laat ook duidelijk zien diit dcze
opdracht telkens weer ondermijnd wordt door kritiek op
de Schrift. Het i i 7aak dat christenen en kerken die dat
niet willen zich ook opmaken om drit dodelijke verzet tegen Christus i i i eigen kring aan de kaak te stellen. Dan
zullen er nieuwe wegen voor zending opengaan. Ik wens
daarom dit boek toe in handen van velen die nederis maar
standvastig willen helidden dat Christus de enige Redder
van deze wereld is. Wie nog een ciideau zocht voor jonge
christenen in ecn inodcmc wereld, kan hier terecht.

-

C.J. Haak
N a v.. dm. A.G. Knevel (red.), Jtlr;us, dr enijie Weg, Kainpen 1991.
Theologr~cheverkenningen, w i e Bijbel en praktilk. iir 10. 115 pag..
f 18,SO.
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Hct Kind, liad wal mij hetreft gemogen. Niettemin: dit hrick is
geen opvriedkundig geschrift. Wat Meinkcina b e o o g is vernn(lerende verhoudingen tiissen mensen heschrijvcn. geen pedagogische voorschriften geven. Daarin is ze geslaagd.
Annelies vaii Hci,jit

Het kind in deze tijd
Ui t Ii~ri.oi-rndh'crlt~rlríi~d
var1 1 2 juni 1993:
'De inciis komt ~ ' vrruntwnordelijkheden
n
niet na; cen buitengewoon grringc Iictiokkenheid. Nogmaals, ik heb e r elf nok
deel rian. Ik ben daar s o fel (lp, omdat ik het ook in mezclf herken. Icts als visic iii de poiiiiek ontbreekt. We zijn vxstgclopeii
En het gelieu~elovcr klcine dingeijes. Een echte visie op de iamcnleving die je ook nop kiint verkopen aan de mensen, die
htiorle toch iiict.
Er woirlt erg op ;ciiigcrcn gckaiikerd. Maar die longeren maken
wij toch rel f! Bij jonyci.cn zie ,ie uitvergroot wat cr hij jou zelf
gehe~in.Wavrrlcn iiioclen iti een opvoetling worden overged~igen. We hebhcn lict Iiele waarden-idee als onderdrukkend en
oiirleiwcts aiiii de kani geschoven. Maar ik zoLr een lans willen
breken vooi- dricidgcwoon elerneniaii- Katsocn dat je mensen hijbrengt. Hei iiitcrcsscei-t me niks of je iiie hierom rechts cifreac[ionair nocrnt, want op dit snort "kleinigheden" zit hct nou net
vrist. n;it Je tiiei die oude uinuri, aan de kan1 duwt, inaar het
meiisje laai vooi-gx~n.Daar wordi een s:imcnleving menselijk
van. Je inoct via opvoedin! een twccdc natiiur toi stand hrcngeti: dai je niet ;iltiid je yelijk Luni krijgcn. Maar clat gebeurt alleiiiaal niet rneei,. omdat kiiidcren geweldig aan hun lot worden
oueigcl:itcii. Het is eiyenlill; whaiidrrlig wal we kinderen aandoen: zoek hei rnriar uit en ontplooi jezelf iiianr. Past naiuui-lijk
goed in hei postiiioderne denken, m:i:ir is levensgevaarlijk. Ik
deilk d;it wc diinrdcior op dcn duur Engelse ioestandcn krijgen,
ccn sooii klasseniiia:itïchappij. Je merkt hct bij de kinderen nu
al. Het feit dat ;e, als ;c oiiders geen dure kleding kunnen betalen. als Zebra-kind ivordt gekwalificeeid. Het ctassificeren zit
van nature in dc iiiciis.'
Klam Zwanepol
Hocwcl de verlirilen vanuit dc belevingswereld van volwassetien
zijn geschreven. wordt er ook een beeld gegeven van hei gedrag
ban kinderen i11 Iict tijdperk waarin Hct Kind een van de hriogïtc docIen in het Irven vuil vccl ouders is. Dii kind krijgt met de
moerIcmclk de horidschrip incc; ,jij bent belangrijk, allcs draait
om jou. Yiei /elden grocieii ze uit iel iirannicke kleuters, wier
haan koiiing kinait. Ze rijn continue stoorzenders in het gesprck
tusirn v ~ l w u \ \ ~ t ~ ernirldelpiint
ri,
van iille aandacht, eisenqtellendc oiiclertla~idt'l~irï.
In het verh,ial 'Stella tv;iristi' wordi ~ o ' ndiaiiimende dreumes
~eportrettccrrl.De irizei uiIn lict vcrhaal ir echter niei het irntantc gedrag van hei kinrl. naaar de jaloefie van dc cnc moeder op
dc ander. De i~iciedc-rvan het silperlastige kind benijdt een anclere moeder, ogenschijnlijk altijd kalm en vriendelijk, me1 een
mak kind. Als dc cnc rrioeder op het eilid van liet verhaaI ontdekt dit ook clie ideale mnedcr wc! eens haar geduld verliest,
smelt haar jaloezie als sneeuw voor de zon. Wat mij trappcerde
was niet r.oxer dc verhouding iiicsen de moeders maar de relatie van dc wanlropig onderhanrIcIcnde moeder mei haar kind.
Driekwart bladzijde is bijvoorbeel(i pcvuld riiet 'ochtendtruc< cn
richtcndivnnhoop' wauiiindcr: 'Natuurlijk knjg J" jc fles, maar
pas alï ,jc aangekleed bent' cn 'Ja, Ik weet dal je tandcnpoetsen
iianr vindt. maar het iiioet toch'. Hel moge reactionair klinken
en men 70u m ij een siuiiend onhcgrip voor de kinderziel ten laste kunncn leggen. maar irzulke scknci lezend begon ik hevig te
verlangen naar het typc no nonsens-opvoeriing waarmee ik zeli
bcn groot gehrucht. Tocn ouders nog de haas waren over hun
kinderen. in plaats van omgekeerd. Icts meer relativering van
...
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Haniiec Meinkmia: Ern ,vclurd nl.7 ruir onwrpi- Uitgave Ctiniact. Piijs
f 29,'30.

Pornografie v a n de dood
In Her+i.orrndNed~rlarldvan 12 juni 1993 schrijft Slavenska Drakulic o v e r de nietsontziende bccldcn die de
T V van slachtnffers in de oorloy in Krtjatic toont. Het
gaat over de dood van een klein meis,je v a n t w e e e n een
half jaar in een huis dat door een granaat getroffen werd.
En over de meedo_genloosheid van de TV, zo ruwel lijk,
clat de schrijfster. zelf iiit Kroatië afkom5tig, zegt: 'Dit is
Iict einde, dit moet het slot zijn. De camera kan niei verd e r meer n a dit onmenselijk lijden van een inoedcr die
haar kind verloor'. Maar.. . de camera gaat verder inet allen die bij de opname ktrokken zijn. T o t in hei laatstc
dctiiil van het gruweli,~kverminkte lijkje van het kind. En
het komt via de TV in onze huiskamer< en onder de ogen
van onze kinderen. Is er dan geen enkele conqideratie
meer? En stoinpen wij allemaal af? Ik citeer:
De verslaggever is tci'reden. Waarom ook niet? 7n 7nct~csaan
is het publiek rijp gcnoeg om ook dat te kunnen vcrdi~gcn,alles
uit naam van de documeniatie, wadrin we klaarblijkelijk geIr)ven. Dat i? hct ciiipe wat we lol nu toe nog nlct z q e n op ons teIcviriescherm. We hehheii al kennis kunnen nemen vaii oiithoofde Iichamen, aangevreten door honden cn varkens.
Uitgestoken ogen, lukraak verspreide lichaamsdelen die hij niemand horen, alles. Skeletten en halfucrrotte schedels. Kinderen
onder benen. door sluipschuiien getlodc baby's. Een twaalfjarig slachtoiier van vcrkrachtitig voor de camera. k dood in
B o 4 é wordt steedc beter gedricumcntcerd, dag ria dag. In lien
iiiaandcn zijn e r 8 0 . 0 0 grnnaten op Sarajevo nfgevuiird. In die
rtad zitten XO.OOO kinderen gevangen - de grootste kiiidcrgcvangenis ter wereld. Vijfduizend van hen werden vermoord nf
stierven eenvoudigweg. De anderen wacht hongcr en een langzame dood. Vijftig jaar geleden waren hel joden dic 70 Icdcn, nii
i ï het de beurt aan de moslims.
Herinneri u 71ch A I I S C ~ W IHerinner(
~Z?
iemand zich werkelijk
Anne Flank? Oh la, natuurlijk herinneren we het ons allcrnanl,
en vanwege die herinnering hebhcn we het idee, dat alles rorgvuldig moet worden gedt~.urncntccrd.opdat schandelijke gebeurtenissen zich nooit zullen herhalen. Welnu. Iiier 7iln ze. de
generatics die op school leerden over concentratiekampen, over
de Sahriekcn des doods, generaiies wier ouders zwoeren dat het
nooit meer zou gebeureii - althans niet in Europa, juis1 vanwege
dc levende her~nneringv:in Iiet recente verleden. Z
G vechlen deze oorlog uit. Wat heeft al die documentatie dan veranderd? En
wat zal de huidige, nauwgezette boekhouding van de dood veranderen, die plaats heeft in (inre huiskamers, als we kijken naar
beelden van stervenden in Sarajevo?
Ptjrnogi ufre
De grtintqtc verandering heeft plaatsgevondcn binnen onszelf:
toehoorders. kijkers, publiek. Wc zijn gaan geloven dai Iiet onze
taak is in deze rolbezetting, dat het mogelijk is hei publiek te
spelen. Alqnf dc oorlog theater is. Langzmm cn zonder dat we
het merken. is cv iets in ons geslopen, een soort hardheid, een
onbekwaamheid om de werkelijkheid te zien - de signalen van

ons eigen ïtcrvcn. Dc close-up van het gezicht van het dode
incisje was een sckne ieveel. Want het was zinloos. Voor het
ecrst kiinnen we de oorlog v i m hecl nahij hekijken. in al zijn
rnacnhere rlckiilï. Dit hecft ectiter alleen zin als hei iets ten g*dc ucrandert. Maar er verandert niet<. Daamm 7ijn dit soort reportage< pervers geworden. Ze zijn veranderd in pornografie
van srerven.

Schuld en depressie
I n zijn rubriek 'Marginaal?' in De W ~ k k v~a nr T 1 juni
1993 ~chrijftprof. W. van 't Spijker:
Er wordt nogal eenï cen duideli,jke relatie gelegd tussen schuld
en deprcïsic. Maar men praat dan over twee ver.;chillende roorien van ervitring. Schuid is een zaak van religie. Depreïsie i s
een k w e ~ t i evan zielkundige geaardheid. Reide lichben veel met
elkaar te maken. Maar 7c ïtaan niet in een onmrddellijke of directe relarie me1 elkaar. Mcii Iieeft Luthers levensverhaal laten
heschiijvcn door een psycliiater. Deze herleidde zijn schuldhesef tot ccn gcwrongeri relatie die Luiher met 7.tjn vader 7ou hehben gehad. Men kim immen een hccld van God als Vader hebben, afgclcid van de werkelijkheid die wij len npzichte van onzc
eigen vader Iielcvcn. Er zijn mensen die met de Vadernaam van
God de grootste moeite hebhen. Ze hlijven vast~ittenop de negatievc hcriiineringen die zij aan hun aardse vader hcwaren. Zo
grijpen de dingen wel in elkaar. Mcn mag verwachten dat in die
sfeer een mciiienhnrt ook schuld en depressie in ccn adem
noemt. Mcii verwart dan de negatieve gewaamcircIingcn uit de
sfeer van het ~ielelevena 3 ~7udanig met de gevmlens van verlorenheid en schiild die wii tcii opzichte van God hebben, ten opz i c h t ~van zijn volmaaktheid en heiligheid. Een voortdurende
prediking var Gods heiligheid cn van zijn gerechtigheid kan het
gevoel versrerken dat wlj nlmmer aan zijn eisen kunnen voldoen. Zo wordt hct leven met vnichteloosheid geslagen. Maar
men dient &dn wc1 tc hedenken dat er verschil is lussen een religieus schiildbesef en een well~clitaangchorcn of door opvoedine, versterkt gevoel van iieerslachtiphcid. Het eersre is religieuï hepaald. Hct tweede is een geaardheid die inet aanleg en
karakter samenhangl. Dc laatstcn inocten geheil~gdworden.
F'rrg~vingcii i'rijhrid

Als we de xxak 70 stclTcn. dat we met schuld en depressie op
twec ilerschilletide terreinen zijn, geldt dit dan ook van hct omgekeerde? Kan iemand door dc rcchtvanrdiging door het geloof
een ander karakter krijgen'! Dat laatste ziillen niet veel mensen
aaniicmcn. Een karakter wordt niet veranderd. Het moet geheiligd worrlcn, zcideii we daarnet. Toch nemen we al te gemakkcli,jk aar1 tliit de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods alleen
een religieuze xaak is. Wcl, als religie het hart betreft, vanwaaruil de uitgan~envan hct leven zijn. dan zal een harielijke tmïtcmining van de vergeving der zonden ons onk hcvrijden. Men
moet, ik gccft het toe, voorzichtig zijn met hel al te spoedig cn
eenvoudig een direcle liln te Ieggcn tussen de geloofservaring
en de dicpe beseffen en gewaarwordingen in een mensenzicl.
Maar 70 wcinig als ik kan aannemen, dat Luthers schuldheïef
cen kwestie was van een in lijn jeugd door zijn vader gemaltraitccrd kind. zo weinig durf ik ontkennen dat de vRjhcid waarmee
Luther optrad legennver vnrstcn cn volken samenhing met de
reclitvaardiginp door het geloof. De psychologische gevolgcn
van [Ie vrccrnde vri,jsprank zijn groter dan ivij voor rnogclijk
Iioiideri. Als God in zijn grote genade zcgt: je mag er zijn, zeuden wij er dan ook niet durven cn willen zijn met heel ons hart?
Als God ',ja' zegt tegen ons. kunnen wij dan uns7elf hlijven ontkennen'!
W.G. d e Vries

UIT D E KERKEN

Beroepen t e Doesburg i.c.m. Doetinchem e n te Harlingcn: E.J. Hempeniur, kandidaat
te Kainpen; t e Dronten: P.R.Raar, missionair predikant
te Spakenburg-Zuid; t e Lu'tten, Nieuwegein en Zevenhergen: D. Ophoff, kandidaat te Kainpen.
Bedankt voor Delfzijl: P.M. vali d e r Hnrst te Rarendrecht; v o o r Zeist: L.W. d e Grauff t e Zuidlaren.
Toegelaten tot de dienst des W o o r d s (door d e c l a c ~ Uti~
recht): drs. W. van der Schee, beroepen predikant te Locnen-Abcoude en Weesp-Nigtevecht.

KERKDIENSTEN
Vaii I I juli tot 15 augustus worden w e e r diensten k l e g d
in De Smidse, gelijktijdig met d e diensten in de Kundelaarskerk. O m d a t in Heernse desondanks ruimtegebrek is,
wordt erop geattendeerd dat d e genabuurde gemeenten in
Avereest. Dedemïvaart, Rergentheim, Rruchterveld,
Ganmsbergen, Hardenberg-Oost, Hardenherg-Centrum,
Lutten, Mariënberg en Vroomshoop wel v o l d m n d e plaatsruimte hebben. In Heemsc zijn d c plaatsen tot 15 minuten
v o o r de aanvang van d c dienst gereserveercl voor d e eigen
gemeenteleden. Volledige overzichten v a n d e kerkdiensten zijn o p de campings en bij d e kosters verkrijgbaar.

Dc morgendiensten in Rreda beginnen vanaf 4 juli o m
9 . 3 0 uur e n d e middagdiensten o m 15.00 u u r (alleen op
15/X o m 14.00 uur). Tijdens de morgendiensten is er e e n
cr&clie voor d e kleintjes. Tijdens d e ~ c h o o l v a k a n t i ezal er
n a de morgendienst koffie worden geschonken, in de bovensaal.

ADRESWIJZIGINGENE.D.
Amcrsfuort-West * Diaconie: C . Oppeileer, Maasstraat
2 1,38 12 HS Amersfoort, w (033) 632237 (p. 104).
Drogeham * Scriba: Postadres: Postbus 22,9289 ZH (p.
56).
Hengelo * Kei-kercfad: Postbus 958, 7550 AL (p. 75);
Scriba: A.P. Wolters, C. Voorberghstraaz 100, 7558 WL,
(074) 774446.
Hoogeveen * Srriha: postcode moet 7ijn: 7908 MV (p.
67).
Houten * Src~Iikunt:R.A. Houtman, Chamavanpoort 10,
3991 JV (p. 11 1).
Gouda * Kerkemud: Postbus 774,2800 AT; Scrihra: B.C.
Knieriem, Blommesteinsingel 68, 2804 EH, = (01820)
32464 (p. 127).
Middelburg * Diaconie: I. Tange, Bnl~juwlaan65, 4336
GK, m (01 1 #O) 26720 (p. 146).
Soest * Scriba: F.M. Bosma, Speenkruidstraat 75, 3765
AB, (02155) 27898 (p. 105).
Vereniging van Gereformeerde Kerkorganisten
(VGK) * Serretariaat rn redacrir Orgeldiensr, drs.
J. Smelik (eindredactie), Meemskerkstraat 7, 9801 KL
Zuidhorn, (05940) 6374.
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