Die uw ~eugdvernieuwt
ais die van een arend

WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN

KERKLEDEN (MN) OF MANNEN
EN VROUWEN IN DE KERK?
Iii twce voorgniindc hoofdartikelcn kwamen onderwerpen
riaIr dc orde die ie inaketi hebben met het woord van de
Schriften over de pliiats van man en vnww in kerk en wereld. FJcbhen de bijbel woorden wel reikwijdte genoeg 0111
bij ons tc kornen in on7e moderne situatie? Die vraag
kwam ter xprake in Rct artikel Pa14lrr.ser1 d~ Amuzorres. Het
twecdc aitikel p f ccn detailexegesc vriii Paulus' ~ e b o dat
d
de vrciuweri moefcn xwijgen in dc ramenkomsten. Beide
artikelen hadden. clk onder een eigcn invalshoek, tc maken inct een algeinecn thema dat velcn steeds weer bezighoudi: dc plaats van (inan en) vrouw in d c gemeente. Dezc
week gaan we ineer in hct algemeen op dit thema in.

in de gemeente (iiltijd alleen maar mannen i n de ouderlingenhank en op dc preek5toeI) en icgcn sornrnige b i j h l woorden die van een iindere planeet lijken te komen. We
moeten de7e situatie van vervreemding iiicr oiitkennen.
maar registreren en kritisch orider ogen ~ i e n .
Is het gewenst om ccn gemeente va11 kcrkleden Irrifv) te
gaan worden of zullcn inenqen (rnfv) juist in de kerk nog
lieriniierd blijven iian Iiun geschapen zijn tot m;in en
vrouw?

I

Kerkleden @/v)
We levcn in Nederland rnonienleel in een nivelIerendc
cuftuur. Hoewel de iiatiiur weerbanlig is, probeen ecn
1eitIing~cvendegroep icich de samenleving 7 0 te manipuleren dat cr op den (luur geen mannen cii vrouwen meer
zijn. maiir alleen menhen (intv).
Vanzellsprckend heell dil cink een uitstraling naar de attitude vrin orthodoxe chi-isrcnen. De co-educatie is zelfs bij
het gcrcforineerde onderwi.js leer ver dotirgevoerd. De aimod'ccr die dit meebi-cngt, i q ongunstig voor een sterke
identitcitcheleving vair jongens resp. mcis-jes.
Geen watider dat ook hiiinen de kerk soins met onbegrip
wo1.d t aangekeken ieycn bepaalde (veroiiderde?) si runties

Vrouwenambtindekerk
Wanneer het gaat over de plaats van rnrin en vrt7iiw i n de
kerk ia daarover veel te LcggeIi. Aan dit vele wordt echter
vaak sncl voorhijgaan oni de uaridacht gehecl tc versrnrillen rot hct oiiderwerp, 'vrouw en ambt'. Moclit de vrouw
geen ainht hebben in de kcrk, dan heeft ~ i , daar,
j
zo lijkt
het wel. tigenlijk ook geen plaats ineer.
Voordat we echter over de takeii van de man en dc vrouw
in de kerk p a n spreken, is Irct gewenst eerst ecns wat
latiger naar het woord crmht te kijken.
Vanuit het verfeden li21 op dit woord een zwnrc hylintheek. Het zweeft al5 iets bij7cinde1-sboven de _gcmccnteii
en de persoiicn. En het daalt nccr op hen die 'nmbtsdrager' wordcn. Het lijkt ieis tc zi-in dat hoger is diin dc cnncrete ainbtcn die mensen uilocfeiien. Al5of tlr, door pcrsonen uitgeoefende ambten afgeleide vormen zijn van her
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bovenpcr~cionli1Ae ~iniht.
De vorminy vaii di t nhslractc ambthliqrip heeft ingrijpende gcvcilgcn gehad. IJei leidde op den duur relis i01
de i heorie van hct drievoud t? ambt (pro reez. priesier. koning). Dil krijgi diin gcst;ilie i i l predikai~tei-i(proielen),
ouctcrlin-igcn (koningen) en diakenen (priesiers). Door
deze theologiche coii\iructie werd een na Dordrecht
(1618-1619) gestablliqeerde organisatie-structuur vergrendeld en bijii:~onveranderbaar gemaakt.
Dit had als neveneffect dat herhaalde pogingen otn weer
dinkoiirss~naati te ïtel leri. schipbreuk leden. Zij pasten
niet in deze totaal-constructie met betrekking tot her
ambt. Ieder onderdeel moet piissen in het geheel en daarorn konden alleen vrouwelijke diakenen aange3teld wordeti wanneer ook meteeii vrouwelijke ouderliiigen en predikanteii deiikhaar rciudcn ïijn. Het werd: allcs cif nicts!
Eii dit wct votiral doordat incn gceii ambtcii mccr zag. alleen Iirf anihl (iriet 7'n drie takken).
De7e gedaclite aar1 een ~lrîet~o~i~llig
ambt ii inede te danken aati eeii syiichrone ontwikkeliiig met betrekking tot
de oudsten. Ilotir de ontwikkeling van de siicces-gedachte
was de ciudstc verschraald cit w a ï dc hi<\chop
gaan doini. .
ncrcn. In dc rcforin~iiorischctniditie hcefi men dit proces
ccn krachtig Iialt willcn tcicrticpcn dotir de ouderling weer
in crc te hcrstcllcn. maar d c ~ cpoging is in de gcrefurniccrdc kcrkcn al vrii silcl verzwakt cftior ccn txtrckkelijk
tocval lipc cii willc kcurigc kcuzc vtior Iict periodiek aftreden van c>iicierlingeiieii niet van predikanten. Dit Icicldc
crtoc dat cr cc11 stcrkc m~rcclplinfq(int\tond blnncn de
ciiidstcn. [!ct ambt vLnn dc diakcncn hlccf n u niei hei filmcedc~(vei-y. Fil. 1 , l ; 1 Tiin. 3 ) , inaar werd hei íl~rrlr!
Uu is er op r i c h ~ c I fgccii cilkcl b c ~ w a n rtegen. de ambten
zti tc icllcn dat incii ttit ccn aaiital van di-ie konlt. Hei
inaiikt cchtcr vccl int tif drt gctal dric hct rcsultaal is van
ccn ciptclst~inof dikt dit gctiil cigcnlijk vtitirtip gaat als
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kern van het h e ambt dat aich realiseert in drie oort ten
di4ngers.
Dal het woord o a h t een geweldige stoorzender is geworden, bli,jkt daaruit dut het heel moeilijk i5, misvewtariden
te veimijden. Een pleiclooi bijvoorbeeld om de diaken terug ie geven aan de gemeeilre en hem (haar) niet lanper te
laten opgaan in de raad van de oudsten, wnrdt al gauw 70
geïnterpreteerd dat de diaken dus geen uniht~drugei.~ í ~
zijn. Mijn eigen stelliiig in inijii boek Anihtcrr i11 dc ril3ti.rf o l i s r ' h ~/;prk is echter niet dat de oudïte, doniincc r)f ouderling. wel een u~nhtscli-u,qerzou zijn en dc diaken re*p.
de diakones niet. Mijn ?telling i s dat de invrlcrins viiii de
paraplu vaii de overkoepelende ambtc;gedaclite ertoc IiccEt
~ e l e i ddat de diaken (bij opname in dc kcrkcraad} ook onder die paraplu mocït c n diiarbi,j de collega-diakones wel
in de regen moes1 laien ainiin. Ik zou echter die hele paraplu willcn inklappen, ook boven de dominees en de ouderlingen. Er zijn in dc kcrk tukrn. in hel oudere Nederlandr
nticmdc incn dat unrptci7 ( ~ kon
o je ook spreken over Itrr
ompf van de ktistcr of vaii dc ~chciolmeester).Je taak is je
plicht of opdraclrt. die je grgci'crr is, ei1 waar je riu voor
stanl. ZO slaal de predikant voor het preken C.Z. en de diaken of dinknnes voor hel helpen in de geineente-olibciiiw,
o.a. Lorg voor hulpbehoevenden. En de organist ïtaat vticir
het oiAselspelen,de cantor voor het leider1 van het koor. 1cdere iaak heeft ~ i j neigensoonigheid. Daarom sluiteii iiienhen mei dezelfde raak zich ook aaneen voor goed nverlcg.
Oudrten vormei1 een raad van oudsten. Samen leren zi.i dc
_gemeenteen \irijzen haar terecht in de vreze van de Hcrc.
En w k cle door de Fetneente aangewezen helpers nict een
speciale taak zullen zich ciarnluiteti oni het wcrk van dc
~emeenteverzorgingen -opbouw te coordiiiercn cii tc inicgieren. De diakones Febe krijrt zelf$ een diakoiicsscn-gctuigschrift mee naar de kerk te Rome.
Kortom: ambten bestaan en in soorten, maar het ambt hcstaat niet. Het LOU dan ook aan te bevelen 7ijri oin iiicl
meer ie discussiëren over 'vrouw en unrl?~i11 de kerk'. I-let
woord ambt zouden we dertig jaar lang nict mtictcn gebruiken en we zouden dit verktikkendc clu~tci Liver
'vrouw en ambt' moeten openbreken in cc11 iiantal meer
specifieke vragen. Zoals: i5 het hij de huidige cipret van
hei lerend werk van de predikant schriftuurlijk vcs:ii~iwoord dat er vrouwelijke predikanten zijn? 1s vcïandering van kerkordelijke ?tructuur geweiist cim Iici werk van
helpers en helpster? in de kerk beter te lulen riingereii
Wat i?de beqte manier om geschikte gcmeeilieleden voor
een taak aan te wijzen?
Mijns inzien$ zulleti kerken altijd wccr in de hnoop raken
wanneer zij, geconfroiiteercl inet d c vrageir van moderne
mencen (mlv) naar de rol vaii dc vrouw in de kerkelijke
'ambten', niet e e n t bereid zijn kritisch nu le denken over
het gegroeide amhtshegrip cn civcr de gegroeide historische qtsucturen (die veranderlijk zi,jn). Vroeg of laat worden alle kerken gep1autc;t (117 dc tweesprong. waar men
etierzijdq de gaven van vrouwen in de kerk een duicle11.iker plaats wil geven en anderzijds tc maken heeft met
duidelijke bijbelwoorden. De 'niensclijkheid' zegevierr
.
.
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dan maar al te snel over het gezag van de Schrift. Dit
leidt enerzijds tot kerkgemeenschappen waar al spoedig
veel meer bijbelwoorden buiten werking worden geplaatst en anderzijds tot gemeenschappen waar uit reactie
de oude kerkordelijke structuren worden gekoesterd en
aan de vrouw elke officiële taak wordt ontzegd. We zagen dit proces bij de synodaal gereformeerde kerken en
we kunnen het nu van enige afstand volgen in de Christian Reformed Church. Dichterbij merken we dat de Nederlands Gereformeerde Kerken worstelen met dit onderwerp. Waarom zouden we wachten tot het onze beurt is?
Waarom niet een heel andere weg gekozen, zodat we dit
wonderlijke kruispunt vermijden? De beste verdediging is
de aanval. En die bestaat mijns inziens niet uit een aanval
op de opdringende stemmen voor meer ruimte voor vrouwelijke taken in de kerk, maar voor fundamentale herbezinning op de organisatie van het gemeentelijk leven, in
aansluiting bij de Schriften en met kritische verwerking
van de winst van de gedane ervaring in de kerkgeschiedenis. Wanneer we op tijd de bakens verzetten, hoeft er
geen schip op het strand vast te raken!
Men kan de verzoeking om van de Schriften af te wijken
terwille van een populair soort 'vrouwvriendelijkheid'
als
een dreiging beschouwen. Dat is ze ook. Men kan haar
echter ook zien als een uitdaging. Van kerken wordt gevraagd niet alleen de heilige Schriften hoog te houden,
maar ook kritisch te kijken naar eigen verleden en naar
structuren, die vaak nog niet ouder zijn dan een paar
eeuw. Het is maar al te vaak gebeurd in de kerkgeschiedenis, dat gemeenten in verwarring raakten door achterstallig onderhoud!
Selectief bijbelgebruik
In een ingezonden stuk in het Nederlands Dagblad werd
onlangs opgemerkt, dat niet alleen de evangelischen,
maar alle christenen het risico lopen van selectief bijbelgebruik. Dit valt zeker toe te stemmen. We zien het selectieve echter sneller bij anderen dan bij onszelf.
Ook bij het onderwerp 'man/vrouw in de kerk' speelt dit
een rol. Populair zijn de teksten over profetessen, over
Debora, over de vrouwen in de evangeliën. En terecht: zij
leren ons veel over de manier waarop God zowel mannen
als vrouwen inschakelt in zijn werk.
Er zijn echter ook teksten die veel minder populair zijn en
die weinig worden aangehaald.
Een pleidooi voor diakones sen in de kerk, krijgt van sommige mensen bijval. Veel minder staat men er echter bij
stil, dat het bij de diakonessen in de gemeente niet gaat
over jonge ambitieuze vrouwen. Er is hier geen parallel te
trekken met de huidige maatschappij waar man en vrouw
verwisselbaar moeten worden. De apostel geeft immers
voorschriften waarbij blijkt dat het gaat om vrouwen rond
de zestig jaar, die kinderen hebben grootgebracht, gastvrijheid hebben bewezen en de voeten der heiligen hebben gewassen (1 Tim. 5,9-10). Jonge alleenstaande vrouwen moeten huwen, kinderen krijgen en haar huis
besturen (I Tim. 5,14).
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Hier stuiten we op het bijzondere van de kerk: zij is het
huis van God waarin de stijl en de bedoeling van de
Schepper de boventoon voeren en niet de mode van de
tijd.
In dit verband zou nog een ander bijbelgedeelte zijn over
te schrijven dat bij het huidige selectieve bijbelgebruik
wel eens vergeten wordt (Titus 2,2-8):
Oude mannen moeten nuchter zijn, waardig, bezadigd,
gezond in het geloof, de liefde en de volharding. Oude
vrouwen eveneens, priesterlijk in haar optreden, niet
kwaadsprekend, niet verslaafd aan veel wijn, in het
goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben, bezadigd,
kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig
te zijn, opdat het woord het van God niet gelasterd
wordt.
Vermaan evenzo de jonge mannen bezadigd te zijn in
alles, houd (hun) in uzelf een voorbeeld voor van goede werken, zuiverheid in de leer, waardigheid, een gezonde prediking waarop niets valt aan te merken, opdat de tegenstander
tot zijn beschaming
niets
ongunstigs over ons heeft te zeggen.
Reeds uit dit éne bijbelgedeelte blijkt dat we niet vanuit
een modem mensbeeld wat teksten moeten selecteren om
de kerk zo dicht mogelijk bij onze modem belevingswereld te krijgen, maar dat de bijbel ons uitselecteert om
werkelijk mannen en vrouwen te worden in een anders
gerichte mensheid. Aan praten over de aanstelling van
diakones sen hoeft men niet te beginnen vanuit de huidige
discriminatie van de huisvrouwen moeder. Voordat we
aan diakonessen in de kerk toe zijn, zullen we juist eerst
jonge vrouwen nodig hebben die zich geven aan de verzorging en opvoeding van de kinderen die God uit haar
tot leven wilde doen komen.
De kerk heeft een bemoedigend woord voor de gediscrimineerden van onze moderne maatschappij, de jonge
moeders, de huishoudelijken, en de oudere mannen en
vrouwen. Wanneer we dit soort bijbelgedeelten zouden
laten liggen, trekken we alsnog het beeld van de kerk
scheef.
Beperkt blikveld
Een schoolvoorbeeld van een zeer beperkt blikveld is de
manier waarop de steeds weer opkomende discussie over
het stemrecht voor de vrouwelijke gemeenteleden wordt
gevoerd.
In die discussie wordt simpelweg uitgegaan van de (sinds
enige tijd) bestaande praktijk van verkiezing van predikanten, ouderlingen en diakenen door de belijdende
manslidmaten. Elke kritische distantie van deze praktijk
ontbreekt. Waarschijnlijk omdat zij door teveel woorden
min of meer' geheiligd' is (termen als' goddelijke roeping', uitoefening van het ambt der gelovigen' e.d. zijn
meer dan eens gebruikt als etiketten bij deze verkiezing).
Vervolgens wordt aangesloten bij het in onze westerse samenleving momenteel vrij gangbare model van de 'one
person' - one vote' idee. Ooit is in gereformeerde kring
419

gepFeii voor ccn huismanr-kiesrecht in Nederland, maar
zelfs de gedachtc daaraan iï al verdwenen. Vrij onkritisch
zijn we gewend geraakt aan een samenlevirig die bij verkiezingen niel uitgaat van dc natiiurlijke opbouw van de
maatschappij (huwclijk. gezin), inaar van de enkele individu.
Tetislotte wordt geconstateerd dat de hijhel deelname van
de vrouwen aan verkiezingen niet verbiedt. Dit is natuurIijhjuist. omdat de bijbel zelfs helemaal nict spreekt over
liet soort verkiezingen dat wij momenteel keiinen.
Daarria komt de actie, hei ingezonden stuk en7. Met als
stille hoop, dar de plaats van dc vrouw in de kerk aanzienlijk zal verbeteren witiinccr het aantal uitgebrachte
stemmen wordi verdubbeld.
Mijn bezwaar geldt op dit moment niet het pleidooi voor
vcrantierinn, var1 de huidiye praktijk. maar de vcel tc smalle haïis waarop dat pleidooi staal. Juisi op dit kleine punt
van de verkiezingen zouden wij ons rnct elkxar kunnen oefenen in een wat creatiever aanpak van fricties die vroeger
niet en nu wel rirortlen gevoeld. Wic kcirtweg de verkiezingeri openstelt voor vrouweli,jke gemeenteleden, 7al ook
met betrekking tot de passieve verkie~ingslcclitï één dilemma overhoude~i (we1 of niet vrouweli,jke 'ainbtsdrrigcrs'}. Hierboven probeerde ik echter te pleiten voor ecn
mccr gcniianceerde er1 tijdige aanpak van de hier Iiggcndc
vriigcii. Wij zouden dat op kleine .schaal kunnen instudcren bij hct (inderwerp 'vrouwenkiesrecht'. En wel docir dit
oiidcrwcrp van een heel andere kant binnen te gaan. Niet
vanuit de vraag: wat niogen vrouwen? Maar vanuit dc
vïiiiig: wit! is de heïte manier om als kerkeraad de gcmeente in tc schakelen bij de aanwijzing van nieuwe oudsten ei1 dicnarcnldienareïsen? Miqschien blijkt dan wel dat
een prcdi kantenverkiezing een andere werkwijze verci~t
diin die van aiidsten en dat de aanwijzing van dienarcnkliciiaressen iiog weer andere wegen kan gaan.
Ecn klein voorbeeld van eigen stijl Icvcrcii diverse
schonlvcre~iigiiigen,waar ook niet gewerki wordt met het
principc van eeii persoon. één stern'. Daar ~ e l d e i lgeliuwdcn als Cfn lid en wanneer de man afwezig is, siernt
zijn vroiih wanneer die iii de gelegenheid was ter vergadering tc konieii. Zo'n praktijk kan niet zonder meer gekopicerd wordeii door de kerk. Wat wel opvalt, is dat binneii zo'n sclioolvereniging wordt iiitgegiian van de
bijbelse structiiur van het huwelijk en clat die structuur tip
vindrii?r(jke inanier wordt ingebouwd binnen een rcgcling voor stenirecht hij verkiezingen. Waarom zou ccn
dereclijkc: vindingrijkheid liiet tot soortgelijke crealieve
oplriisin~enkunnen leiden in de organisatie van hel gcinccntclijk Icven?
Wc zijn iiu eeninaal iri de gemeente geen mensen (mlv)
inct (steni)rechten. rnaar mannen en vrouwen met lecftijden cir ciinstandi~lieden.Het is levensecht, daaiAoopin te
spelen bi,j dc opbouw van de gemeente.
, s ,

Kiezen voor de kerk
Een onderwerp als 'man en vrouw in de kerk' kan al
gauw heel afstatidelijk worden. Uiteindelijk zijn n i j zclf

dic niannen en vroiiwen die hun plaats moeten gaan innemen. Die alIeinaal op Fiun tijd moeten weten te spreken

en tc zwijgen. Daarover tendotte enkele opmerkingen.
l . Van ons allen wordt een grote vastberadenheid gevraagd in de wil om on5 te onderwerpen aan de Schrift en
Rail het gczag van onze Schepper, de heilige God. Dit is
iets anders dan dc bereidheid om 70 iiodig rekening te
houden met een paar weeïbaratige bibiixltckstcn. Hct Ftat
dieper en verder. Het raakt onze houding tegenover de
Almachtige. ons leven voor Gods aangezicht, rniddcn in
een cultuur waar Sodom en Grilnorra d c show stclcn.
Vechten voor vrouwcn in de kerk leidt tot niets, het ontneemt uiteindeli,jk dc kerk aan de kinderen van deze
vrouwen. Knielen voor God met cc11 gocde voorhcdc
voor alle mensen leidt tor veel, ien goede van oude mannen en vrouwen, jonge mannen en vrouwen, huwelijken
en huil;houdens.
2. We zijn er niet met eeii paar tekst,jcs mecr of minder.
In de vrijheid van de nieuwtestamentische kinderen. onderweg van het paradijs met Adain cn Manninnc naar hct
Yieuw Jeruzalem van dezelfde Schepper. zulIen we liet
patroon dat Hij in de schepping legde naar de aard van
onze omïtandigheden en naar de mogelijkheden van onze
cultuur ;rif zo goed mogelijk moeten invullen. Christelijke goede wil en vindingijkheicl gaan ver uit boven het
minimaliserend respecteren van een enkel bijbelverbod.
Met de bijbel in de hand zijn we er ook nog zelf bij als
verantwoordelijke gemeente in deze tijd.
3. Inzet is meer dan aanzien. Het is niet erg om een beetje aan7ien te missen, het is wel erg om je niet in te zettcii, eventueel in anonieme taken. De liefde moet de bovcntonn voeren. Zonder deze is elke discussie een schel
klinkend metaal.
4. Met elkaar mmten we proberen uit te groeien hoven te
enge dilemma's. En we moeten ons in ieder geval niet
door de mentaliteit van het huidige cultuurpatronn laten
inspireren of motiveren.
5 . Luteii we gericht zijn op het bijbels h istoriqch Frspecticf: hct huwelijk is geen vreemd element of één van de
mogelijke relatievorinen in de schepping. Het huwelijk
geeft juist de codecijfers aan voor de opbouw van de qainenleving. Daarom moeten we niet wereldge1ijkvormig
worden tot aan de drempel van het huwelijk, maar eerder
streven naar een eigen motivatie en keuzepatroon bG gezin, werk, studie en7. Het huwelijk betreft zeker geen uitzoiideriiigssituatie. maar eerder een nogal heeldkpalend
kcinstuk van de man-vrouw relatie in het algemeen en
ook in de gemeente. Wanneer we buiten het huwelijk het
nivellerende model van de mens (mlv) overnemen en
(noodgedwongen) binnen het huwelijk een ander model
volgen, roepen we een ondraaglijke spanning op. Dit ontlaadt zich dan doordat mensen qoms amper meer j u wilIcn zeggen up het huwelijksfcirmulier, terwijl we juist met
clkaar vaniiit dat formulier veel vaker nee zouden moeten
zcggen tegen de manier waarop mannen en vrouwen, vaderï en moeder?, worden omgeschoold tot mensen (mlv).
J. van Bruggen
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UIT D E SCHRIFT

BIDDEN ... OM NOG MEER?
o p h r de Vrrdí>r ir ullrs
(Joh 15 : 16)

,?eire war gij

hidr in

mij12

Hoe moeilijk ook concreet aan te geven, maar de voorcpoed en de welvaart van de gelovige mens vindt 'vanzelf' zijn aard en stijl i n de woorden van Christus. En de
inhoud van her bidden moet vanzelfsprekend afgesteind
zijn op dat soort voorspoed en welvaart. Het 'alles wur gij
ibsaa~t'kan nooit hepaald worden overeenkomstig de materialistisch ingeïtelde begeerte van de mens, inaar altijd
overeenkomstig de wil vaii de Vader. Dáárin ligt de garantie van de verhoring: 'niet mzjn w ? i I maar I I M ? w i l geschiede'!

riaarn

Kijk, een biddag in hei Rusland van vandaag, daar zit wat
in: zoveel Russen die met een roebel in de knuist in de rij
staan voor eer1 Inatsre brood.
Of ergens in zwart Afrika. biddag voor gewas en arbeid
in ccn door aids en voed~eftekortengeteisterde samenleving: voor die vrouw en dat angstig magere kind met die
grote ogen.

Sterk is ook dat Jezus via het eerste 'opdat' verbindt met
de verkiezing, die oer-oorzaak van ons mogen-leven in
het verbond: 'niet gij hebt mij maar Ik heb u uitgeko7en... opdat.... opdat...!' De uitverkoren kerk van God
(vol door Jems gekozen vrienden) m a t hier voor liet doel
van die verkiezing: vrucht dragen voor Jezus, en wel eer1
vrucht die niet aan bederf onderhevig is.
Gehoorzaam zijn. En dáánnee verstrengeld (zoals handen
die gevouwen zijn): het gebed. de inhoud van het gebed
en de verhoring van het gebed.

Maar in Nederland? Bidden om nòg meer?
Natuurlijk: hiddeii voor de werklozen en voor een gezende economie. Of heter: vnor wat meer economische groei
... Bidden misschicn voor een sprong in de loonschaal,
voor alsmaar mGr, of voor een stukje bijstandsverbetering?
Waar ~ i j nwe mee hexig!
Jeziic; plaaiqt in Joh 1 S : l6 het gebed van zi.jn 'vrienden'
( V S 14) en de verhoring van dat g e k d , in een oniosmakelijk verhand met hun ~qrhoor:aomheid aan Gods geboden.
Ook in vers 7 stelde Hij scherp: 'Indien gij in Mij blijft en
mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en
het zal u geworden.. . '

Biddag voor gcwaï en arbeid, in Nederland.
De biddende kerk vervult haar gcbedslaak. Verhoring op
het gebed mag echter alleen verwacht worden iiidien er
gehoorzaamheid is aan het Wonrd van God. En dan bidden voor grote veranderingen in de wereld, bidden voor
onze werklozen, bidden voor die rij russen, voor dat kind
in Afrika.
Zeker, zo zal het moetcn zijn: dc kerk in Nederland moei
zich verbonden weten met a1 die ellende. niet alleen omdat een wereldomvatiende ineenstorting van de economie
ook eigen materiële welvaart zou k~innenschaden. Temand schreef onlangs terecht over een gen?eenschu~~llip~lijkc ~chuld:'alle mensen zijn in ~ o n d egevallen, sdrnen
hebben we er een puinhoop van gemaakt' (AK in ND 1 X1-92).

Wordt hier de mogelijkheid geboden om te bidden Voor
alsmaar méér van wat de tong, het oor en het oog van de
mcns hier np aard inaar strelen kan, 'mits onder dankbaarheid genriten' (1 Kor 10 : M)?
Juist nict, duc;.
Want de inho~ddvan het gebed kan natuurlijk nooit in botsin? komcn met de i ~ o n r ~ l a a stot
d ~verhoring van het gebed, namelijk ...indien miJn ~ ~ o o r d rin
t i u kliJivrn. Eén
van die woordcn iï bijvoorbeeld 'Werkt niet om de ?piis
. .
die versaat' (Joh. 6 : 27).
Nee, Jezus verbindt Iict E6n nnloïmakelijk met het ander.
Met het tweemaal 'opdat' in vers I6 voegt Hij bij elkaar:
i.~i.kiezing- grhooi-zraurnheid - gehedsi.~r!inri~rg,
Geen
gebedsverhoring zonder gehciorzaamheid en geen gehoorzaamheid ('vrucht dragen') zoiider verkiezing.
De relatie gehedsverhoring (zegen van God) en de gehoorzaaniheid van de biddende mens is al zo oud als het
Oude Veihond, Neem bijvoorbeeld Joz. 1 : 6, 7: 'Handel
nuuwge~etovereenkomstig de gehele wet, wijk daarvan
niet af naar recht? noch naar links, opdat gij voorspoedig
zijt ,..'

I

Bidden diis, nm verandering.
Beseffen wc de kansen die hier voor de kerk liggen?
Maar beseffcn wc ook, dat dat bidden een holle klank
wordt als d c basis vnor de verlioring van dat gebed ontbreekt: de gchoorzaamhcid van het volk van God, het
blijven hij het verzcienend werk van Zijn 7.on en het
handelen dagelijks duarnp. afgestemd?
.
Jazeker: w m n d r r de wt-i-eltl, het kin. juist door de kracht
van het gebed... maar ht-gin hij jeïelf, door onvermengde
gehoorzaamheid aan de woorden van Jezus. die jou tor
Zijn vriend koos.
G. Riemer

.
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KERKELIJK LEVEB

OPGODS TVD ENNAARZIJN WOORD 111
4. Gereformeerde zending nu: perrpectieven
4.0 A priori
Wie Iiet totale beeld van tle situatie van nu op zich laat inwcrkcn, ni.ti. de machtige posities van dc Wcrcldiaad van
Kerkcn. Lausatine en Rooinse Kerk. kan mam z o van \lag
rakcn. Wat hetekenen wij op dit grote wereldtoneel nu
eenmaal? Daarom ir; liet goed nuchter ie bEi1vcn. Ener~ilcls,inítcrrlaad, we zijn maar klein en we inoctcn beslist
ook niet de Iiele wereld op onze schoudcri neinen. Dat
ook niet niéneti te tnoeten doen. In alle rust, accepterend
dar je bcpcrkt k i l t .

,l
i

Anderzi,jds, nok nict :elaten, apathiqch. We zijn immers
zeker van dc boodschap die God ons in zijn Woord geen!
We hebhcn toch een Iieil brengend en betrouwbaar woord
voor de wcrcld. Wc zijn toch blij dat we in deze stroomversilcl liny van nor~nalisering van de Schriflkritiek juist
bij die Hciligc Schriften bewaard bleven! We geloven toch
va5t dat GrxIs verkiczingc;werk loopt via de evangelieverkondiging, Hand 13 : 48. En dat daarom God ons zal leiden in de gang van i j n verkiezing~program.Om nieuwe
wegen in ctc ~cndiiigte durven gaan terwille van rijn
Bruid. Gecn inissio Dei, maar het concilium Dei, de Rnad
Gotls lol rcdding van al 7ijri uitverkorenen door de kerkvergndciing vaii Christus. Dan inap je in alle behcheidenheid ook iillc cncrgic loslaten op de taak die God geeft.

4.l

Incidentele persnnele bijdrage
De xendingsbijdrage zou ook kunnen bestaan uit het tijdclijk in7etten van b.v. predikanten in een bepaald prnject. We kennen de figuur van de legerpredikant, die door
de gemeente vonr een jaar wordt 'afgestaan'. Dat is iiadelig voor de gemeente. inaar zij doet dat graag t.h.v. het
nood~nkelijkewcrk. Zuiets gebeurt ook al i.v.in. Iici
Oost-Europawerk, waar predikanten de iuiinte en tijd gcgund wtirdt. De Gereformeerde Geineeiiten sturen elk
jaar ds Vreugenhil gedurende zes weken naar Irian Jaya,
terwij l hij verbonden blijft aan 7ijn eigen gemeente. 74
zou e r ook een beroep gedaan kunnen worden op hepaaldc gemeenten ont huli predikant als oud-zendeling in tc
zetten bij een bepaald project.

-

,

\ ~ o o l ~ ~ ~ ~ ~ l u l ~ ~ ~ ~ i ~

4.1.1 I,'ooi~~uurzirn
non ' :riidriicIcc'l~rrrkeng ~ s t ~ l d

Zending vaiidaag stelt z'ti eigen voorwaarden aan 'zendende kcrkcn'. I k noeni er een paar, als voorbeeld:
Dicn\tvcrlenende kerken
De ~cndciidckcrk zal bereid moeten zijn haar 'dienslen'
re tlerleiicn iiaii Iiet 7endingswei-k van andere kerken. Uit
de ~eschiedcnisvaii het 7.endirigcwerk op Java na de
Tweede Wcrcldtitirlog blijkt dat zo'n beleid voor het gevoel 'een stap tcriig' betekent. Doen wij dan nog wel zendineswerk!? Iiidci-daad, op zo'n tnanier staan wij minder
aan tle rroiitlinic cii I~alenwij ini5~chienniet altijd de
oogst binnen. Mihschicn wc1 minder 'triomfantelijk', zulk
dienqtverlenend werk. Mriar wc1 passend hij de situatie,
bereid om je door antieren je 'terrein' te laten aanwij~en,
werketid orider hiin supervisie.

-

-

De zendende kerk moet Lorgeli dat / e slagvaardig en bij
de tijd zending dnjfi. Dal kAn, maai. hoeri lang niet alii,jd.
een langlopende zaak ae ~i,jn.Net ~o goed als het NAVOleger som7 beter in kleinere eenheden kan opereren, geldt
dat ook voor zendende kerken. Er kunnen misschien in
kleiner, cla?sicaal verband bepaalde projecten worden
aangenomen. En men moet in ieder geval altijd letten op
de fa~eringvan het werk, zodat de aard van de zending+
bijdrage tijdig bijgesteld kan worden. In het verleden is
de 7ending door de 'massieve' aanpak wel eens re lang
'blijven hangen', ten koste van de zelfstandigwording van
dc nationale kerken.

Slagvaardige kerken

422

Onigaan inet andere culturen
Zcndeiide kerken zullen als partnerkerken soms voor
onverwachte dingen komen te <taan.Het ineest opvullend
zit1 wel zijn de manier van omgaan met geld. Duurin worden fouteii gemaakt. Daar nioet uiteraard over doorgepriiat worden. Maar wel met geduld en hegrip, je tifvraeen waarom de ft)ut weer gemaakt, i.p.v. gckrgcrcl
concluderen dat 'zc nict mct gcld kunncn omgain.' Mogelijk zijn we nalatig gcwccst, een gocdc boekhouding
voor ie stellen. en wel zeker liggen ónre prioriteiten iinders. Wij kunnen zo moeilij k begrijpen dat bepaalde 'status'-gevende projectcn, b.v. kcrkbouw. of een grooi mededelingenbord bij de kerk, ~o beInngrijk kunnen zijn in
andere landen.

-

" Maar er zullen ook andere verschillen aan bod komen,
meer van culturele aard. De in onze o p n al te gemoedelijke omgang b.v. met de overheid en overheidspersonen.
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Wil zouden graag een kritiwher instelling prdeiti-en.
%ilr v c r ~ c c dan
t
niet dat b.v. in Indonesië rekening gehoiiden intici wtiiden niet een Departenient van Godsdienst dal /.icli in veel bochten moet wringen om de roep
om een Isliin-staat te vooikoinen. En dat du5 erg gebrand
is op in~crrcligiciizeverdiaae~aaniheid.m.n. van christelijke zijde.

* Ook moet yelet worden op de omgang met kerken die
lid 7ijfi van de Indonehiche Gcmccnschap van kerken en
die lid z ~ j nvan de Wereldrand van Kcrken. Wij mogen
nn? in Nedei,lnncl verheiiscn ovcr dc vrijheid om oni vrijhl ijvend op te stelten van b.v. dc Raiid van Kerken. In Indoneqie worden de Ge~e,juGerejja RRciimasi hi Indonesia
(de Gerefortneerde Kerkeri in Indonesic) om die vrijblijvcndheid argwanend bekeken. Gelukkig hoiiden zc het
tcit nu toe vol. Maar zo'n sitiiatie eist wel een sterk rndonesisch kerkverbrind. Wij moesien juist ook daamm dát
kerkverhnnd qtimuleren en dat finnncicel stciinen.
* En, aan de andere kant, moet mcn niet direct vreemd
npkijken, wanneer ook contacten worden gelegd met andcrc kerken. Of ook, zouden we niet blij zi,jn wanneer
dáhr barrikver worden doorbroken. terwijl dat ons hier
nict Iiikt? Ik derik b.v. aan contacten met de kerkcn clic
vnortgekrimen 7ijn uit zendingswerk vaij de Gerefonnccrclc Gemeenten.
Erkenning van Christus' wenk
Dic gcdachte werpt ook de vraag op hoe we regen de bc\iiiande Christelijke kerken in het buitenland aankijken.
Kunneii wc daarin erkennen dat Christus ook daar zijn
scliapcn ver~aderde.Natuurlik niet om afval ei1 dwaling
maiir clp de koop toe te nemen. Of als in een roes, afstuiven op het woord van een enkel goedwillend perswn.
Maar Iet b.v. op Brazilië, waar een Presbyteriaanse kerkgemeci~schapafscheid neemt van de Wereldraad, Igere,ja
Presbi tcriun do Rraqil. Waar leidinggevende personen de
gereformeerde Schnftheschouwing als een verademing
verwelkomcii. Dan oiitstaan toch nieuwe, ongedachte
coniacten? Ei1 daaimee nieuwe mogelijkheden. Wie denkt
oíik nict aan Zaire. Er zijn vragen genoeg te stellen, maar
wc begonnen, terecht. met de erkenning van Christus'
wtiiidcrlijke werk.

-

4.1.2 Vooru~~~crai.rlen
aan ';rrrdrlirig~n'gesteld
Ook dc zcndcling-l992 moet een eigen gezicht hebben.
Orik Iiicr cc11 paar voorwaarden die van hem gevraagd
mrigeii wordcn.
In~ctbaiiriiaar het oordeel van de nationale kerken
Vroeger wiis dc zcndcling t x h min of meer de cpiI van
het werk. Hij reiic dc \trakgie uit, hij opende dorpen,
stelde evangelisten aan, besliste hij doop en avondmaal,
etc. In samenwerkingsvcrbanclen is dat niet meer zo. Daar
maken de nationale kerken de dienst uit. Concreet, die
kerken zeggen waar dc ~cndelingmoet werken en wat hij

-
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giiat docn.
Dai vraagt niitiiurlijk geen klakkeloze liavalging van clk
beleid van de naiionale kerken, miar wcl ccn inxliikkeli,jke houding, in ieder geval gccn dornincicnde houding.
Z'n positie al grolendeels bepnnld worden door de inanier waarop hij zijil opdracl-itcn uitvocrt cn daannec her
vertrouwen van de kerken wint. Op die miinier kan jiiist
het 'van binnen uit' miswhien nog meer betekenen dan
de krachtdadig optredende zendeling die vroeger alle?
'van buiten uit' besliste. Wat een geweldige nieuwe mogelijkheden!

In staat creatief ons 'erfgoed' te actualiseren
Het beeld van de zendeling die maar wat door de bosseii
sjouwt en met een minimum aan theologische bagare z'n
werk doet is minder dan ooit op z'n plaat?. Het werk
vroeg en vraagt de uitewte inspanning en denkkracht om
de hoog te achten gereformeerde erfenis zo aan te dragen,
dat die concreet, actueel en reIevant is in totaal andere
orn?tandigheden. We zijn er stellig van overtuigd dat b.v.
de Catechimus, de Dordtse Leerregels en de gereformeerde Kerkorde universele geldingskracht heeft er1 dat
wc onï voor die geschriften en de vertaling ervan in het
buitenland helemaal niet moeten scliatnen.

-

Maar dat is nog maar het begin. Want hoe krijgt dat uriiversele praktisch handen en voeten? Hoe wordt concreet
duidelijk dat onze arijd om de Sacramenten wel degel ijk
vun belang is in hun strijd tegen het heidendom? We kunnen makkelijk invoeren dat elke 7ondag uit de Catechismus geprcckt wordt, niaar we moeten ook latcii 7icii
waiirom diit noridzakelijk ic; en hne je er civer preekt. Als
je daariii slaagt, Iieh je gretig gehoor. Maar daar is meer
voor nodig daii 'slaafs' de orde volgen. Trouwenï, dat
gcldt in Nederlaiid tocli net zo! Er wordt van de predikant
f n van de 7endeling gevraagd dat hij vaardig ic in het
hantcren van ons 'theologisch' hezit.
Wanneer je op zo'n manicr oog krijgt vocir clc hijzondcrc
situalie, kom t cr volop ruimtc voor jouw hijdragc aiui dc
'eigen klciir' viin dc vormgeving van de nationale kerken,
dc 'contextualisering' zo men wil, van de gereformeerde
theologie elders. De vaak niet-benijden 'bi-culturele' figuur van de 7ending kan dán juist een ?leutelfiguur wnrdcn. dic vrtieger ei1 nu creatief met elkaar verbindt: open
voor andcrc vormen, voor andere onderwerpen en vraagstellingen, andcrc oplossingen ook, maar tegelijk kntiwh
vanwegc bcsef van 1iistoric;che mi~rlapen. Berig met
Gods enc Worird in de concrete hi~tnrischesituatie van
Gods wercldaijdc werk. Hoe lastig, zwaar frusterend,
alle energic opciscnd dat werk ook maar iq, één ding staat
vast: Wie éSn keer dczc wijn geproefd heeft, wil geen andere meer.. .

- Lid worden van de nationale kerk
Iemand die zo nauw sainenwerkt binnen de nationale
kerk, kan in feite ook nfstiindelijk lid blijven van de 'uit-

~ciidciidc'k c i k . hne Iaqtig dat misschien ook kerkrechteIrjk tc rcpclcn valt. l'ereclit heeft Spakenburg haar zendeliligen nict bevestigd met eer1 ongewijzigd formulier voor
inis5icinairc clieliareii van het woord. Eeri volgende vraag
i?, ctaii ciiivcrmijdeli.jk: inneït die kveqtiging wel in Spakenbuig pliiatrvinden. waarom niet in Za'fre? En direct eroverheen: wiiarom intictcn docenten 'bevectigd' worden?
1~ het niet voldoende dat v ij aan hct begin val1 Iiun nieuwe werk de stipiilnties bij dat werk ondertckcncn? En nag
verder, rnishchien wel pijnlijker: wie regelt de financiën?
Mogen cle i~~iiionrile
kerken daar inziigc, inïpraak, medezeggencchcip of allccnrccht in hebbei17 Beliaald geen
'droge sioi".

pakt moet worden. We ~ u l l e ndooipanns voor dat werk.
welk onderdeel ook. gevraagd moeten worden. We hehben geen kolonien meer. waar wij binnen kunnen stappen
en de lakens uitdelen. Dit betekent niet dat de vele nngeopende gebieden nu maar dichr moeten blijven. ?lee, we
moCen als Nederlandse kerken aan nabijgelegen zusterkerker1 vragen wat zij aan dit werk doen, of jui5t niet kunnen doen. En of we dan sárnen wat kunnen doen, of inisscliien wel, in overleg, elk een eigen 'terrein'. We inogcn
de nationale kerken hierin niet negeren of passeren. Overtreding van dit principe 7al vroeg of laat het werk practirch zuur opbreken.

Vari de 7endeliiig zal mogen worden gevraagd dat hij,
mct helinud vati eigen identiteit, zich zo dicht mogelijk
aansluit bij rie iiationale kerk. Dat hij in ieder geval de gedachte voorkornt dat de 'zendende' kerk via hem als achterdeur toch z'n invloed wil uitoefenen. Meer dan ooit
nioet de zendeling onafhankelijk dienaar van Gods
Woord 7ijn, 7owei naar de 'zendende' kerk roe, RI!, naar
de nationale kerk.

-

Dat zal hein soms eerimam maken, omdat hi.j soms terwille vaii de nationale kerk afstiiiid van de zendende kerk
inoet nemer1 en een andere keer weer onbegrepen kritisch
liaar de riationale kerk inoet zi,in. Hoe meer hij echter laai
zien dat hij serieus lid is van hun kerk, ineerorst aan hún
problenien, inaar bovenal, hoe hij worstelt om samen mei
hen zich te laten gezeggen door Gods Woord en zich te
latcn clragen dooi de kracht van Christus' evangelie in die
context, daii 751 hij zijn schoven binnen drayen in Gods
scliuur, s'I 126 : 6.
4.7 CrirriYcr i*croi- Irrrid/<q~cn~i'ingsli~e1.X
Omdat alFe kerken onlangs het rappofl van het College
van Samenwerking over 'keuze zendingsterreinen' gekregen hebben, kan ik kort zijn over de criteria die we mogen hantereii voor het aanpakken van nieuw werk.

4.2. J 7 M W ' i ~ u W t ~ - e g ~ I s +
Leiding van de Here
Vari harte rluiit ik mij aan bij de opmerkingen van ds
Kruidliof n.a.v. de gelezeri SchriftgedeeIten, dat we oog
moctcn hehhen voor de weg die God tnet ons gaat. Zijn
leiding in de zeilding Iileek uit Handelirigen der Aposteleii, inaar dat is niets iets van de verleden tijd. Maar die
leiding is iiiet iet5 geheimzinnig<, maar juist het doefgericht werkeii ei1 bidden om open ogeri voor de situatie te
krijgcn. Dat ir o.a. vrageti om overzichten. Zo zie ik teniniiiïtc dit verhaal in dat kader. En dan vragen, bidden,
wmcn ovcrIc~gcn,e n ïamen besluiten over de weg die
God dan wijst.

-

Ovei leg inct iiationalc kcrken
Een twcccfc algeineiie regel is dat werk iii het buitenland
niet ~ (niaar.
i
ztinder cunïultatie met kerken daar, aange-

-

4.2 .Z Sperifiekefuctor~n
Tijd
Er kunnen speciale momenten rijn waarop deuren dicht
of open gaan. In grote delen van Oost-Azië. b.v. Vietnam,
mocstcn de zcndclingcn het land vcrlaten na de omslag
van dc Vietnam-oorlog. Tot op dit inoment is hei uiterst
moeilijk daar binnen te komen en te werken. Wccr anders
ligt hct in ziirc. Dc tijd liet tocn nict toe dat we de Zairese kerken in hei onzekerc lieten over o m e hulp. Die stap
rnóest worden gezet. Nu de Mobutu-politiek niet toelaat
dat zendelingen daar heen gaan, moeien we niet concluderen dat we géén taak hadden. Alleen, we moelen diezelfde taak mogelijk anders uitvoeren dan we eerst dachten. Werken vanuit het buurland b.v. is niet onmogeli,jk.
En dc al bestaande vorm van hulp via koiie werkbetoeken is ook nog nict iiitgcput.
Overduidelijk is dat de va1 van hei communisme in Oosteuïopa een deur geopend heeft. Voor het evangelie. En
voor van alles cn nog wat. Hier speelt dus een dubbele
tijdsfactor ecn rol. Dc 'markt' kan zo overspoeld worden
in korte tijd dat we 'tc laat' komen. Daarom moei e r grote
aandacht zijn voor de bestaande contactcn via Fundament. Daar liepen lijnen, daar hiid God al wegen geopend. Als er in andere tijden uitbreiding van die mogelijkheden is, heeft dat voorrang boven totaal nieuw en
onbekend werk.

Zo'n tijdsfactor kan ook een rol spelen t.a.v. werk in Esrael. Ik denk niet dat we hier een algemene discussie over
al of niet Israël moeten voeren. Maar als die kant op
wordt gedacht, dan is inderdaad een door STEVAJ
(Stichting tot Evangeliegveernrekolndigingaan het Joodse volk) de komende vacature een overweging, waar op
moet worden gerea~eerd.

- Geschiedenis
Zonder de geschiedenis te verabsoluteren mag die wel
een rol spelen. Als Nederlandse kerken zijn we jarenlang
bezig geweest in Indonesië. In feite al vanaf de 17e eeuw.
Er zijn speciale banden gegroeid, er is veel 'kenni~'in
Nederlandse bibIiotheken, er zijn meerderen die de Indw
necische Laal spreken. er is 'know-how' bij de zendende
kerken.
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Die blikrichting mnet niet 70inaar worclcn iifgebugen. Dat
7nu te veel dood kapitaal hctckcncn. Tei4echl proberen

zendende Lerkcii laiigcrc lijncii uit te zztten naar de toekomst nin de hand inct Iiid(incsit aai1 te hotideii. Misschien kan 7.0'11 Iieleid ook iets hctckcneii voor de Indoneïicche nf MoFukse ge~iiecnscliapin Ycdcrland?

I
i

,

Ecn sourlyclijh vcrhaiil roti voor Suriname kunnen gelden. N u er weer i i i Paramaribo wordt gewerkt. door een
7eildcling vaii dc Orthodox Presbyterian Church). kunnen
uudc contactcii wcer opleven. Die ook z'n waarde kunnen
hehhcn vot~i.dc Surinaincr\ In NederIand.
'Gavcn'
Het is inisschieii ook goed. in alle bescheidenheid, te proberen cle vriiiig te beniirwoorden: waar zijn we 'goed' in
ais Netlerlandse. _cereformeerde kerken? Welke hij~onderc yaven heeft God ónh in de loop van de k e r k g e ~ h i e d e nis gcgevcn. als kerken, maar ook als perwnen? We tnogen dan m.n. tlenken aan gereformeerde 'deskundigheid'.
We ~ i j nblij met de opleiding in Kampen en de lijnen die
daar in de loop van de tijd werden uitgezet. Daar zit VFCI
in dat volop bruikbaar :.i i11 andere llandeii.

-

Ik denk m.n. aati de waardering en uitleg van de bijbel als
Godc Woord, i.v.tn. vaak voorkamendc Schrifkritische
opvrittiiipeii, het verhundxinatigc cii kcrkgcrichie denken.
i,v.rn. veel evaiigeliïcli elan. ook nodig in zakcn iils kerkverband en kerkrecht. Ook dc crkcnnins diit Christus het
hele leven wil vullen, c ~ palle tcrrcincn, hct zgn 'culttiui'mandaat', is onï hepaiild nict vrccmd. M.n. de uitwerking
daarvan ~ i pnnderwijsgcbicd hccft ook in hei zendingswerk veel aandacht gekregen.
Nogmaal?, geen eigen róetn, maar dank baar 7clfbcwustzijn vanwege her zicht dat de Here onc gaf mag een rol
cpelen in de taakstelling. Vaar analogie van Ef. 4 niogcn
we onT afvragen welke 'gaven' wij hebben nin andcrcn te
helpen hij de groei naar Cliristiiï toc.

!

Al naar gelanr de vraag kan ook de hulpverlening langdurig of ipcideriteel zijn. K r ~ t cseminars in b.v. Oo~t-ELIropa vragen een andere aanpik dan de kaderopleiding in
Zaïre. Een theologixch docciitschap aan een MTS in I riaii
Jaya heeft langere adem en ccii andere nanpak nodig daii
thenloglsche iip~radiiigvan wcrkers in Veneziiela, al was
het alleen maar vanacgc de laal. De hulp kan ook 1n.n. in
een heginfusc gcvriingcl worden, b.v. openlegpiiig van cen
gebied mct teclinische know-how. S o n i ~op ecn bcpaald
onderdeel, h.v. bockhotidkunde. kerkeli-ike administratie
of muziektechnisclie hulp i.v.m. de vormgeving van de
eredienst.
Vandaar ook niijn stelling dat niet persé elk pro-jcct cven
langdurig inijct rijn. We moeten letter1 op de ondïideleii.
op de fasering en de dosering. En laten wc niet vergeten:
alleen al de gedachte dat een ~iationalekcrk Ach verzekerd wect van een beschikbare en oproepharc piii-inerkerk, betekent een ~ e w e l d i r esteun in de rug.
Grooite van het budget
Er inng ook nadrukkelijk rekening gchoudeii worden met
de financiële arrn5lag van het rcssort sameiiwerkende kerken. Niet om het quotuin te vcrlayen. maat jukt om de
gootte ervan een rol te laten spelen bij de keuze. Welk
Froter of kleiner project kuil je aiin? Ei1 voor hoelang?
Mogelijk het ene jaar een eenmalige financiële bijdrage
voor de bouw van een qchnol. Dan weer over meerdere
jaren kleinere b ijdragen voor kcrkbou wprojecten, of voor
de reizen van theologirche ílocenten, piAoduktieen uitgave
van tesmateriaal. En dan nict de gebruikelijke kocten vcrgeten, benodigd voor ccn iianiiil zendelingen in vaïtc.
fulltime d i e n ~ t .

-

Deze factor betekent ook dat GcIderland niet perse als
hele PS met één project he7ig moet zijn. Het is vmrstelbaar dat ervoor gekwen wordt, pcr classis of met twee
classes iets aan te pakken. Als dat uiteraard maar wel in
t
werk
goed gezamenlijk overleg gcbeui-i, ~ o d a kgorinen
niet haIverwege hoeft af tc breken.

- Aard van het werk
Samenhangend met de 'gaven' mag ook gekekcn worden
naar de aard van het werk. Nationale kerken kunncn htin
verzoeken op tafel leggen. wij van on7e kant mogcn nagaan hij welk soort werk 6n7e gaven het meest tol ~ ' n
recht konien. Wat in 't klein op hct zcndingstei~einalt~jd
een rol $peelde hi,i de plaat\ing van wcrkers en evangelisten, 'de beste op de beste plaats', mag cioh in 'z groot een
rol rpelen. Znael bij Iici iiiinvaarden van bepaalde projecteil. als h1.i hct uitztxkcn van bepaalde mensen.
Nriar het rich laai iian~ien. al onze hulp het meeqt in de
sfeer van hei theologisch onderwijf liggen. Dat kan inliouden werk aan een opleiding voor predikanten enlof
evangeliaten, maar ook het opzetten en geven van kaderctIrhussen eii seminars t.b.v. de gemeente-opbouw, niet
o.a. hel tiiigeven van een samenbindend (kerk)blad.
. -. -.

-
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C.J. Haak

OP MAAT

KINDGERICHT
Een hand

op je schouder

Het Nederlands I3nghlacl tieefr elke heek ccn iipaitc pagiiia onder de kop: Opvoeding ei1 Onderwijs. Driiirii~ïtaail
allerlei artikelen en wetens\i~aarcliglieden vorii oudeieii
over jntigereri. Een van die pagina'?, die hct dc inocite
waard inahei1 oin de7e krant als een ii~elkornep s t in huis
tc hchbcii. Maar dit ter7E jde.
Op dic piigiiia prijkt nienigtnaril een eenvoudig schilderijije. Ecii cinili,jst tafereel tnet een tekct en een tekening.
Echtc kunït zal inen het niet noemen. Echte kunst kom je
in ycrcforineerde hiiiskainers dan m k niet zoveel regen.
Je ~ o i iIici brilkikiinst kutinen tioeinen: mooi handwerk
villi ioegcwijdc incnsen.
Ik bedoel de riibrlch van Willy Hakker-Huizinga, met de
daarbij paclende ickeiiiiig van Tjeerd Veeristra.
i
de7e stukjes aange~proken.
Veel rnencen voelen ~ i c ldoor
Hij ïotninigen loepen Le weerstand op. E i i aaiital van die
hijdrugen zijn _cebundeld in ccii boclqe. En als je 7e dan
weer een\ doorleeat koint de vraug op: wat heb je iiu aan
deze verliiilen. [h Ibcn vaii inening dat de zin van deze
'kopieerkiinrt Lnn hei dagclijksc Icven' 7eer treffend i \
uitgedrukt iri de ti[el vnii de bundcl: 'Een hand op je
schouder'. !ti een verwarde wereld, wiiarin vccl mensen
d c knesï kwijttaken als het parit om de be_geleidingban de
jeugd. werken ze als een oase van riist cn hcmoedigine.
Men vergeve niî,i hei clic hé-mati~cvan deze orniclirijvirig.

T e romantisch?
Heit heeft niet veel zin bij dere bespieking rip de inhciiid
van Iict hoekje in te gaan. Je moet tle sruk,jes l e ~ e nei1 vcrwcrkeii. Er de.;riootlc zelf of in groepsverband incc in diic~issieFlian. M;i;iiALe Ieneir ~ l c hniei vt)íii cc11 openhaar
deliat. Mij intere\ieert veelmeer de 4 e e r dic zc oproepen.
de _cee\t vari w;i:irui t ze lijn geschreven. Illuïtmtief daarvrior ic hontclïtuk 16: 'Een heiinweekind'. Daariii gaat
hct cindci andere over trieisje<boeken, die Max de LaiigcPraainsnia ge<clireveri heeft. VroiiweIijke Iczcrs wcten
dircct civcr wie het d;ìn paiit: Goiid-Elsje. Ik ken dc aciic
ban dc boekenplank in de huixkiimer, ook al heb ik e i zclf
b ~ in~iii
j
weter1 nog nooit eer) deel vrin geleren. Maai ik
hegrijp hccl goed wat de7e schrijfcter met hans boeken
heeft wi llcn hcreikeii.
Willy Bakkcr tekent het als volgt uit haai- mond op: 'Ih
kom rcli" uit ccn warin ne\t en waï nog jong toen ik ani]
(Ieze serie hcgcin. Satcs heli ik 7elf in niijn leven inderdaad erviii,eii Iicic aiidcr\ de werkel i-jkheid voor veel niensen i\. Toch hcn ik niinantiwh hlijveti schrijven. Uit een
sterke behoelìc xiii waiinte en harmonie. Weet je, ik ben

ccn Iiciniweekiiid. Ik kan 7n intens verlangeti naar eeii teven 7nndet wanklanken. Dat verlangen i $ de ondertoon
van mijn sclirijven geweest.'
Nu 7ullen er ongetwijfeld vrouwelijke en mannelijke vormen van rornaiitiek heïtaan, toch spreken deze woorden
nie sterk aan. Eeii aantal jaren geleden 7ond de I K O N een
scric uit ovci jongeren. Precieï 7oals ze zijn. tegenwoordig: Kanjcrs. Jongcni en ineiïjes van vijftien, 7csticii jaar.
Opvallend in die serie wa\ hoe heel oppervlakkige rclatics binncn dc kortite keren leidden tot zeer iiitieme contactcn. Vei vooriliit de jongelui e i emotioneel niin tne waren. Tcrwijl die7elfde jongens en ineisjei, wanneer er
echie licfde in hct spcl kwam, onzeker wcrden, Iiulpcl»oi.
over_revoelig, 'schwiirmci-iscli', oudciwct5 vcrlicfcf.
In die gespleien wereId groeren ook onLe kinderen op. En
al zullen ze zich nier in alles gedragen aIs de 'kinderen
van deze wereld', ook bij hen is er vaak een g o i e kloor
tucren innerli,jke emotie en uiterlijk gedrag.
Juist onder zulke omftandirheden kan begeleiding. die
warmte en hannoirie uitstraali. viin onhchatbare beiekenis
zijn. Als rnen dat roomantiscli wil noemei], vind ik dat
best. Ik heb niets k9en romantiek.

Begrip voor het kind
W El l y Rakker vraagt begrip voor menyen. Mensen met
hun hebbelijk- en onhebbelijkheden. Bevnon-echte en
achtergestelde menqen. Ze roept ons op om ons te verplaat5en in de leef- en gedaclitei~wereldvan de ander.
Naar de regel van de Here Jezus: wat gij wilt dat u de
nienïen doen, doet dat aar1 de ander.
In Iict hijzrinder hiiidt 7ij onï daarbij de kiiideiwcield op
het hart. Sonis wat eenijdi:. orndat je ~ i ueenmaal getroffeti wordt door hijzoridere qituatie?, door bfj~andereuitïpraken. Maar altijd zo, dat je erover moet nadetiken.
Toch zit ik juist hier wel een5 rnet een vraag.
Het ic; goed wanneer ouderen al ie moeite doen oni 7ich te
vciplaatien in het leefklimaat van hun ki~idcrcn.Hct i \
trouwen5 piachrig wat je dan allemaal n~itdekt.Je leeia .je
kinderen veel beter hegrijpeii. En bovendien is het vtirinend voor je zelf.
Manr hct is toch niet de Iiedoeliiig dat wij kinclercn iillccn
inaai biiincn hun eigeii den kiaam beiiadcrcn. 1k hcdrlcl:
kiiidcrcn iníictcii op Iiuii beurt leren hegrijpcn dat ~i~idcrcn
Icvcn in ccn vtilwasscn kliinaat cii dat zc van diiaruii
spreken en hiiiidcleii. Gríicicnd hcgrip dririrvocir ~ u dan
1
ook de kindei-e11op hun beul? moeten voiinen.
Nu denk ik niei dai inevrouw Bakker d e ~ \ielling
e
zal bestrijden. M a a i - ~ nv
o cn dan bekruipt me hci gevoel dat Le
hem wat onderbelichi.
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Kind en kerkdienst
Ik wiI dat illustreren door wat niet in Iict boekje, maar
meer reccnt wel in de kraiit geïchreven is over kinderei-m
in de kerk.
In de eerste plaats: over de hoofdzaken zijn we het wel
een<.
Kinderen horcn i r i de gehunc kerkdienst thuis. Kindernevendiensieii hchheri alleen ccn functie in situaties of landen. w;irir kindcien een christelijke opvoeding of hijhels
(inderwij?,cip school ontberen. Bovendien mcicten kinderen zich ook tli~iisvoelen in de kerkdienst. Ze Roreii erbij
cri ze inogen clat merken ook.
Maar riu is het voor mî,i cic vraag of dat aot uiting moet
kninen in activiteiten blnncn c2e eredienct, mct name tijd e n ~de preek, die ïpecianl op kinderen worcien gericht.
Eigcnli-ik 7,ou ik dic vraag iri een vccl hreder kader willen
b e ~ i c n :moet je in de preek bewuit aandacht gevcn aan
bi,jzr)iidere caicgorieën: ouderen, alleenstaanden, gehandicapter~.kinderen.
Desc vraug \<lil ik hcst bevesticend heantwwrdei~.Maar
tlnn niet in itri~cii~rccl
opzicht. Ik bcdoel dat bij de c~p7et
van dc preek specialc aandacht wordt ingeruimd voor
kerkganger<. die viinwcge hun aard een aparte plaats in
de gemccnte hebben. Mct woiider van de kerkdienst is nu
juist dat die ene bood\chap op een verstaanbare wijre
tnoei worilen doorqegcven aan zo'n enorme verccheidenheid van inenqen.
Apartc aandacht aan bij~onderecategorieën zou ik allcen
dan willen geven. waiineer de boodschap van de prcck.
de ickst of de ritiirgic daar 7elf aanleiding toe geeft.
Ik wil duï niet via dc kerkganger naar ecn aanpassine van
de boodschap. Maar viii de boodschap naar hen, voor wie
de tekst bizondere betckcnis heeft.
Dus. om het tot hindercn te beperken: niet kindgericht.
rnaiir theinrigerishi wcrk7arirn zijn.
Dat betekent dal ik doorgaans prcck 7onder speciale aandacht te geven aan de kinderen i11 clc kerk. Waarbij ik me
ervaii bewurt ben dal de boodschap vocir het grootste dcc1
over hun hoofden heeiigaat. Alleen wanneer de tekst er
aanleiding voor geeft, cloc ik tn'n best dc aandacht van de
kindercn te trekken.
Overigcnï i ? dat ontzaglijk inoeili,jk. wat ik me2 twee rccenic voorbeelden uit de praktijk wil duidelijk maken.
Ti,jdens een hiiwel(jksheve~tigíq zat een hele 'derde
groep' bij elkaar in dc kerk orn de juT iils bruid te bewondereii. Voor die kindercn heb ik aan het eind van de preek
de bedocliny nog eens apart verteld. AIIecn, oin hun aandachi tc trekken moet jc heel bewust toon en ternpo onderbrzkcn. En na zo'n twee minuten vervluchtigt de concentralie al weer, zodal J E dan wel gelegd moet hebben
waa je zeggeti wilde. De ouderen vondcn het prachtig,
maar of dc kinderen er ccht ietq aan hebbcn gehadr? Ik
heti er niei zcker van. Eigenlijk lilkt het in dic situatie alleen wannccr je vrin tIe prcck~toelafkom t, dc microfoon
ineeneemt cn tusïen die kindcren in gaat s~aiin!
Op een ~ o n d a g7at ik als giiït in een kerk. E e n collega
had een tckst gekozen, waarbij de Here Jczus zelf een
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kind in het niiddelpunt plaatst. Daaiotn begon hij zijn
preek me( de kinderen apart toc te spreken. Een heel gocde greep, volgeni mij. En hel lukte hem prima. Mijii s i n dacht wna d a i ~ook gericht op dc reactie van d e kindcrcii
om me heen, die Iieel actie[ luisterderi. En toch constuteerde ik hetzclfcie verschi,jniel: na Iieel korte ti,jd vervluchtigt de aaiid:icht. Als je zoictï doet voor kleinere
kinderen, moet jc het in een paar zinnen kunnen klaren,
hlijkhaar.
]e hoort

erbij

Op grond van deze ei1 andere ervaringen geToof ik niet LO
erg in een aangepast gedeelre van de preek voor kinderen.
Ik vraag me ook af uf dat nu wel nodig is. De7elfde kinderen krijgen, als het goed is, intensieve iiandnclit thuiï.
Via het lider er wijs ontvangen 7e elke dag van cle week bijbels onderwijc op .schriel. Als ze oudei- worden ontmoeten
ze de dominee elke wcck op de catechisatic. Ir het voor
hen nu zo moeili.jk ie vatten dat de preek er i \ vooral voor
de ouderen? Kun je aIs ouders riu echt niet uitlcggen dat,
wat diit betreft, hun rijd echt nog wel komt? Y11 is dat niet
mijn Inatstc woord. Want, ook al zal ik niet in elkc preek
met behulp van de k!eute~jufenige 7innen aan de kleinen
wijden, toch hen ik het gronciig met inevrouw Bakker
eens: de kinderen moeten wel liet gevoeI hebbcn dat ze
erbij horcn.
Alleen, cim dat doel te bereiken, kun je volgens 1ni.i heter
andere middelen te baat neinen. Relangri,jk is diiarhi.1 de
houding van de ouders. Latcn zij het toch alsjeblieft iiiet
aan de dominee overlaten. Zodat 7e mopperen wannccr
die hun kindertje? niet heeft toegesproken. I n en na dc
kerkdienst kun je als ouders voor je kinderen ontzaglijk
veel doen. Zou het niet een hccl goede oefening voor ciuders zijn wanneer ze stelselmatig de boodschap, die ze
zeIf uit de preek hebben inegenomen, op het niveau van
hiin kinderen t h u i ~terugvertellen? En dan heb ik hct iiiet
eens over alles wat in de liturgie samen te bereven viilt.
Overigena kunnen we juist op dat gehied, als we tenminste niet al tc lioogkerkelijk denken. voor kinderen best
meer doen. Oin nog even naar dat eerste voorbeeld terlig
te keren: dat groepje kindercn inocht direct na de dienst
de juf vanaf het podium voor de preekstoel twzingcii. Ik
denk dat dat Iiiin veelmeer hij de zaak betrokken hccft
dan die paar 7innen in de preek.
Maar ik ~ u hier
u ook aandacht voor een ander aspect willen vragen: kinderen kunnen zich prrma tliuisvoeIen in de
wereld van grote mensen. Ook al bemoeien die grote
mensen zich nier eens met hen. Het7eEfde verschijnsel
neemt ook Willy Rakker meer dan cens waar. AIS w i j ze
nu maar laten merken dat dar een wereld is waar we inet
alle liefde val) ons hart bij betrokken zijn. Dan zal dat een
uitxtraling hebben, die Iater van groie bctckeniq blijkt te
zijn. Is het niet zu dat kinderen juist die grote-mensenwereld zo graag in hun fantasie naspelen? Ook al kgrijpen ze er de bedocliny nog niet van, al spelend worden ze
er wel in ingewijd.

Een uitdaging
Hoewel Willy Bakker reeli di qcuisie wil uitlokken, ~ o u
ik het toch op prijc stellen wanrieer ze op mijn vragen en
opmerkingen inging. We kennen elkaar, zij her op afstand. wel een heetje. En we weten van clkaar dat we bij
veel in diqcii~sierijnde 7akeii de7elfrlc lijn ~iit~etten.
Juist
daarom ben ik eigenlijk wel henicuwd naar haar commentaar.

M. Folkers
I i i dczr bijdi:i;e i c hecproken: Willy l3:ikkt.r-Hiii~iripa,E o i Iiund o p je
.\(./IoI~LIPI,, K a ~ n p c i1WI.
~
P~-ij\,f 17.90.

BUITENLANDSE KERKEN

EEN JAAR
STUDEREN
IN OXFORD
Stel, je supervisor zegt: 'Niet onaardig,
maar de volgende keer een beetje meer
nadruk op de analyse'. ]e weet dan zeker
dat je essay beneden de maat is en dot je
het niet in je hoofd moet halen om nog
een keer zo'n verhaal te leveren. Een van
d e vruchten van een jaar studie in Oxford
is, dat je gevoel krijgt voor
'understatement' Gelukkig starten de

Zojuist verscheen:
HANDBOEK 1992
ten dienste van de
Gereformeerde Kerken

(redactie:dr. W.G. de Vries)
36 NIEUW: register op verenigingen etc
% NIEUW: de rubriek 'Buitenland' over-

zichtelijker en meer compleet

* statistiek en 'grensverkeer'
* Jaaroverzicht: herdenking 1892, Re-

formanda, de Bond van Gereformeerde
Bijbelstudieverenigingen,
tien jaar De Wegwijzer, Gereformeerd Zorgcentrum en nog veel
meer.
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meeste studieprogramma's met een
kennismakingspakket voos buitenlandse
studenten, waarin gewaarschuwd wordt
voor de vriendelijke glimlach van de
studieleiders in Oxford.

Universiteit en Colleges
Dc stad Oxford dankt zijn internationale bekendheid aan
dc Universiteit. 'Oxford University' is een van de oudc;te
en beroemdste centra van wetenschap ter wereld. In dc
12e en 13e eeuw vestigden 7ich hier de eerste leermeestcrs mei hun studenten en werden kloosters en Colleges
gchouwd.
Sindsdicn is de Universiteit steeds gioier geworden. Op
dit moment srutleren zo'n 12.000 studenten in Oxford.
Dc Universiteit van Oxford is een ingewikkelde organisatic. Eigenlijk is het niet één uiiivcrsiteii, maar een verzameling van 35 'Colleges'. Een College is een woon- en
werkgemeenschap van docenten ('Fellows') en studenten.
De Fellows zijn verantwoordelijk voor de begeleiding
van de studenten en voor een dcc! van hun onderwijï.
Elke student heeft in zijn College cen eigen 'tutor' (inentor). Deze tutor bespreekt tijdcns wekelijkse 'tutorials'
met zijn studenten kofie scripties ('essays').
Elk College heeft een eigcn karakter en toelatingshcleid.
Leerlingen van dure ko.;tc;chalen gaan bijvoorbeeld naar
'Christ Church'. Als iemand met de hoogste cijfers van
de middelbare school koint, dan is de kans groot cEat hij
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;!;in 'Univcrsi~yCollege' in:ig studeren.
Srirnen vomcn dezc Colleges de Univeriiteii. 'Oxford
Univtrsity' is ccn iciort ~iverkoepelendnipa11 dat de colleges en exanicni rcgcli. Ook Iieeft dc Univer~iteiteigen
E,ibor;itoria cn ychoiiwci~waar IC.; g c y v e n wordt.
De srutlenien dic tocyclatcn wordcn tot de Universiteit
beginnen al\ 'Underyr;idii;iic'. Ali alles vlot verloopt.
kunnen zij in drie jaitr Inirn eerste griind Iialeii. Enkclc studenten studeren daarna nog. drie jaar door om een twcede
graad (doctorstitel) re halen. Theoretiych is het dus intigelijk oin binnen zes jaar af~e\iiideerdcn geprtimovccrd te

zijn.
Het studiejaar iian de Universilelt hestaut rilt drie trimesters van rictit weken. Gedurende die 'temis' ligt hct acceiit op het sclirijveri van eways en her volgen van collep s . In tie ïtudieperiode tu5Ten de 'termc' In moet in de
ecrstc studie.j;riren ~estudeerdworden voor het teelritingsexaineii voor hef volgende trimester.

l

1

1

Verschil
Na eeii qtudie van 7even jaar in Kampen Is het behoorlijk
wennen aan de rnanier van werken in Oxford. Opvallend
ir dc aiial ytische aaiipiik van vraaptukken in de Theologic cii de Ethiek. Sterk wordt ingezoomd op deelprobleincn, die vcrvofgens uirpebeend worden. Over het a l p
meen ic ei. op het 'Continent' meer aandacht voor het
vcrhiind tiiisen de verichi l lende specifieke vragen en het
geheel.
Verder is liet 'tutorinl' een inanier van werken die in
Kfiinpeii en de rest van Nederland nier toerepast wordt.
Rcgc!niatig nitieten stiidenten in Oxford een eway schnjvcn, iva:irin 7i.i een onrlerwerp analyseren en bekritiseren.
Dit werk mnet voorgele7en wo~deriaan de tutor. Die
gccft ílaii eeii uur lang commentaar op het essay en gaat
inet de xtudent in discuwie. Hij zal niet snel met zijn eiFen mening op de proppen komen, omdat de student zelf
hct dcnkwerk ninet doen.

Low church
De kerkcli,ihc kaait viin Engeland wordt gedomineerd
door dc 'Chiirch o f Eiiglaiid'. de AngEicaance kerk. Onder
leidin? van Hcndrik V111 onttrok d e ~ ekerk zich aan het
yc7.a~van de Pauc in 1534. Iii Engeland is. in tegenstelling tot Schntland, het aantal Presbyteriaanse en Gereformecrilc kcrkcn beperkt.
Op dit moment bergt de Anglicaanse kerk drie itrominFen in hliar. De Anglo-Cutholic stroming lijkt het rnee5t
op dc Rntiniï-katholieke kerk. De7e qtroming wordt ook
wc1 dc 'High Chiirch' geiioemd, omdat veel aandacht bestecd wnrdt aan de correcte uitvoering van de (traditioneIC) Eitiiryic. Een aiidere vleugel binnen de kerk is 'libenl'
(vrij/innig). Hct mccst venvant aan de ~erefonneerdetraditie i.; de 'Evangcliciil' nf 'Low Chiirch' in de Anglicaanse kerk. I i i dc7.c kcrken. die betrekkelijk zelfstaridig
opereren. wordt vurtgchoudcn aan liet gezag van de
Schrift cn dc officiklc helijtienix van de kerk (de 39 artikelen. ccn rcf(irmutcirisclie belijdenis, waarvoor Thonias
p
.
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Cranmer de basis legde in de Ik eeuw). Verder henadrukken deze kerken sterk de missionaire roeping van dc
gemeente. Opvallend is verder dat deze 'evringelical' kerken 7ich over het algemeen meer verbonden vrieleii mct
'evangelicnl' gemeenten in een atider kerkveiliand. dan
met vrijzinnige kerken binnen de Anglicaanie kerk.
In Oxford Iieeft de Anglicaanse kerk vier 'evangclic;il'
gcineenten. De lit~irgiei11 deze kerken wijkt in soinmigc
opzichren af van die in de Grefnnneerífc Kcrkcii. Aan hei
begin van de dienst spreekt de geineente ge7anienlijk een
schiildbelijdenis uit. Verder wordt Iret 'Onze Vader' yezangen en worrferi ver~chi
l leiide nnderdelen van de Iiturgie niet door de predikant uitgevnerd. Zo worden bijvticirbeeld de SchriftIe~ingenen het 'grote ecbed' gccla;iii door
de gcmccntclcdcn.

Evangelisatie
Stratci~isctigczien is Oxfnrd ecn hclangrijkc p1a:its voor
de kerken. Vcel srudcnteii die in Oxford studeren, krijgen
later invloedrijke pc~ïlticsin dc Britse sitinenleving. Ook
studcrcn hicr incnscn uit Azië en het Middcn Ooïten die
alleen tijdens hun studietiyd in aanriiking komen met het
Evangelie. Evangelisatie onder studenten krijgt dan ook
hoge prioriteit. De kerken in het centrum Eeg~enzich speciaal hierop toe.
Naasi evangelisaiie onder stiidenten, proberen de 'evangelical' kerken ook de christcn-studenten ie heyeleitlen in
het gcseculuriseerclc wetcnschnppelijk k1imaar van Oxford. Een van de kerken gccft zelfs cen gcesielijkc 'surviii~~
val'-cursus voor e t x ~ t t , i ~stiidenten.
Op het gebied van methode en aanpak van het evan~elisatiewerk is hier in Oxford veel re leren.

Christion Union
De 'evnngelical' studenten hebben tich geor~aniseerdin
de 'Christian Union' {CU). D e ~ estudenienvereniging is
aangesloten bij de IFES (Internarionril Federation of
Evangelical Students). De Union probeert studenten te
motiveren om op de Univerfiteit en de Colleges te getuigen van hun geloof. Op de Colleges organiseert de CU
bijbelstudies waar ook niet-christenen voor uitgenodigd
~ nacht met hun
worden. Omdat de CU-studenten d a en
College-genoten optrekken, is er veel gele~enheidtot
evangeliseren in woord en daad. Veel Oxford-wdenten
zijn in het verleden tijdens hun studietijd lot geloof gekomen, mede door contacten met CU-studen ten op hun College.
Joost Smit

De ;iiireiir ïtiideen in Kampen c11i\ dit jnnr

vzrbondrn aan hcr 'Whitcfield Jnititiire'. een chricteiijk oiideisciek~ceiitriiniop het gchied van
cthick en ondcruils in OxTiird

MISSIOLOGIE

DE TIMMERMAN VAN MANILLA
Bii mijn arinkomct op het vliegveld van Manilla, de
hoofdstad van de Filippijnen, stíind br. Resty in!j op te
wachten in de hal. Gelukkig mitiir. Hoc zou ik anders de
weg v~ndenin die miljuenenstad? Mijn reisdoel war San
Pedro. één van de buîtenwijkcn van Manilla, 35 km vanaf
het centrunl. Br. Resty bleek ccn goede gids. Hij 7orgde
voor eer1 taxi naar he[ biisstation van dc jccpncys. Dat
7ijn kleine open bufjes die het grooiate deel van hct openbaar vervoer verxorgen. Ze worden helemaal volgepropt.
Eii dan gaat liet door het drukke verkeer. De mccrte passasierï hehheri een doek om her ~ e z i c h tegen
t
stof eii uit1:tiitgusscn. De rit duurde enkele uren.
Ecn paar weken geleden heb ik br. Resty voor het eerst
ontmoct. I n t3acolod op het eiland Negros. In een groep
predikanten cii ouderlingen van de Free Refomed Churches op de Filippi,jneii nam hij deel aan ambrsdrngerscursussen. De Frcc Rcfornied Chusches hadden de vrijgernnaki Gcrcforn~eerde Kerken in Nederland gevraagd
iemand le zcnclcn die hen enkele weken kon helpen bij
gemeciizcopbouw. In dat kader heb ik een aantal lezingen
gehouden. lk had een aandachtig gehoor en steeds weer
was er een Icvcndige discussie.
Enkele jaren gclcden zij11 de7e geref. kerken ontstaan.
Voomnmeli,jk uit iifscheiding van haptistengemeenten. En
de zes nog jongc prcdikanten hebben h u n opleiding gehad
aan Baptistische seniiriaries. Ze zijn ook nog enige tijd
dominee in die geineeliten geweeqt. Maar door studie en
oiiderlingc gesprekken kwamen ze tot de overtuiging dat
wi,i allccn door God%genade behouden worden. En dal
onre redding niet afharikelijk i? van de vrije wil van cle
rnenh, souls cip d c buptistische sem inariec onderwezen
werd. De Schriftuurlijke leer van de Dordtse Leerregels
overtuigde Iieii er van dat in de baptistische kerken een
dwanllccr wcrd geleerd. %o waren ze gereformeerd geworden, maar wilden nog graag leiding ontvangen. Mijn
Iczingcn hadden als oridelwerp liet genadeverbond en de
kindcrdoop, de roeping tot het ambt en de taak van de
ambtsdragers cn de kerkeraad. En ook de geref. kerkorde.
Na de le~ingcnrcckshielden de predikanten en ouderlin_gen vrin dc acht gcmcenten een besloten vergadering. En
daarin wcrd. na brede discussie. de gei-ef, kerkorde aanvaard voor dc Frcc Rcforined Churches op de Filippijnen.
Tegeli,jk wcrcl hcslotcn dat cip 1 5 jan. j.!. de eer5te classi+
vergaderin9 ~ o r wordcn
i
gehouden. Dat is gebeurd. Daarmee kwam er een belangrijk kcerpunt. Want tot aan die
clawicver~aderingwa\ de fciteli jkc sitiiatie: &én 'moederkerk' met zeven 'dochterkerken', cn dc algehele leiding
was bij de predikant van de rnoederkcrk. Dcze hiërarchi~ c h estructuur is nu verv:ingen door ccn federatief kerk-

verband van zelfqtandige kerken. De kerkeraden hebben
daarin de leiding.
Br. Resty veriegenwoordigde de huis~emeentevan Manilla op de classisvergaderiiq. Die vergadering ging nccoord met institueriny van de kerk te Manilla. Maar het
ligt ver weg van de andere gemeenten: een uiir per vliegtuig. Daarom vroeg de classi5 mijn hulp.
Zo kwam ik in San Pedro. Deze huitenwijk vati GrootManilla ligt in de Iieuvels met mooie vergezichten. Br.
Resty woont daar heel landelijk, de neger1 gezinne~i,
waaruit de gemeente bestaat. woiien dicht hij elkaar.
Twintig jaar geleden. direct na de Middelbare School w a i
hr. Resty naar Manilla gekomen om werk te mekeil. Allerlci klus.jcs deed hij, en kwam uiteindelijk in de boiiw
terecht. Na zijn troiiwcn ging hij zclfstrindig de h u w van
een huis aannemen. Soms met enkele helpers. Hij
schaamde zich het Evangelie niet. Als de loekoinsii~ehewoner op het werk kwam kijken. sprak de timmerman
met hem over dc cnigc Reddcr Jczus Cliristus. Hij heefr
zijn werk gezegend gezien: 'Mees daii eens is het gchcurd
dat iils het huis klaar was, ook de toekomstige hewoncr
klaar was: gcwonncn voor het Evangelie'. Mct dc nieuwbekeerden hield br. Rcsty Bij bclstudics. Zo ontstond in
die wijk een baptistcngcmcente, dic groeide en een eigen
predikant beriep.
In F 985 kwam ds. Joy Vingno, zijn brtier, rip bczw k. Die
vertelde dat hij tcit hct inzicht waï gckcinicn d~ttde biiptistischc leer ccn dwaalleer was. De gercf(innccrdc leer is
Schriftuurlijk zei hij. Br. Resty wildc cr nict aan. 'Ik
dacht aan dde warirsch~iwingvan Galatcn I . Dil is een ander evangelie. Van een engel mag ik het niet aannemen,
ook niet van mijn broer.'
Maar door ondcrzock van dc Bijbcl ovenuigde de Here
hem van de waarheid van de gereformeerde leer: het geloof in Jerus Christus en ook hct behoud door Hem is een
~enadegavcvan God, cn nict ccn prestatie van de mens.
Hij zweeg er ~ i eover.
l
Hij sprak er over in de gemeente.
Hij \vilde de kerk niet scheuren, maar kon een onschriftuurlijke prediking niet verdragen. Daarom scheidde hij
zich af. Enkele anderen ing gen met hem mee. Weer leidde hij Bijbelstudie bij zich aan huis. Langzamerhand
groeide de groep. De timmerman was de voorganger.
Toen zijn huiskamer te klein werd. liet één van de broeders in zijn huis twee kamers tot een kerkzaal verbouwen.
De zondagse samenkomsten werden daar gehouden, en
ook de door-de-weekse bijbelstudie?. Naast R e ~ t ydrnegen nog enkele andere broeders daarvoor de veraritwoordel ijkheid.
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Op de dag van inijn komst in San Pedro was er voor
'r avondr; een gerneentevergadering gepland. Het grootste
deel vaii de veertig 7ielen tellende groep was aanwezig.
Op clic vergadering heh ik gerproken over de roeping rot
hct unibt en de taak van de ~mhtsdragers.En over de gercfnrinecrde kerkorde. We hehbe~ide vereiqen gelezen
dic dc I-lcrc in I Tiin. 3 ~ e e f voor
t
het ambt van ouderling. Ecnstcininig was de gcineente om de drie broeders
die lot diisvcs Icidiiig Iiaddcii gegeven aan de groep, te
rocpcii tot het anibr van tiiiderling van de gemeente. En
otik de drie hnieífcrï voelden zich daartoe door de Here
:ernelien. Tneti ir er die avond nog een speciale eredienrt
zchouden, waiiriti ik niet het bevestiging~fomuliervan
otidcrlin~cii.Iicn in htin ainht mocht bevestigen. Uaarrnee
was dc Frcc Rcfr~riiicclChiirch te Manilla gei'nïtitueerd.

Yii d e ~ dienst
e
is cr mci dc biwcdcrs nog allcrlci bcsprtikei-i. Er / i , i i i irog kindcrcii van dc geineente ongedoopt.
Dal hccfi lwcc rcdciicii zegt hr. Resty. 'Wij hebhen geen
pi-cd~kiintom dc docip te kdienen, en de gemeente weet
ei iiog niei gcníicg van. Diit koint níig. Want ik ben met
de behnntlel ing v;~nde Heidelbergae Cntechismus toegekomen uari 7oridag 26. En in zondag 77 komt de kinderdoop aan de orde.'
De baptistengeineente die steedf kleiner worclt en geen
predikant nieer heeft, heeft br. Refty gevraagd ook eens
bi-i hen voor te ganti. Hij zal d;it doen. 'Ik wil jullie graag
de geief. leer preken. Maar wij willen geen baptisrendoininees bi.1 ons heliben te preken. Wij mogen geen verkeerde leer toelateti.
Rcgclniatigc proci 7it er in de geineente. Memen worden
dricir dc Scliriftuuriijke Iioodïchap getrokken. Soms i 7 er
afweer: 'Fs hij niet een tirnrnertnunl' Br. Resty zegt dan:
'Eeuwen geleden heeft men al in Nazareth tegen de
Ghrictur; ge7epd: "i5 dit niet de timmerman?" (Marc.
6 : 3). Maar ChriTtus i<de Enige Redder der wereld. En
deze timmeririari hier heeft geen andere Roodschap van
Heil dan van Hem, Die genoemd werd de Timmerman
van Nararerh.'
Dc classisvergadering van 15 jan. j.1. besloot br. Resty op
een volgende vergridering te onderzoeken overeenkomstip art. 8 van de K.O. opdat de Vrije Geref. Kerk van
Mariilla in hern een eigen predikant zal hebben. Maar zoalr I'aul~is als prediker tegelijk ook tentenmaker was
(Mand. 1 X : .?),7.6 zal hr. Resty dar1 ook gewoon timmerinan hli.jven!
'

J. Klarner
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WAAR KOMEN
ONZE PSALMEN
VANDAAN?
Sind? de 16e eeuw is het 7ingen uit pralrnherijmingcn ccn
prntestaritse aangelegeilheid geweest iii oiis land. In vri,iwel alle kerken in West-Europa die tot dc 'gereformeerde
gczindtc' worrlcn gcrckcnd hcbben ze een plaats gekregcii. Dc rcccntc gcschiedenis toont ons, dal verschilleride
inelorficën uit het zogenaitindc Gcneefse psalter ook hun
weg hebben gevonden i11 de Rcioins-Katliolieke Kerk, rerwijl in de Franstalige gehuorteïtrcck viiii liet Geneefse
psalter nog slechts een selectic wíirdt gebrtiikt. PiAoiestantse _geraiigbockeii waarin alle 150 psalmen gevonden
worden zi.in steeds meer uitzondering.
Over de herkomst en het h eb ruik van het Geneefse p~alter
worden regelmatig v r q e n gesteld. vooral op bijeenkornsten \vaar het onderwerp Lrtui;qie wordt behandeld. Het is
daarom goed om de belangrijkste gegevens eens te ordenen.'

Inleiding
Het Geneefse psalter dankt zijn ontstaan ani1 Jolianiics
Calvijn die als theoloog de strukturele betekenis van de
gemeentezanC formuleerde. Calvijn heeft 7ich daarom ingezet voor het doen verschijnen van e e n psalinberijiniiis
die door de genieenten waar hij voorganger was - ccrit
Straatsburg en later Geneve - kon worden ge7ongeii. Bij
het berijmen verzekerde hij zich van deskundige mcdcwerking, eerst die van de dichter Clement Marot en latcr
van de theoloog Théodore de R è ~ e De
. melodieëii waarop
deze berijmde p~almen werden ge7ongen warcii decEs
ontleend aan het kerkhoek van de Duititalige geinecntc tc
Straatsburg, miaar de rnee5te werden - later, tocn Calvi,jil
predikant in Geneve was - gecomponeerd door Cprrrrfr.~
r~~tltoreLT.

De eerste uitgave verscheen in 1539 te Straatsburg cn bcstond uit 19 psalmen en 3 gezangen. De gezangcn cn ïes
p~alinenin deze editie staan op naain vaii Calvijn. de
overige 13 werden door Marot hcrijind. Sindsdieli verschenen edities met een grmiend aantal bcri"imingen totdat in het jaar 1 562 alle 150 berijmde psalmcn tc Genève
het liclit zagen.
Berijmingen in de Nederlanden
Dar/iccri
Het complete Geileefse psnlier is in 1566 dank zij Petrus
Datlieen in ons land gekomen. Datheen was Vlaming van
geboorte. geliefd Iiagepreher en vooiAannstaandpredikant.

hel Kunstgenootschap Laus Den. Sulu,i Populo. Het maken van deze selectie weid opgedragen aan een aantiil
predikanten die niet dooi dc synoden, maar door dc Staten van iedere provincie werden gekozen. Toen dcze
nieuwe berijming in 1773 vcrscheen was iri de titel tc lezen wie de opdracht had g q e v e n : 'Door last van de floog
Mogende Heeien Staaten Generaal der Yerecnigde Nederlanden.. . ' Dc naam st~rtrrihrrijmrngof ~tuatsiiei.ijpi~/il(q
i < sindsdicii een _gangbare aanduiding gebleven. In het
jaar waarin dczc berijming verscheen werd ook de opdraclit tot invoering gegeven. 7~ kreeg mcn dc beschikking over een iindcre berijming, die nog ïtecds op de Geneehe melodicEn werd gezongen.

Hij vciiiialdc i11 korte tijd het Geneefse pratter uit hct
Frans o p een manier die dicht bij de mensen stond. Ouk
dc Cenecrse inelodieen ri;im hij over. Daarmee gaf hij te
kciincn d i i ~hij i11 de invloedssfeer van Calvijn stond. In
dc vocirrcde tip ~ i j npsalmberijming schreef Datheen. dat
de ovcrniime vrin deze melodieën bewust Iiad plaats gevonden en tot doel had de verbondenheid inct de Franstalige kerken. die al op andere terrcincn aanwezig was, te
versterken.
Nansr deze kerkpolitieke overweging was er nog een andere reden waarom IJatlieen de psalmcn had berijmd.
Naar zijn oordeel beqtond er nog gccn gciecte berijming.
Er waren wel berijmingen in het Nccfcrlands, roals die
van de Loridence ouderling Jan Utciihove, inaar daartegen
had Datheeri eriir;tigc bezwarcn van laalkundige aard.
Al voordat er e n i ~ esyntidc hestoild clie welke berijming
dan ook officieel kon invticren. werden Datheen5 p ~ a l men nnaqt die var1 Uteiihove b(i veischilIende gelegenheden. 7oals de hageprekeii, gezoiigen. Datheens berijming
waf in korte rijd populair omclat Iiij bij velen een uitstekende tiaarn Iiad als Ragcprckcr en leider. Bovendien
qprak 7ijn heii,jniins dc tiial van het volk. Aan zijn 'oerijmiiig was bovci~dicnde naain van Calvijn verbonden en
7 0 gaf Dathceii bli,jk van onverdachte rechtzinnigheid.
Verccliilleiide syiicidcii i i i de 16e eeiiw bepaalden dat alleen de7e hcsijming, hc5iaande uit de 150 psalmen er1 enkele gezangen, vtmr liiiiryisch gebruik in aanmerking
kwani. Daariiiee haddcii dc Gcneerse meIodieën een va?te plaats pekiegen in cic kcrkdiensren van met natne de
calvi~iis~e~i.
[ l p ',Yia~(~~i-/?rt~~~n~irìg'

Zoals we ge7ien hebhcn vcrtiialde Datheen de Geneefse
psaltnen uit het Friinï. Wi,i dced dat zeer letterlijk en daarmee ontitorid uiteraard ccn probEeein in de verhouding
woord-toon. 111 het Nedcrland5 is het accent immers aan
de woord-rtani geh(indcn. inaar in het Frans niet.
Lanp7atiieiliand grc>cidcde ontevredenheid over de pïalmen vaii Dathcci~.Di11 bli,jkt vooral uit het grote aaiital
psalinhcri,jmin$en dat in de 17e en 18e eeuw verscheen.
In de v~ioiiedcndaarop is te lezen hoe men over Dathccn5
herijmilip dacht cii dni was meestal zeer negatief, niet alleen vaiiweyc hct txilgebrciik, maar ook vanwege de
sleclitc verhciiiding Liissen woord en toon.
hitliccn~ hciijining k011 slechts vervangen worden door
ccn bciliiii viiii een nationale synode. Vanaf het begin van
cfc 17c ceiiw. na Dordt 161 9, bombardeerden dc Statcïi
echter elke poging van de kerk om zo'n vergadering tc
helcggcn. Mcn was ban9 voor de kerk als rnachtsfaktcir.
Pa\ iii F 7ci2 kwiim de toestemming van de Staten-Gcneiaal om Iict wcrk aiiii een nieuwe p~alrnberi.iming tc hcgiiincn. Alle synoden bleken van mening dat Datheen
bcrviingcn inciexi worden, maar ook had elke provincie
vticirkciir vooi een bepaalde berijmirig. N a kennis geiloincn tc hcbbcii van tieze voorkeuren, besloten dc StatenGeneraal in 1772 dat een selectie gemaakt 7ou woríì.cn i i i t
de her~.jniinsciivan Johnn Eusebiu5, Hendrik Ghyscn en

Intelberkelljke h ~ ~ - i j n ~ i n ( q
Dc berijiniilg van 1733 bfeef in gehruik iotdat in 1067 die
van de Interkt-kclijkr Sric'lititig i ~ l o l -d í ~PP.rufrnhri~~j~ii
het licht zag en werd ingevoerd in de inccsle proteïtaritse
kerken. Aan deze berijming was vanaf 1943 gewerkt door
dichter5 31s Marrinus Ni.jhoff, Muus Jacobsc, Willem Barnard, Ad dcn Besten, J.W. Schubte Norclholi en Jan Wit,
tcrwijl Adriaai] C. Schuurrnan inuzikaal adviheur was.
Vanaf 1953, na de dood van Nijhoff, werkten 7i.i in liet
conferentie-oord Dc Pirtri.shey tc Oosterbeek.
1n 1968 verschijnt de definitieve versie die door de Iritrskerkelijkc Stichtin<? i400r.dc Psalmher-ilrnrng werd ui tgegcven. Samen met 491 gezangen kree_g de7e bhalmheiijrniiig in 1973 een plaat4 in het Liedboek iFooi-d~ KP~-krri.
Opnieuw bleven de door Petrus Diitheen ingevoerde inclodieëii gehandhaafd.

1

Liturgie

'

Dc litiirgische context waarin hct Geneefse psalter is cinlstaan, is eerst de Straat~buigsccn vervolrenq de Genccfsc
liturgie geweest. We heperkeii ons lot Genève.
Men zong in Genève op twee rnon-ienten in de liturgie.
Dat lijkt weinig, maar in d c prakti,jk heeft de geinccniem i g een aanzienlijk deel van de dienst in h e x l a ~genomen. Toen het psalter was voltooid zong incn nainelijk
alle 150 psalmeii in cen periode van 26 wekcn, volyens
tahellen die voor elke dienst de te zingen psalincn voorschreven. Per week verdccld over drie diensteii: ztindagmorgen, zondagmiddag en woensdnyavond. Dat wil regi
de
gen dat per d i e n ~ teen dertigtal I?) ~ t r o f e ~door
gemeente werd gezongen.
e
ten grondslag heet(
Welk uitgangspunt aai1 d e ~ tabellen
gelegen is tot op hcdcii iiiet duidelijk. Vaït rtaiii in ieder
?evaI, dat dit noch het kerkelijk jaar, noch dc l e ~ i n ~ e n
(lectio contfniia) zidn gcweest.
In Nederland is het tot hei einde van de aclitticnde eeuw
op veel plaatqen gehruikclijk ? m e e s t orn de psalmen op
volgorde, van 1 - 150 te ~ i n g e n Ook
.
in dat gcvaI was er
geen relatie inet kerkelijk jaar of cchriftlezingJpreektekit.
De liturgie van Genkve is eenvoudig ei1 docirdacht van
opzet. Met enkele wijzigingen is dit lituigic-type ook in
Nederland in gebruik gekomen. Sommige ondcr~oekers
beschouwen deze liturgie als een overname van de cate-
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chunicncn-inis, maiir dc verwiintschnp ]net de middelceuwsc pi-cchdicnst. de Lgn. pmnues, is zeker zo goed te
verdedigen. Dc Geneefse litiirgie ren tijde van Calvijn
was als volgt:

!

Irotirni ( P s . 124 . 8 )
SchrrkíA~liJc1c~ni.i
Gcmecrrt~:ung
GI»n en opr-or>ptot ~cl>rrl:
' Dc l7r.i.c :i j mer U:
l u ~ ~wil
r i d r H P I *hiu'cl~t~.'
~~
G P ~ i,ooiP ~ 'rit, /ii.rc,kom i,rrliciirinp me/ de Heilige Geest
Sr hr$le;iny: p n pl-t~ck
I;~>oih ~ d c n ( q r h ~irj/loprrtd
d.
op pui-ufiasr run her On=r
Vu&iAi,ondmaalsgrh~d
Geloofshrlijderii r
~nst~//iii~qs~~nni-cl~i~

Zingen en spelen
Anno 1992 vindcii wc dc bcrijinde psalmen met de uit
Genève afkomstige md(idicEii in Iiet Liedlinrk voor de
Kei-lirn en i n het Gei-efoi-ïn~ri-d
Kerkboek. Wie terug kijk1
in de geschiedeniq ml tot de conclusie komcn dat dit opmerkelijk i<. Vier eeuwen lang zi-in dc7c mclodieën gezongen en gespeeld. maar ook rntiet gczcgd worden dat
ze 7ich vier eeuwen lang hebbcn kunnen siandhouden.
Want nok al 7ijn verschillende mclodieën geliefd geworden, even7eer i < liet een feit dat 7e gediirendc die vier
eeuwen veelvuldig voorwerp van kritiek zijn gcweest.
De eerqte gegeven< over de manier waarop men tijdens
de kerkdienst psalmen 7ong komen uit de Nederlandse
gemeente te Londen. Daar werd de gemeentezang geleid
door speciaal hiervoor aangestelde voorzangers die als
eersten een p d i n van Utcnhovc inzetten. waarop de geineente volgde. Volgciis hcscllrijvingen uit die tijd werd
er 'plechtig' ge;lniigen.
Uit de tijd dat Datheens psalmen werdcn geïntroduceerd
i q niet veel bekend. We weten dat de mensen tijdcns de
hagepreken uit psalnihoek.ies zungen, een opmerkelijk
gegeven iiit een periude waarin het analfabetisme zeer
groot was. Wel Cunvcnt van W c ~ c (1
l 5681, de eerste 'synride' van dc calvinisten, voorzag echter dat wanneer een
meer geregeld kerkclijk Icvcn inogeli,jk zou worden, ook
een regcling van de kerkziing gewenst was. Daarom stelde dit convcnl voor om in elke gemeente voorzangers aan
tc stcllcn, mccstal de schoolmeester, die de gemeente in
het zingen kon voorgaan. Sindsdien kennen we in Nederland tol in de 20e eeuw in de kerkdienst de voorzanger al
of niet door schoolkinderen ondersteund.
De schoolmeester had tot tank de kinderen in het zingen
van dc phalmcn ie onderwi,jzen. Deze taak werd zelfs gecoiiitroleerd in ccn kerkeli,jke visitatie van kosters, school-- ...

.
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meesters en organisten, met namc gedurende de tweede
helft van de 16e eeuw.
Er zijn ook gegevens dic bctrekkiiig hebben op de manier
waarop Iiet psalmhoek weril gehanteerd. We hebben al
gezien dat veel geineenten dc psalmen op volgorde van 1
tot 150 zongen, zonder diit dc psalm aan enig ander onderdeel van de liturgie was gerelateerd, een gewoonte die
in iecler geval tot het einde van de 1 #e eeuw in ons land
gevtindcn werd.
Vanaf het begin van de 17e eeuw zijn er veelvuldig
klachten over het Eiinktioneren van de voorzangerï en mct
de geineentezang ging het evenmin goed. Men had m w i te met het zingen van de meeste melodieën. Dat blijkt in
de eerstc plaitts uit het feit dat op vrij grote schaal liedcren werden gezongen die niet in het kerkhoek te viiiden
waren. Deze liederen zong men in iedcr gcval in het
noorden en oosten van ons land liever dan de psalmen
van Datheen. Geringe populariteit van de Genecfsc inelodieën mag ook verondersteld worden op grond van hei relatief kleine aantal melodieën dat in andere liedboeken
werd overyenomen. Voorts uit het feit dat liet stecds meer
de gewoonte werd pcalmboeken te dnikkcn waarin bij
alle strofen de melodie was genoteerd als hulp bij het zingen. En tenslotte 7ijn er nog anderc bronnen, waamit
blijkt dat het zingen van de psalmincl(idieën voor velen
geen onverdeeld genoegen was. De deshctreffende discussie die aan het begin van de 17e eeuw cip het Calhari.jnen-convent, een Utrechtse provinciale syntidc. werd gevoerd geeft eveneens een uitgesproken negatief beeld van
de mate waarin Datheens psalmen ingang hadden gevonden.
Naast het voorzingen door de voorganger en hef kinderkoor waren het voorspelen van de psalmmcladieën op orgels en op carillons middelen die men gebruikte om de
Geneefse melodieën meer bekendheid te gevcn.
Al aan het begin van de 17e eeuw war het zingen in een
ritme een uitzondering en bovendien werdcn de melodieën al zingend gewijzigd. Omdat de gemccntezanF zo
moeizaam verliep klonken er stemmen die pleitten voor
een rigoureuze reductie van het aantal mcldieën, want in
het grote aantal, 123, en in de moeilijkheidsgraad, werd
de oorzaak van de problemen ge~ocht.Hct meest bekende psalmboek waarin zo'n reductie is aangebracht is dat
van de Amsterdamse predikant Henricus Geldrop. Hij behield 40 melodieën waarop de 150 psalmen konden worden gezongen en gaf in zijn psalmboek aan welke rnelodieën hij handliaafde en welke psalmen op dezelfde
melodie gezongen konden wnrden. Geldrop was bepaald
niet de enige die streefde naar een psalmboek mer minder
melodieen. Soortgelijke vnorstellen zijn bekend van onder andere Con5tantijn Huygens en Gijsbert Voetius. Het
pleidooi van de dichter Jacob Revius ten gunste van de
Gerieefre melodieën was in de 17e eeuw een uitzondering.
Tal van berichten avcr de gemeentezang verzekeren onï
dat er niet alleen isometrisch, d.w.z. 'niet-ritmisch', werd
gezongen en dat de melodiecn werden gewijzigd, maar

ook tlnl er bijfonder Iiard en in een 7eer laag tempo werd
gezongen. Dc luiitstc twee verschijnselen zijn mede hei
gevolg gewccït viin dc 17e-ee~iwcegewoonte om tijdens
de kerkdiensi nict alleen iirt de herijtning van Datheen.
maar ook cn icgcli"jkcrtijd uit andere berijmingen te zingen. Er was, mals al werd aaiijieduid, keuze genoe? en
7elfq klonken r;itmeii met Datheens berijming hier en daar
een Frawtalige ver\ie. Oin dic rcden hadden de berijmers
die een riltenintief voor Daihcciis pïalmen uitgaven zich
ook gehoiiden aiin hci aantal vcr7en in Datheen7 berijni in€ 7odnt die te2elij k koiidcn worden ge~ongen.
Oni n u verbetering in .rlc gcnieciitezang aan te brengen
drong Conzr~ntijnHiiy~cns.in 164 1 aan op invoering van
orgelhegeleiding. Dc grotc stadïkerken hadden tot op dat
moinent we1 een orgel. maar liturgiïcli yebruik wa? door
dc Ihc-eeuwïe synoden verboden. Dat horirde hij de tempcldienst van het Oude Testament, een standpunt dat niet
keiinierkend voor het calvini.smc is. maar dat al in de
vroegchsisteiijke kerk werd 2evtindcn. De o r g w i ~ wac
t in
dienït van de biirgerlijke civei+heiden ïpeelde voor en na
de kerkdienït. Met name de psalmbewcrkingen vaii Jan
Pietcrsz. Sweellnck en Anthoni van Noordt zijn in die siiuatic pecornponeerd. Tijdens de dienst klonk dc gcmeenierang (rnífcr leiding van de voorganger met de sclrocilkindcrcn.
In hel iiocirílen vaii oni land werd echter riinstrccks 1 630
orgclhcgcleiding ingevoerd en in 1634 en 1636 volgden
Dclft c n Leiden. 1le yoede eivaringen dic Wuygens met
dc cirgclhegeleiding had gaven hem vrijmoedizheid om
~ i j nvotir\tcI te p ~ b l i c e r e n .Huygens
~
verwachttc dat de
steun V ~ E Rhct orgel de gemeentezang ten goede zou komen, snaar trit ~ i pheden wij7eri de bronnen in een andere
richtine. Waiit gedurende de 1 Xe en de I9de eeuw zijn cr
veel klaclitcn over de gemeentezang.
Een koitc (iplcvi 119is er ten tijde van de invoering van de
staatcnl~r(jminguit 1773 Feweest. Toen wcrd hier ei1
daiir gcprnlieerd om enig ritme in de gemccntezang te
brcn~cii.Dat deed men door de eerste en dc laatste noot
van el kc rcsel lanyer dan de vorige noten te laten zingen.
Bovendirn werden de regels niet meer aan elkaar gezon2cn. maar rustte de gemeente na iedere rcgel. Dat was tegcii,jk het moinent waarop de or~aiiisihet tiissenspel tu5sen de regels ten gehore brachi. Dere nieuwc maiiier van
zinsen itond bekend als de korft,~ingbrunt,urndat in een
Iioscr tcinpn dan vroeger werd gezongen.
De invoering van de orgelbegeleiding heeft oiidemccr tot
gevol: ~ c h a r idat 7gn. 'koraalboeken' werden gepiiblicccrd waarin begeleidingen te vinden waren die dc organiïtcn konden gebruiken. De voorreden op en dc ntitiitie
in dcïc k(iraalhoeken geven ons veelal inzicht in de manier wiiartip de gemeente werd begeleid. Er zijn plaatscli.jk verschiilcii gcweeït, maar op een enkel punt was er
enige unií'ormilcit. Zo blijkt uit de notatie in vercchillende koraiilbockcn die scdurende de I Xe eeuw verschenen,
dat de otpanisi tijdens het zingen van de gemeente versieririgen speelde, dic deel\ van inqtrumenlale herkomst,
maar deeis ook een wccrgave waren van de manier waar-

tip dc gcineente de Geneefse melodieën ?ong. Daarnaast
notccrt ccn aantal i i i Amïteadain gebruikte koraalhoekeri
dc melodieën volgenï de korre ringtrant. met tusïenspeIeli dic mcii gcwtinn was tussen de regels en ook wel tuxscii d c strofcn te spelen. Het aantal versieri npen was vaak
~ ígroot.
i
dat dc inelodie slechtï na analyïe herkenbaar ix.
Kenmerkeiid votir dczc praktijk wuï ook dat op clkc
voorlnatste noot vriii dc mclodic-rcgcl door dc or_paiiist
een versiering werd yespeeld, voor dc gcmccntc hct tckcn
dat de laaicie noot vriii dc regcl in aantocht wuï. DE gewoonte om de melodiccn uitbundig te verïieren en [,in interludia tussen dc rcgelï en de ïtrnfen te spelen verdwijnt
gedurende de 19e eeuw, dat wil 7.eggen wanneer we afgaan op de notatic in de koraalboeken,
In de 19e eeuw komt de kcikzang stccds mccs iii dc hclangstelling te staan. Zo stel1 de liervormde synode van
18 17 een 'commissie voor de erediensl' in die ondermeer
de betekenis van het ringen onder de riandaclit moet hrenyen en die dat onder andere deed door te wilarschuwen
'tegen alle hard en oilgeregeld geschreeuw' en dcior het
zingen in beurtzang, inmiddels op verschillende pliiatsen
ingevoerd, te bevorderen. Er verschijnen ook publikaties
over de kerkzang. Daarin vinden we niet alleen gegevens
over de praktijk. maar ook voorstellen om tot verbetering
te komen.
Helaaq werd deze aandacht voor liturgie en kerkmuziek
onder gereformeerden niet gevonden. Abraham Kuyper
heeft zich, op zijn manier, er wel mee bezig gehouden.
Hij 7ou echter gedurende meer dan een eeuw een roepende in de woestijn blijven.
Op de hervormde synode uit de jaren 70 van de vorige
ceuw weid in het kader van voorstellen om de herijtning
te verbeteren ook aandrang uitgeoefend om de psalmmelodieën aan te passen en voor een groot deel te vervangen. Fxn twintigtal werd bruikbaar geacht en voor de
overige zou een alternatief gevonden moeten worden. Er
waren echter ook verdedigers van de Geneefse melodieën
mal? de Haarlemse organist J.C. Bastiaans en de kerkhistoricus J.R.G. Acquoy. De laatste zette zich in voor verbetering van de nielodie-notatie en vond - het was de tijd
waarin de helangqtelling voor de liturgie begon te groeien
- gehoor bij de henlomde synode van 1892.
Terugkeer naar de oorspronkeli.jke gedaante van de Gen e e f ~ emelodieën was het doel van een door Acquoy ver7orgde editie. maar de invoering van ritme in de gemeentezang waq een proces dat traag verliep. 7~ voerde in
1 934 de hymnoloog ds. H. Hacper een pleidooi voor afschaffing van de niet-ritmische gemeentezang die in 7ijn
tijd nog gewoon was. Het feit dat de pqaltnrnelodieën in
de hundel die de Ned. Herv. Kerk in 1938 invoerde in het
oorspmiikelijke ritme waren genoteerd hetekende evenmin dat op grote schaal in dat ritme werd gezongen. Nog
op de Gcrcforrncerrle synndc van 1946 wcrd bij het opgcven van cen te zingen psalm meegedeeld dat er 'ritniisch'
zou wsrdcn gezongen, eeii teken dat dit toen nos stccds
een bijrtinderheid was. Twee jaar Iater schmef prof. dr.
G. van der Lcciiw dat in de mecïtc kerken dc van ritmc
p
.
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verstoken karakterloze melodieën zijn te horen.
In de jaren 1946-1950 kwam het zingen in het oorspronkelijke ritme steeds sterker onder de aandacht, vooral door de lezingen en cursussen van de violiste Ina Lohr.
Ze was in Amsterdam en Bazel opgeleid en later verbonden aan de Schola Cantorum te Bazel, een instituut van
waaruit het bestuderen van de historische uitvoeringspraktijk sterk is gestimuleerd. Ina Lohr vroeg aandacht
voor de eigen aard van de psalmmelodieën door te wijzen
op de Gregoriaanse herkomst van de 'toonsoorten' waarin de melodieën zijn gecomponeerd. Het zingen in het
oorspronkelijke ritme, maar ook een passende notatie behoorden bij een ander verstaan van de Geneefse melodieën. Nieuwe inzichten op het terrein van de kerkmuziek
waren het gevolg en inspireerden tot verder gaande vernieuwing. Met haar verschillende activiteiten en publikaties, maar ook via haar leerlingen van wie verschillende
kerkmusici van naam zijn geworden, heeft Ina Lohr veel
betekend voor de kerkmuziek. In ieder geval is voor een
belangrijk deel door haar invloed het ritme in de gemeentezang een normaal verschijnsel geworden. Dit betekent
dat het calvinistisch protestantisme nog maar sinds een
halve eeuw een situatie kent waarin het isometrisch zin-

.

gen van de psalmen steeds meer uitzondering is.
De melodieën
Volkslied?
Een bijzonder kenmerk van het Geneefse psalter is het
grote aantal verschillende melodieën: 125 op het totaal
van 150 psalmen. Dat vindt zijn oorzaak in het feit dat de
berijming een veelheid aan strofe-vormen en versstrukturen kent. Elke psalm kreeg zo een eigen gestalte, maar het
onderlinge verschil vereist ook een eigen melodie.
Over de herkomst van de Geneefse melodieën is de eeuwen door veel gepubliceerd. De meeste auteurs hebben
bijgedragen tot de mening dat deze melodieën teruggaan
op wereldlijke voorbeelden, in het bijzonder chansonmelodieën. Degene die in dit opzicht wel de meeste invloed
heeft gehad is Orentin Douen, die in zijn omvangrijke
werk over het Geneefse psalter deze al eerder naar voren
gebrachte mening met bewijzen probeerde te onderstrepen en wiens opvatting sindsdien door velen kritiekloos is
overgenomen.3
De meest specifieke voorbeelden bij Douen blijken echter
uiterst aanvechtbaar. Douen ging zo ver dat soms zelfs
fragmenten van verschillende chansons model stonden
voor één regel uit een psalmmelodie. Desondanks was
Douens invloed groot. Tot ver in de 20e eeuw werd zijn
theorie klakkeloos overgenomen.
Afgezien van het feit dat de door Douen gehanteerde methode onjuist was, moet ook gewezen worden op het uitgangspunt van Calvijn dat kerk~lijke en niet-kerkelijke
muziek verschillend dienen te zijn. Daarvan uitgaande
ligt ontlening aan het chanson bepaald niet voor de hand.
Gregoriaans
Uit recent onderzoek is gebleken, dat een aantal psalmJAARGANG 67/22 - 7 MAART 1992

melodieën een middeleeuwse hymne- of sequensmelodie
[een sequens is ook een liedvorm] tot voorbeeld heeft gehad. Dat blijkt niet alleen uit vergelijkend onderzoek,
maar was al door Bourgeois meegedeeld in het nawoord
in een Geneefse editie met 83 psalmen uit 1551, waar hij
schrijft dat hij bij het componeren van melodieën gebruik
heeft gemaakt van 'enige gezangen die wij vroeger verkeerd gebruikten, iets wat u evenmin moet storen als het
klokgelui en andere dingen, die vroeger ten kwade hebben gediend en nu ten goede'. Rooms-Katholieke tijdgenoten was dit niet ontgaan, zoals blijkt uit het door hen
gebruikte gezangboek Les Rossignols spirituels uit 1616,
waarin de zangers worden opgeroepen het gestolen muzikale eigendom van de hugenoten terug te eisen.
Een ander opmerkelijk gegeven is, dat in 1553 een gemeentelid te Genève werd vermaand omdat hij tijdens het
zingen zijn hoofd had geschud en had gezegd te menen
dat hij de priesters uit vroeger tijden hoorde zingen. Het
ligt voor de hand om dit op te vatten als een verwijzing
naar het Gregoriaans.
Daar kan nog aan worden toegevoegd, dat in de door de
hugenoten gebruikte Chansons spirituelles die te Genève
vanaf 1555 verschenen, tien chansons op melodieën uit
het Gregoriaans gezongen werden. Ontlening aan het
Gregoriaans was dus niet uitzonderlijk.
Pierre Pidoux, de kenner van het Geneefse psalter, noemt
de volgende melodieën, waarbij naar zijn oordeel geen
sprake is van het citeren van fragmenten, maar om opzettelijke integrale overname:
Psalm

Voorbeeld

15
17
20
31
39
55
80
104
124
129
141

Ad regias Agni dapes
Te lucis ante terminum (in majoribus Festis)
Kyrie cunctipotens
Asolis ortus
Pange lingua
Lauda Sion Salvatorem
Victimae paschali laudes
Te luc is ante terminum (in Pentecoste)
J esu corona virginum
Te lucis ante terminum (in Navitate Domini)
Conditor alme siderum

Er zijn echter wel vragen bij sommige van deze voorbeelden te stellen, want de methoden die bij het vergelijken
van melodieën in aanmerking komen hebben dringend
aandacht nodig.
In de genoemde voorbeelden blijkt het te gaan om hymnen en sequensen, dat wil zeggen op liedtypen waarin het
zingen van één toon per lettergreep domineert en niet om
de 'eigenlijke' Gregoriaanse gezangen waarin verschillende tonen per lettergreep worden gezongen. Of aan gezangen van dit laatste type ook melodieën zijn ontleend,
zoals aan hymnen en sequensen, is nog niet aangetoond.
H. Hasper was van oordeel dat dit wel het geval was en
wist nota bene lijnen naar de synagoge te trekken. Daar435

Iiij nog veel verder dan E. Hacin op wie hij zich
hascerdenJMeer recent gaf R. Smilde een aanzet in deze
richting.' Tot nog toe is echter geen systematisch onder~ o c kop dit terrein verricht, zodat stellige conclusies
vricirharig zijn. Dergelijke conclusies zijn echter wel getrokken. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer verschi1Eende rcgcls van dezelfde pqalmtnelodie worden afgeleid
van één regcl uit cen Gregoriaans gezang, zoals bij Hasper, OT wannecr sontmige psalmmelodieen waarvan de afhankelijklicid viin een hyinne of een sequens op overtuiyende wijze al is aangetoond, zoals de psalmen 17 en 31,
aan een Gregoriaunc: gezang geacht worden te zijn ontleend.
Vcioralsnog rullcii we ervan uit mogen gaan, dat een aantal melodieen op voorbeelden tcrug gaat, terwijl de meect
origrnele scheppingen k ij n. Dat wil echtcr niet zeggen dat
ontlenin~aan het Gregoriaans uiigesloten is. De uvereenkom ften tiissen fragmenten viin psiilmmelndieen en fragmenten van Gre~oriaansegczangcn berust waarschijnlijk
op het feit dat het gcheor van dc componisten mede door
het Gregoriaans was gevormd, zodat zij meer dan eens
onbewust citeerden. Dit is vooral op tc merken in de melodieen die van Bourgeois afkomstig zijn.
Het volgende uitgangspunt lijkt bij dit problcem gned
hanteerbaar: het karakteristieke van een 'kerktorinsoort'
is te vinden in een melodie die in zo'n kcrktoonsoort is
ge.;clireven, zonder dat er sprake is van direkte ontlening.
%o zal een pcalmmelodie in de phrygische toonsoort, 70als pqaltn 5 1. altijd de kenmerken hehbcn van een Gregoriaans gezang in dezeIfde roonsoon.
Wie de Geneefse psalmmelodieën bestudeert zal ontdekken dat bepaalde Kerktoonsoorten bi+j bepaalde teksten
werden gebruikt. Zo vinden we phrygisch vaak daar waar
belijdenis van schuld en smeken om cintfenning centraal
qtaan en mixolydische motieven waar de hemel. de onmetelijkheid van God cn dc mcnselidke reaktie daarop in her
geding is, zoals in Psalm E
Vroeger waren de namen van deze kerktrionsoorten alr
opwhriften in het kerkboek afgedrukt. Hclaas is dat in het
Gereformeerd Kerkboek niet meer het geval. Dat is te betreuren. omdat de keuze van een kerktnonsoort duidelijk
maakt welk Feeeven in de psalmtekst centraal staat.
mce ging

Conclusie
Ue yeschiedenis van de Geneefse melodieën in ons land
Iaat een tegenstrijdig beeld zien: enerzijds verguisd. andewijd$ geliefd.
Blijkbaar zijn ze zo goed dat ze al meer dan vier eeuwen
lang gemngen worden en nog steeds voorwerp van discussie en van bewerkin9 zijn.
Hun wortels liggen in het Gregoriaans. De verhalen over
hun afkoinst van liet volkslied hebben eeuwen lang verhuld, diit het kerkmuzikale repertoire van roorns-katholickci~ en calvinisten gemeenschappelijke elementen
hccft.
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IN GEUREN EN KLEUREN
In 1989 verscheen een boek vati de hand van ds. A.G.
Versteeg onder de titel Mct Sier oog op het Woord, waarin
hij dc Iezer ineenam 'met een open bijbel naar liet RijhelSC land'. Wc hchben het in een recensie in on5 blad van 9
septemhcr 1989 een uilnemend boek genoemd. Dit mag
ook gezegd worden van het in 1991 verqchenen hoek van
ds. Versteeg I I F gt'llt (w en M~ui-eii.Hij beipreekt hicrin
'beeld en symbool in de hijbel', waarin naast de geiisen
en kleitren in de Bijbel nog veel meer zaken ter sprake
komen. De titel is meteen een mooie zinspeling np dc uitdrukking 'iets in geuren en kleuren vertellen'. Dat betekent niet alleen: boeiend, maar ook tot in de bijzonderheden. Nu. beide kan van dit nieuwe Roek van ds. Versteeg
gezegd worden. Hij geeft een keur vim bijzonderheden
door en hij is een boeiend verteller. Van 1963 tot 1982
heeft hij reken naar Israd geleid en hij moet wel een uitnemende gidc; geweest 7ijii. Hij is het namelijk in dit boek
heel c;terk. En wat Iict belangrijkste is: hij is een s c h i f tuurlijke gids, op wie mcn me1 vol vertrouwen kan koer?en.
In zijn inleiding schrijft hij dat hij na lange aarzeling op
aandrang van de uitgcvcr dit boek heeft geschreven, omdat volgens hcni nict zo sterk als in zijn vorige boek 'het
land vaii dc Bijbcl' zijn vcirrekpunt was. Dat zijn we niet
met Iiem eens. We richten het ccn uitstekend vervolg op
zijn vorig boek en 7ijn dan ook van mcning dat aan de titel van beide boeken iets veranderen moet. Maar daarover
aan het slot van deze besprekillp.
Geen "verx~keEijking
D?. Yer~teegbegint erniee vcrzct aan te rekenen tegen de
'verzakeli.jking' van de uitleg van de Bijbel. Hij houclt
wel van recht-toe-recht-aan-preken, maar hetreurt het dat
beelden uit de Rijhel gereduceerd worden tot een korte,
zakelijke parafrase. 'De Here vertelf ons in gcuren en
kleuren van zijn grote liefde jegens het volk'. Dat moeten
we op ons laten inwerken (14). DGschrijver wijst e r dan
op dat bij alle mkelijkheid. die ons diigclijks omringt, er
een qterke hang iï naar prekcn met een appel op hart en
gevoel. Zeg 'naar: geloofshclcving. Daarom moeten we
recht doen aan het bccldcnd karakter van Gods woord.
Dat gebeurt i n dit boek dan ook tot en met.
Allereerst ver7et de ~clrrijvcrzich met klem teFen de gedaclite dat de Rijhel als een doorlopend 'beeldverhaal '
van menseii wt~rdtgezien, waaraan geen werkelijkheid
Reaiitwaordt. Hij wijst er op dat klip en klaar geschreven
staat dat de hijbcl tc danken is aan de ingeving door G d s
Geest, juist ook inet allc bcclden en visioenen waarvan de
Here zicli bedient (20).
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Namen en feiten
We willen enkele onderdeken van dit boek doorgeven, dic
het boeiende en belangrijke ervan duidelijk kunnen maken. Zo krijgen we inzicht in het 'schathuts van namen'
dat de Bi,ibel bevat. Ook pikante bijzonderheden vernemen we. Bijvoorbeeld dat de Aramese naam van Petius
'Kefas' gelijk is aan die van Kajafas en de huidige stad
Haifn. Verder wordt gewczen op de term 'paradijs', al!,
het over de hemel gaat, ccn aanduiding die volgen\ de
schrijver ook wel vaker door ons gebruikt mocht worrleii.
Over 'de derde hemel' wrirden ook waardevolle opmcrkingen gemaakt, die ons gcloofsinzicht verdiepen. Dat
geldt trouwens van dit bock over de hele liriie. Telkcns
weet ds. Versteeg ?onder te 'preken' een korte toepassiiig
te maken, die hct hartverwarmende van het geloof doet
blijken. Zo gccft hij een prachtige uitleg vaii dc betekenis
van de getallen in de Bijbel. Hij wijit hijvoorbceid op het
zeventa1 in Openbai+ing7 en eindigt dan: 'Echt een zaligheid nier af te meten! Zeven! Een getal om mei heilipe
vreugde te tellen en te spellen!' (57).

Geen 'Israël-cultus'
De schrijver blijkt niets ie moeten tiebhen vaii elke Israëlcultus. Zo schrijf1 hij bij het getal van clc 144.WO in
Openb. 7 dat het nict enkel om Joodqe hurgers gaat. Hij
identificeert de 1 44.009 met de schare die nieniand tellen
kan (55). Daarin gaan wc geheel met hem mee.
Nadrsikkel ijk wordt een bepaalde Israël-visie afgcwe~en.
wanneer de vijgeboon-i ter sprake komt. Vnlgens de clliliarten ?OU mct de vi,jgeboorn in Mattefis 24 de huidige
staat I m ë l bedoeld zijn en zou 'de vijgeboom' in 1948
bij de sticliting van dc gel(jknarnige staat 7ijn gaan bloeien. Heel nuchter wijst Versteeg erop dat Jezus i i i Luknf
21 : 29 zegt: 'Let op dc vijyeboom en (y OIIE hnnicn'
(1 70). Daarhij komt een actuele toepassing: Hct is een
kwalijke mak op grond van Matt. 24 verwachtingen te
scheppen omtrent ecn hoopvolle toekomst voor het jondre volk, terwijl de dag van Christus ook voor hen al komen als 'een dief in de nacht'. We lezen dan: 'Ik denk dat
we het jorxlsc volk een betere dienst doen dan inel dergelijke speculaties ie komen. Bijvoorbeeld doíir Iien te wijzen op de 'cdele olij T' uit Romeinen 1 1, waarop ook zij
weer gccnt kunnen worden, 'wanneer ze niet bij hun ongeloof hlijven' (Rom. 1 1 : 23).
lntusscn maakt Versteeg prachtige en verhelderende opmerkingen over het zitten onder eigen wijnstok en vijgehoorn (166). Dit wordt behandeld ondcr het hoofdstuk
'Bomcn die tot de verbeelding spreken'.
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Geen mythisch wereldbeeld
Meteen al komen de 'Bomen in het paradijs' ter sprake.
Met grote overtuiging neemt de auteur het op voor de uitspraak van Assen 1926 inzake de zintuigelijke waarneembaarheid daarvan. 'Er is geen enkele aanwijzing in
de heilige Schrift, dat wij bij beide bomen (levensboom
en boom van kennis van goed en kwaad, W.G. d. V.) aan
beeldspraak hebben te denken. Of aan een symbool. Integendeel! Naar mijn idee zullen we ons die beide bomen
echt niet zoveel anders voor moeten stellen dan de overige bomen in het paradijs. Mogelijk hebben ze zich zelfs
helemaal niet onderscheiden door de vorm van hun blad
of vrucht' (157).
Ook het zogenaamde 'antieke wereldbeeld' van de Bijbel, waarmee de schriftkritiek werkt, wordt door ds. Versteeg fundamenteel onder de loep genomen. Hij tekent
het uit en verbindt daaraan zijn duidelijk kommentaar
(93). Men gebruikt het 'antieke wereldbeeld' als een koevoet onder de betrouwbaarheid en het gezag van de heilige Schrift. Maar de Bijbel spreekt onze dagelijkse waarnemingstaal.
De tabernakel
Prachtige dingen worden gezegd over de kleuren in de
Bijbel: Het wit, rood en blauw die bij de tabernakel en
andere zaken in de Bijbel worden gebruikt. Gewezen
wordt op de vele facetten van het rood en op het gebruik
van een streepje blauw in de kwasten aan het kleed van
de priester. Met de toepassing: 'Tragisch, dat bij orthodoxe joden nog altijd het voorschrift bestaat, dat deze
kwastjes onder rabbinale supervisie moeten worden vervaardigd... Wij hebben tegenwoordig zo'n kwastje niet
meer. Het is vervuld in Jezus Christus, die aan al de eisen
van Gods wet volmaakt heeft voldaan. En gelukkig hoeven predikanten ook niet meer hun goedkeuring te geven
over de kleding in Christus' gemeente' (69,70).
Een hoogtepunt in dit boek acht ik de wijze, waarop ds.
Versteeg zijn lezers meeneemt, de toenmalige tabernakel
in. Met een betrokkenheid, die alles doet herleven en met
een uitwerking, die de boodschap voor vandaag doet oplichten. Eén fragment licht ik daaruit. Maar u moet vooral
het geheel lezen, waarin ds. Verste eg als boeiende gids
ons bij de hand neemt. Hij ziet het voorhangsel van de tabernakel als beeld van de deur naar de hemel en schrijft
dan: 'We schuiven in gedachten achter "onze" priester
aan. Even de voorhang opzij. En daar opent zich de "hemei" voor ons. Het is schemerdonker daarbinnen. Er valt
niet al te veel daglicht door de kieren aan de zijkant van
het voorhangsel heen. Maar toch voldoende om een indruk te krijgen van het interieur van de tent. Het hartveroverende interieur, mag ik wel zeggen. Want het is met
recht" een hemel op aarde".
De machtige armen van de gouden kandelaar weerspiegelen zich in het goud van de wanden. Boven ons tekenen
de figuren van de cherubs zich af tegen het witte doek
van het onderste dekkleed.
De cherubs op het binnenste voorhangsel438

recht voor ons

uit - maken een onvergetelijke indruk door hun grootte
en fascinerende kleuren. En het hele interieur is nog vol
van de wierook van het morgengebed' (135).
De toepassing die dan gemaakt wordt is even treffend als
de schildering van het oud-testamentische tafereel zelf:
Wat houdt dit voorhangsel van de tabernakel een belofte
in! Als Christus op de Goede Vrijdag sterft aan het kruis,
'ritst het zelfs van boven naar beneden los'. 'Dan wordt
de deur naar de hemel - ik zou haast zeggen: officieel!
door de Here geopend. Voor elk die gelooft!'

-

Het nieuwe Jeruzalem
Er zou nog meer te zeggen zijn van de rijke inhoud van
dit boek. Maar we moeten eindigen. Een heel eigen exegese wordt gegeven over de maten en de vorm van het
nieuwe Jeruzalem. Veel exegeten zien dit in de vorm van
een symbolische kubus, even breed en lang als hoog.
Maar ds. Versteeg wijst erop dat ook de maten van een
piramide eenzelfde symmetrie vertonen. Ja, dat een stad
die tegen de berghelling is gebouwd ook dergelijke maten
kan vertonen. En dat is meer in overeenstemming met de
rest van de bijbelse gegevens. Men kan iets dergelijks
zien tot op vandaag in Israël. Daarom stelt Versteeg het
nieuwe Jeruzalem zich voor als een stad met brede terrassen, piramide-vormig naar boven gebouwd tegen een
berg, met de top in de wolken bij wijze van spreken
(195). En hij verzucht: 'Och, wat zou ik graag willen dat
een kunstenaar zich er nog eens aan waagde om dat te
verbeelden!' (195, 196).
Het land van de Bijbel in geuren en kleuren
Ik heb dit boek geboeid gelezen. En ik zou willen dat het
door velen gelezen werd. Gemeenteleden van jong tot
oud, maar ook predikanten bij de voorbereiding van hun
preken, zullen er heel veel aan hebben. Een woord dat de
schrijver zelf graag gebruikt, 'hartverwarmend', is voor
zijn boek zelf op z'n plaats. Voor allen, die een reis naar
Israël overwegen of ondernemen, is volgens mij dit boek
een 'must'. Daarin zie ik geen verschil met het vorige
boek dat ds. Versteeg schreef. Ook dit tweede is zo verweven met indrukken en ervaringen in het huidige Israël
opgedaan, dat het een zeer goede gids is. Vooral, omdat
de schrijver zo overtuigd uitgaat van het volle Woord van
God, zonder chiliastisiche dweperij.
Daarom zou ik eigenlijk zijn vorige en dit nieuwe boek als
één boek willen zien verschijnen. Maar dan onder een andere titel. Want zonder meer zeggen de titels Met het oog
op het Woord en In geuren en kleuren toch weinig over de
concrete inhoud. En dat valt te betreuren. Zou bijvoorbeeld voor beide boeken een naamgeving als Het land van
de Bijbel in geuren en kleuren niet duidelijker zijn?
Ik zou deze beide boeken graag in handen van allen zien,
die Gods Woord erkennen als het fijnste goud.

W.G. de Vries
N.a.v. A.G. Versteeg, In geuren en kleuren.
Uitg. Oosterbaan & Le Cointre, Goes 1991. 208 blz. Prijs.f 26,90.
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PERSSCHOUW

'Het bittere madsel van de goede schepping'
Hierover schrijft Mrirtien Rriiikrrian in Hei-i80i,tiidiVrclei-lur~dvaii 75 jaiiuari 1992. Hij bespreekt daarin Iiet hoek
Dc,o 1 7 : ~ A ~ i .:CLCI./TCM~
r
rirs ,yclrr,,fr van dc hand van de
Leidse hooyleraai- pi-of. dr. H.S. Vei-snel, die o p t e n symposium aan de Vri,jc U i i i v c l - \ i l ~ iC~ C S~C ~ C I Qi~itnval
C
dccd
op 'de rnodernc thctilogic' cii hiiilr iiiconscrlucntics. Nict,
dai Vei4snel /clT nii chi-isrcn wil zijn. Maai. hij <igiialeci.t
wel dal (IC n i ~ ~ I ~ - t h c í ~vali
l í ~ vgai n~d a a ~nicinitnd vcrdcr
brengt. Vol_cens hem breng1 d e ~ in
e de buurt van Maicion. volgens w i e het godsbeeld van het Oude Testament
tegetiover d a t van het Yieuwe Testament staat. Tegenover
de Scheplxr-god, die d e materie alq belichaming van h e t
kwiiad s c h i e p staat volgens hem de g o e d e God van h e t
Nieuwe Textarnent. Daarover schrijft Versnel nii:
Ir1 zekcre zin k;iii de zopmaiiiníle 'God is tlootl'-theologie die in
de jiiieti zeqtig in Etigelantl en de Vereniyde Staten sterk opgeld
deed eri i11 hei werk van Uoroihee Stille ook een contineniale
pendant hrid, als een voim van marcioniiisnie worden besclio~iwd.Ri,i Johii A.T. Rohiiiïoii. Hiirvey Cox eii Paiil van
Buiiren siaai in wezen de/.elfde vraag ceniruul als hij Marcirin.
namelijk de vrmg iiririi- cFe relaiie van cle zich in Christus liefderi,jk openhiiiende God tot de valik liefdeloze. meedogenloze al leditagre werkelijkheid. M;i;ir er is één belaiiyrijk verschil. In re~ensizlliny {oi h4;ircioii gaal hij llen cle keu7e voor een
licfdciijkc God iiict pepaard met eeii ginte niiite van dihtantie tot
onï cniicrcrc ;inidse hcïtnnii.
Inlegendeel ~rlT5.de solidariieii met het :eirdse besiaan woríli
voor hen hei ren eii ;d. Uaai-iri gilut h" l s l ; i a n van Ciod in J e ~ u s
Cliriïtiiï zelfs yehecl op. Atdus verdwijnt de viaap naar de mate
waarin het Iiiindelen Ciridï ons liandeleii civersiijgt. achter de
menselijke l ~ o r i ~ r i nEvciials
.
bij Marcion vali ook hi] Iien de
vialig naai. liet 'bittere iaatlsel van de goede schepping' uit. Iti
hct cnc gcviil wordr pcpoogcl God.; liefdevolle rtiacbt te reddeti
ten krisie viiri d e uurtie. in hei andere gev:il wordt geir;ichi de
ii;irrle re redden teri kucte vriii Grjds rnachi (vergelidk voor de
vcrhinriing viin M:ircioii cn dc 'God iï drind'-thcologic ook
Sr,hr*pl>iirgr ~ sr1r.1-uni~it!).
r

Adrniloos <~t,lir
isrrai.cl
Vocii~ldit 1;izirstc - dit tcrzijdc rchuivcii viin Gods iiincht - iriiieeri Vennel maieloris in iiil viin vciiinen van moderne iherilogic. Hi.1 7ict 7icli dc7c tlicnlogic vcirlic~ttcnin tronstri,jk hcdocldc kiiiisclwnordcn 7ci;ils: 'Ik geloof nicr diit God dc wcrcld hccft
geschaperi. want hij kan hei lijden niet geschapen hebben. God
wil de kanker niei warit God is eet) God viiri leven' (Dr O I ~ Z P X P rr :rk-r,i.lirid rlrs ,qr,lo(!f.i).Vcrsncl untlccnt dczc wooidcii aai1
wat hi.1 iri een roiiwrliensi voor een aan kunker gestorven collega
beluisienl 1i;id. Hij vei-iet( dal de overledene jaren eei-der aan
7i.jn pinchchrift dc volgcndc stclliiip Iiad toegevoegd: 'De leer
dcr vonr7iciiiglicid Gcids 7oals vcn)itt in Zoiiday I0 van dc Hcidelberger Ciitechismiis dient verworpen ie worden.' 'Voor alle
7ckcrhcid'. vcicgt Vcrsiicl dc strekking van deze Zondrig er riieiecn ;wil toc: dit ai-tikcl hcllclst dc Iccr dut God alle ïchcpicTcii
zo regeert clat loof eri gras. regen en droogte. vruchtbare en orivruchtbare jaren. spijs en drank. yezcindheid ei1 ziekie. rijkdom
eii ~irninctlco n ï iiict hij tocviil miiar uit zi-jii v;irlcrh:iiid tockoJAARGANG67/22- 7 MAART 4 992

tilen. Tijdens de rouwdicnït rcfkrccrric de predikant iiiin deze
sielling en verklaurde ~ i c hdaarmee akkoord: God Iiad dczc
ziekie en dood niet gewild. 'want yod wiis een god viin Icvcn'.
Dczc uitlcp van Gods hctrokkenlieid hi-j een individueel mensenleven breng1 Versnel dan vervolgens tot dit co1iimcnt;iar:
'Mijn collegii was aiin kanker overleden, riiet atin God. Ik hcli
adcmlnoï gcluistcrd want ik wist niet wal ik hoortle' (Llr rit?:?kr1.c :ckci./~cidí l p s Lgdo($~).
Wat Ii;id Versnel dan wel verwacht tc 7ullcii lrriren'! I-lij Iiad willen lioren. dai God ook d e ~ dood
e
uiteindelijk gewild 11iid. want
de leer der vonrzieniyheid is rcicti een ecsentieel orideidccl viiii
Iiet cht.istclijk geloof? Jc kiiiit toch nict xo maar 70-n ceniraul
aspect van de cliristelijkc gcloofsbcl i-jdcnis overhoord zeilen er1
verder gewoon riisiig over God blijven pfiiteti? ' G d i< nu
ineens "the preiit fcllow-suffcrcr' (dc iiicc-li jrlencle). rirndat een
in dc sclicppiiig vaxtgclcpdc incrieveiantwoo~-íIeliiikheidvoor
deze en dergelijke - bedoeld is Auschwitz (M.R.) - gruwelen,
oridenkbnar is geworderi'. zo stelt Vcrsncl koelt-jeï vast (Dr 013: c ~ ( , I :ckc~.h(,i~i
T
(/(,.v go!o($s).
De houcling van vele moderne chiistcncii tcn aan7ren vali de
vragen waarop Zoiidiig 10 nntwooid wildc gcrcn typeeri liij met
helitilp van liei beeld vuil hel weeipatroon in het karpet ironiïcli
alï vrilgt: 'Of er een patroon is iveleri we nier zeker'. zo zeegen
tnodeme christenen. 'iiinai zien docn wc Iict iiict wuiit we ;rillen
aan de onderkant van hei karpet. maar we zitteti daar wc1 gncd
wani God zii er ook. Kijk maar. pinds zit hij tusscii rins in. 11ij
zict Iict nok allcm:ial iiict 70 goed en vindt Iiei even beroerd als
wij. Va1 hem dus nict inct dczc v r q c n laïtig' ( / I r o i i z r X r i - ~:rLrrheid rlr.~gclo(?f\-),
Eeir In,qi.~~~lie
i-ruímrir
l-let l a l duideli-jk zijn dat Versriel, die ziclizelf een vroepcrc

bariliiaanse iiiidden-oiihodcixe tiervoilncle noernt. een Iiclcbncl
vrageii oproept. Viïigen dic tc iiiakcii hebhen inei Gods beiiinciciiiï mct hct wc! cn wce van ?ijli scheppin?. Lijn cri de
coeur is wellicht ook als een min of nieer te veiwiiclitcn rcactic
op een bock ;11ï bijvoorbccld dat viin rahhiiii Kiisllner, Als ' i
h w a d ,qorde nicilscir rrcfr. tc vcntriaii. Dat Iioek d ~ i ook
i in Nederland ~ ' niienrluizenden venloeg - tiet boek beleefde ;i1 17
drukken - iiiaakl op een voor vele mensen aansprekentle ttiiinicr
korte rtietten met de vraag naar Gods hctiokkenheid hij Iiet leed
d31 ons ~refi.Gorl heeft daar gewoon niets mee te tnakcn. Puiit
iiii. Betekent dat. dat God de mens in nood in de \teek Iaat'!
h'cc, God is daar waar gctrtiriït w o d i . Mensen rijri zo de banden van God.
Zonder dat nu dikt harste ontkend hoeft tc woiïicii. kiiii wc1 gcv r a ~ g dwordcil of dat voor een gelov ige nu alles i<.
Vennel kpitalt onï crbij, dat wc oiis tot Kuïhiiei-s opvailiiigen heperkeride
ons i11 wezen weer in de lijn vali Mnrcion eii dc zi.jncii hchbcii
begeveii. Met dit versctlil dat wij de viiipeii van ïchcppiiig cii
voor7icniplicid nict :Gin een demiurg toeschrijveri, rnaiir dornweg aar1 liet (riood)lot. We Iareii ecn verklaring achterwege: hetgeen feitelijk bete kent, dat er sicclits E n verkl:ii-iiig overblijfl;
xrom tocval.
I i i cen tijrl waarin via de milieuprohlemen de sclieppirigsrheologie weer zo in de aandacht staat. ic het des tc opvallcnrler d:ii hct
hlijkha:ir iiict lukt iiidividuele levensvragen opnieuw :iati de heli.jdciiis van God ric sclrepper en onderllriuder te rel:itereti. Dat
dit in wezen voor eeii gewetensvol clirixtcn cc11oi~mrigelijkepositie is, wordt Versnel niet inoede ons in uiterst hlocmiljkc proza ciiider de neus te wrijven.
O v e r dit 'xtoninle roeval' gcsprcikcii, diiarover doet (!e
bioloog a a n d e VU, Jaii Lever, e e n bockje open. We le-

zen namelijk in hetzelfde nummer van Hervormd N ederland:

Baroech
Bioloog Jan Lever in VU-magazine: 'Mensen schrikken ten onrechte als je bepaalde dingen aan het toeval toeschrijft. Dan halen ze dat verhaal over het musje dat niet zonder Gods wil van
het dak kan vallen, voor de dag. Ze zien niet dat toeval het mechanisme is waaruit planmatigheid tevoorschijn treedt. Als je
ziet hoe wij in de loop van de generaties door de meest bizarre
toevalligheden zijn ontstaan, dan bekijk je de zaak anders. Is het
niet toevallig dat, terwijl vroeger bijna alle kinderen doodgingen, uitgerekend onze voorvaders en -moeders in leven bleven?
En is het niet toevallig dat nu juist in ons voorgeslacht niemand
kinderloos is gebleven? De Schepping werkt zo; daarin is toeval
een belangrijk mechanisme. Daar moet je als gelovig mens en
wetenschapper dus juist voor open staan.'

We maken twee opmerkingen:
1. Wat Versnel betreft, wanneer God niets met het lijden te maken heeft en er ook 'niets aan kan doen',
wordt volgens hem het hele christelijk geloof onwaarschijnlijk. Inderdaad. We kunnen hier niet breed
op deze probleemstelling ingaan, maar wijzen alleen
op de belijdenis van de jonge christelijke kerk, dat
ook in het (vervolgings)lijden Gods hand is: Herodes,
Pontius Pilatus, de heidenen en Israël kunnen alleen
maar doen, al wat Gods hand en raad te voren bepaald had. En daarin wordt God juist ook als Schepper erkend: 'Gij, Here, zijt het, die geschapen hebt de
hemel, de aarde, de zee en al wat daarin is' (Hand.
4 : 24-28). Dat is de authentieke christelijke belijdenis.
2.

Wat Lever betreft, valt het niet te begrijpen dat volgens het Nederlands Dagblad van 4 februari minister
Ritzen van onderwijs moeilijk enige christelijke signatuur aan de VV ontdekken kan? Volgens hem zou
te verwachten zijn, dat de confessionele traditie of de
christelijke signatuur in het onderwijsprogramma een
rol zouden spelen. Maar zelfs de vrije studierichting,
die profielbepalend is voor morele en religieuze opvoeding en ontwikkeling, zal verdwijnen.
En dat is geen 'toeval' à la Lever, maar consequent
gevolg van de ontkerstening van heel de VV.

Maoz

Vervolg en
vernieuwing
geredigeerd
en
ingeleid door drs.
R. ter Beek

0
0

Een bundel
verfrissende
opstellen (over o.a. wet en genade,
ons
gebruik
van het Oude Testament,
de toekomst
van Israël) van een Jezus-als-Messias-belijdende
Jood,
die aansluiting
heeft gevonden
bij
de reformatorische
traditie.
Raak en verrassend;
een goede aanleiding
om de eigen
vertrouwde
standpunten
onder de loep te nemen.
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