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Boek van de maand

Pers revue

Waar staat in de Bijbel dat we twee keer naar de
kerk moeten?
Of die vraag vaker gesteld wordt dan in het ver
leden, weet ik niet. Je zou het wel denken, want
door heel wat kerkenraden wordt een terugloop
In de kerkgang gesignaleerd binnen onze kerken.
Toch waag ik te betwijfelen of de vraag waarmee
ik begon, ook vaker gesteld wordt. Want mij
valt op dat discussies over dit soort zaken steeds
minder op bijbelse gronden gevoerd worden. Of
het in de Bijbel staat of niet, maakt voor velen niet
zoveel uit. Je gaat gewoon

of je gaat niet, vinden

ze. Dat hangt af van de vraag wat je raakt en wat
je al of niet leuk vindt.
In dit artikel gaan we bewust terug naar de Schrift.
We zijn toch kerk van het Woord?!

Samenkomsten: beliidenis
Voor velen vandaag vormen het
eigen gevoel en het eigen milieu de
horizon van hun denken en spreken.
Ze hebben een hekel aan grote ver
halen en weinig interesse voor zaken
ver van hun bed. Ze drijven op hun
eigen emoties en stemmingen, en laten
zich door een ander de les niet lezen.
Hun wereld is beperkt tot hun eigen
kringetje.
Die mentaliteit past niet bij de
dienst van de Here. Geloven is naar
zijn aard gericht op Iemand anders: je
gelooft in God! Je leeft voor Hem. Je
onderwerpt je aan Hem. Hij is je Heer.
En dat is geen zaak van God en jou
alleen. Wie gelooft, wordt ingelijfd in
Gods volk en maakt deel uit van zijn

Twee keer naar de kerk
werk, wereldwijd en de eeuwen door.
Gods kinderen kennen dan ook
niet alleen de eigen verborgen omgang
met God. Karakteristiek voor hen is
ook dat ze 'samenkomen' (1 Kor. 11:
17; 14:26; Heb. 10:25; Jak. 2:2; Op. 1:
3). In hun samenkomsten ontmoeten
ze samen de Here en krijgen ze samen
deel aan zijn werk en weldaden. Zo
wezenlijk zijn de samenkomsten
voor Gods volk, dat menig christen
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antwoordt op de vraag waaruit zijn
geloof blijkt: dat ik 's zondags naar
de kerk ga. Daarin blijkt dat ze hun
houvast en hun bestemming ergens
anders zoeken dan in zichzelf.
Iedere gelovige kerkgang is een
publiek eerbewijs aan God en belijde
nis van de Zoon des mensen. Aan God
en mensen betuig je dat Christus je
Here en Verlosser is, die de weg naar
de Vader heeft geopend en gebaand.
In iedere kerkgang ga je naar de Here
(Heb. 10:22). Je schuilt bij Hem en
proeft zijn genade en heil. Je weet je
verbonden met en je voegt je in zijn
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volk en werk van alle eeuwen (Heb.
12:22-24). Geen wonder dat de Psal
men uitbundig kunnen zingen over
de gang naar de tempel: mijn ziel
dorst naar U (Ps. 42, 63); hoe lieflijk
is uw huis (Ps. 84); ik was verheugd
toen men mij zei: laten we naar het
huis van de HERE gaan (Ps. 122); zend,
HEER, uw licht en uw waarheid, mogen
die mij geleiden naar uw heilige berg
(Ps. 43) enz. Als deze God je wil ont
moeten, blijf je toch niet weg?!

Samenkomsten: genademiddel
De regelmatige kerkgang is ook het
middel waardoor de Here het geloof
in ons doet ontstaan en groeien (HC
zd. 25). Zonder te ontkennen dat soms
één of meer afzonderlijke preken een
geweldige impact kunnen hebben, is
de weg die de Here kiest die van 'de
prediking'. Dat wil zeggen: van de
dienst van de prediking, van de regel
matige dienst van de verkondiging.
We zijn voor versterking en groei van
ons geloof niet afhankelijk van de
doorwerking van een aantal inciden
tele preken, maar van het patroon van
de geregelde prediking in ons leven.
Zaaien en begieten iedere week weer:
daardoor werkt de Heilige Geest. Niet
voor niets roept de Schrift ons op geen
bijeenkomsten te verzuimen (Heb.
10:25), maar te luisteren naar wat de
Geest tot de gemeente zegt, waar zich
de mogelijkheid maar voordoet (waar
je je oor maar te luisteren kunt leggen,
Op. 2:7,11,17,29; 3:6,13,22).
Die regelmatige kerkgang hebben
we ook nodig. Als je dagelijks je kruis
op je moet nemen, en als elke dag van
de week genoeg heeft aan zijn eigen
kwaad, dan is het heerlijk wanneer je
per week ook een dag hebt waarop
je de Here twee keer ontmoeten mag
en je je twee keer heel nadrukkelijk
sterken mag in Hern (A. Geelhoed). En
hoe meer de mens van vandaag zich
zelf tot wet wordt en weigert te luiste
ren naar een Ander, hoe belangrijker
de zondag wordt als dag waarop we
telkens weer leren luisteren en buigen
voor Gods Woord.

Onderlinge gemeenschap:
elkaar
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Een tweede trek die opvalt in onze
samenleving, is het voortschrijdend

individualisme. Mensen hebben wei
nig boodschap aan anderen. De ander
is vooral 'concurrent' op de 'markt'
van het leven. Men maakt zichzelf de
maat van alle dingen en meet alles af
aan: wat merk ik ervan, wat levert het
mij op?
In de Bijbel ademen we in een heel
ander klimaat. Karakteristiek voor
het christelijk leven zijn woorden als
'elkaar' en 'samen'. Je kunt als gelo
vige niet zonder medechristenen. In
Hebreeën 10 komt het woord 'elkaar'
voor in het verband van de 'eigen
bijeenkomst'. Wij moeten op 'elkaar'
acht geven en 'elkaar' aanvuren tot
liefde en goede werken (vers 24). Dat
moeten wij doen naar onze mede
christenen en rnedekerkgangers. Maar
wij moeten het ook door anderen aan
onszelf laten doen. Dat vergt dat je je
transparant opstelt en je broeders en
zusters zoekt. Je stelt je open voor hen
en hun toezicht. Je onttrekt je niet aan
het contact met hen. En je kent ook je
taak richting hen en hun nut en heil.
Juist voor die onderlinge stimulering
is het nodig dat je de onderlinge bij
eenkomsten niet verzuimt. Trouwens,
wat voor stimulering gaat er sowieso
van een 'lege' kerk ook uit naar je
broeders en zusters?
Die onderlinge aansporing en het
samen je stellen onder de norm van
Gods Woord zijn onmisbaar waar
in ons allen een kwade drang zit: in
zonde ontvangen en geboren (Ps. 51:
7), een hart dat verduisterd is (Ef. 4:1719), een wet die in ons binnenste strijd
voert tegen de wet van God (Rom. 7:
13-26).

Onderlinge gemeenschap:
samen
De kerk is geen hoop losse keien,
maar een huis; geen stel loslopende
schapen, maar een kudde. In de kerk
deel je samen in de schatten en gaven
van Christus. Als gemeente vormen
we samen het lichaam van Christus
(1 Kor. 12). Samen hebben we de taak
de waarheid te dragen en te bewaren
(1 Tim. 3:15) en de belijdenis van onze
eeuwige toekomst vast te houden
(Heb. 10:23). Daarom kan een christen
geen individualist zijn!
Vandaag maakt het woordje 'zelf'
furore. Ook de Bijbel kent dat woord
trouwens: niet alleen anderen, ook wij
zelf staan verantwoordelijk voor God;
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niet alleen anderen zoekt God met zijn
belofte, maar ook onszelf. Maar het
woord 'zelf' wordt in onze tijd vaak
gebruikt op een verkeerde manier: in
het kader van zelfgenoegzaamheid en
zelfzucht. En dat staat haaks op het
Evangelie! Met onze kerkgang tonen
we dat we niet zelfgenoegzaam zijn.
We kunnen niet zonder de dienst en
gaven van onze broeders en zusters.
We weten ons met onze broeders en
zusters verbonden en we weten ons
geroepen aan die verbondenheid
uiting te geven.
Daarvoor is nodig dat we elkaar
geregeld zien en we een gemeen
schappelijk 'fonds' hebben. Dat we
ons zoveel mogelijk laten voeden door
hetzelfde Evangelie. En dat we zoveel
mogelijk samen de Here bidden, zin
gen en belijden. Dat bindt samen. Dat
je hetzelfde Woord van God hoort,
zodat je er in de omgang met elkaar
op kunt teruggrijpen. En dat je samen
bidt en zingt en op dezelfde genade
bent aangewezen, stempelt de toon
van alle broederlijke omgang.

Sabbat: alle dagen
Zondag en kerkgang staan van
daag onder druk. Wat is er bijzonder
aan de zondag? Is dat wel de dag van
het vierde gebod? Kent het nieuwe
verbond nog een aparte heilige dag?
En waar staat in de Bijbel dat we op
zondag twéé keer naar de kerk moe
ten?
Opvallend eigenlijk, al die aan
dacht voor die 'ene heilige dag'. In de
Bijbel leren we veeleer denken vanuit
de heiligheid van 'alle dagen'.
Toen God de mens schiep, was
het bijzondere dat Hij in de mens een
schepsel formeerde waarmee Hij kon
en wilde leven in een verbond. Als
mensen zijn we geschapen voor de
omgang met God en voor het delen
van ons leven met Hem. In dat ver
bond is elke dag een dies Domini, een
dag van de Here.
Adam en Mannin kenden de dage
lijkse omgang met God in minimaal
de avondkoelte (Gen. 3:8). Vanaf
Genesis 1 is de HERE uit op de eeu
wige en volmaakte rust met zijn volk
(Heb. 4). Israël kende in de Mozaïsche
wet de bepaling dat elke dag een
morgen- en een avondoffer gebracht
werden aan de HERE (Ex. 29:38-46). In
dat dagelijkse offer zocht de HERE de
dagelijkse ontmoeting met zijn volk. Let
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erop hoe de Here dat uitdrukkelijk
zegt: Hij 'komt' dagelijks 'samen' met
de Israëlieten om tot hen te spreken
(vers 42,43). De Here Jezus leerde
ons 'dagelijks' bidden om brood en
om alles wat nodig is voor Gods eer
en ons leven. Hij beloofde met ons te
zijn alle 'dagen' tot aan de voleinding
van de wereld (Mat. 28:20). En straks,
op de nieuwe aarde, zal er geen dag
voorbijgaan dat we de HERE niet zien
en Hem niet vereren: het is eeuwig
sabbat (Heb. 4:9) en zelfs de huis-,
tuin-, en keukenpotten van Gods volk
en de bellen van de paarden zullen de
HERE heilig zijn (Zach. 14:20v)!
Alle dagen publieke omgang tussen de HERE en zijn volk.
In het oude verbond gebeurde
dat bij de tempel, waar de priesters
en Levieten bij de HERE 'woonden'
en Hem 'gestadig' loofden. De dagelijkse offers werden namens het volk
gebracht. En wie in de buurt was en
kon, kwam.
In het begin van het nieuwe verbond horen we hoe de discipelen van
de Here 'iedere dag' samenkwamen
in de tempel of aan huis om de Here
te loven (Luc. 24:53; Hand. 2:46; 5:42).
Dat we bij het vierde gebod niet
moeten denken vanuit één bijzondere
dag, maar vanuit alle dagen van de
week als 'dagen voor de ontmoeting
en omgang met God', vinden we in
de Catechismus fraai terug: dat ik
'vooral' op de sabbat, dat is op de
rustdag, trouw tot Gods gemeente
kom (er werden in die tijd ook doordeweeks kerkdiensten gehouden), en
dat ik 'al de dagen' van mijn leven
mijn slechte werken nalaat en de Here
door zijn Geest in mij laat werken
enz. (zd. 38). Kerkgang hoeft zich niet
te beperken tot de zondag!
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werken en op de zevende dag rust.
Daar is dus niets minderwaardigs of
profaans aan! Integendeel, de sabbat
is een 'gezegende' en 'geheiligde' dag.
Met paradijselijke glans.
In de rust van de sabbat gaat het
om een gekwalificeerde rust: iets anders
dan 'mets doen'. Op de sabbat moet
Israël in al zijn woonplaatsen samen
komen voor de HERE (Lev. 23:1-3;
vgl. Luc. 4:16) en moeten de gewone
dagelijkse offers verdubbeld worden
(Num. 28:9v). De rust van de sabbat is
er voor de dienst van God.
Ook in het Nieuwe Testament
kunnen zich aanvankelijk op allerlei
dagen heilige samenkomsten voor
doen (Luc. 24:53; Hand. 2:46; 5:42),
maar gaandeweg krijgt de eerste
dag van de week,een speciale plaats
(Hand. 20:7; 1 Kor. 16:2; Op. 1:10),
en weer heeft de Here het voorbeeld
gegeven Qoh. 20:19,26).
De ene 'sabbat' in de week is dus
geen doel in zichzelf. Die staat eigen
lijk voor alle dagen van de week, die
we aan de Here hebben te wijden. De
sabbat staat dus niet 'boven' andere
dagen en verwijst naar meer dan naar
zichzelf: naar de dienst van Christus
gedurende heel het leven. In Israël
werkte de sabbat dan ook door in de
feestkalender (elke nieuwe maand en
de grote feesten), in het maatschap
pelijk leven, de zorg voor armen en
akkers (sabbatsjaar). Het is vanuit
. die achtergrond wel heel curieus om
vandaag te willen morrelen aan de ene
rustdag in de week en de tweemalige
kerkgang. Want die vormen op zich
al een (door de Here gewettigde en
aangegeven) 'reductie'. Wie ook nog
eens wil beknibbelen op zondagsrust
en kerkgang, zoekt naar minder dan
het minimum!
Dat doe je trouwens ook wanneer
je op zondag twee keer 'netjes' in de
kerk zit, maar de HERE doordeweeks
niet eert en niet zoekt in het overden
ken van het Evangelie en in gebed.
Dan doe je alsof de sabbat of rustdag
doel in zichzelf is en niet verwijst naar
het dienen van de Here 'alle dagen'.
Hoe meer de naam van de HERE wordt
weggedrongen uit het publieke leven,
hoe belangrijker de (publieke) kerk
diensten worden om van daaruit de
naam van de HERE weer op te heffen

alle dagen van de week.
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Twee keer: de dag
Maar waarom nou twéé kerkdien
sten op zondag? Eén kan toch ook?!
Dat komen we in de Bijbel toch ook
tegen: één samenkomst op de sabbat
(Lev. 23)?
Omdat het voor de gewone Israë
lieten niet elke dag van de week sab
bat kan zijn met die bewuste gericht
heid op de HERE, volstaat de HERE met
één dag daartoe te bestemmen. Maar
dat is dan ook wel een dag: van de
morgen tot de avond. Heel die 'dag' is
door de HERE 'gezegend en geheiligd':
een dag van vreugde en werk van zijn
Geest! Het vierde gebod luidt dan ook
niet: gedenk de 'samenkomst', maar
gedenk de 'sabbatdag' dat u die hei-

van samenkomst staat eigenlijk voor
de hele week!
In Israël was er op sabbat maar één
samenkomst in de verschillende plaat
sen. Dat lijkt te pleiten voor een een
malige kerkgang. Toch kan die conclu
sie niet getrokken worden. Want naast
de ene plaatselijke samenkomst op
sabbat, waren er elke dag in de tempel
de publieke morgen- en avondoffers,
waarbij heel wat Israëlieten present
waren (vgl. Luc. 1:21; Hand. 3:1 en 11).
Ook daar kwam de HERE samen met
de Israëlieten (Ex. 29:42v). Bovendien
kende Israël op de sabbat zelf niet alleen
de ene samenkomst, maar werden ook
het morgen- en avondoffer verdubbeld
(Num. 28:9v) en gold er voor de hele
sabbat een strikt werkverbod, strikter
dan wij in het nieuwe verbond kennen
(vgl. Kol. 2:16v). Wie vanuit Leviticus
23 wil pleiten voor eenmalige kerk
gang, moet zich wel realiseren dat
de wet van Mozes heel wat meer over
sabbat en samenkomsten van de Here
en zijn volk zegt!

Twee keer: rust

ligt. Het is een dag om je te verwon
deren over Gods voortgaande werken,
om die te onderzoeken en daarin
vreugde te vinden (Ex. 20:11; Deut. 5:
15; Ps. 27:4; 92; 104:31-35; Ef. 1:3-14;
1 Petr. 1:3-5). Dat gebeurde in Israël
door de heilige samenkomst van die
dag, maar daardoor niet alleen: ook
door het verdubbelde dagelijkse offer
en het strikte arbeidsverbod op sab
bat. Het moest echt een dag compleet
voor de HERE zijn. Een dag waarop
openlijk zijn verbond centraal stond,
van 's morgens tot 's avonds.
In het Nieuwe Testament merken we aanvankelijk weinig van
een aparte sabbat. Men kende in
het Romeinse rijk geen vrije 'sabbat'
en kwam gedurende heel de week
veel vaker samen als gemeente dan
alleen op de 'sabbat'. Men kende
een week waar in principe op elke
dag samenkomsten van de gemeente
konden zijn en waren, in welke vorm
dan ook. Gaandeweg echter gaan de
samenkomsten zich concentreren op
en uiteindelijk beperken tot de zon
dag. Maar dat staat niet tegenover het
gegeven dat elke dag een 'dag des
Heren' zou moeten zijn: die ene dag

Wat het gebod om te rusten betreft:
daarbij gaat het niet om 'rusten' in de
zin van 'op bed liggen', maar van 'rust
vinden in de HERE', rust van alles wat
zijn dienst in de weg zit. De dag was
door de HERE 'gezegend en geheiligd'
en had als zodanig geen vleselijke,
maar een Geestelijke bestemming. Dat
komt ook uit in het conflict van de
Here Jezus met de Farizeeën over de
sabbat. De sabbat is maar geen dag
van 'niets doen en luieren', maar een
dag 'voor de mens' (Mar. 2:27v), d.w.z.
voor de mens zoals hij in het paradijs
is geschapen, inclusief zijn 'ambtelijke'
dienst aan God. De sabbat is er opdat
de mens zich op de Heer van de sab
bat richt.
Voor ons geldt nog altijd dat elke
dag een dag van de Here moet zijn.
Maar ook nu kan niet elke dag 'sab
bat' zijn. Daarom kennen ook wij één
dag die daartoe apart bestemd is. Die
dag kent geen dagelijkse offers in een
tabernakel of tempel meer sinds Gol
gota (Mat. 27:51; Joh. 4:21-23). Maar
die dag moet dan wel 'van de morgen
tot de avond' (denk aan de dubbele
sabbatsoffers) in het teken staan van
de rust, van de gerichtheid op de Here
en van het samenkomen. Die dag is
na Christus de zondag: de dag van de
opstanding van de Here Jezus, die in

s

Openbaring 1 'de dag van de Here'
genoemd wordt (vers 10).
Juist in de tweemalige kerkgang
komt de zondag tot zijn doel: rust,
heiliging, samenkomst, verwachting
en voorsmaak van de 'eeuwige sab
bat'. Juist de tweemalige kerkgang
werkt eraan mee dat heel de dag van
de Here in het teken staat van zijn
dienst. Juist de tweemalige kerkgang
geeft aan heel de dag de diepgang die
nodig is: niet maar vrij zijn en je stor
ten in werelds amusement, maar op
de Here gericht zijn, zijn stem horen,
de rust van zijn vergeving ontvangen,
genieten van zijn voortgaande werken
van schepping, uittocht, opstanding
(Ex. 20:11; Deut. 5:15; Luc. 23:56b-24:
3; 1 Petr. 1:3-5) en bezig zijn in zijn
dienst (Mar. 2:23-28; Luc. 2:49; 4:16; 1
Kor. 16:2). Juist de tweemalige kerk
gang voorkomt dat de zondag een
'halve rustdag' wordt en bewerkt dat
hij echt het ritme van de werkweek
onderbreekt en ons 'onthaast'.
Wie de tweemalige kerkgang los
laat en volstaat met eenmalige kerk
gang, maakt het zichzelf erg moeilijk
om het karakter van heel de zondag
als dag van de Here te bewaren. De
kerkgang wordt gemakkelijk een ver
plicht ritueel dat 's morgens 'even'
afgewerkt moet worden, en de rest
van de dag komt gemakkelijk in het
teken te staan van activiteiten of ont
spanning los van de Here. En dan zijn
we van het bijbelse 'zeven dagen voor
de HERE' aanbeland bij het moderne
'een halve dag voor een religieuze
plichtpleging'.

De kerkdienst: bekering
Wat verwachten we van de kerk
dienst? Wat zoeken we er? Aan welke
vereisten moet hij voldoen?
Onbewust lijkt wel eens de indruk
te bestaan alsof de kerkdiensten vroe
ger naadloos aansloten bij de heer
sende cultuur en tijdgeest, en alsof dat
in onze dagen anders is. Wat wij nu
als 'juk' ervaren, ging vroeger vanzelf.
Dat is een misvatting! Met zijn
cultus stond Israël volstrekt alleen in
de omringende wereld. In het Oude
Testament werd Israël gewaarschuwd
om de liturgische gebruiken van de
heidense volkeren niet over te nemen.
Wat zij religieus en opwindend von
den, moest Israël vermijden. De dienst
van de HERE was uniek en had zijn
eigen regels en erediensten. Te denken
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valt bijvoorbeeld aan de plaats en de
vorm van altaren en aan het verbod
van beelden en aan seksuele rituelen
die in Kanaän in zwang waren.
Ook in het Nieuwe Testament heb
ben de erediensten voor de Here een
eigen karakter. De Joden willen teke
nen en de Grieken debat en theorie.
Maar Paulus komt met de prediking
van de gekruisigde Christus. In andere
godsdiensten draaide het om extase,
om 'zien', om orgieën, om sprekers
die hun gehoor verwenden. Maar
dat wordt allemaal met zoveel woor
den door de apostelen afgewezen.
Uitdrukkelijk worden de christenen
opgeroepen de geesten te beproeven,
en niet hun eigen stichting te zoeken,
maar de eer van God en de opbouw
van de gemeente. Men moet bidden
en spreken vanuit het hart en bij zijn
volle verstand.
Kerkgang gaat ook vandaag niet
zonder bekering. Je moet je afkeren
van wat de wereld amusement en
aansprekend vindt en je zetten tot het
luisteren naar en loven van de levende
God. Dat betekent echt een breuk!

De kerkdienst: inhoud
Als het gaat om de vorm van de
kerkdienst, zijn er tal van mogelijk
heden. Binnen onze kerken kennen
we al grote variatie, maar dat wordt
alleen nog maar sterker als we kijken
naar kerkdiensten in het buitenland.
Laten we 'gereformeerd' niet ver
smallen tot een eng keurslijf van een
aantal strakke regeltjes. En laten we
ervoor uitkijken dat kerkdiensten niet
bekneld raken in krampachtigheid.
Onopgeefbaar is wel dat we kijken
naar wat de Bijbel aangeeft als klimaat
en inhoud van de kerkdiensten. Dat
verhindert oppervlakkige blijdschap
en een 'uit je dak gaan'. Het gaat
in de kerkdienst om vergeving van
zonden en vernieuwing van leven,
om vreugde en verootmoediging, om
een door de Geest beheerst en gevuld
leven.
Typerend voor de kerkdiensten in
de nieuwtestamentische tijd is niet het
uitleven van onszelf, maar de centrale
plaats van het Woord van God en de
omgang met God. De vreugde in en
de lof voor God werden gevoed en
uitten zich in het lezen van en luiste
ren naar de woorden van de profetie
(Op. 1:3), het volharden bij de leer van
de apostelen (Hand. 2:42), het vast-

houden van de belijdenis van de chris
telijke hoop (Heb. 10:23), het onder
houden van de gemeenschàp met de
broeders en zusters (Hand. 2:42; 1 Kor.
11:17-34), bidden en zingen (Hand. 2:
42; Ef. 5:19; Kol. 3:16), het gebruik van
de sacramenten (Hand. 2:42; Heb. 10:
22). Een kerkdienst zal altijd in al zijn
onderdelen zijn diepgang en kleur
moeten ontlenen aan het Woord van
God.
Waar dat gebeurt, gebeurt niet iets
saais, maar iets wonderlijks: je nadert
tot de berg Sion, tot de stad van de
levende God, het hemelse Jeruzalem,
en tot tienduizendtallen van engelen,
en tot een feestelijke en plechtige
vergadering van eerstgeborenen die
ingeschreven zijn in de hemelen, en
tot God, de Rechter over allen, en tot
de geesten van de rechtvaardigen
die de voleinding bereikt hebben,
en tot Jezus, de Middelaar van een
nieuw verbond en tot het bloed van
de besprenging dat krachtiger spreekt
dan Abel (Heb. 12:22-24).
Om dat wonder te zien en de
vreugde ervan te genieten, is al weer
niets minder nodig dan geloof en
bekering: door de Geest verlichte ogen
van het hart!

Conclusie
De huidige praktijk van de zondag
als rustdag met twee kerkdiensten is
een schriftuurlijk verantwoorde.
In beide kerkdiensten gaat het om
gezamenlijke ontmoetingen van Gods
kinderen met hun hemelse Vader. Ook
de dienst waarin de catechismuspre
diking plaatsvindt (art. 66 KO), moet
niet het karakter van een cognitieve
cursus dragen, maar van een samen
komst van de God van het verbond
met zijn volk, waarin niet de 'theo
retische', maar de gezond makende
leer van het Evangelie ons op het hart
gebonden wordt.
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Gewoon dóen
Het is alweer even geleden dat Bill Hybels in
Nederland was om het gemeentemodel van Wi�
low (reek te promoten. Ook in wat tegenwoordig
'traditionele kerken' genoemd wordt, zijn er
voorgangers die dit model omarmen. Onder
hen de christelijke gereformeerde predikanten
Arjan Hilbers en Henk Mijnders te Zwolle. In de
kerkdiensten van de CGK te Zwolle is plaats voor
andere liederen dan psalmen en gezangen. Met de
formulieren voor doop en avondmaal wordt met de
nodige vrijmoedigheid omgesprongen. Ik citeer het

slot van het artikel in het ND (van 19 november
2002): 'Hoewel de veranderingen die deze tijd

vergt, onvermijdelijk op weerstand stuiten, pleiten

pij is, dan weet ik het niet meer. De
dominee neemt de beslissingen. Over
de hoofden van de kerkenraad en de
gemeente heen. Over hen. En vooral
zonder hen. 0 ja, achteraf mogen
de kerkenraad en de gemeente zeg
gen wat ze ervan vinden. Maar waar
is hier het respect voor de mondige
gemeente gebleven? Waar voor de
kerkenraad? Waar is ook de collegiali
teit met de kerkenraad? Gemeente en
kerkenraad worden overgeleverd aan
de inzichten van de voorganger. Zijn
vrijheid wordt voor hen dwang.

beide predikanten ervoor "gewoon te durven".
"Je kunt alles wel eerst aan de kerkenraad voor
leggen, maar dat duurt zo lang", aldus Mijnders.
"Beter kun je het gewoon doen en er pas achteraf
over praten."'

Gewoon doen. Die uitdrukking
bleef bij mij haken. Ik werd er niet
vrolijk van. Als dat geen vorm van
dominocratie domineesheerschap=

De broeders zullen het vast niet zo
bedoeld hebben. Maar beseft men echt
zelf niet, hoe elitair en bevoogdend
deze opstelling is? Vandaar mijn pro
test. Ik weet niet of de kreet 'Gewoon
doen' ook onder ons bijval heeft. Ik
hoop van niet. Als voorganger moet je
niet heersen, maar dienen, in het spoor
van je Heer. Heb je bepaalde ideeën

over de invulling van de erediensten?
Wring ze gemeente en kerkenraad
niet door de strot, maar ken je plaats.
Doe samen wat binnen de kerkenraad
gezamenlijke verantwoordelijkheid
is. Het blijft een gouden zin in het
bevestigingsformulier voor ouderlin
gen en diakenen: 'Door aan de ouder
lingen met de dienaren des Woords
de leiding van de gemeente toe te
vertrouwen, beschermt Christus zijn
kerk tegen heerszuchtig optreden van.
enkelingen' (GEREFORMEERD KERKBOEK,
p. 551). Die zin geldt ook als het gaat
over de liturgie. Een zaak van de ker
kenraad. Een zaak van de gemeente.
Dat in rekening brengen kon wel eens
heel wat ergernis schelen. Als je je
broeders en zusters in de waarde laat,
die hun toekomt. Rechtens. Uit de
hand van de Here.

God Fashion
Toen ik de eerste keer de kreet 'God Fashion'

Reacties

las, dacht ik een beetje oneerbiedig aan een
·

•

(dames/heren)modezaak. Het bleek om iets
anders te gaan. Al gaat het wel am iets dat op
dit moment in de mode is: het verschijnsel van
de 'jeugdkerk'. Geen echte kerkdiensten, maar
interkerkelijke samenkomsten, speciaal afgestemd
op jongeren. Eigentijdse muziek, eigentijdse
vormen zaals drama. Een hype. Nederland telt al
op diverse plaatsen dit soort jeugdkerken. Met als
blikvanger 'Gad Fashion' in Zwolle. In de maand
november trok de samenkomst van 'God Fashion'

1900 bezoekers. Een record dat niet alleen in het

NIDIRIANDS DAGBIAD (van 30 november 2002), maar

ook in TRouw (van 26 november 2002) ruime aan·

Onmiddellijk barstte de discussie over 'God Fashion' in het ND
los. Aan de ene kant waarderende,
enthousiaste reacties. Aan de andere
kant bezorgde en verontwaardigde.
Waarbij met name bepaalde uitingen
van de voorganger veel aanstoot
gaven. Ik hoef daar verder niet op
in te gaan. Namens hem gaf ds. Ph.
Troost - één van de organisatoren van
'God Fashion' - een schuldbelijdenis
door (ND van 7 december 2002). Jam
mer dat ds. Troost deze schuldbelijde·

dacht kreeg.

Kroniek H.J.C.C.J. Wilschut
-

nis - mogelijk onbedoeld, maar toch
- afzwakte door een begripvol verhaal
over hoe ingewikkeld communicatie
kan zijn. Dan was de voorganger
in kwestie toch een stuk royaler. En
blijft de vraag, of de opzet van 'God
Fashion' niet mede aanleiding geeft
tot dit soort uitglijders. De grens tus
sen populair en oneerbiedig wordt
maar zo overschreden. Terwijl we
leven voor het aangezicht van de hei
lige God!
Bij de waarderende reacties valt
op, hoe sterk bij sommigen de goede
bedoelingen van de organisatoren en
de deelnemers nadruk krijgen. Van die
goede bedoelingen wil ik niets afdoen.
Graag laat ik de geloofsintegriteit
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buiten de discussie. Alleen, daarmee
sta je nog niet in je recht tegenover
God (vgl. 1 Kor. 4:4). Met jouw goede
bedoelingen is de zaak niet beslist.
Voor je het weet, ben je gaan doen aan
'de cultus van de vrome mens' (een
uitdrukking van J. Kamphuis). Hier
zullen bijbels-zakelijke argumenten de
doorslag moeten geven.
In DE REFORMATIE heeft ds. K. de
Vries breed aandacht gegeven aan de
jongerenkerken in het algemeen en
'God Fashion' in het bijzonder (7 en 14
december 2002). In een derde artikel
(DE REFORMATIE van 21 december 2002)
gaat hij in op wat ds. Troost eerder
schreef (DE REFORMATIE van 7 decem
ber 2002). Volgens Troost hebben niet
alleen jongeren, maar ook ouderen
moeite met de kerk(diensten).
Graag sluit ik mij aan bij wat ds.
De Vries opmerkt rond de jongeren
kerken en 'God Fashion'. Met hem
betreur ik dat de jeugdkerken - 'God
Fashion' voorop - als alternatief gaan
dienen voor de reguliere kerkdiensten,
waarin de gemeente samenkomt. Ook
bij zijn antwoord aan ds. Troost sluit
ik mij aan. Over de manier waarop
mensen meer stem gegeven kan wor
den in de erediensten, is discussie
mogelijk. Maar dat is in dit kader van
ondergeschikt belang.

Onvrede
Op een enkel onderdeel van
bovengenoemde reacties wil ik nader
ingaan. Allereerst blijft voor mij de
vraag: waar komt de onvrede over de
kerk en de kerkdiensten bij veel jonge
ren vandaan? En dat bij jeugd die best
positief staat tegenover het dienen van
de Here. Wat zit erachter?
Ik vind dat best een moeilijke
vraag. Ik heb er ook geen afgerond
antwoord op. In dit verband wil ik op
twee dingen wijzen:
1. Wij moeten met elkaar niet
gek opkijken, wanneer onze
jeugd onvrede heeft met de
kerk( diensten), wanneer die
onvrede ook bij ouders en ouderen
heerst. Wat dat betreft vond ik het
artikel van ds. Troost in DE REFOR
MATIE onthullend. Ook zelf is hij
nog steeds niet over zijn teleurstel
lingen in de kerk heen. Dan denk
ik: Kijk, je kunt wel klagen dat
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positieve jongeren als geestelijke
wezen rondlopen bij gebrek aan
inspirerende voorbeelden en aan
sturende geestelijke leiders. Maar
hoe gaan wij als ouders en ouderen
met onze eventuele teleurstellingen
in de kerk om? Blijven wij ook in
onze kritiek positief ten aanzien
van de kerk van de Here? Omdat
het zijn kerk is. Is er geestelijke
solidariteit? Of hangt rond onze
kritiek het 'wij-zij'-sfeertje? Even
ronduit: binnen het kader van
Schrift en belijdenis mag en moet
binnen de kerk alles bespreekbaar
zijn. Ook de inrichting van de
erediensten. Maar merkt de jeugd
nog dat de kerk ons lief is? Omdat
we de Here zo liefhebben. Is veel
onvrede van jongeren niet mede
een gevolg van de onvrede bij
ouderen?
2. Zijn wij eigenlijk ons nog wel
bewust, hoe consumptief het verhaal
van de jeugdkerken en van 'God
Fashion' in feite is? De kerk en de
kerkdiensten moeten aansluiten bij
onze beleving, bij onze cultuur enz.
enz. In een postmoderne tijd wordt
de mens met zijn behoeften steeds
meer maatgevend. Hier mag best
eens een alarmlicht gaan branden.
Als 'wat er leeft onder jong en
oud' de maatstaf wordt, ook in de
gemeente van Christus, kunnen we
nog heel wat beleven. Maar dan
zal ons kerk-zijn steeds meer modi
euze trekken gaan vertonen. Dat
is geen pleidooi voor een tijdloos
kerk-zijn. Uiteraard mag daarbij de
huidige manier van communiceren

ingebracht worden. Maar ook dan
is de vraag: wat is je maatstaf?
Start je vanuit de norm, of vanuit
de eigen behoefte? Moet vooral die
behoefte bevredigd worden? Of
gaat het om de eer van God? Ken
nen wij nog kerkdiensten met een
'voor U'-gevoel (zie P.L. Voorberg
in ND van 14 december 2002)?

lnterkerkeliik
'God Fashion' koos voor een inter
kerkelijke formule. De organisatoren
komen uit vrijgemaakt- en Nederlands
gereformeerde kring. Terwijl de voor
ganger synodaal-gereformeerd mag
zijn. Alsof het de gewoonste zaak van
de wereld is. Ik weet het, ook dat past
in het sfeertje van vandaag. Niet te
moeilijk doen over de kerk. Alsof er
geen kerkelijke verschillen zijn. En al
zijn ze er, ze geen rol meer laten spe
len. De kerkvraag aan de orde stellen
lijkt een gepasseerd station. Terwijl
kerkvraag en waarheidsvraag nog
steeds samenhangen. Niet alleen door
een alternatief te zijn voor de reguliere
kerkdienst (met in het verlengde daar
van nazorg door het pastorale team)
maakt 'God Fashion' zich van de
gemeente los. Ook door deze interker
kelijkheid. Ik betreur dat om allerlei
redenen. Niet het minst om goed wil
lende jeugd, die op het verkeerde been
wordt gezet. Wie klaagde daar over
geestelijke verweesdheid bij de jeugd,
vanwege een gebrek aan aansturende
geestelijke leiders?
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Versimpeling
De zaak van de jeugdkerken kwam
ook op het congres van oud-leden
van de CSFR ter sprake (zie RD van
2 december 2002). Dit in het kader
van hët onderwerp 'Corpus Christi

Continua. Het einde van een traditie:
falende overdracht van geloof en geloofs
waarden!?' De socioloog drs. Wim
Dekker noemde in dat verband een
groepje jongeren in zijn gemeente. 'Ze
noemen zich Youth Mission en vinden
dat het anders moet. De kerkdienst is
niet geschikt voor jongeren. Ze maken
zich vooral bezorgd over de generatie
12- tot 18-jarigen, die er volgens hen
alleen kan worden bijgehouden met
"radicale geloofstaal", bij voorkeur
in het Engels. De radicaliteit van de
net behandelde Zondag 1 tot 4 van de
Catechismus was hen kennelijk ont
gaan.'
Hoe ga je daar als kerk mee om?
In ieder geval niet door inhoudelijk

link - de auteur van de bestseller DE
- in de forumdiscussie
hiervoor: 'Wees zuinig op de taal die
je in huis hebt. Met modernisering
komt niet zelden de versimpeling in
huis.' Die waarschuwing geldt naar
alle kanten. Vorm en inhoud hangen
meer samen dan menigeen waar wil
hebben. Uiterlijke versimpeling wordt
maar zo tot innerlijke versimpeling,
waarbij de bijbelse leer en de gere
formeerde confessie materieel een
versmalling ondergaan. Die prijs is
te hoog. En niet alleen in de jeugd
kerk. Fastfood (laat mij ook eens een
Engelse kreet gebruiken) levert mis
schien wel heel wat calorieën. Maar of
je er ook gezond bij blijft".?

te gaan schipperen tussen traditie en
verpsychologisering, waarbij het de
grote vraag wordt: wat beleef jij bij
deze tekst? Er is sprake van een subjec
tivering van het geloof, die inhoudelijk
doorwerkt. In alle geloofsbeleving
en geloofsoverdracht moeten echter
de centrale leerinhouden overeind
blijven: schuld, uitverkiezing, hemel
en hel, de rechtvaardiging en de
inwoning van het heil. Daarbij kan
best worden vastgehouden aan stijl
en vorm, stelde prof. dr. F.G. Immink.
'Die mogen niet worden prijsgegeven
aan vulgarisering en banalisering.'
Ook binnen de reguliere kerkdiensten
komt het voor, dat onder het mom van
verstaanbaarheid het geheim van God
plat wordt verwoord en uitgebeeld.
Terecht waarschuwde Agnes Arne-

GEREFORMEERDEN

Henk Jasperse
Onlangs onderging het 'Henk Jasperse-debat'
. een poging tot reanimatie. Het Gereformeerd
Wetenschappelijk Genootschap organiseerde op

23

november 2002 een conferentie over de door Henk

Jasperse oan de orde gestelde thematiek. Toch lijkt
het echte vuur eruit. In het ND van 26 november
2002 noemde Koert van Bekkum het debat in

Amsterdam 'onbedoeld een typisch voorbeeld van
postmoderne refledie: een treurige klaagzang vol
analyses van wat anderen fout doen vanuit het
perspedief van een toeschouwer die beweert dat
twijfel in de kerk niet wordt toegestaan.' Hier lijkt
zelfs kunstmatige beademing niet meer te helpen.

Verschuiving
Daarmee is de door Henk Jas
perse gesignaleerde problematiek en
onvrede nog niet van tafel. Binnen de
Gereformeerde Kerken weet menigeen
- onder hen ook een voorganger als
Henk Jasperse - niet meer echt raad
met de gereformeerde traditie. Niet
te verwarren met allerlei tradities,
bepaalde gewoonten binnen gere
formeerde kring. Maar met de gere
formeerde traditie zelf, het klassiek-

Bekering

confessioneel gereformeerd-zijn als
zodanig. De onvrede kan dan zo groot
worden dat er een pleit klinkt voor
een totaal terug naar af: het woestijn
verhaal van prof. dr. M. te Velde.

Dat is ook de analyse die W.H.
Velema geeft van het 'Jasperse-pro
bleem' (RD van 14 december 2002).
Velema geeft aan dat het Jasperse-pro
bleem typisch van onze tijd is. Veel
vragen, veel onzekerheden. Maar de
kern van het verhaal is: men redeneert
vanuit de eigen vragen en niet langer
vanuit de norm. Een mens moet God
de Eerste laten. Laat de eerste vraag
dan ook zijn: Wie bent U, Here? Wat
wilt U dat ik doen moet? 'Zonder
bekering is er geen waarachtige ken
nis van God. In de bekering worden
de rollen omgedraaid. Dan wordt God
de Eerste. Die mij ter verantwoording
roept. Hij wil mij Zijn genadebood
schap laten horen.'

Nu is het altijd moeilijk om op een
krantenverslag af te gaan. De eerlijk
heid gebiedt mij te zeggen dat ik mij
meer thuis voelde bij wat volgens het
verslag in het ND (25 november 2002)
de Nederlands gereformeerde predi
kant drs. H. de Jong opmerkte, dan
bij het woestijnverhaal van Te Velde.
Met alle respect, maar alle geklaag
over overbodige aangroeisels komt
mij wat modieus over. Het klinkt wel
goed: terug naar de Schrift, maar wat
bedoel je nu precies? Wat moet er nu
wel of niet op de schop? Voor mijn
besef snijdt de analyse van H. de Jong
meer hout: 'Ik zie een verschuiving
van Gods Woord naar het antwoord
van de mens.'

Kroniek H.J.C.C.J. Wilschut
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Traditioneel

�

Dat klinkt rijkelijk traditioneel.
Het 'oude verhaal'. Toch denk ik dat
Velema de spijker op de kop slaat.
Begin bij de Schrift, niet bij je eigen
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vragen. Niet dat je ze niet stellen mag.
Maar wat is je uitgangspunt en je ijk
punt? Je kunt lange verhalen over het
Jasperse-probleem houden. Je kunt
er een compleet themanummer aan
wijden, zoals het blad KoNTEKSTUEEL,
ÎIJDSCHRIFf VOOR GEREFORMEERD BELIJDEN

Nû

(i7• jaargang nr. l, oktober 2002;
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'Wat is er onder Vrijgemaakten aan de
hand?') gedaan heeft. Hier raak je ech
ter de kern. 'Het "Jasperse-debat" ont
maskert ons als geestelijke consumen
ten, die ronddwalen in de supermarkt
van het leven op zoek naar Godserva
ringen. Maar we zijn de apotheek, die
ons het medicijn tegen een dodelijke

kwaal aanreikt, voorbijgelopen', zoals
ds. N.M. Tramper in het NO van 21
december 2002 schrijft. Hier is inder
daad bekering en verootmoediging
nodig. Dan maar traditioneel. Het is
wel de traditie van Gods kinderen.

Protestantse Kerk:
eenheid, liim en scheur
Bovenstaande kop is niet van mij. Ik ontleen die
aan een artikel in TROUW van Il december 2002.
De Protestantse Kerk Nederland komt eraan. Maar
zowel binnen de Hervormde Kerk als binnen de
synodaal Gereformeerde Kerken is er onvrede
over de toekomstige kerk. Binnen hervarmd·
gereformeerde kring wegen de bepalingen in de
toekomstige kerkorde over het homohuwelijk heel
zwaar. Binnen synodaal-gereformeerde kring is
bij sommigen de bedreigde zelfstandigheid van de
plaatselijke gemeente een heet hangijzer. Er hangt
scheuring in de lucht. Die men op allerlei monieren
wil voorkomen. Een gereformeerde beraadsdag. En
overleg met de bezwaarde hervormden. Maar of
de lijm een scheur kan voorkomen?

De kerkorde van

1951

Met name vanuit hervormd-gere
formeerde kring klinkt dreigende taal.
Een deel denkt aan het voortzetten
van de Nederlandse Hervormde Kerk,
wanneer de PKN een feit is geworden.
Het zal wel aan mijn vrijgemaakt
gereformeerde komaf liggen. Maar
waarom wordt nu ineens binnen
hervormd-gereformeerde kring de
stormvlag gehesen? Men wil onder de
kerkorde van 1951 blijven. Toch werd
ook deze kerkorde aanvankelijk als
'onaanvaardbaar ' afgewezen. Iemand
als J. Severijn zei ervan: 'T hans moge
ik volstaan met de mededeling, dat
ik ziende op de ontwikkeling der
dingen geen redenen kan vinden om
aan te nemen, dat de positie van de
Gereformeerden onder de nieuwe
kerkorde een veelbelovende kan zijn.
Integendeel, er is alle reden tot pessi
misme. Ik kan het niet anders zien, of
het karakter van de Hervormde Kerk
is grondig veranderd, en dat zal, als

de heersende geest blijft zegevieren,
steeds duidelijker openbaar worden'
(zie: J. van der Graaf, DELEN OF HELEN?
HERVORMD KERKELIJK LEVEN IN EN MET DE

GEREFORMEERDE BOND, 1906-1951, Kam
pen 1978, p. 265). Een heel verschil
met de veel positievere waardering
van deze kerkorde, die nu de positie
van de hervormd-gereformeerden
blijkt te bepalen. Al besef ik dat
deze waardering al eerder gegroeid
was (zie: J. van der Graaf, eindred.,

BEPROEFDE TROUW. VIJFENZEVENTIG JAAR
GEREFORMEERDE BOND IN DE NEDER

Kampen z.j.,
p. 196v). Maar was in de kerkorde
van 1951 het belijdend karakter van
de kerk echt gewaarborgd? De for-

LANDSE HERVORMDE KERK,

Kroniek H.J.C.C.J. Wilschut
-

muleringen waren vaag. De praktijk
was nog vager. Wat kwam en komt
er terecht van een handhaven van de
gereformeerde leer in de Nederlandse
Hervormde Kerk als kerk?

Gods recht
In het NO van 23 december 2002
noemt dr. P. de Vries het een verkeerd
uitgangspunt om mee te gaan met de
toekomstige PKN onder het motto:
Ik blijf zolang ik het Woord daar mag
verkondigen. 'Het uitgangspunt moet
echter zijn het recht van God op heel
de kerk, en niet of ik in eigen kring
en gemeente de mogelijkheid houd
het Woord te verkondigen.' Ik ben
het er helemaal mee eens. Maar 't is
wel merkwaardig om dit uit een her
vormde mond te horen. Formeel gaf
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de kerkorde van 1951 geen werkelijk
harde garanties voor het bewaren van
de bijbelse leer. Nog afgezien van het
feit dat bij de invoering van de nieuwe
kerkorde de leertucht meteen voor
tien jaar op sterk water werd gezet.
Een officieel besluit. De praktijk wees
uit <lafafwijking van de bijbelse leer
niet alleen getolereerd werd, maar
een volwaardige plaats had en hield.
Maar - en daar gaat het mij nu om
- was niet steeds het argument dat het
Woord nog verkondigd kon worden?
Was dat niet een teken dat God in zijn
verbondstrouw de Nederlandse Her
vormde Kerk nog niet verlaten had?
En hoe zou jij verlaten wat God niet
verlaten heeft?
Nu wordt de bestaande pluralis
tische praktijk formeel vastgelegd.
Met daarnaast bepalingen o.a. over
het homohuwelijk. Even voor de
helderheid: deze bepalingen geven
schrijnend aan hoezeer de PKN een
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kerk van de secularisatie is, niet van
het Woord. Maar waarom hierop nu
zoveel nadruk gelegd, terwijl al jaren
de eer van Christus als Zoon van God
in vrijzinnige kring aangetast wordt?

Wordt in de Nederlandse Hervormde Kerk
niet al jaren Gods recht op heel zijn kerk
metterdaad geschonden?

Vrede

voor

Jeruzalem

Dat neemt niet weg dat het goed
is om te letten op de ontwikkelingen
binnen hervormd-gereformeerde kring
(ook binnen synodaal-gereformeerde
kring, al ontbreekt het nu aan de
ruimte om daar breder op in te gaan).
Er is daar veel in beweging. En hoe
zeer de wegen kerkelijk principieel
en praktisch uiteen gaan, het gaat
om broeders en zusters, met wie je
je in veel opzichten verbonden kunt
voelen. Van harte hopen we dat de
hervormd-gereformeerden elkaar zul-

len weten vast te houden. En samen
een weg van kerkelijke gehoorzaam
heid mogen gaan. Al eerder liet dr. P.
de Vries weten dat er meer kan gaan
schuiven, wanneer er met de kerkfusie
van de PKN iets gaat schuiven in ker
kelijk Nederland. 'Misschien komen
de Christelijke Gereformeerde Kerken
in beeld als kerk, om het een en ander
mee te regelen' (ND van 4 december
2002). De blik blijkt zelfs nog breder
gericht. 'Wie weet, dat langs wegen
die wij ons niet kunnen voorstellen, de kerk van Nederland in haar
gereformeerde gestalte tot één wordt,
hersteld wordt en tot bloei komt. Bidt
met een algemene stem om vrede voor
Jeruzalem.' Het zijn de slotwoorden
van het artikel van dr. De Vries in het
ND van 23 december 2002. Wie zou
niet meebidden om kerkelijke eenheid
van alle gereformeerde belijders in
Nederland?

De 1 proefba llon' va n
Selderh uis
· 'Apeldoorn en Kampen stemmen verder af.' Aldus
de · bemoedigende! · kop in het RD van 25 novem·
ber jl. De curotoren van 'Apeldoorn' en 'Kampen'
denken na over een gezamenlijk beroepsprofiel
voor predikanten. 'We zijn nu eenmaal twee
kerken die op weg zijn naar eenwording. In de
opleiding voor predikanten doen we al steeds meer
samen. Daarom zijn deze bijeenkomsten van groot
belang voor de verdere afstemming van de aplei·
dingen', lichtte prof. dr. H.J. Selderhuis, redor van
de TU te Apeldoorn, toe.

Ds. P. den Butter, christelijk-gere
formeerd predikant, was niet echt
gelukkig met deze taal van prof.
Selderhuis. Was dit soms een proefbal
lon? 'Bij mijn weten was er nog nooit
gesproken over een fusie tussen deze
twee kerken. Zelfs van een federatie
was nog geen sprake'. Aldus ds. Den
Butter. Selderhuis' opmerkingen kon
den dan ook 'niet door de beugel'.
Deputaten eenheid moesten zich er
maar hardop van distantiëren.
In zijn reactie maakte prof. Sel
derhuis zijn bedoelingen duidelijk.

Akkoord, de term 'fusie' was wellicht

Kroniek H.J.C.C.J. Wilschut
-

niet de meest gelukkige. Maar voor de
zaak die ermee aangeduid wordt, staat
hij. Als gesprekken over kerkelijke
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eenheid uiteindelijk niet leiden tot
hereniging van kerken, hoeft het voor
hem niet meer (zie RD van 10 decem
ber 2002 en NO van 11 december
2002). Met zijn pleidooi voor kerke
lijke eenheid toont Selderhuis zich een
waardig opvolger van prof. dr. W. van
't Spijker, die in eigen kring en daar
buiten niet nalaat om op de schriftuur
lijke noodzaak van kerkelijke eenheid
te hameren.
Deze kleine botsing illustreert hoe
gevoelig binnen de Christelijke Gere
formeerde Kerken - en dan met name
binnen de bevindelijk gereformeerde
flank ervan - de eenwording met de
Gereformeerde Kerken in Nederland
ligt. Al eerder dit jaar kwam dit aan
het licht, toen op een bijeenkomst
van de zogenaamde 'Noorderkring'
(een christelijke gereformeerde bezin
ningskring) zorg werd uitgesproken
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over 'dwang tot fusie met de vrijge
maakten' (zie RD van 6 mei 2002).
Liefst houdt men als bevindelijk gere
formeerden wat afstand tot de vrijge
maakten.
Je kunt dat betreuren. Dat doe ik
ook. Wat zit het wantrouwen diep! En
dat ondanks de wederzijds aanvaarde
verklaring over de toe-eigening van
het heil. Tegelijk, het is wel een stuk
realiteit. Waarmee de Christelijke
Gereformeerde Kerken rekening heb
ben te houden. En dus ook de Gerefor
meerde Kerken in Nederland. Als deze
problematiek nu eens expliciet op de
agenda kwam?! Ik onderstreep graag
wat D. Koole daarover heeft opge
merkt in het christelijke gereformeerde
KERKBLAD VOOR HET WESTEN ( overgeno
men in de rubriek 'Uit de kerkelijke
pers' in het RD van 21 december
2002): ook de broeders rond het blad

BEWAAR HET PAND meer betrekken in
het landelijk en plaatselijk overleg tus
sen CGK en GKV. Elkaar eerlijk, open
en broederlijk zoeken. Er moet toch
eens - biddend - een keuze gemaakt
worden. Naar ik hoop, een keus voor
elkaar! Al is het onze 'ligging' niet,
vrijgemaakt-gereformeerden moeten bevindelijk gereformeerden niet
uitsluiten. Laten zij het ook ons niet
doen. Wij zijn - ook historisch gezien
- zonen van eenzelfde huis. Komt, ziet,
hoe goed, hoe lieflijk is het, als zulke
zonen dan ook samenwonen, ondanks
verschil in inzicht in vrede bij elkander
zijn. Omdat wat ons bindt, meer is
dan wat ons scheidt.

Afgesloten op 24 december 2002.

Koningin Beatrix op bezoek in Dillenburg
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De �ersoon va n de
pre�ikant
Enige tijd geleden schreef ik in ons blad over de
vraag: hoe staat de predikant op de preekstoel?' Is
hij hoorder te midden van de hoorders, die als des·
kundige hulp biedt in het verstaan van de Schrift,
of is hij daar bezig als gezant van Christus, die de
gemeente het Woord van God bedient? Ik kwam
tot de conclusie dat het laatste het geval is. De
preek is een ambtelijke verkondiging, de predikant
staat te preken krachtens zijn ambt als dienaar van
het Woord.

De oplettende lezer zal gemerkt
hebben dat ik eigenlijk niets daarbij
zei over de persoon van de predikant.
Deze tekortkoming wil ik nu gaan
inhalen. Wie over het optreden van de
dominee op de preekstoel spreekt, kan
niet voorbijgaan aan zijn persoon.

doordacht en bijbels gefundeerd. Maar
de persoon van de ambtsdrager is veel
minder voorwerp van theologische
bezinning geweest'.3 Er is een manco
wat betreft het thematisch / systema
tisch nadenken over het persoonlijk
functioneren van de ambtsdrager.
Onder invloed van de menswe
tenschappen is er in de moderne
preekkunde wel aandacht voor het
menselijke van de predikant gekomen.
Zoveel zelfs, dat het ambtelijke door
het menselijke dreigt verslonden te
worden. Dat de predikant een gezant
van Christus is, raakt al meer buiten
beeld.

Een manco
Wanneer wij het hebben over het
ambt, moet ook de persoon van de
ambtsdrager aan de orde komen. Van
Johannes de Doper staat geschreven:
'Er trad een mens op, van God gezon
den' (Joh. 1:6). Dit woord spreekt van
roeping, van door God gemandateerd
zijn. Tegelijk wijst het ons erop hoe de
Here mensen gebruikt om zijn bood
schap te brengen. Een mens wordt in
dienst genomen. Dat impliceert dat
ook de persoon van de ambtsdrager
wel degelijk een rol speelt en in ons
nadenken over de predikant op de
preekstoel niet uit het oog verloren
mag worden.
In de gereformeerde preekkunde
is altijd veel aandacht geweest voor
dat tweede: 'van God gezonden'. Er
is veel geschreven over de predikant
als gezant van Christus en over zijn
ambtelijk spreken op de preekstoel.
Veel minder aandacht was er voor het
eerste: 'Er trad een mens op.' Er was
wel enige aandacht voor,2 maar C.J. de
Ruijter heeft geen ongelijk wanneer hij
stelt: 'Bevragen wij de gereformeerde
ambtsleer op dit punt, dan blijkt dat
er inderdaad weinig nagedacht is over
de ambtsdrager als mens. Roeping,
taak, volmacht en gezag zijn wel de
aandachtspunten die uitvoerig zijn

In een schriftuurlijke leer van het
ambt zal men echter aan beide recht
moeten doen: aan het door God gezon
den zijn én aan het menselijk optreden
van de ambtsdrager.

De predikant als getuige
Het is te waarderen dat J.R. Douma
in zijn proefschrift een poging doet
om in de genoemde leemte te voor
zien ten aanzien van de gereformeerde
preekkunde.4 Wanneer men zegt dat
de predikant een heraut is bij wie de
boodschap op de voorgrond staat, en
die van zichzelf afwijst naar zijn Zen
der, betekent dat dan tegelijk dat hij
als persoon eigenlijk achter zijn bood
schap moet schuilgaan? Doet zijn per-

Thema A.N. Hendriks
-

soonlijke betrokkenheid niet ter zake?
Douma is ervan overtuigd dat het
tegendeel het geval is. Aanduidingen als 'heraut', 'dienaar', 'pastor'
vragen wel aandacht voor het ambt,
maar zijn ontoereikend om duidelijk
te maken dat ook de persoon van de
predikant een belangrijke rol speelt.
Douma bepleit om daarnaast de
aanduiding getuige 'een constitutieve
plaats te geven in het nadenken over
de theologische identiteit van de pre
dikant'. Daarbij haalt hij vooral het
aspect van de persoonlijke betrokkenheid
van de getuige naar voren. In een
proces speelt de getuige als persoon
een cruciale rol: is hij betrouwbaar? Is
hij waarachtig? Het antwoord op die
vragen is van doorslaggevend belang
voor de gang van het proces. Douma
past dit toe op wat de dominee op de
preekstoel doet. Het betekent 'dat de
predikant als getuige met eigen per
soon moet instaan voor de waarheid
en zich met de waarheid moet identifi
ceren' (p. 192).
De consequenties hiervan zijn de
volgende. Allereerst moet de pre
dikant in zijn voorbereiding van de
preek iets gezien en gehoord hebben.
Hij moet zelf door het Woord gegre
pen zijn, eerst gezien en gehoord
hebben hoe de tekst relevant is in
zijn eigen leven, hoe God hem daarin
ontmoet. 'Kortom: de predikant moet
eerst zelf ziener en hoorder en daar
mee ook dader van het Woord zijn.
Pas dan kan hij getuigen' (p. 192).
Vervolgens: de predikant als
getuige kan niet spreken over iets
waar hij slechts van horen zeggen
weet van heeft. 'Hij moet in staat zijn
om vanuit eigen ervaring te spreken:
het getuigenis moet corresponderen
met de ervaring' (p. 193). De predikant
die leeft in de mystieke gemeenschap
met Christus, kan met een eenvoudige
directheid en vanuit de diepte het
Woord van God ter sprake brengen en
zo getuige van Christus zijn.
In de derde plaats: de predikant
moet niet vergeten dat zijn getuige
nis op Christus en wat Hij gedaan en
gezegd heeft, betrekking heeft. Het is
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niet de bedoeling dat hij de gemeente
ophoudt met zijn belevingen. 'Het
gaat in zijn getuigenis dan ook niet
om een zelf-getuigenis: spreken van
uit. de eigen ervaring is niet hetzelfde
als spreken over de eigen ervaring' ·
(p. 193). De getuige vraagt geen aan
dacht voor zichzelf, maar voor dat
gene waarvan en diegene van wie hij
getuigt.

De predikant als mysticus en
mystagoog
Doordat Douma het getuige-zijn
van de predikant ingebed, gedragen
en gelegitimeerd ziet door de omgang
met God en zijn Woord en de persoon
lijke ervaring daarvan, is het te begrij
pen dat hij nadrukkelijk aandacht
vraagt voor de spiritualiteit
van de prediker. Deze spiritu
aliteit komt er niet bij, maar is
voor Douma 'de kern van de
identiteit van de predikant',
anders gezegd: het begin,
het midden en het einde van
zijn taak (p. 194). Het is een
levenshouding. De predikant
die wil preken, moet spiritu
eel leven. In dit leven vormen
gebed, meditatie en aanvech
ting centrale momenten.
De prediking bedoelt de
weg te wijzen die bestaat
in het leven met en uit de
Schrift: het gaat erom dat de
hoorder door het Woord voor
de werkelijkheid van God en binnen
het bereik van die werkelijkheid wordt
geplaatst. Wanneer dat moet gebeuren
in de prediking, zal dat ook eerst moe
ten gebeuren bij de predikant zelf. Bij
de preekvoorbereiding is de predikant
biddend op zoek naar de ontmoeting
met God die spreekt door de Schrift.
'Zo wordt de preekvoorbereiding
voor de predikant zelf een vorm van
omgang met God, een manier om zich
bewust te worden van te leven voor
Gods aangezicht, een oefening in de
toonsoort van het verlangen naar God'
(p. 200).
Douma schroomt niet om voor
het benoemen van de identiteit van
de predikant de woorden mysticus en
mystagoog te bepleiten. 'De predikant
is de mysticus. Hij is iemand die God
zoekt in alle dingen, iemand die leeft
van de verborgen omgang, iemand die
in zijn leven van alledag ruimte toe-
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kent aan het mysterie. Een mysticus is
iemand die voortdurend zich bewust
wil worden en zijn van Gods intieme
nabijheid, iemand die leeft in de mys
tieke gemeenschap met Christus en
die van daaruit zijn leven vorm geeft
in de navolging van Christus' (p. 203).
Vanuit dit mysticus-zijn is de pre
dikant ook mystagoog. 'Hij geeft het
mysterie waaruit hij leeft ... door. Hij
is er in al zijn doen en spreken op
gericht om anderen te helpen God
in hun leven te zien, te smaken en
te ervaren .... Kortom: de predikant
als mystagoog is iemand die vanuit
zijn eigen beleving van Gods intieme
nabijheid anderen helpt God in hun
leven te ervaren' (p. 203).
Deze mystieke en mystagogische
existentie van de predikant moet door
schijnen in de prediking!

Bevindeliik preken
Wat Douma zegt over de predikant
als getuige, mysticus en mystagoog,
krijgt z'n vervolg in zijn hartstochtelijk
.pleidooi voor bevindelijk preken. Dit
laatste is voor Douma niet - wat vaak
gesteld wordt - preken over de bevin
ding. Hij kiest voor een 'dynamische
visie' op het thema bevinding-predi
king. De preek moet zelf staan in de
toonsoort van de bevinding: de bevin
ding doortrekt dan als een 'ferment'
heel het preekgebeuren. Hierbij speelt
de factor van de predikant 'een door
slaggevende rol': 'De predikant moet
vanuit zijn persoonlijk gegrepen-zijn
door het Woord van God en de God
van het Woord de boodschap van het
heil verkondigen....' De notie van de
predikant als getuige komt bij Douma
weer voluit in zicht wanneer hij stelt:
'Alleen wie bevindelijk leeft, kan (in

de hoedanigheid van getuige) bevin
delijk preken: authentiek en betrokken
vertolking van het evangelie kan nooit
buiten eigen leven en eigen bevinding
van de predikant om gaan' (p. 214).
Dit wil niet zeggen dat de predi
kant put uit twéé bronnen: het Evan
gelie en de eigen ervaring. Het gaat
namelijk in bevindelijk preken niet om
een spreken over de (eigen) ervaring,
maar om een spreken vanuit de eigen
bevinding.
Volgens Douma komt het tot dit
spreken vanuit de eigen bevinding,
wanneer de prediker in het preekvoor
bereidingsproces de meditatie kent als
'een biddend omgaan met de Schrift
vanuit de eigen aangevochten exi
stentie' (naast en door de exegetische
omgang met de Schrift heen). Bevinde
lijke prediking begint daar te ontstaan,
waar deze meditatie 'een cruciale rol'
speelt (p. 294). Dit leidt tot
een prediking die betrokken,
existentieel en bevindelijk is:
'vanuit het eigen hart draagt
de predikant de boodschap
van Gods omgang naar en in
het hart van de hoorders' (p.
218). Uit eigen eroaring brengt
de prediker dan de vernieu
wende kracht van het Evange
lie ter sprake (p. 291).
Het is niet zonder reden
dat Douma een omvangrijk
boek op tafel legde over 'de
meditatie en het preekpro
ces'. De predikant moet zich
- in een biddend luisteren
naar de Schrift - persoonlijk
aangesproken weten, moet de God
van het Woord ontmoeten. Vanuit dat

aangesproken zijn in de Geest kan hij
getuige worden van de blijde boodschap:
Jezus Christus die het leven heel
maakt. Bovendien laat de predikant in
de meditatie zich aanraken door het
vernieuwende werk dat de Geest door
het Woord tot stand brengt.
Waar het Douma in zijn studie uit
eindelijk om gaat, horen wij wanneer
hij (samenvattend) schrijft: 'Deze in
de meditatie beoogde pneumatische
betrokkenheid bij en getrokkenheid
in het preekproces banen de weg
naar een prediking die een werkelijk
gebeuren is en waarvan de hoorders
achteraf kunnen zeggen: de Geest zelf
heeft mij door de woorden van de
preek heen aangesproken en aange
raakt' (p. 293).5
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Kritisch commentaar
Men kan respect hebben voor de
virtuositeit waarmee Douma zijn
gedachten over de betekenis van
de persoon van de predikant in het
preek�beuren ontwikkelt. Mocht die
persoon in de (oudere) gereformeerde
preekkunde in de schaduw zijn geble
ven, Douma zet hem voluit in de
schijnwerpers. Hij noemt de rol van de
predikant 'heel belangrijk' (p. 293) en
zegt zelfs dat de persoon van de pre
dikant een 'cruciale rol' speelt in het
preekproces (p. 295).
Toch meen ik dat er enige kritische
kanttekeningen te maken zijn bij wat
hij zegt.
Ik heb er moeite mee de predikant
te typeren als getuige. In de gerefor
meerde homiletiek (=preekkunde)
is er altijd verzet geweest tegen
deze typering.6 Ik weet dat moderne
homileten daar vandaag anders over
denken.7 Naar mijn inzicht kleven hier
aanzienlijke bezwaren aan. Wij moeten
scherp onderscheid blijven zien tussen
wat de apostelen zijn en doen, en wat
de predikant is en doet. De apostelen
zijn de door Christus zelf geroepen
oog- en oorgetuigen (vgl. Mat. 4:1822; Joh. 15:27; Hand. 1 :8). Zij hebben
eens voor altijd getuigd van wat zij
gehoord en gezien hadden (vgl. Hand.
4:33; 1 Joh. 1:1). Als zodanig vormen
zij het fundament waarop de kerk is
gebouwd (vgl. Ef. 2:20). Dat hun getui
genis betrouwbaar is, rust niet op hun
geloof, maar op de volmacht hun door
Christus verleend, en op de bijzondere
bijstand van de Geest als Parakleet,
die hun was beloofd (vgl. Joh. 14:26;
Hand. 1:8).
Natuurlijk moesten zij zelf in hun
boodschap geloven om te kunnen
getuigen. Paulus verwijst naar het
schriftwoord: 'Ik heb geloofd, daarom
heb ik gesproken', en zegt: wij geloven
en dáárom spreken wij ook (2 Kor. 4:
13). Maar dat betekent niet dat de
betrouwbaarheid van deze getuigen
afhangt van hun gelovigheid. Deze
getuigen zijn betrouwbaar, doordat
ze volmacht van Christus ontvingen
om te komen met wat zij zelf hebben gehoord en gezien (vgl. Joh. 19:
35). Deze betrouwbare getuigen heeft
Christus voor altijd aan zijn kerk
geschonken.
Ik heb dan ook bezwaar wan
neer Douma stelt dat de predikant als
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getuige 'met eigen persoon' moet
instaan voor de waarheid. Het lijkt
me te veel eer voor de dominee en
zijn persoon! Het Woord dat hij ver
kondigt, is betrouwbaar doordat het
het getuigenis van de apostelen is.
Het hoeft niet (en het kan ook niet)
betrouwbaar te worden doordat de
predikant er zelf voor instaat.
De overdruk op de persoon van
de predikant bij Douma vloeit daaruit
voort, dat hij meent dat de prediker
zelf gezien en gehoord moet hebben,
wil hij kunnen getuigen. Mijns inziens
gaat het in de preek niet om wat de
dominee zelf heeft gezien en gehoord,
maar om wat de apostelen hebben
gezien en gehoord. Johannes schrijft:
'hetgeen wij (apostelen) gezien en
gehoord hebben, verkondigen wij u'
(1 Joh. 1 :3). Douma springt te gemak
kelijk van de apostelen als getuigen
over naar de predikant als getuige. De
predikant bepaalt de gemeente niet
bij wat hij gezien en gehoord heeft,
maar bij wat de apostelen gezien en
gehoord hebben. Dat verkondigt hij.8
Ik bestrijd dan ook dat de predi
kant niet kan spreken over iets waar
hij slechts van horen zeggen weet
heeft, en dat zijn getuigenis moet cor
responderen met zijn ervaring. Douma
doet geen recht aan de beperking en
gebrekkigheid van de geloofsbele
ving van de prediker. Wanneer zijn
getuigenis moet 'corresponderen' met
zijn ervaring, wordt het schraalhans
keukenmeester op de preekstoel.9 Wie
beleeft 'al de raad Gods' die hij moet
verkondigen (vgl. Hand. 20:27), en wie
is in staat - bevindelijk - te vatten, hoe
groot de breedte, lengte, hoogte en
diepte is (vgl. Ef. 3:18)? De predikant
heeft veel méér te verkondigen dan
hij in eigen geloofsbeleving verwerkt
heeft en ooit kan verwerken. De klank
van Gods Woord is groter, breder en
dieper dan de weerklank ervan in zijn
beleving. Wij reiken op de preekstoel
voortdurend boven onze macht. En
dat is maar goed ook. Want het Woord
van God is niet geboeid (vgl. 2 Tim. 2:
9). Het ligt voor wat de preek betreft,
ook niet aan de boei van de geloofsbe
leving van de dominee!
Daarom kan ik Douma niet bijval
len in zijn spreken over de predikant
als mysticus en mystagoog, die 'vanuit
zijn eigen beleving van Gods intieme
nabijheid anderen helpt God in hun
leven te ervaren'. Mijns inziens is de
spiritualiteit niet 'de kern van de iden-
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titeit van de predikant'.
Douma komt tot deze stellingname
doordat hij de predikant als getuige
wil zien. Wanneer de prediker 'vanuit
het eigen hart' (p. 218) , 'uit eigen erva
ring' (p. 291 ) en uit eigen 'bevindelijk
leven' (p. 214) de boodschap van Gods
omgang brengt, ja, dan wordt zijn
spiritualiteit de kern van zijn iden
titeit als predikant. Maar zo voltrekt
zich wel een ingrijpende subjectivering
van de identiteit van de prediker. Ik
ben daar niet aan toe. Ik wil met de
reformatoren deze identiteit blijven
zien in zijn ambt, in zijn roeping van
Godswege. Niet spiritualiteit maakt de
prediker, maar roeping. Hoe belang
rijk het ook is dat hij zelf de Here
bevindelijk kent. De predikant brengt
de vernieuwende kracht van het Evan
gelie niet ter sprake omdat hij die in
eigen leven ervaren heeft, maar krach
tens zijn roeping, zijn opdracht. De last
is hem opgelegd (vgl. 1 Kor. 9:16). En
daarom spreekt hij.
Ik weet het: Luther heeft gezegd:
alleen de ervaring maakt een theoloog.
Maar bij de reformator fungeert dat
anders dan bij Douma. Luther zou
niet graag de predikant 'mysticus' en
'mystagoog' noemen. Het is bij hem
de belijdenis van eigen onvermogen.10
Luther besefte diep hoe weerbarstig
het menselijk hart is en hoe moeilijk
het Woord weerklank bij een mens
vindt. Zo kon hij zeggen: 'Ik heb mijn
theologie niet op eenmaal geleerd,
maar heb steeds dieper en dieper
moeten tobben.' Douma spreekt mijns
inziens veel te optimistisch over de
spiritualiteit van de predikant en
diens 'mystieke existentie'. Ook in dit
alles komt de predikant niet verder
dan het 'kleine begin' van zondag 44
HC. Dat leert ons wel af om hem als
de 'mysticus' te zien!11
Om bevindelijk te preken, is er
gelukkig meer dan de eigen beleving
en het hart van de dominee. Daarom
is bevindelijk preken ook preken over
de bevinding. Er is de geloofsbeleving
waar de Schrift zelf over spreekt. Ik
denk met name aan de Psalmen en
aan alles wat onze belijdenis vanuit de
Schrift zegt over de weerklank van het
Woord. Ik denk ook aan wat Voetius
het boek van de werking van God in
de gemeente noemt.12 Er zijn ook Gods
leidingen waarvan zijn kinderen getui
gen. Dat alles mag op de preekstoel
genoemd worden en dat maakt de
prediking aansprekend en herkenbaar.

IS

Dienaar
Het zal duidelijk zijn dat ik
Douma's pleidooi om de predikant
als getuige te zien, niet kan bijvallen, vooral ook vanwege de manier
waarop hij het getuige-zijn invult. Ik
blijf kiezen voor het woord dienaar,
dat wij in de Schrift zelf vinden (vgl.
o.a. 1 Kor. 4:1; 1 Tim. 4:6). Ik meen
- in tegenstelling tot Douma - dat
bij dit woord wel degelijk ook de
persoon en het persoonlijk functio
neren in zicht kunnen komen. Het
woord geeft mijns inziens juist zo
goed aan hoe de Heilige Geest werkt.
Hij schakelt mensen niet uit, maar
neemt ze helemaal in dienst. Het ambt
frustreert dan ook niet de menselijke
persoonlijkheid, maar mobiliseert
haar. Dat betekent dat de persoon
van de predikant niet behoeft weg te
vallen. Zijn persoon komt mee in zijn
werk op de preekstoel. Paulus spreekt
zelfs over 'zijn' Evangelie (Rom. 2:16;
16:25). Dat maakt duidelijk hoezeer
zijn persoon een stempel zette op
wat hij verkondigde. In het evange
lie naar Lucas merken wij meer dan
eens dat een dokter (vgl. Kol. 4:14)
aan het schrijven is. Aanleg, geaard
heid, levensgang, leeftijd, ervaring, ze
doen allemaal mee. En ze mogen en
moeten zelfs meedoen! Want de Geest
neemt déze mens in dienst en wil
door déze mens het Woord laten ver
kondigen. David heeft zijn psalmen
kunnen maken doordat de Here diepe
wegen met hem ging. Paulus was een
geleerde en leed voor het Evangelie
heel wat af. Maar de Geest gebruikte
hem om weergaloos diep en rijk het
Evangelie te prediken!
De persoonlijkheid van de predi
kant mag en moet dus een rol spelen.
Ze behoeft niet uitgepoetst te worden.
Integendeel, de Heilige Geest wil
deze persoonlijkheid juist ten volle
gebruiken. De roeping van Godswege
frustreert haar niet, maar disciplineert
haar wel.13 Met alles wat de predikant
is en heeft, zal hij zich in dienst van
zijn ambt moeten stellen. Hij mag niet
alleen Gods werk met zijn persoon
niet in de weg staan, maar hij dient
zich ook volledig te laten gebruiken.
Christus bad om heiliging van zijn
leerlingen (Joh. 17:17). Daar komt het
inderdaad ook voor de predikant op
aan. Echte toewijding is alleen moge
lijk, wanneer de predikant met alles
wat hij is en heeft, zich steeds weer
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aan de Here geeft (vgl. 2 Kor. 8:5) en
zijn dienst 'van harte' (vgl. Kol. 3:23)
verricht. Dat zal ook te merken zijn op
de preekstoel. Deze toewijding is het
ferment dat zijn prediking moet door
trekken en dat door de hoorders niet
onopgemerkt zal blijven.
De predikant spreekt niet vanuit
de eigen ervaring. Hij spreekt vanuit het Evangelie. Hij bedient het
Woord. Tegelijk is het waar dat de
eigen ervaring wel meespreekt. Want
de Here gebruikt déze mens. Ook de
weerklank van het Woord in zijn hart.
C. Trimp zegt fraai: 'De Heilige Geest
heeft de snaren van de Schrift gespan
nen boven de klankbodem van de
menselijke persoon.'14 Hoe meer die
klankbodem door het geloof functio
neert, des te meer zal de preek dicht
bij de hoorders komen en herkenning
vinden. De gemeente zal dan ervaren
hoe groot de wijsheid van de Here
is, die zijn Woord door een mens van
gelijke beweging laat bedienen!

ven. ". Niet de Dienaar des Woords, maar Petrus
en zijn medeapostelen blijven nog ten huidigen
dage de martures Christou" . .' (ENcvè:wPAED!E
HEILIGE GoDGELEERDHEID,

DER

III, Amsterdam 1894,

p. 496).
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(München

o. J.), p. 86.
Douma wijst o.a. op Antipas die 'mijn
getuige' wordt genoemd (Op. 2:13) en op de zie
len van hen 'die geslacht waren om het woord
van God en om het getuigenis dat zij hadden'
(Op. 6:9). Men kan ook nog wijzen op 'mijn
twee getuigen' in Op. 11:3.
R. Schippers, GETUIGEN VAN J EZUS CHRISTIJS
HET NIEUWE l'EsrAMENT,

IN

Franeker 1938, zegt dat

zo wordt gesproken, omdat 'deze getuigen het
getuigenis van Jezus brachten, en dus niet van
zichzelf spraken' (p. 1%). Vgl. p. 197: 'Jezus'
getuigen heeten zij om hun trouw aan het getui

genis, dat hij van zichzelf gegeven heeft.'
De prediking draagt zeker ook het karakter van
een getuigenis, vgl. R. Schippers, 'De dienst des
Woords en het Woord Gods', in: R. Schippers
(red.),

Noten:
Vgl.

VAN DEN DIENST DES

WooRDS, Goes 1944,

p. 39v. Namelijk in zoverre ze komt met het

NADER BEKEKEN,

jrg. 9, nr. 5, p. 133v.

Vgl. bijv. P.A.E. Sillevis Smitt, AMBT EN PER·
SCXJNLIJKHEID, Kampen

1917; J. Waterink, PLAAlS

EN METifODE VAN DE AMBTELIJKE VAKKEN,

Zutphen

getuigenis van de apostelen. Zó spreekt Schip
pers over de 'prediker-getuige' (p. 41). Douma
geeft aan deze typering echter een andere (bre
dere) invulling!

1923.

Ik herinner aan het wijze woord van

C.J. de Ruijter, 'Een mens, van God gezon

A. Kuyper: 'Daarom schuilt er in dit steeds meer

den', in: C. van den Berg e.a. (red.) PASTORALE.

op den voorgrond dringen van het marturion in

PASTORAAT VAN GEEST EN WOORD. ÜPsTELLEN AAN

de homilie een niet gering gevaar. Op die wijs

GEBODEN AAN DR.

A.N.

HENDRIKS,

Kampen (1997),

J.R. Douma, VENI CREATOR SPuurus. DE MEDI
TATIE IN HET PREEKPROCES,

toch wordt de Gemeente van de vastigheid des
Woords naar de mystiek, niet van het eigen hart,

p. 237.

maar van anderer zielsleven getrokken. Alleen
zóóveel houdt men dan nog van het Woord als

Kampen (2000).

In een vijftal artikelen (vgl. DE REFORMATIE,

door de mystiek geruggesteund wordt'

(A.W.,

jrg. 77, nrs. 34-38) is J.R. Douma op kritiek op

p. 497).

het in zijn dissertatie gestelde ingegaan. Maar

10

hij handhaaft het spreken over de predikant als

dan zijn Meester. Luther over de aanvechting',
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predikant, in termen van heelheid en integratie,
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Kam
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pen 1955, p. 72. Tegenover de opvatting van
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ethische theologen schreef A. Kuyper reeds: 'En

in:

overmits nu de tegenwoordige prediker geen

1989, p. 167.

oor- noch ooggetuige van Christus' optreden

l3

geweest is, en niets van Hem weet dan door het

DIENST,

marturion van de apostelen, zoo komt het hem
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Exit poll
Er zijn weer eens verkiezingen geweest.

recreatie en weinig accent o p werkge

leefwereld betekent dat: economische
ontwikkeling in g rensoversch rijdend

Bij ons in Zeeuws Vlaanderen zelfs

legenheid. Een beleid dat op termijn

twee keer. Niet alleen voor de Tweede

desastreus is voor het voorzieningenni

Europees verband. Om zo ook d e kerk

Kamer, eind 2002 (i.v.m. gemeentelijke

veau vóór en de toekomst vón jongeren;

in mijn regio vitaal te houden. Ik besef

herindeling) ook lokaal. Nu houdt men

en dus ook voor de opbouw van de

heel goed dat daar veel meer aan vast

na verkiezingen soms een exit poll.

kerk. Maar meer dan eens steunt de

zit. Er is ook de verantwoord elijkheid

Daarbij wordt mensen, na het stemmen,

ChristenUnie dit beleid. Met soms pittige

voor milieu, landbouw en het historisch

gevraagd wat hun keuze was. Laat ook

discussies binnenskamers, maar toch. Ik

gegroeide landschap. Problemen aan
alle kanten. Maar begin dan ten minste

ik u daarom mogen meedelen wat ik

zie dus een christelijke partij die door

gestemd heb: beide keren heb ik m'n

haar politieke keuzes de economische

met een grondige programm atische

stem op de ChristenU nie uitgebracht.

ku rk waar de christelijke kerk op drijft,

discussie vanuit het concrete werkveld.

Maar laat ik er tegelijk bij mogen zeg

soms helpt verzwa kken.

Dan lopen ook meer (kerk)mensen weer

gen: ik heb het tweemaal met aarzeling

warm voor de politiek. Daarom: C hris

gedaan. Want ik zit bij de ChristenU nie

Daar komt nog iets bij. Wil de economie

te nUnie, alstublieft, laat er de komende

met een probleem. Ik hoop dan ook dat

in het Schelde-gebied van Nederland

tijd over concrete in houden gespro-

de beleidsmakers van de ChristenUnie

een impuls krijgen, zal er samengewerkt

ken worden, in Zeeland en in heel

aan deze exit poll een beetje aandacht

moeten worden met Vlaanderen; moet

Nederland. Niet in abstracte, wollige

willen geven.

niet langer gedacht worden vanuit de

beleidszinnen, maar door het over de

kaart van Nederland, waarbij de wereld

problemen te hebben waar de mensen

Politiek is voor mij zorgen voor de polis,

in feite bij Eijsden, Nieuwe Schans en

mee zitten.

de stad, de staat. Met daarbij op de
achtergrond artikel

36 van de

Neder·

Cadzand eind igt, maar vanuit de land
kaart van Europa, met gren soversch rij·

Ik ben alleen bang, dat de ChristenU nie

dende economische regio's. Maar ook

een beetje angst heeft voor zo'n discus

politiek de kerk moet beschermen en

in dót opzicht heb ik grote moeite met

sie. Omdat dan wel eens kon blijken dat

het rijk van Ch ristus moet bevorderen.

het denken binnen de Christe n Unie. Lees

er in de Christe n Unie juist over zulke

Nu woon ik in Zeeuws Vlaanderen,

ik het themanummer over Europa van

concrete zak$ vaak totaal v rschillend

een regio die haar jongeren verliest

DENKWUZER (jrg. 1 , nr.

· landse Geloofsbelijdenis, waa r staat dat

4),

dan word ik

gedacht wordt. Toch zul je di discussie

omdat er te weinig werkgelegenheid is.

geconfronteerd met zo'n hoog abstrac·

Van de tien studerenden uit dit gebied

tieniveau, dat ik er in mijn regio concreet

Anders �lijven alle probleme

vindt zegge en sch rijve slechts één hier

totaa l niet mee uit de voeten kan . Lees

vloerkleed verstopt en wordt et beleid

werk. Op termijn is dat desastreus voor

ik het recent verschenen boekje RICHTING

steeds waziger. Dat is een tij bom die

een regio. Dus ook voor de kerk in dat

EU ROPA, dan zie ik op bepaalde terrei·

een partij op

gebied. Ik zou daarom zeggen: laat de

nen wel opening voor Europees beleid,

over enige tijd de ene geref

politiek proberen de werkgelegenheid

maar net als het voor g ren sregio's

SP en de ander SGP, omdat

hier op te krikken. Daarbij besef ik dat

interessant wordt, wanneer cultuur, volks

tenminste helder

het irreëel zou zijn als doel te stellen

gezondheid en volkshuisvesting aan de

Christe n U nie niet toe. Vanda r dan ook

1 00% van de jeugd hier te houden.

orde komen, kiest men weer voor louter

de publiekmaking van deze

Maar een doelstelling van 25% lijkt me

nationaal beleid. Op de genoemde ter·

exit po1T.

toch een aardige target. Maar nu komt

reinen zouden nl. geen grensoversc hrij·

het probleem. Va nuit een bepaalde
politieke visie op ruimtelijke ordening en

dende problemen bestaan

9 3 ).

(A.W.,

pag.

Hoe verzin je het?!

milieu willen sommigen Zeeland groen
houden. Als woongebied voor met

Daar zit ik mee. Goede ch ristelijke

name 55-plussers. Met veel rui mte voor

politiek wil de polis bouwen. Voor mijn

daarom niet uit de weg moet n gaan.

Termijn nekt.

zijn.

D

onder het

stemt
ie partijen

Dat we s i k de
ersoonlijke

JJ. B u rger
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1Vreugde der wet'
Psalm 1 1 9
Ik vind Psalm

119 een moeilijke psalm. Niet
176 verzen veruit

vanwege de lengte, al is hij met

de langste psalm en het langste bijbelhoofdstuk.
Maar mijn moeite ligt bij de inhoud van de psalm.
In een onbewaakt ogenblik heb ik wel eens
gedacht, dat het eigenlijk een typische 'Farizee
erpsalm' is. Je neemt nogal grote woorden in de
mond, wanneer je bijvoorbeeld zingt: 'Als gij de
weg der wet mij weten doet, dan zal ik die ten
einde toe bewaren" (Psalm

119:13, GERE·

'gereformeerd' zelf in de context van
Abraham. Maar er is een ander opval
lend woord, dat God zelf kennelijk
geschikt achtte om Abraham mee te
benoemen: Abraham is een rechtvaar
dige. 'En hij geloofde in de HERE, en
Hij rekende het hem toe als gerechtig
heid' (Gen. 15:6). Over die tekst publi
ceerde Kwakkel in 1996 DE GERECHTIG
HEID VAN ABRAHAM.1 Die publicatie was
wat mij betreft op twee manieren een

FORMEERD KERKBOEK). Die vorm van 'vreugde
der wet', dat vrijmoedig getuigen van je
eigen gehoorzaamheid, dat zit zogezegd
niet in mijn theologische of kerkelijke
genen. Want ik ken juist mijn ellende uit
de wet en niet mijn blijdschap. Wat moet
ik dan met Psalm

119, zo'n 'Farizeese'

psalm?

In dit artikel wil ik graag
met u nadenken over een vorm
van gereformeerd genieten
van de wet. Want voor alle
duidelijkheid: als Psalm 119
en andere psalmen en teksten
. zo royaal spreken over die
vreugde der wet, dan is dat een
uitnodiging om je die woorden
toe te eigenen. En ik geloof dat
dat boeiende gedachten op kan
leveren over de blijde bood
schap van de wet. In dit artikel
maak ik gebruik van publicaties
van prof. dr. G. Kwakkel en van
prof. dr. J. van Bruggen, maar
ik ben me ervan bewust, dat
ik nogal m'n eigen scopus heb.
Ik zal m'n best doen helder te
houden wat mijn gedachten zijn
en wat die van een ander.

automatisch en haast onbewust invult
met wat bijvoorbeeld de Heidelbergse
Catechismus zegt, terwijl juist de
woorden van de belijdenissen hun
inhoud ontlenen aan de in de Bijbel
beschreven werkelijkheid. De exegese
van Genesis 15:6 door Kwakkel leek
mij een verfrissend voorbeeld van hoe
het eigenlijk moet.
In de tweede plaats is deze
publicatie voor mij een stap vooruit
geweest, in m'n nadenken
over 'blij zijn met de geboden
van God'. Dat gaat als volgt:
Abrahams gerechtigheid is dat
hij is of doet wat God van hem
verwachten mag, namelijk dat
hij vertrouwt op de belofte van
God. Noch als houding noch als
daad is deze positie van Abra
ham iets waar hij trots op kan
zijn. Hij is immers afhankelijk
van wat God geeft en toezegt.
Met deze paar woorden hoop
ik Kwakkel correct weer te
geven. Toch bleef er bij mij ook
iets anders hangen: dat als je
breder kijkt naar die gerech
tigheid, breder dan alleen bij
Abraham, dat daar toch iets in
doorklinkt van een houding
(zeg maar: loyaliteit) én van
concrete gehoorzaamheid (vol
doen aan een norm), van geloof
en werken. Van angst dat je van
wetticisme beschuldigd kunt
worden, hoeft kennelijk geen
sprake te zijn. Kort gezegd:
ik hoor bij wijze van spreken
Abraham vrijmoedig Psalm 119
zingen, inclusief vers 13 uit het
GEREFORMEERD KERKBOEK.

eye-opener. In de eerste plaats was het

Abraham
Was Abraham gereformeerd? Ja, is
de gangbare mening, want Abraham
nam de beloften van God serieus en
hij richtte zijn leven zo in als God het
wenste. Hij las zijn Bijbel en hij bad
elke dag, zouden ze op catechisatie
zeggen. Vanzelfsprekend hoef je in de
Bijbel niet te zoeken naar het woord

een feestelijke ervaring om vanuit
zorgvuldige exegese van de Bijbel
naar de leer van de kerk toe te wer
ken. Ik zal wel niet de enige zijn, die
bij het bijbellezen de bijbelwoorden

Rondblik R. IJbemo
-

Al met al was ik nieuwsgierig
naar Kwakkels dissertatie over de
onschuldpsalmen.2 Ongetwijfeld zou
die al waardevol zijn vanuit exegeti
sche ontdekkervreugde. Maar daar
naast hoopte ik ook nog wat mee te
kunnen nemen voor groei in vrijmoe
dige vreugde over Gods wet. De eer
ste vreugdevolle ontdekking was, dat
ik niet alleen stond in het herkennen
van 'farizeïsme' avant la lettre in het

-
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boek van de Psalmen. Juist die psal
men waarin de dichter zich beroept
op zijn rechtvaardigheid (in houding
en daad), blijken door anderen net zo
ervaren te worden als ik in mijn onbe
zonnenheid ooit Psalm 119 aanvoelde,
namelijk als uiting van dubieuze
werkheiligheid. Minder vreugdevol
was de ontdekking dat het dan vooral
ging om Duitse exegeten uit de eerste
helft van de vorige eeuw. Het lijkt me
geen gezelschap om je bij thuis te voe
len, maar het voert een beetje te ver
om daar in het kader van dit artikel
over uit te wijden. Het gaat om deze
vraag: wat moet je dan met die betui
gingen van onschuld?
Kwakkel constateert dat je terecht
kunt concluderen dat er geen psalmen
zijn waarin de schrijver zondeloos
heid claimt. Dat feit kun je natuurlijk
gebruiken om de prikkel van derge
lijke psalmen wat af te stompen. Maar
het scherpe is: de schrijvers voelen
zich ook niet geroepen om hun beroep
op hun rechtvaardigheid af te zwak
ken door te verwijzen naar voorbeel
den van eigen onoprecht gedrag. Een
andere manier om de rechtvaardig
heid te relativeren, is het inkaderen
van de betreffende psalmen in een
veronderstelde rituele 'rechtszaak'
in de tempel. De claim van oprecht
gedrag zou je dan moeten beperken
tot de zaak waarover het gaat. Maar
het blijkt niet mogelijk het bestaan van
een dergelijke liturgie aan te tonen.
Een beperking die uit de door
Kwakkel besproken psalmen zelf
voortkomt, is die van de situatie
waarin het beroep op de eigen recht
vaardigheid tegenover anderen of ook
tegenover God plaatsvindt. De verlos
sing waar deze psalmen om roepen,
is steeds een verlossing uit serieus
gevaar, van machtige tegenstanders,
uit levensgevaar. Voor mij persoonlijk
houdt dat in, dat er geen sprake is
van een lichtvaardig hooghouden van
eigen levenswandel tegenover ande
ren of tegenover God. Kwakkel zelf
wijst op de 'beperking' van de vraag
naar verlossing op grond van oprecht
gedrag vanuit het wereldbeeld van de
psalmisten. Omdat zij de zegen van
God voor de vromen heel sterk in dit
leven verwachten, zien ze tegenslag
en dreigende dood als heel definitief
in strijd met Gods beloften. Daardoor
wordt voor hen de vraag des te benau
wender: hoe kan God de zijnen zo in
de steek laten?
Het is wetenschappelijk vanzelf-
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sprekend én voor mij jammer dat
de dissertatie van Kwakkel zich niet
verder bezighoudt met de leerstel
lige complicaties van het vrijmoedige
beroep van die broeders en zusters
van toen op hun geloof en goede
levenspraktijk. Ik voor mij neem er
dit van mee: er bestaat een vorm van
geloven, waarin uitgesproken loyali
teit en concrete gehoorzaamheid reëel
en aanwijsbaar voorkomen. Psalm 119
heeft gezelschap.

Farizees?
Zoals u ziet, gebruik ik hierboven
steeds aanhalingstekens, wanneer ik
bijvoorbeeld Psalm 119 een 'Farizee
erpsalm' noem. De reden daarvoor
is niet alleen dat Psalm 119 en de
onschuldpsalmen bij nadere bestude
ring niet 'Farizees' blijken te zijn, maar
ook de Farizeeën zelf niet. Dat is ten
minste een van de opvallende onder
delen van Van Bruggens boek over de
persoon en leer van Jezus Christus.3
Ik denk dat ik Van Bruggen redelijk
weergeef, wanneer ik het zo samenvat:
het probleem van de Farizeeën is niet,
dat ze de wet van de God van Israël
zo serieus nemen. Het probleem is
dat ze de Zoon van God niet serieus
nemen. Niet dat ze vasthouden aan
613 bepalingen naast Mozes, is ver
keerd, maar dat ze dat doen in voor
bijgaan aan en in toenemende mate in
confrontatie met Jezus Christus, dat is
wel fout.
Wanneer het klopt dat de Fari
zeeën minder zwart zijn dan ze
leken, dan wordt de uitdrukking
'typisch Farizees' een wat minder erg
scheldwoord. In mijn zoeken naar de
'vreugde der wet' is dat weer een stap
vooruit. Ik verwacht wel een beetje dat
u als lezer nu vindt, dat ik me op glad
ijs begeef. Toch vraag ik u vriendelijk
om nog even met me mee te denken.
Is het niet denkbaar dat ook de Fari
zeeën van toen hun gehoorzaamheid
aan de wet vooral hebben beleefd als
vorm van dankbaarheid? Wees zo
vriendelijk met mij te veronderstellen
dat Gods woord in de wet ook hen op
een positieve manier verlokte tot een
zoeken naar oprecht leven voor Gods
aangezicht.
Je zou kunnen veronderstellen dat
al het moois wat je over de 'vreugde
der wet' kunt zeggen, toch een keer
onderuitgehaald wordt door die
bekeerde Farizeeër, door Paulus. Het

is of je bij hem eindelijk de wet in zijn
naakte gedaante tegenkomt: als vloek,
als eiser, als muur waarop jè stuk
loopt. Maar toch: Paulus was Luther
niet. In Van Bruggens biografie van
Paulus komt zijn spreken over de wet
ook aan de orde.4 Paulus blijkt welis
waar negatief over de wet te schrijven
in zijn brieven aan de Galaten en aan
de Romeinen, maar dat gebeurt dan
in een heel eigen context. De Galaten
waren in de verleiding om Mozaïsche
voorschriften te zien als noodzakelijk
voor een christen, en zo feitelijk in
plaats van Christus. Voor de Romei
nen wil Paulus beklemtonen dat in de
internationale bedeling van de Geest
de nationale wet is overruled. Maar de
wijsheid van de Schriften blijft van
kracht. Zo vat ik Van Bruggen samen.
U voelt al aankomen wat ik er dan aan
toevoeg: dan kan de vreugde der wet
ook van kracht blijven.

Christus
Laat me proberen de kern van mijn
verhaal onder woorden te brengen.
Het is duidelijk dat ik als mens tegen
over God geen eigen grond heb om op
te staan. Dat wordt me al duidelijk als
ik mijn leven spiegel aan wat God van
me vraagt. Dat wordt me helemaal
duidelijk wanneer ik geconfronteerd
word met Christus' offer op Golgota.
Tegelijk brengt die afhankelijkheid
van God me tot het zoeken van zijn
concrete wil - uit dankbaarheid, in de
woorden van de Catechismus. En dan
blijkt dat ik ook daarin gerust afhan
kelijk kan zijn van Hem, omdat Hij, in
de woorden van Paulus en van Chris
tus zelf, in mij wil leven. Als ik het zo
formuleer, zeg ik niets nieuws.
Een stap verder ga ik voor mijn
idee wel, wanneer ik voorstel om de
concrete realiteit van het nieuwe leven
met Christus wat royaler te benoemen.
Een soort van christelijke vreugde der
wet: Hij doet kennelijk zijn werk in
ons leven, zichtbaar. De vrijmoedig
heid om zo te spreken, put ik enerzijds
uit een voor mij nieuw (of hernieuwd)
bewustzijn van de realiteit van Chris
tus' werk in ons leven. Daar zit voor
mij persoonlijk wel wat meer achter
dan misschien uit deze woorden
blijkt. Ik merk dat ik als gereformeerd
gelovige en 'theoloog' goed uit de
voeten kan met woorden, gevoed als
ik ben met de nadruk op het Woord.
Maar dat het echt is, dat moet af
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en toe opnieuw tussen de woorden
doordringen. Dat past nu eenmaal bij
het Woord van God: wat Hij belooft,
wordt werkelijkheid.
Anderzijds pleit ik voor een open
aanwijzen van het vernieuwen van je
leven door Jezus Christus, op grond
van de- mogelijkheid die de Bijbel zelf
daarvoor biedt, zoals bijvoorbeeld
concreet bleek in de psalmen. Nu ben
ik me ervan bewust, dat wij de psal
men weliswaar met terugwerkende
kracht lezen 'in Christus'. Voor ons
kan de vrijmoedigheid waarmee de
psalmisten spraken over hun eigen
gerechtigheid, gezien worden als een
voorafschaduwing van het nieuwe
leven, dat ze van God kregen vanuit
het toekomstige werk van Christus.
(Daarnaast is er de rode lijn van de
vervulling in Christus: Hij is pas echt
de Rechtvaardige, zonder schaduwen.)
Maar het punt is: of je de psalmen nu
achteraf leest 'in Christus' of niet: de
vrijmoedige vreugde in de wet blijft.
In nieuwtestamentische taal: wees blij
met de vruchten van de Geest.

Actueel
Natuurlijk is het prettig wanneer
zo'n verhaal nog wat praktische lede
maten krijgt. Naar mijn mening is er
allereerst een verband tussen wat ik
boven schreef en de nieuwe mode:
. normen en waarden. Veel christenen
knikken instemmend bij Balkenendes
nieuwe koers. Ik geloof er niet zo
veel van. Voor een echte gedragsver-
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andering is wel wat meer nodig dan
een mediacampagne. Meer regels en
meer controle zullen ook niet voor
een omkeer zorgen, dat is echt bijge
loof. Als je mensen wilt veranderen,
moet er een bekering plaatsvinden,
in de mensen zelf. Maar wanneer die
bekeerde mensen er vervolgens genoe
gen in mogen hebben zich te houden
aan afspraken en daarbij niet de norm
van hun eigen vrijheid maar van de
wijsheid van God aanhouden, dan
gebeurt er iets goeds.
Een tweede actuele lijn ligt er naar
het rapport van de Deputaten Echt
scheiding voor de Generale Synode in
Zuidhorn. De kritische besprekingen
van dat rapport richten zich tegen de
veronderstelde subjectiviteit ervan.
Waar blijven we, als kerkenraden
- mensen - in individuele situaties
moeten bepalen wat de norm is? Per
soonlijk lijkt het me in elk geval een
invalshoek die het onderzoeken waard
is. Zolang de teneur maar niet wordt:
weg met de regels, leve het hart. Het
bijzondere van het genoemde rapport
is ook, dat het om te beginnen juist
de regel, het woord van Christus over
echtscheiding, serieuzer neemt dan
bij mijn weten eerder gedaan is. Ik ga
hier, met het oog op de pijn van een
gebroken huwelijk, niet spreken van
'vreugde der wet'. Maar dat de regels
van God reëel goed zijn en navolg
baar, dat speelt ook in deze discussie
wel degelijk een rol.
Derde actualisatie. Van drs. A.
Kamsteeg kun je veel leren. Dat geldt
dus ook voor een recente publicatie

van zijn columns uit het NEDERLANDS
Toch loop ik vanuit het
bovenstaande telkens vast op één van
Kamsteegs denklijnen, over modern
Farizeïsme. Volgens hem is het schijn
kerklid, dat voor de vorm de regels
houdt maar van binnen heet noch
koud is, de Farizeeër van vandaag. Ik
heb twee vragen: is het terecht derge
lijk gedrag Farizees te noemen? En:
is gehechtheid aan regels altijd een
symptoom van een onecht geloof? Ik
beantwoord beide vragen negatief. Ik
krijg bij Kamsteeg ook een beetje de
indruk, dat je meteen achterdochtig
moet wezen wanneer je vindt dat je
iets goeds doet. Ik pleit voor wat meer
ontspanning, voor wat meer plezier in
concreet het goede doen voor God - en
dat benoemen. Vandaar.
DAGBLAD.5
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Ontlezing
'Er wordt niet meer gelezen.'
Die verzuchting valt regelmatig te horen.
Een ouderling slaakt hem na een oeverloos gesprek
met een jongere. In de kerkenraad komt een stuk
onkunde aan het licht. Op een gemeentevergade·
ring verbaast iemand zich over de naïviteit waar·
mee allerlei nieuwe dingen doorgevoerd lijken te
worden.
Met als gemeenschappelijke noemer: 'er wordt

baar wel in zijn bagage heeft. Kennis
van zaken, die de spreker door te
lezen, heeft opgebouwd.
Zo'n verschil in kennis, in gelijke
informatie kan een goed gesprek
behoorlijk frustreren. Je hebt als
gesprekspartners niet hetzelfde
inzicht, ook niet hetzelfde overzicht,
niet dezelfde uitgangspunten en niet

niet meer gelezen.'

Tien tegen een dat de spreker
gestuit is op een (in zijn ogen) gebrek
aan kennis. Kennis die hij zelf blijk-

Gemeentebreed J. Wesseling
-

dezelfde criteria. Hoe kun je er nog in
slagen om tot een gezamenlijk oordeel
te komen?

Oorzaken
Het verhaal gaat dat Urker vissers
vroeger op zee boeken van Abraham
Kuyper lazen. Zelf heb ik gemeente
leden gekend die goed thuis waren
in de werken van K. Schilder. Daar
voor hoefde je helemaal geen hogere
opleiding gehad te hebben. Men had
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de rust en nam de tijd om zich erin
te verdiepen. Winteravonden lang las
men onder de schemerlamp en bij een
brandende kachel. Buiten vroor het
dat het kraakte. Als beginnend predi
kant kon ik soms nog behoorlijk van
een belezen ouderling leren.
De tijden zijn veranderd.
We leven meer dan ooit in een
informatiemaatschappij. De informatie
moet snel, gemakkelijk, compact en
á la minute verkrijgbaar zijn. Tijd is
geld, tenslotte. Internet, sms'jes, e-mail
en televisie zijn belangrijke informatie
bronnen geworden.
Al die informatie is mede een
gevolg van onze welvaartsmaat
schappij. Het is technisch mogelijk,
financieel betaalbaar en qua aanbod
eindeloos. De welvaart levert ook z'n
eigen amusementswereld op. Naast
noodzakelijke informatie worden we
ook overspoeld met reclames, films,
dvd's, video's, televisiekanalen en een
wereldwijd internet. Stiltes hoeven
in ons bestaan niet meer te vallen.
Verveling hoeft niet meer: vermaak is
altijd wel ergens bij de hand. Flitsend,
opwindend, passend bij je behoefte. Je
komt er bijna in om.
Het leven fragmentariseert zo
snel, dat je verknipt gaat leven. Dat
onophoudelijke bombardement van
prikkels en informatie maakt het leven
onder de zon ook zomaar onrustig,
jachtig en oppervlakkig.
Wie heeft er nog de rust om een
avond lang heerlijk weg te duiken in
een goed boek? Wie heeft nog vol
doende tijd om geestelijk bij de tijd te
blijven en kerkelijk op de hoogte?

Gevolgen
Het is allemaal een feit.
Ik wil een paar gevolgen naar
voren halen.
Strikt genomen wordt er natuurlijk
nog een heleboel gelezen. Maar het
karakter van die informatie is veran
derd. De wijze van overdracht ook. De
bronnen waaruit wij putten, verschil
len eveneens. Evangelische bestsel
lers zijn in trek. Anderen lessen hun
geestelijke dorst bij de opwekkende
puriteinse lectuur. Daarnaast wordt er
gedronken uit de gereformeerde bron
nen. Soms ontstaat er een vacuüm, dat
wordt opgevuld door de waan van de
dag of het gevoel van dat moment.

Geen wonder dat het lezen van de
Schriften een opgave wordt. Het ver
baast ook niet dat de gereformeerde
belijdenisgeschriften ons dan niet
meer eigen zijn. Het is niet vreemd
wanneer je een gereformeerde kerk
orde ervaart als een harnas. Het ligt
voor de hand dat het bijbelse principe
van zorgvuldig Schrift met Schrift
vergelijken wegkwijnt. Al gauw krijgt
het gereformeerde kerkelijke leven iets
van een Openluchtmuseum, met ver
steende gewoonten en fossiele tradi
ties. Een postmodern mens loopt daar
niet meer warm voor.
Het gebeurt. Ergens houd je het
niet tegen.

Bewust
Volgens mij doen we er goed aan
ons daarvan ook gewoon bewust te
zijn. In onderlinge gesprekken bespeur
je zomaar een inhoudelijk vacuüm.
Oude dwalingen in een nieuw jasje
steken de kop op. Sommige bewerin
gen bevatten niet meer dan gebakken
lucht. En ook gereformeerde mensen
kunnen op totaal verschillende golf
lengten communiceren. Ieder heeft op
zijn eigen wijze informatie vergaard
en brengt zo zijn eigen knowhow mee
in een gesprek. Ieder kijkt vanuit zijn
eigen beeld van de werkelijkheid.
Ieder hanteert (vaak onbewust) de
hem vertrouwde criteria om te beoor
delen.
Wanneer je je daarvan niet bewust
bent, leidt dat tot een voorspelbare
spraakverwarring. Tot vervreemding

van elkaar. Tot ontbinding van de
kerk.

Ge-re-formeerd
Ik wil de vraag aan de orde stel
len hoe wij te midden van alle infor
matieprikkels en spraakverwarring
gewoon gereformeerd blijven. Ook als
ambtsdragers. Als voorbeelden voor
de kudde.
Gereformeerd, niet als een achter
haalde bijnaam. Niet als inwisselbaar
met algemeen christelijk. Maar gere
formeerd in ons denken en handelen.
Dat wil zeggen: dichtbij Christus,
zoals Hij in het gewaad van de Schrift
naar ons toe komt. In navolging van
zijn voorbeeldig leven, luisterend naar
zijn gezonde leer en in liefdevolle toe
wijding aan zijn koninkrijk.

Vroom
Dat vraagt om persoonlijke vroom
heid. Meer dan voorheen vraagt
dat om te uiten wat ons ten diepste
beweegt. Om aan elkaar te laten
merken dat de liefde voor en vanuit
Christus ons motiveert. Meer dan in
het verleden zullen we moeten probe
ren expliciet te maken, waarop onze
mening berust en op basis van welke
criteria we een oordeel vellen. Je zult
de tijd moeten nemen om je te verdie
pen in de gedachtegang van een ander
en de liefde moeten opbrengen rustig
naar elkaar te luisteren.
Er is durf nodig om niet bij voor-
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baat je veiligheid te zoeken in je eigen
vertrouwde stellingname. We kunnen
niet zonder dankbaarheid voor wat
we in het verleden aan goeds hebben
ontvangen. Wie zijn eigen geschiede
nis kent, is niet meer gedoemd haar
over te doen. Die hoeft haar ook niet
te verneerlijken of te kopiëren. Je mag
het goede behouden en daar in je
eigen tijd je winst mee doen.
Ge-re-forrneerd: het woord zegt
toch dat de vormen kunnen, mogen en
op z'n tijd zelfs moeten veranderen,
als de inhoud maar identiek blijft?
Het gereformeerde moet ook
steeds weer ge-re-formeerd worden.
Laat de tijden veranderen. Maar
Christus blijft te allen tijde dezelfde.
In dat diepe vertrouwen mogen wij
bouwen.

Vreemd?
Hoe postmodern onze cultuur ook
mag zijn, we hoeven niet te doen alsof
ons ineens iets vreemds overkomt
(1 Petr. 4:12).
Mij valt zo vaak op hoe bijbelwoor-
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den voor vandaag geschreven lijken
te zijn. En dat is ook zo, natuurlijk. Is
Christus in zijn Woord en Geest niet
alle dagen om ons heen, tot aan de
voleinding van de wereld?
Spoort Hijzelf ons niet aan het
Woord bereidwillig aan te nemen en
dagelijks na te gaan of de dingen zijn,
zoals ze aan ons gepresenteerd wor
den (Hand. 17:11)?
Hij bindt ons op het hart niet de
emotieve moraal of de waan van de
dag of de kick van het moment heer
en meester te laten zijn, maar ons door
de Geest van Christus te laten ver
nieuwen in ons denken, zodat wij keu
ren wat de wil van God is, het goede,
welgevallige en volkomene (Rom. 12:
1,2).
Zijn Geest leert ons, in een tijd
waarin de grote verhalen hebben
afgedaan (Tit. 2:1), royaal uit te komen
voor wat met de gezonde leer van
Christus strookt. Als met Christus
opgewekte mensen helpt Hij ons
zoeken wat boven leeft en ons niet te
laten inpakken door wat laag bij de
grond op de aarde speelt (Kol. 3:1).

Bekering
Mag ik hier het woord 'bèkering'
laten vallen?
Persoonlijke bekering houdt ook
in, dat je in je afhankelijkheid van
de Here Jezus bereid bent ook de
tijdgeest te toetsen of die uit God is
(1 Joh. 4:1).
Bekering confronteert ons met de
vraag of wij ons van die 'geest' willen
afkeren om het koninkrijk te zoeken.
Bekering vraagt van ons dat wij
ons niet laten inpakken en absorberen
door een amusements- en informatie
cultuur, maar onze tijd en energie wil
len investeren in het rijk van Christus,
dat geen einde zal kennen.
Ook door onszelf te verloochenen,
ons kruis op ons te nemen, te woeke
ren met de ons toebedeelde talenten...
en zo de tijd proberen te nemen om te
lezen.
Misschien is dat niet zozeer een
kwestie van tijd ... , maar van prioriteit.

Een geschiedenis va n het
kerklied
Vrijdag 23 november

2001. In de Bergkerk te

Amersfoort ontvangt Willem Barnard het eerste
exemplaar van HET KERKLIED. EEN GESCHIEDENIS. Jan
Pasveer vertelt over het ontstaan van het boek.
Jannes Munneke neemt samen met leden van het
Gereformeerd Kamerkoor de aanwezigen mee op
een gezongen reis door de geschiedenis van het
kerklied.

Er is inderdaad iets te vieren: ein
delijk is er een Nederlands handboek
over de geschiedenis van het kerklied.
Drie Jannen, Jan Luth, Jan Pasveer en
Jan Smelik namen de redactie op zich.
Zoveel mogelijk zochten ze auteurs
die elk vanuit eigen traditie over de
geschiedenis van het kerklied konden
schrijven. Daarmee is de indeling van
dit handboek gegeven. Elke traditie

kreeg een eigen hoofdstuk: oud-kerke
lijk, rooms-katholiek, oud-katholiek,
anglicaans, luthers, calvinistisch en
doopsgezind.
Aan elk hoofdstuk voegde men
een selectieve, niet al te uitvoerige
bibliografie toe, want de doelgroep
van het boek is breed: kerkmusici, pre
dikanten, ieder die interesse heeft voor
het kerklied. De redactie hoopt ook
dat kerkmuziekopleidingen het boek
zullen gebruiken. Ik geef een hapsnap
overzicht van de inhoud van het boek.

Boek van de maand
H.J. Boiten
-

Vroege kerk en
Middeleeuwen
Wat is responsoriale zang? Hoe
klinken antifonale psalrnrnelodieën?
Hoe ontstond het 'alleluia'? Hoe
bracht men in de liturgie van de mis
psalmen en gezangen tot klinken?
Welke zangtradities bepaalden de
'stille' Middeleeuwen? Waarom ont
stond het notenschrift? Op bondige
en deskundige wijze bespreekt Marcel
Zijlstra, onder meer docent muziek
en culturele vorming, de geschiedenis
van het kerklied in de vroege kerk en
de Middeleeuwen. Sterk vind ik zijn
zevende paragraaf over de 'stille Mid
deleeuwen'.
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In dit hoofdstuk staat een storende
zetfout. In de mis onderscheiden we
tussen het proprium (in elke mis ver
schillend) en het ordinarium (in elke
mis hetzelfde). Op bladzijde 20 in
het boek vallen álle delen van de mis
onder het ordinarium.

De rooms-katholieke traditie
Martin Hoondert, docent Brabants
conservatorium, tekende voor de
beschrijving van de rooms-katholieke
traditie. Omdat het kerklied tot in de
twintigste eeuw in de marge van de
liturgie functioneerde, koos hij voor
een benadering van het kerklied in
een brede culturele context. Hij neemt
zijn start halverwege de zestiende
eeuw. Wat betekende het concilie
van Trente voor de kerkmuziek? Hoe
ontstonden de Souterliedekens? Eeu
wenlang bleef het kerklied buiten de
liturgie, die een exclusieve aangele
genheid van de clerus (geestelijkheid)
was. De gelovigen volgden de liturgie
op afstand als zwijgende toeschou
wers (p. 46). Ze konden alleen maar
toekijken. Toch zongen de gelovigen,
maar dan op school en in huiselijke
kring, in elk geval buiten de officiële
liturgie. Kerkelijke overheden zagen
het lied als een krachtig middel om
het ware geloof te verkondigen. Het
contrareformatorische lied bezong de
geloofspunten die door de reformato
ren bestreden werden (p. 55).
Natuurlijk worden de ontwikke
lingen in later eeuwen niet vergeten,
maar eerst in de twintigste eeuw komt
een opvallende breuk. Tot ongeveer
1950 had het kerklied geen officiële
plaats in de liturgie. Maar vanaf 1950
drong het meer en meer de liturgie
binnen. Men betrok de devotieliederen
inhoudelijk meer op de misliturgie.
Ook de liturgie zelf werd voorwerp
van een vernieuwingsproces, en wel
op punten als het gebruik van de
volkstaal, de vereenvoudiging van de
riten en decentralisatie: aanpassing
aan verschillende landen en culturen.
Uit oogpunt van bijzondere aandacht
voor Nederland bespreekt Hoondert
ook het werk van de jezuïet en dichter
Huub Oosterhuis. Van belang denk
ik, omdat ook van Huub Oosterhuis
in het LIEDBOEK VOOR DE KERKEN een fiks
aantal gezangen is opgenomen.
In een afzonderlijk hoofdstuk in
dit handboek beschrijft Koenraad
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Ouwens de Nederlandse oud-katho
lieke traditie, ook al toont deze litur
gische traditie veel verwantschap met
die van de roomse kerk.

De anglicaanse
traditie
J. Valkestijn, docent kerkmuziek
aan het Sweelinck Conservatorium te
Amsterdam, bespreekt de anglicaanse
traditie in vier paragrafen: een his
torisch overzicht, de veranderingen
volgens het BooK OF COMMON PRAYER,
koorzang en tenslotte het strofenlied
voor het volk.
Het aardigste onderdeel vond ik
'Let the Peoples Sing'. Hier beschrijft
de auteur de geschiedenis van de
metrische psalm, een strofisch lied
beïnvloed door het Geneefse Psalter,
de komende drie eeuwen de enige
stem van het volk. Ook die metrische psalm behoorde nog niet tot de
strikte liturgie. Dan ontwikkelt zich de
hymne. Valkestijn schetst de oppositie
ertegen en de overwinning ervan. Hoe
verhoudt zich nu een hymne met een
psalm? Inzichtgevend is de opvatting

David speelt op de harp

van Watts: de tekst van een hymne
moet uitdrukking geven aan de
gedachten en gevoelens van degenen
die hem zingen; dit in flagrante tegen
stelling tot de calvinistische opvatting,
die zich hield aan een letterlijke verta
ling van de bijbeltekst (p. 146).
Watts vervaardigde vele hymnen,
tot op vandaag bekende als 'O God,
our help in ages past' (LvK 397 niet,
zoals op p. 146, 312). Ook de broeders
Wesley zijn van betekenis. De oppo
sitie was sterk, maar kon de hymnen
niet blijven tegenhouden. Tussen 1800
en 1820 verschenen meer dan veertig
particuliere zangbundels. Er ontstaat
een nieuwe situatie. Een groeiend

aanbod van nieuwe hymnbooks dingt
om de gunst. Sommige brengen het
tot een oplage van vele tientallen
miljoenen. Daarnaast zijn er de carols.
En niet te vergeten invloeden vanuit
Amerika (Sankey en Moody).
Dit hoofdstuk biedt een inhoud
rijke presentatie van de anglicaanse
traditie tot op vandaag. Soms lopen
de eigen opvattingen van Valkestijn
het betoog hinderlijk voor de voeten.
Knox heet dan de fanatieke vader
van het strenge calvinisme; kreeg hij
te maken met weerstand, dan kwam
dat door zijn onverdraagzaamheid en
streng orthodoxe denkbeelden.

De lutherse traditie
Zag Valkestijn de basis van de
Hervorming grotendeels in het huma
nistisch gedachtegoed van de Renais
sance, Joop Boendermaker, die samen
met Hans Jansen en Hans Mudde de
lutherse traditie voor zijn rekening
neemt, wijst als kern van de Refor
matie op de gehoorzaamheid aan het
'Woord van de Overkant', het Evan
gelie (p. 123, 165). Tot in muziek en
kerklied toe. Luther: ik geef de muziek
de eerste plaats na de theologie.1 Zie
het voorbeeld van David en alle profe
ten, omdat die alles wat zij te zeggen
hadden, in maat en lied overgeleverd
hebben. En er is geen beter middel
dan het lied om de gemeente bij de
evangelieboodschap te betrekken.
Er verschenen vele liederen van
Luther, een gezongen evangelische
catechismus, liturgische liederen, ook
liederen voor de feesten Kerst, Pasen
en Pinksteren. Luthers liederen heb
ben een hoog 'Woordgehalte'. Hij
wilde met het Woord van God de
harten van mensen bereiken. Hoezeer
Luther een meester is in liedkunst,
illustreert Mudde met een fraaie ana
lyse van een kerstlied van Luther:
'Gelobet seist du, fesu Christ'. Andere
dichters als Herman, Nicolai, Gerhardt
volgden.
Uitvoerig tekent Jansen de kerk
muzikale ontwikkelingen in de
zestiende en zeventiende eeuw. Ik
attendeer op een enkel onderdeel. Hij
typeert Heinrich Schütz: vertaalde
Luther de Bijbel in het Duits, Schütz
vertaalde de Bijbel in muziek. Want
ook hij gaat uit van het Woord dat in
de Schrift ons tegemoet komt.
Allengs komen er veranderingen:
het instrumentaal-virtuoze krijgt meer
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aandacht, teksten worden subjectiever,
muzikale ontroering is eerder doel
dan gevolg van de muziek. Grote
componisten verlaten op de duur de
kerk (Graun, Händel, Telernann). J.S.
Bach zal met zijn grote muzikale per
soonlijkheid als enige en voorlopig
laatste nog een verbinding leggen tus
sen kunst en kerk (p. 195).
Treffend is ook de genuanceerde
wijze waarop Jansen de vraag beant
woordt: wat is nu een piëtistisch lied
(p. 196)? Een lied met als refrein 'ich
bin ein getaufter Christ' toont al heel
duidelijk aan dat de dichter geen pië
tist is. Vaak gaat het om geestelijke
liederen, eigenlijk geen kerkliederen.
Ze zijn ook niet voor de kerk bedoeld,
wel voor conventikels en huissarnen
kornsten.
Natuurlijk kregen de negentiende
en twintigste eeuw en het Lutherse
lied in Nederland een plaats in dit
handboek.

De calvinistische traditie
Jan Luth, docent liturgieweten
schap in Groningen, en Jan Srnelik,
o.a. medewerker aan het onderzoeks
programma 'Kulturwirkingen des
reforrnierten Protestantisrnus' beschrij
ven de calvinistische traditie. Jan Luth
neemt zijn uitgangspunt in Calvijn,
·die van Genève 'een bijbels Utopia'
probeerde te maken. Hij concentreert
zich op het Geneefse Psalter. In Cal
vijns theologie van de muziek is het
zingen in de kerkdienst van eminent
belang. Zijn voorkeur voor de psal
men is spreekwoordelijk: er zijn geen
betere of bekwamere liederen dan de
psalmen van David, die de Heilige
Geest hem dicteerde. Hij voegde aan
zijn Psalter ook een aantal gezangen
toe. Een bijzonder kenmerk van dit
Psalter is het grote aantal verschil
lende melodieën (125 op het totaal van
150 psalmen). Sommigen melodieën
gaan terug op oude hymnen, maar
Luth acht de meeste toch originele
scheppingen.
In de Nederlandse context
bespreekt hij de psalmberijmingen
van Jan Utenhove, Petrus Datheen en
Marnix van St. Aldegonde. Ook de
berijming van 1773, toen de liederen
belerend van toon werden: God werd
steeds goediger, Jezus steeds mense
lijker en de wereld was niet meer het
jarnrnerdal. In die tijd ontstond ook
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een niet-liturgische liedcultuur. Het
liep uit op de bundel EVANGELISCHE
GEZANGEN van 1807 en de gezangen
strijd.
Het Geneefse Psalter had een bre
dere verbreiding dan alleen in Neder
land: Engeland, Noord-Italië, Duits
land, Hongarije, Tsjechië. Interessant
zijn de paragrafen over de notatie van
de melodieën .en de wijze van zingen.

men vond het te 'kindonvriendelijk'.
Critici misten ook te veel de 'stern van
het volk'. Men miste bijvoorbeeld lie
deren van Joh. de Heer en evangelicale
liederen. Ik kom hier straks nog even
op terug.

Jan Srnelik nam de periode ná 1800
voor zijn rekening. Hij geeft aandacht
aan de situatie in de Nederlands Her
vormde Kerk, de Afscheiding en Dole
antie, en het Réveil waar volop aan
dacht voor het lied was als middel van
geloofsoverdracht (Beets, Da Costa,
Koenen, De Liefde) en verder aan het
(kerk)rnuziekleven en de Psalmen.
Verder bespreekt hij (de context van)
de vervolgbundel 1866, de Hervormde
Bundel 1938, de Psalmberijming 1967
en het Liedboek voor de Kerken 1973.
Tenslotte attendeert hij op het project
'Zingend geloven' en Liedboek 2000.2
In hoeverre het Liedboek past in
de calvinistische traditie, is een vraag
die Srnelik helaas niet afzonderlijk
bespreekt, hoewel enige verant
woording op dat punt wel passend
was geweest, juist in verband met
het oecumenisch karakter van deze
liedbundel.3 Wel vertelt hij het een
en ander ov�r de ontvangst ervan. Er
waren ppsitieyé r�acties. Maar sornrni�
gen vonden de liederen 'onzingbaar'
en 'elitair'. De een aChtte het Liedboek
een ruk naar rechts, te verticaal en te
bijbels. Aan orthodoxe zijde oordeelde
men het Liedboek te onbijbels: de
'keerzijde' van de boodschap Gods
met haar waarschuwing tegen onge
loof en onbekeerlijkheid en de toorn
Gods daarover zouden te weinig aan
bod komen. Weer anderen vonden het
Liedboek te masculien: God is 'Hij'. Of

Pieter Endedijk, predikant van
een Samen-op-Weg gemeente en vice
voorzitter van de ISK (Interkerkelijke
Stichting voor het Kerklied), begint
dit hoofdstuk met een milde terecht
wijzing. Voor velen is het lied van
Menno Simons 'Mijn God, waar zal ik
henen gaan' het enige doopsgezinde
lied in het LIEDBOEK VOOR DE KERKEN.
Maar dat is in het geheel niet waar
(p.291). Natuurlijk is bekend dat in het
Liedboek vele tradities samenkomen:
hervormd, gereformeerd, luthers,
remonstrants, anglicaans. Maar ook de
doopsgezinde traditie is rijk vertegen
woordigd.
Endedijk neemt zijn start in de
zestiende eeuw met Konrad Grebel
en Felix Mantz, Mekhior Hoffrnan,
Jan Matthijszoon, Jan Beukelszoon en
Menno Simons. Er ontstaat dan ook
een eigen liedcultuur. Endedijk wijst
op de herontdekking van de Schrift en
de openbare terechtstellingen. Aan de
martelaarsliederen geeft hij speciale
aandacht! Terecht, maar dat dan voor
de derde keer in dit beknopte hand
boek verteld wordt van Luther die een
lied dichtte naar �anleiding van de
verbranding van Voes en Van Essen (p.
170, 210, 302), had een redactie kun
nen voorkomen.
In 1944 verandert de situatie met
het verschijnen van een gemeenschap
pelijke bundel, een bewust oecume
nische vrijzinnige bundel (vrijzinnig

De doopsgezinde traditie
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hervormden, doopsgezinden, remon
stranten, vrijzinnig luthersen en de
VPRO).
Ook in dit hoofdstuk komt het
Liedboek uitdrukkelijk aan de orde.
Remonstranten en doopsgezinden
wilden meewerken, op voorwaarde
dat de eigen inbreng van vrijzinnige
zijde voldoende gehonoreerd zou wor
den. In hoeverre is het doopsgezind
liedgoed vertegenwoordigd? Endedijk
wijst op Menno Simons, de doopsge
zinde Joost van den Vondel, al komen
zijn teksten (in het Liedboek) uit zijn
rooms-katholieke periode. De teksten
van de doperse Jan Luyken zijn meer
mystiek van aard. Verder staan er lie
deren in van drie doopsgezinde predi
kanten: Nooter, Van Gilse en Postema.
De gezangen 342 en 343 zijn typisch
dopers. Inzichtgevend is zijn bespre
king van enkele Liedboekliederen van
Muus Jacobse (K.H. Heeroma), die
zich verwant voelde met de doopsge
zinden.

Postludium
In een postludium (naspel) komt
de redactie zelf aan het woord. Jan
Pasveer, dirigent, organist en compo
nist, noemt in dit verband een aantal
kenmerken en kwaliteitseisen van
een kerklied. Gezien het belang geef
ik daar graag iets meer van door. Het
kerklied dient objectief te zijn, bij
voorkeur geen individuele ontboeze
ming. Het gemeenschapslied is niet
om naar te luisteren, maar om mee
te zingen. In eerste instantie gaat het
niet van ons uit, maar het komt van
God. Wij zingen het Woord dat ons op
de lippen is gelegd, terug, 'want wij
geven het U uit uwe hand', 1 Kron. 29:
14 (p. 327).
Pasveer waarschuwt voor het kerk
lied als consumptieartikel. Hij citeert
A. Kuyper over waar of onwaar, goed
of kwaad, schoon of lelijk, en pleit
voor kwaliteit. Zes tamelijk nuchtere
kenmerken van een kerklied zet hij op
een rij, waarvan ik er één hier noemen
wil: Het kerklied is schriftuurlijk.

Slotopmerkingen
Tot slot wil ik nog op enkele din
gen wijzen. Ook enkele kritische noti
ties, die niet bedoeld zijn om aan de
lovende woorden afbreuk te doen.
Qua opzet heeft de redactie geko-
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zen voor een tamelijk zelfstandige
behandeling van de verschillende
tradities van het kerklied. Men heeft
bij de selectie en het aantrekken van
auteurs gezocht naar schrijvers die
op congeniale wijze, van binnen uit
als het ware, elk een traditie( deel)
voor hun rekening wilden nemen. De
kracht van zo'n opzet is evident: op
boeiende wijze (de een wat meer dan
de ander) schreef men vakbekwaam
vanuit een sterke en natuurlijke
betrokkenheid. Maar elke medaille
heeft ook haar keerzijde. In een der
gelijke oecumenische opzet zoek je nu
eenmaal niet de confrontatie tussen
botsende tradities. Ook met je eigen
traditie ga je niet gemakkelijk de
confrontatie aan. De redactie heeft in
dit handboek rooms en luthers, calvi
nistisch en doopsgezind als het ware
met gelijke rechten naast elkaar gezet.
Weliswaar formuleerde zij haar eigen
opvattingen over het kerklied aan het
slot in een postludium. Maar je kunt
bij deze opzet niet verwachten dat dit
postludium thematisch doorwerkt in
de verschillende delen.
Natuurlijk zijn er motieven die in
veel hoofdstukken terugkeren. Het
kerklied heeft nu eenmaal verschil
lende aspecten die in een handboek
aan de orde moeten komen: culturele
en liturgische context, analyse van
liedteksten, ontstaan en geschiede
nis van melodieën, de biografie van
dichters en componisten, enz. Toch
viel me op dat elke auteur behoorlijk
de ruimte kreeg voor een eigen wijze
van aanpak, indeling, verteltrant,
taalkleed, wijze van citeren en bron
vermelding.
In verschillende hoofdstukken
kwam het LIEDBOEK VOOR DE KERKEN
expliciet aan de orde. Nu we in eigen
kring als het ware met een inhaalslag
bezig zijn met betrekking tot gezan
gen, mogen we wel goede aandacht
geven aan de wijze waarop in dit
handboek het Liedboek is besproken,
en ook de wijze waarop het destijds
in de deelnemende kerken met veel
kritiek is ontvangen. Het handboek
maakt duidelijk hoe roomse en calvi
nistische, lutherse en remonstrantse,
doopsgezinde en vrijzinnige tradi
ties in het Liedboek samenkomen.
Theologisch is het Liedboek een rat
jetoe. Daarom blijft het nodig om te
onderscheiden tussen een selectie van
bijvoorbeeld schriftuurlijke liederen
én het Liedboek als geheel. Voor het
vrijgeven van het gehele Liedboek
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integraal als kerkelijk gezangboek is
confessionele onverschilligheid toch
zeker een voorwaarde.4
Uitgever, redactie en lezers zijn
met de uitgave van dit boeiende en
informatieve handboek hartelijk geluk
te wensen. Het is te hopen dat HET
KERKLIED. EEN GESCHIEDENIS geen een
dagsvlieg zal zijn. Het boek met zijn
rijke inhoud overziende bevelen we
het van harte aan aan allen wie het
kerklied ter harte gaat. En wie is dat
niet die meeleeft in de huidige discus
sies ook in eigen kring.
N.a.v. Jan Luth, Jan Pasveer en
Jan Smelik (red.), HET KERKLIED. EEN
GESCHIEDENIS, uitg. Boekencentrum,
Zoetermeer, 2001, 350 pag. ISBN 90
239 9012 8. Prijs € 29,50.

Noten:
Geeft Luther de muziek de hoogste plaats
'na' de theologie (p. 168) of 'naast' de theologie?
Als Pretorius de concio (preek) en de cantio
(zang) op dezelfde hoogte stelt, doet deze dat in
navolging van Luther (p. 170)? Boendermaker
zegt beide. Luther echter schreef zelf: Ich gebe
nach (! - HJB) der Theologie der Musika den
nächsten Platz und höchste Ehre (geciteerd bij
G. van der Leeuw, BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN HET
KERKLIED, 1939, p. 132).

Volgens Smelik zingt de hoofdstroom(!?)
van het protestantisme uit het LIEDBOEK VOOR DE
KERKEN. Waarom die Liedboekzangers gerekend

worden tot de 'hoofdstroom' van het protestan
tisme, verantwoordt Smelik niet. Daarna vertelt
hij iets over het beleid van kennelijke 'zijstro
mingen' als de Gereformeerde Bond, de Chris
telijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands
Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde
Kerken (vrijgemaakt). In 1991 besloot de synode
van laatstgenoemde kerken tot uitbreiding van
de gezangbundel. Maar deze kerken kwamen in
1991 niet in synode bijeen, konden dus ook geen
synodale besluiten nemen, ook niet tot uitbrei
ding van een gezangbundel. Wellicht dat Smelik
zich hier heeft vergist.
Vgl. Fabius, die als het wezen van het calvi
nisme de volstrekte soevereiniteit van God zag.
Fabius in: WEZEN VAN HET CALVINISME.
Het was Greijdanus, die aandacht vroeg voor
het feit dat het calvinisme naar zijn wezen
niet anders wil leren dat wat God in de heilige
Schrift openbaart. Inzonderheid acht hij in dit
verband de calvinistische belijdenisgeschriften
van betekenis, S. Greijdanus in: WEZEN VAN HET
CALVINISME, Franeker 1941.

H.J. Boiten, 'Een kwart eeuw Liedboek', in:
NADER BEKEKEN, juni 1998.
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TIJDOPNAME
Op 't gras vannacht zag ik mijn ouders zitten,
luchtig gekleed in vootjaarsochtendlicht;
'k herkende hen eerst niet aan hun gezicht
maar aan hun houding, als vanouds in witte
tuinstoelen naast elkaar, hun blik gericht
verwelkomend op mij; ik kwam niet nader,
dronk het beeld in, het beeld van moeder, vader,
en achter mij groeide de toekomst dicht.
Die tuin nu wandelpark, het huis kantoor,
niets weet mij daar nog, de voetstap van vreemden
wiste door jaren heen van ons elk spoor.
En toch vannacht dat grasveld, zij daardoor
nog op hun vaste plek, nog geen ontheemden,
en wie ik werd ging in hun blik teloor.
e.o. Jellema

Uit: DROOMTIJD 1999

Kort commentaar:
De 'ik' droomde over z'n ouders.
Hij ziet ze zitten, gedetailleerd.
In het heden is hij een vreemde in het huis en de tuin van
z'n jeugd.
Maar in het gedroomde verleden wordt hij door z'n ouders
welkom geheten.
Gefascineerd door wat hij ziet, drinkt hij het beeld van moe
der en vader in.
Herkenbaar en indringend.
G. Slings

Gedicht
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Marie Dentière
Tot voor kort had niemand ooit
van haar gehoord. Ineens ging haar
naam de wereld over: Marie Dentière,
de vrouw wier naam vorig jaar werd
vereeuwigd in het Reformatie-monu
ment in Genève. Dat witte monument
met in het midden de meer dan mans
hoge standbeelden van Calvijn, Farel,
Beza en Knox. Met ook die andere
beelden, o.a. van Willem de Zwijger.
31 oktober 2002 heeft dat monument
een update gehad, waarbij nieuwe
namen zijn toegevoegd, o.a. van
Wycliff en Hus. Maar men wilde het
geen mannenzaak laten blijven, van
daar dat ook de naam van een vrouw
werd toegevoegd: Marie Dentière.
Maar wie was zij? In VoLZIN van 29
november schreef de kerkhistoricus
Auke Jelsma een artikel over haar. In
dat artikel zegt Jelsma o.a.:

Voordat zij naar Genève vluchtte, was
zij abdis van een kanunnikessenklooster
in Doornik (Tournai) geweest. Kennelijk
was zij onder invloed van reformatorische
denkbeelden gekomen. Het was niet onge
bruikelijk dat boeken als van Luther in
kloosterbibliotheken opgenomen werden.
In toespraken voor zusters en belangstel
lenden zal zij blijk van haar opvattingen
hebben gegeven. Voor de autoriteiten
was haar gedrag onacceptabel. Zij ging
in ballingschap en kwam omstreeks 1530
in Genève terecht. De stad had nog geen
keus voor of tegen de Reformatie gemaakt.
Wel was er volop beweging. De onderwij
zer Antoine Froment (circa 1509-1581)
bij voorbeeld, sprak zich openlijk voor
het gereformeerde protestantisme uit. In
die fase kwam de gewezen abdis de stad
binnen. Zij raakte met de veel jongere
Froment in contact en trouwde met hem.
Misschien is hij in 1533 op haar advies in
het openbaar gaan preken, wat uiteindelijk
tot de ommezwaai van het stadsbestuur
leidde.
Haar meest opvallende daad was de brief
aan de zus van de Franse koning Frans I,
Marguerite van Navarre, die bekend stond
om haar sympathie voor mensen met
tegendraadse ideeën. Ze kenden elkaar.
De koningin was peetmoeder van Marie's
dochter geworden.

De vier reformatoren midden op het Reformatiemonument in Genève.

Vermoedelijk is het deze brief geweest die
tot de opname in het hervormingsmo
nument heeft geleid. Hierin uit Marie
haar zorg om de verdeeldheid waardoor
de christenheid werd geteisterd. "Er zijn
inmiddels nog maar weinig mensen die
weten hoe zij behoren te leven. " Zij hoopt
dat Marguerite haar pleidooi voor het
herstel van normen en waarden onder
steunen wil. "Want wat God u gegeven
heeft en wat ons vrouwen geopenbaard
is, mogen wij niet, evenmin als de man
nen, in de aarde begraven. Hoewel ons
niet toegestaan is in het publiek en in de
kerken te preken, is het ons niet verboden
te schrijven en elkaar in alle liefde aan te
moedigen. " Met deze brief wil zij andere
vrouwen steunen, "zodat zij niet langer
bang zijn ter wille van het Woord van
God verbannen te worden van hun land,
hun verwanten en vrienden, zoals dit
ook mij overkomen is. " En: "Ik schrijf dit
vooral ter wille van al die arme simpele
vrouwen die ernaar hunkeren de waarheid
te leren kennen, maar niet meer weten

Persrevue J.J. Burger
-

welke weg zij inslaan moeten. "
Geminacht
Ze gaat nader in op de positie van vrou
wen in de samenleving van die tijd.
"Zoals u weet, is de vrouwelijke sekse
niet zonder reden timide geworden. De
Heilige Schrift is tot onze tijd toe voor ons
verborgen gehouden. We mogen er geen
woord over kwijt. Het lijkt of vrouwen
onmachtig zijn iets van de Schriften te
lezen of te verstaan. Dit is de voornaamste
reden, mijn vrouwe, die mij ertoe gebracht
heeft u te schrijven, in de hoop op God
dat in de toekomst vrouwen niet langer
als in het verleden zo geminacht worden.
Want van dag tot dag is God bezig de
harten van zijn volk te verlichten. " Wel
is ze zich ervan bewust dat mannen nog
steeds vrouwen onbekwaam achten voor de
verkondiging van Gods woord. Zij beroept
zich op voorbeelden uit het Oude en het
Nieuwe Testament waaruit het tegendeel
blijkt. "Natuurlijk zijn niet alle vrouwen
volmaakt geweest, maar dit geldt toch
ook voor mannen ? Waarom is het nodig
vrouwen te bekritiseren ? Het was niet
een vrouw die Jezus verkocht en verraden
heeft, maar een man, genaamd Judas. Wie
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hebben, zo vraag ik u, al die ceremoniën,
ketterijen en dwalingen bedacht? Toch
steeds de mannen. En het waren arme
vrouwen die er door verleid werden. ".
Daarom, als God sommige vrouwen in
zijn genade door de Heilige Schrift iets
goeds en heiligs geopenbaard heeft, moeten
zij dan ·niet de moed hebben daarover te
schrijven en te praten? Ja, de behoefte hen
dit te beletten, dat zou pas onbeschaamd
zijn! En het zou echt verkeerd zijn het
talent dat God ons geschonken heeft, te
verbergen. " Helemaal uitzonderlijk was
de brief niet. Diverse argumenten die
zij gebruikt, zijn terug te vinden in het
dertig jaar eerder gepubliceerde boekje
van Agrippa von Nettesheim, Ovrn DE
VOORTREFFELIJKHEID VAN DE VROUWELIJKE

Binnen de radicale stromingen van
d� Reformatie kwam het geregeld voor dat
vrouwen zich niet langer de mond lieten
snoeren. Maar de voormannen van het
gereformeerd protestantisme wilden daar
net als hun rooms-katholieke collega's
niets van weten.
SEKSE.

Gewoon dom
Toch was dit niet de reden waarom Calvijn
hoonlachend gereageerd zou hebben op
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het plaatsen van haar naam in de rij van
reformatoren op het herdenkingsmonu
ment. Hij vond Marie Dentière gewoon
dom. In een brief aan zijn collega Farel
uit 1546 vermeldt hij een 'vermakelijke
anekdote'. "De vrouw van Froment kwam
pas geleden langs. In alle winkels van de
stad, in alle straten had zij staan zeuren
over mijn lange toga . " Dit zou er volgens
haar op wijzen dat hij een valse profeet
was. In het gesprek dat zij met hem had,
beriep zij zich op een tekst uit het evan
gelie van Lucas waarin valse profeten
werden getypeerd als mensen die in lange
gewaden optraden. Calvijn legde haar wat
betweterig uit dat zij twee teksten (Lucas
20 en Mattheüs 6) door elkaar haalde.
Hierop was Marie uitgevallen. "Zij
beklaagde zich over onze tirannie, omdat
wij niet iedereen toestonden te kletsen
zoals het hen uitkwam. Ik pakte het mens
natuurlijk flink aan, zoals het mijn plicht
was. " Aardig was het natuurlijk niet dat
Calvijn in zijn brieven zo over anderen
roddelde, maar misschien had hij wel enige
reden voor deze kritische houding. Haar
brief aan de koningin was niet helemaal
vrij van hooghartigheid, gezien het onder
scheid dat zij maakte tussen een elite van

begenadigde vrouwen en de rest. Maar iets
dergelijks kan ook van mannen als Calvijn
worden gezegd. Er is zeker reden genoeg
aandacht aan haar te schenken. ".

Is dat zo? Want wie was nu
eigenlijk deze Marie Dentière? In
EPISCOPAL NEws SERIES van 31 oktober
2002 typeert ds. Isabelle Graesslé,
modérateur van de protestantse kerk
in Genève, Dentière als een theologe
gekenmerkt door een verbazingwek
kend modern en welberedeneerd
feminisme (a theologian of surprisingly
modern, reasoned feminism). Is dit niet
een beetje te veel eer? Is Dentière
werkelijk als theoloog te typeren? Het
valt op dat over haar verdere leven
en werken in wat je over haar leest,
nauwelijks iets gezegd wordt. Is zij
echt op één lijn te stellen met mensen
als Hus en Wycliff? Of is het zo dat de
naam van Dentière meer vanwege 21•1e
eeuwse feministische overwegingen
dan vanwege haar werkelijke histori
sche verdiensten aan het monument
van de Reformatie in Genève is toege
voegd?

De Evangelisch·Altrefor·
mierte Kirche (EAK)
Vanouds zijn er vlak over de grens
met Duitsland gereformeerde kerken.
Tot de Vrijmaking hoorden we bij
elkaar. In die kerken stonden predi
kanten als G. Visee en J. van Raalte.
Velen van ons hadden er familieban
den. Mijn overgrootmoeder kwam uit
die streken. Na de Vrijmaking nam
de EAK haar plaats in binnen het ver
band van de synodaal Gereformeerde
Kerken. Maar ook d_at gaat verande
ren. In het CENTRAAL WEEKBLAD schreef
Prof. H. (Heinrich, zelf afkomstig uit
dat gebied) Baarlink een informerend
artikel over de EAK waaruit ik het
volgende overneem.
Veertien gemeenten, acht in het Graaf
schap Bentheim, vijf in Oostfriesland en
één in Wuppertal, horen tot de Gerefor-

meerde Kerken in Nederland (synodaal
- J]B). Het gaat hier om een kleine groep
gemeenten met bij elkaar ruim 7000 leden.
Toch mag de invloed, die in het verleden
van haar uitging, niet onderschat worden.
De kerk ontstond in 1 838, uit een afschei
ding van Der Evangelisch Reformierte
Kirche.
Al voordat de EAK zich in 1923 aansloot
bij de GKN was er al een band tussen
beide kerken. Zo werd in de 19dt eeuw
ds Jan Bavinck, de vader van de bekende
dogmaticus Herman Bavinck (eerst in
Kampen, daarna aan de VU) naar Neder
land beroepen. Hij was één van de eerste
predikanten in de EAK. In de Christian
Reformed Churches in Amerika stamde
omstreeks het jaar 1900 zelfs dertig pro
cent van alle predikanten uit de Altrefor
mierte Kirche.

--

Goed gedaan
De aansluiting bij de Gereformeerde Ker
ken in Nederland heeft de Altreformierte
Kirche in het verleden goed gedaan. Het
bewaarde haar voor een verdergaand
isolement en hield haar betrokken bij de
eigentijdse en wereldwijde vragen. Talrijke
Nederlandse predikanten hebben in de
loop der tijden deze kerk gediend. Aan het
zendingswerk op Sumba nam zij reeds
lang vóór deze aansluiting deel. Op de
Generale Synode is zij steeds met eigen
afgevaardigden aanwezig; nog niet zo lang
geleden vergaderde de Generale Synode in
Bentheim, en in 2003 wordt de Generale
Synode in Emden gehouden. De Altrefor
mierte Kirche was en is ook nauw betrok
ken bij de beide theologische opleidingen
in Kampen en in Amsterdam, waar sinds
de eerste decennia van haar bestaan steeds

-- -----
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ook studenten uit Duitsland werden opge
leid.
De band over de grenzen heen is ook
intact gebleven in de tijd van de Tweede
Wereldoorlog. Een Nederlandse collega,
kennelijk goed op de hoogte, liet zich
een keer de opmerking ontvallen, dat het
percéntage NSB-ers in de Gereformeerde
Kerken in Nederland groter geweest was
dan dat van de nazi's in de Altreformierte
Kirche. Ik denk dat hij gelijk had.
Je kunt deze kerk in Duitsland niet zonder
meer en in elk opzicht met de kerken in
Nederland gelijk stellen. Allerlei christe
lijke organisaties die tijdens de verzuiling
in Nederland ontstonden, ontbraken in
Duitsland. Wel steunden deze kerken
instellingen op het terrein van diaconie
en inwendige zending. Ook wat de school
betreft, liggen de dingen geheel anders. Zo
leerde ik grote delen van de Heidelberger
Catechismus en vele psalmen en gezangen
niet op een 'School met de bijbel' maar op
de Openbare Evangelische School.
Zijn deze kerken nu behoudend ofjuist
vooruitstrevend? Ik denk dat beide opgeld
doen. Discussies rond 'het algemeen
betwijfeld christelijk geloof' zoals die
in Nederland tot vermoeiens toe en tot
schade van de kerk gehouden worden,
worden er niet gevoerd. Zij houden de
Heidelberger Catechismus als boek voor de
catechese in ere en gebruiken onderdelen
ervan in kerkdiensten, bij begrafenissen
en andere gelegenheden. De liefde tot
deze belijdenis der reformatie verbindt
haar overigens met de andere kerken en
theologen van gereformeerd/hervormde
confessie in Duitsland. Men weet wat
men daaraan (te danken) heeft en hanteert
hem met grote vanzelfsprekendheid als
gereformeerde vertolking van de bijbelse
boodschap en als inbreng in de oecumene,
zonder zich krampachtig zorgen te maken
over tijdgebonden formuleringen of argu
mentaties. Enkele jaren geleden werd een,
wat de taal betreft, modernere uitgave in
gebruik genomen.
Blijvende ba nd
Aan de lange gezamenlijke geschiedenis van de Altreformierte Kirche en de
Gereformeerde Kerken in Nederland komt
echter binnenkort een eind. De fusie van
de Samen op Weg-kerken zal het moment
zijn waarop de EAK uit het kerkverband
van de GKN zal stappen.
Natuurlijk zal er een stevige band met
de kerken in Nederland blijven. Zo wor
den er ook in de toekomst stemhebbende
afgevaardigden naar de generale synoden
gestuurd. En het ligt voor de hand, dat de
Altreformierte Kirche ook een regeling zal
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maken waardoor afgevaardigden van de
generale synode in Nederland als stemheb
bende leden aan de synode van de Duitse
kerk zullen deelnemen. Maar ze zullen
geen deel meer uitmaken van hetzelfde
kerkverband.
Verrast

De breuk is niet te wijten aan het Samen
op Weg-proces. Het zijn gunstige ont
wikkelingen bij de Duitse kerken die
een losmaking uit het GKN-verband
mogelijk maakt. Zo is er een steeds
nauwer wordende relatie met de Evan
gelisch-reformierte Kirche. In 1988, toen
de Altreformierte Kirche haar 1 50-jarig
jubileum vierde, werd een gemeenschappe
lijke commissie gevormd. Deze commissie
bespreekt in nauw overleg met de synodes
de te nemen stappen om tot steeds verder
gaande samenwerking te komen. Die ont
wikkelt zich op verheugende wijze. Over
en weer nemen afgevaardigden aan de
synode van de zusterkerk deel. Kanselruil
komt ook steeds vaker voor.
Toen in 1988 deze commissie haar werk
begon, werden wij meer dan verrast door
een officiële verklaring van de zijde der
Reformierte Kirche, van wie ons voor
geslacht zich sinds 1838 had afgeschei
den. In de verklaring staat bijvoorbeeld:
"De Reformierten kunnen het 1 50-jarig
bestaan van de Altreformierte Kirche niet
gedenken, zonder zich daarbij hun eigen
schuld te herinneren. Zij hebben in die
tijd niet kennis genomen van het protest
van vele gemeenteleden en hebben zich
tegenover de verwijten van de zijde van
vele ouderlingen niet open en boetvaardig
opgesteld. In plaats daarvan hebben zij
de critici uit de kerk buitengesloten en de
groepen van hen, die serieus in een naar
het Woord van God vernieuwde ( gere
formeerde) kerk christenen wilden zijn,
=

met macht bestreden "" "
De Altreformierte synode heeft deze ver
klaring met ontroering ontvangen. Zij
heeft daarop met een brief gereageerd.
Daarin heeft zij op haar beurt haar
eerbied voor de moed en trouw van het
voorgeslacht uitgedrukt; tegelijk echter
zelfkritisch over haar eigen geschiedenis
gesproken.
Gek genoeg is in de kerkelijke kranten in
Nederland hieraan, naar mijn weten stil
zwijgend, voorbij gegaan.
Ondanks de warme contacten die zijn
opgebloeid, streven beide kerken voorals
nog niet naar hereniging. Zij zijn samen
van mening dat zij, mits in goede ver
standhouding en gemeenschap met elkaar,
veel meer voor elkaar kunnen betekenen,
wanneer ze het 'volkskirchliche' en het
meer 'freikirchliche' kerktype naast elkaar
beleven. We willen elkaar dienen en van
elkaar leren. Iemand zei ooit in dit ver
band: "Er kan best een tijd komen, waarin
de volkskerk geen toekomst meer heeft.
Dan kan een 'Freikirche' altijd nog als
model dienen. "
Er zijn genadegaven, die God aan elke
kerk op haar weg heeft toebedeeld, die bij
een hereniging ondergesneeuwd kunnen
raken.
Taalbarrière

Tegenover deze verblijdende ontwikke
ling in eigen land staat een steeds minder
wordend besef van saamhorigheid met de
Gereformeerde Kerken. Wat daar gebeurt
en op de synodes behandeld wordt, raakt
hen maar zeer ten dele. De taalbarrière is
ook veel meer voelbaar dan vroeger. Op
veel gebieden van inwendige zending en
werelddiaconie zijn zij in eigen land met
elan geëngageerd.
Voor een antwoord op actuele vragen
spitst men het oor eerder in de richting
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van de Evangelische Kirche in Duitsland
(EKD) dan van over de grens. Aan de
Nederlandse kant is dat niet veel anders.
De Altreformierte Kirche zou ook niet
meer passen in de kerkelijke structuur van
de toekomstige SoW-kerken. Alleen al de
gedachte dat onze kerkelijke goederen in
Utreclit zouden worden beheerd, is absurd
en waarschijnlijk ook niet te rijmen met
het in Duitsland geldende recht, hoewel
deze vraag niet eens gesteld wordt. Ove
rigens wordt het eigen kerkelijk beheer
in de Duitse kerken nooit (!) in verband
gebracht met het zogenaamde recht, met
het kerkverband te breken. Wel echter
is het een uitvloeisel van eigen verant
woordelijkheid, volgens het principe van
subsidiariteit; dat wil zeggen: De kerk als
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geheel moet zich alleen bemoeien met die
dingen, die plaatselijk niet geregeld kun
nen worden. Het uit handen geven van
het eigen beheer zou afbraak doen aan de
roeping, als gemeente op te komen voor
alles, wat voor het functioneren van het
gemeenteleven nodig is.
De beëindiging van de huidige status
binnen de Gereformeerde Kerken zal geen
afscheid betekenen, maar een blijvende
verbondenheid onder nieuwe omstandig
heden en in een daarbij aangepaste nieuwe
vorm.
Bij het bovenstaande zouden best
vragen te stellen zijn. Kritische vragen
en vragen om nadere informatie. Ik
laat dat op dit moment achterwege.

Ik wil met het opnemen van Baarlinks
artikel nl. vooral de EAK zélf voor de
aandacht brengen. Daar zitten gerefor
meerde broeders en zusters. Daar zit
nog een stuk orthodoxie. Na de Vrij
making zijn er, hoewel we uit elkaar
groeiden, af en toe toch nog contacten
met de EAK geweest, met name van
uit onze classis Hardenberg. Hoe ont
wikkelt zich het kerkelijk leven daar
nu? Europa gaat meer en meer open.
Groeien we vlak bij de Duitse grens
toch steeds meer uit elkaar? Of kun
nen we elkaar grensoverschrijdend in
de 21•1• eeuw nog hervinden?

Echtscheiding in de
oude kerk
In DE WAARHEIDSVRIEND schreef P.E.
Bouter uit Putten drie artikelen over
de opvattingen over huwelijk en echt
scheiding in de oude christelijke kerk.
Ik geef hier de conclusie van Bouter
door. Deze is te lezen in het derde en
. laatste artikel (het nummer van 21
november 2002).

Het is goed om aan het slot van de drie
artikelen nog de visie van de Vroege Kerk
op huwelijk, echtscheiding en een nieuw
huwelijk te evalueren. Vooral uit de
bespreking van een nieuw huwelijk bleek
dat bepaalde dingen niet zomaar over te
zetten zijn naar onze tijd. Tegelijk zijn
er wel verschillende zaken die als ijkpun
ten naar ons toe komen en voor ons van
belang zijn voor een verdere doordenking.
Twee zaken zou ik nader willen aandui
den.
1 . De kerkvaders lieten hun huwelijks
visie niet bepalen door de omringende
maatschappij. Ze droegen op grond van
het onderricht van Christus de eer, trouw
en glans van het huwelijk uit als de
zegenrijke weg van God voor de mens. De
heidenen om -hen heen hadden een geheel
andere visie. Ook de joden verschilden
van hen. Maar er werd niet een soort
compromis gezocht met joden en heidenen.
Nee, de christenheid hechtte zich met over
gave aan het onderricht van Christus en

Augustinus

trachtte dat uit te werken in een duidelijke
visie op huwelijk en echtscheiding. Ook al
was die visie in de ogen van de heidenen
'streng', maar Christus ging voor hen de
omringende maatschappij ver te boven.
Wat ligt hierin een voorbeeld naar de kerk
in onze tijd toe: om deze moedige, gelovige
houding te herwinnen. Om tegenover

alle ontwikkelingen in de maatschappij
een eigen, in Christus verkregen visie te
ontwikkelen en uit te dragen. Het zal dui
delijk zijn dat de visie van de SoW-kerken
op de zegening van relaties van mensen
van hetzelfde geslacht als een wel zeer
grote afwijking van deze lijn moet worden
gezien, omdat daarin een meelopen met de
hedendaagse maatschappelijke ontwikke
lingen baan breekt, in strijd met de Bijbel.
2. Het tweede dat we kunnen leren van
de Vroege Kerk, draait om het punt van
het berouw. Beter gezegd: het geven van
een zichtbare en duidelijke plaats aan
het berouw in het kerkelijk leven. Bij ons
dreigt in situaties van overspel en echt
scheiding aan de ene kant het gevaar dat
iemand door de kerkelijke gemeenschap
wordt losgelaten en afgewezen, of aan de
andere kant dat er pastoraal vrij snel over
de zonde heen gestapt wordt. Juist door
het berouw zichtbaar te maken (dat kan
op allerlei wijze) wordt aan de ene kant
duidelijk dat de zonde iets ergs is, en aan
de andere kant dat er voor een zondaar
bij God gen.pde is te vinden. De Vroege
Kerk gaf dat berouw een zichtbare plek
door aftonderlijke zonden te verbinden
met eigen tijds-perioden en tekenen van
berouw ""
Kennen we zoiets ook in de traditie van
onze Hervormde Kerk? Te denken is aan
de situatie rond gedwongen huwelijken. In

-

30

verschillende gemeenten werd vroeger een
openbare schuldbelijdenis gevraagd om tot
een kerkelijke inzegening te mogen komen.
En rond echtscheiding: na echtscheiding is
lang niet altijd een kerkelijke inzegening
van het nieuwe huwelijk mogelijk. Zeker
wordt het nieuwe huwelijk wel erkend.
Ook is een nieuw huwelijk meestal geen
reden om de gang naar het Avondmaal
te sluiten. En toch wordt geen kerkelijk
huwelijk gegeven. Als een uiterlijk teken
dat hetgeen in het verleden is gebeurd,
een zonde was. De Vroege Kerk leert ons
dan wel om dergelijke zaken te binden aan
het berouw en de nederigheid voor God.
Daar gaat het om! Te denken valt aan
de volgende situatie: een christen heeft
overspel gepleegd en is korte tijd daarna
weer getrouwd. Wat later wordt een ver
zoek ingediend om aan het Avondmaal
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te mogen. Hoe gaat een kerkenraad daar
mee om? Is er geen toegang meer tot het
Avondmaal mogelijk? Of moet een aantal
jaren gesteld worden waarin het berouw
zijn plaats krijgt: blijkend uit trouwe kerk
gang, levenswandel, en wellicht andere
dingen ? Of hangt het meer 'bevindelijk'
af van predikant of ouderling: dat zij het
gevoel hebben dat de betreffende personen
er spijt van hebben ? De Vroege Kerk geeft
ons mee dat zowel 'laten vallen van de
betreffende persoon' als 'pastoraal toedek
ken van de zonde' beide verkeerd zijn: de
zonde blijft zonde en Gods genade blijft
groot. Daartussen staan het berouw en de
nederigheid voor God. Het berouw moet
in het kerkelijk leven een belangrijke(r)
zichtbare plaats hebben. Niet in de zin van
verdienstelijkheid, maar wel omdat God de
nederigen genade geeft. De praktijk leert

toch dat er rijke zegen kan komen over hen
die vanuit een gebroken situatie met een
nederige gezindheid tegenover God en de
naaste in het leven kwamen te staan. En
zo ook hun tweede huwelijk aangingen.
Het is duidelijk dat hier nog veel over
te denken valt, maar tot zover geeft de
Vroege Kerk enkele belangrijke aanzetten.

Het is altijd een beetje jammer om
van een serie artikelen alleen de con
clusie over te nemen en niet het aan
de conclusie voorafgaande. Maar m'n
ruimte is beperkt. Ik kan echter wel
zeggen dat Bouter boeiend materiaal
uit de geschiedenis biedt. Aanbevolen
om eens op te zoeken om het boven
staande nog wat meer body te geven.

Het bidden va n de
rozenkra ns
Een rooms-katholieke traditie: het
rozenkransgebed, d.w.z. een reeks van
gebeden bestaande uit het Onze Vader,
tien Ave Maria's en het Glorie aan de
Drie-enige God. Vaak ondersteund
door de kralenketting van dezelfde
naam: de rozenkrans. Niet bepaald
een gereformeerd 'item'. En toch ... ?
Maar laat ik eerst een paar flitsen
doorgeven uit de Apostolische Brief van
paus Johannes Paulus II, geschreven
16 oktober 2002, zoals die in vertaling
gepubliceerd stond in de Kerkelijke
Documentatie-bijlage van 1 2 1 van
december 2002. De paus:
Feitelijk is het rozenkransgebed gewoon
weg een methode van contemplatie. ...
Niettemin moet deze methode, als de
vrucht van eeuwenlange ervaring, niet
worden ondergewaardeerd. ... Daarmee
is niet gezegd dat de methode niet kan
worden verbeterd. ... Anders bestaat het
risico dat het rozenkransgebed niet alleen
geen geestelijke vruchten zou voortbren
gen, maar ook dat de kralen, aan de hand
waarvan het rozenkransgebed normaal
gesproken wordt gebeden, zouden kunnen
worden opgevat als een soort amulet of
een magisch voorwerp.

van Christus. Eén van de myste
ria lucis (geheimen van het licht
- JJB). Daarbij aansluitend zegt
de paus:

De paus bepleit verdieping. Hij wil
het rozenkransgebed dan ook graag
doen beginnen met de aandacht te
richten op een episode uit het leven

Om een bijbelse basis en grotere
diepte aan deze meditatie te geven,
is het nuttig om na de aankondi
ging van een geheim te vervolgen
met een bijbeltekst, die afhankelijk
van de omstandigheden kort of
lang kan zijn, maar altijd betrek
king moet hebben op het betreffende
geheim. Andere teksten kunnen
niet op tegen de werkzaamheid van
Gods Woord. ... Op deze manier
kan Gods woord onderdeel worden
van de methodologie van de rozen
krans, die bestaat uit herhaling,
zonder dat het verveelt omdat het
bekend is . ...
Na de aankondiging van het
geheim en het lezen van het woord,
is het gepast om een pauze in te
lassen en de aandacht voor een
passende periode te vestigen op het
betreffende geheim alvorens over te gaan
op hardop bidden. Het belang van stilte
ontdekken is een van de sleutels van de
praktijk van contemplatie en meditatie.
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Een van de beperkingen van een samenle
ving die door technologie en massamedia
wordt overheerst is dat het moeilijk is tot
stilte te komen.
Daarna volgen dan het Onze
Vader, tien Weesgegroeten en het Glo·
ria, waarna een kort afsluitend gebed
volgt. ·
Zo'n afsluitend gebed kan, zoals nu al het
geval is, op rechtmatige wijze allerlei vor
men aannemen. Op deze manier kan het
rozenkransgebed een karakter aannemen
dat beter aansluit op verschillende spiri
tuele tradities en verschillende christelijke
gemeenschappen.

Het doel van dit alles? In de thuis
situatie een gezond geestelijk leven
bevorderen, zodat de dagen van de
week een spirituele kleur krijgen. Daar
bij zou men
kunnen tegenwerpen dat het rozenkrans
gebed nauwelijks in overeenstemming is
met de smaak van kinderen en jongeren
van tegenwoordig. Maar misschien heeft
men hierbij alleen maar de verarmde
manier van het bidden van de rozenkrans
voor ogen. Afgezien van de vooroordelen
... is er niets dat kinderen en jongeren
afhoudt van het gebed, binnen gezins- en
groepsverband .... En waarom zouden we
het niet proberen?

Voor protestanten heeft de rozen
krans altijd iets gehad van ritualisme
en verdienstelijkheid. Bovendien
stond en staat de Mariaverering heel
centraal in dit gebed. Dat zijn dingen
waar je met heel je hart 'nee' tegen
blijft zeggen. Er zijn dan ook passages
in de pauselijke brief waartegen alles
in je in opstand komt. Als je woorden
als de volgende leest:
0, gezegende Rozenkrans van Maria,
zoete ketting die ons met God verbindt,
... o Koningin van de Rozenkrans van
Pompei� o liefste moeder, o toevlucht
van zondaars, o verheven troosteres van
bedroefden,

dan wordt de Watergeus in mij
helemaal wakker. Tóch werd ik getrof
fen door het pleidooi van de paus .
Want als je de Mariaverering uit de
rozenkransbrief van de paus verwij
dert, maar met het badwater het kind
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niet weggooit, dan blijft een oproep
over tot regelmatige dagelijkse over
denking van het werk van Christus
gekoppeld aan schriftlezing, stilte
en goed geordend persoonlijk en
gezinsgebed. Ik denk dat die oproep
ook door protestanten ter harte mag
worden genomen. Want gaan wij, als
we niet oppassen, juist op dit punt
niet meer en meer mank: de thuis
godsdienstoefening? Wat is goede
structuur daar belangrijk. Wat betrap
je jezelf in dit opzicht ook gauw op
oppervlakkigheid. Wat kan het heil
zaam zijn - voor slapeloze nachten
bijvoorbeeld, maar ook los daarvan een eigen gereformeerde 'rozenkrans'
te vlechten van geordende woorden.
Reciteer maar eens achter elkaar het
Onze Hulp, het Apostolicum, het Eer
aan de Vader en de Zoon en de Geest, het
Onze Vader en Psalm 23. En je mag er
de lofzang van Maria aan toevoegen.
Als zulke teksten je eigen worden,
kan dat geestelijke rust in je dagen en
nachten inbouwen. Want tegen een in
Maria-adoratie gedrenkte rozenkrans
zeg je 'nee'. Maar over goede metho
diek van contemplatie en aanbidding
mag ook door protestanten misschien
wel eens meer worden nagedacht dan
gebruikelijk. Opdat de paus in het oor
deel niet tegen ons opstaat.

Kl eingoed o n d e r ve rg rootg l a s
Een generatie wordt gevormd door een
gemeenschappelijke ervaring van maat
schappelijke schokken of prestaties.

J.J.A. van Doom, geciteerd via
TROUW van 21 november 2002.

In plaats van een 'identiteitsgebonden'
aanbod aan medegelovigen, zal ... een
aanbod moeten worden gecreëerd aan alle
hulpbehoevenden, ongeacht hun religieuze
achtergrond.

R. Kuiper in het NO van 20
november 2002.

." mededogen, afhankelijkheid van de
genade die tovenaars niet betonen, maar
onze goede God wel. Tolkien en Lewis
hadden dát tenminste begrepen. In hun
parabels wordt grimmigheid geneutrali
seerd door compassie; in de verhalen van
Rowling (over Harry Potter - JJB) heerst
slechts wreed leedvermaak.

De kwaliteit van de samenleving kun je
aflezen aan de inzet om de zwakste schakel
sterker te laten worden.

Herman Veenhof in het NO van 22
november 2002.

Het leuke van wetenschap zit niet in wat
je weet, maar in wat je niet weet.

De school hoort een plek te zijn waar je
onbekende dingen leert.

Paul Claes in TROUW van 29 novem
ber 2002.

CDA-kamerlid Gerda Verburg in
CENTRAAL WEEKBLAD van 22 november
2002.

Tom ter Bogt in VoLZIN van novem
ber 2002.
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Verschenen:
Er zit meer achter
don ie denkt
( 1 939) is geboren in Nieuwpoort (ZH ) . Nadat hij gedurende 25 jaar bij verschillende gemeenten had gewerkt, werd hij in 1 9 8 1 lid va n de Tweede Kamer voor het Gerefor-

G.J . Schutte

meerd Politiek Verbond. Als lid va n een kleine fractie voerde hij het woord tijdens ruim 2 2 00
plenaire debatten over de meest uiteenlopende politieke onderwerpen . Ged u rende zijn 2 0jarig Kamerlidmaatschap vera nderde het politieke landschap sterk. I n de beginjaren bevo nd
het C DA zich in het centrum van de macht. Daarna volgden de paa rse jaren, waa rbij de ch ristelijke politiek als geheel zich langs de zijlijn
bevond. In beide situaties probeerde Schutte
va nuit een nationaa l-ch ristelijke visie op over-
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heid en samen leving politieke keuzes te ana lyseren en te beïnvloeden.
Dit cahier wil aan de hand van u itspraken van
politici in concrete situaties inzicht bieden in
enkele achterg ronden van hedendaags pol i
tiek denken. Deze achtergronden spelen n iet
alleen in de politiek een belangrijke rol, maar
in het gehele leven. Daarom worden bouw
stenen aangedragen om ze te toetsen aan
bijbelse normen.

Er zit meer
achter
don ie denkt
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