Boek van de maand
Persrevue

Komt tocli en loot ons tezamen ricliten, zegt de
HERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zu�
len wit worden als snHuw; al waren zij rood als
kar11ozijn, zij zullen worden als witte wol.

(Jesaja 1:18)
En dit alles is uit God die door Christus ons met

•••

Zich verzoend heeft

•.••

(2 Korintiërs 5:14-21)

Een krantenverslag van een predi
kantenconferentie. Nog niet zo lang
geleden. Er stond een prikkelende
kop boven: "'Verzoening" raakt
mensen niet meer.' Dr. S. Paas, evan
gelisatieconsulent in de Christelijke
Gereformeerde Kerken, signaleerde
dat 'buiten maar ook binnen de kerk

Vrede door verzoening

steeds minder mensen geraakt worden
door de boodschap van schuld en ver
zoening.' Volgens Paas ontbreekt een
diepgeworteld zondebesef. En ja, als
mensen op dit punt geen problemen

vertrek. Het is te weinig blij in de

ervaren, wat heeft 'het aanbieden van

kerk. Het gaat te veel over zonde en

te moeten zien. En mensen met een

een oplossing' dan voor zin? Wat moet

schuld. Daar word je depressief van.

zwakke geest of een geschonden ziel,

je over verzoening praten, wanneer

Komen de zondagen 2 t / m 4 van de

mensen met traumatische ervaringen

mensen geen besef van zonde hebben?

Heidelbergse Catechismus weer langs,

in het verleden hebben soms extra

Eigen waarneming
In eigen kerken kun je ook opmer
kingen horen die gaan in de richting

dan voelen mensen zich bang worden.

moeite als het over zonde en schuld

Bang voor God. God is toch liefde?

gaat.
Maar als je in de spiegel kijkt, mag

Waarom moeten we dan steeds weer
horen over zonde, ellende en schuld?

je toch tegelijkertijd achter je de Here

Het is ook niet gemakkelijk om
steeds weer in de spiegel van het

Jezus zien staan? Je mag toch Gods

gevonden. Kerkverlaters voeren het
wel eens als argument aan voor hun

vriendelijke aangezicht ontdekken?
Zeker, als er niet evenwichtig wordt

van wat Paas signaleert. De preken
worden door sommigen te 'zwaar'

Evangelie jezelf in je verlorenheid

Schriftlicht M.H. Sliggers
-

---------�----� ---

gepreekt, om zo te zeggen, dan kun
je zwaarmoedig worden onder het
oordeel van God. God is liefde. Zeker
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weten. Maar dat zie je pas scherp en

gerust uitdaging, in: 'Laat ons samen

dat raakt je pas echt, wanneer je jezelf

richten.' Kom er eens mee voor de

herkent in je verlorenheid voor God.

draad! Want dat betekent 'rkhten'.

Als God ons met Zich verzoent in de

Wees open en eerlijk voor God. Draai

Here Jezus Christus, dan ervaren we

er niet omheen. En houd niets achter!

pas echt vrede. Vrede met God. Vrede
met onze medemensen.
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Zulke taal komt hard aan. Ken
nelijk moet dat. Anders komt het niet
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op verzoening en vrede met zijn volk!

het gaat over de Knecht van de HERE,

Maar dan moet je eigenlijk eerst heel

die zijn volk verlost. Maar laten we

hoofdstuk 1 lezen. Dan worden deze

niet te snel over dit begin heen lezen.

woorden nog meer ingekleurd. De

Wat zou je zelf doen met een volk dat

HERE ziet best wel hoe ijverig zijn

er zo'n gigantische bende van heeft

volk is: geofferd wordt er genoeg.

gemaakt? Als God nu had gezegd:

Royaal ook. De mensen komen mas

'Het is nu mooi genoeg geweest! Jullie

saal naar de tempel. Ze vieren sabbat

gebeden zijn niet oprecht. Jullie inzet

en nieuwemaansdag. Daar ontbreekt

Ds. F.J. Bijzet, Emmen

het niet aan. Maar de HERE

A.C. Breen, Armadale, WA

over. Maar er zit iets verrassends in.
Ja, we kennen het hele boek van Jesaja.
Je weet al wel wat er komt. Vooral als

taxeert,

voor Mij stelt helemaal niets voor. Het
is afgelopen. Ik ga de tent sluiten. Ga
maar naar huis. Ik wil jullie niet meer

Drs. J.J. Burger, Axel

beoordeelt tegelijkertijd ook wat

Drs. A. Capellen, Rotterdam

kinderen doen. Hij legt al hun daden

richten. Je kunt dan nu verder je gang

op de weegschaal van zijn heiligheid

gaan', dat zou een ramp zijn geweest.

en van zijn wet. God kijkt niet alleen

Een eeuwige ramp.
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zijn

wat ze doen, Hij gaat ook na

Maar dat zegt God niet. Zover gaat

hoe ze het doen. En dan horen we de

Hij niet. Waar je nooit je ogen voor

HERE zeggen: 'Mijn volk is verloren.

moet sluiten, is het ongelooflijke won

Ds. H. Geertsma, Zuidhorn

Het is doodziek. Ze kennen Mij niet

Drs. B.P. Hagens, Soest

meer. 0, ze zijn best godsdienstig,

der dat de HERE zo genadig is. De
weg terug is open. En dat is ongekend.

maar recht doen? Ho, maar. Ze ver

Wie van ons zou zoiets doen? Wij
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een ander in de gemeente mij niet ligt,

rund zijn eigenaar kent en een ezel de
krib van zijn meester.' Gaat de HERE

Mij niet gezien. Laat staan, als die

de weegschaal gebruiken, dan voelt

ander me ook nog eens gekwetst heeft.

En fel haalt de HERE dan uit naar
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schrijven elkaar al veel eerder af. Als

kent de HERE niet meer zoals een

Hij een overgewicht aan zonden.

Mr. A. Niemeijer, Leiderdorp

Ds. P.L Storm, Rijnsburg

drukken elkaar. Ze doen onrecht. Juda

ZA

Ds. J. Wesseling, Ede

dan wil ik daar ook niet mee omgaan.

De weg naar de HERE terug is
open. Waarom eigenlijk? Hoe kan dat?

zijn volk: Hij is hun godsdienstige

Waarom wil de HERE dat ook wij

gedoe meer dan zat. Hij verdraagt

van onze kant mee richten? Dat we

het niet meer. Heffen ze hun handen

ook zelf ons leven op zijn weegschaal

omhoog, dan kijkt de HERE niet meer

leggen? God wil dat om ons te laten

recht op ons

Ds. Joh. de Wolf, Amersfoort

en luistert Hij niet meer. Hun handen

erkennen dat Hij

zitten onder het bloed van hun land

Recht, namelijk als onze God en Vader.

Vor11geving, lotagrafie: Studio Bert Gort BNO, Leek

genoten, hun broeders en zusters, die

Als onze Verbondsgod. Hij heeft toch

ze geestelijk hebben afgeslacht. De

een verbond gemaakt met zijn volk?

H. Westerink, Zwolle
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heeft.

Maar dan opeens klinkt daar dat

'Komt toch en laat ons samen
richten, zegt de HERE.' Sta nu niet
vers 18:

alleen aan te horen wat Ik zeg, maar
leg nu ook zelf eens je leven op de

Twee kanten
Als je een verbond sluit met elkaar,
beloof je elkaar van alles, maar mag je

weegschaal van Gods heiligheid en

elkaar ook ter verantwoording roepen.

recht. En vraag je eens af, hoe je nu

Zo'n verbond is daarin uniek. Richten,

eigenlijk leeft voor de HERE. Waar

mij ter verantwoording roepen, dat

ben je mee bezig? En heb het daar

laat ik me tenslotte niet door iedereen.

eens over in je gebed. Jullie komen

Stel je voor! Stel dat mijn buurman

wel met je lofprijzing en met je klach

zeggen zou: 'Zeg, laten we eens eerlijk

ten naar God toe. Maar ga nu ook

nagaan wat jij eigenlijk tot nu toe van

eens op deze uitnodiging, ja zeg maar

je leven voor mij gemaakt hebt.' Ik zou
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hem zeggen: 'Hoor eens, je bent een

gegeven, hoeveel geef ik aan Hem?

goede buurman, maar wat dit betreft

Erken je dat niet, erken je niet dat

heb ik niets met jou te maken.' Maar

God alle recht heeft op heel jouw zelf,

als je eigen vrouw of je eigen man

ja, dan raken zulke woorden je niet. Je

Schriftlicht

tegen je zegt: 'Zeg, wij moeten eens

stompt ervoor af.

Vrede voor verzoening

even praten', dan kun je niet zeggen:

Als het in de kerk, in de preken
over schulden gaat, onze schulden,

M.H. Sliggers

'Pardon, ik heb niets met je te maken.'
Zij, hij mag het van je vragen. Dat is

dan moeten we niet boos worden.

haar of zijn recht.

Niet gaan mopperen over zware

Het is Gods recht dat Hij ons ter
verantwoording roept: 'Kom eens hier,

preken die depressief maken. Maar
blijven luisteren. God is liefde. Ja,

nu eerst eens samen richten! Voor de

maar dat betekent niet dat God onze

draad met je leven.' Net zo goed als
wij het 'recht' gekregen hebben om

schulden buiten schot laat, maar je
merkt dat God alles op alles zet om

met onze vragen en klachten naar de

ons van onze schulden vrij te krijgen.

HERE te gaan. Niet dat de HERE het
verkeerd doet tegenover ons. Maar

Schuldvrij zijn voor God. Dat is pas
leven. Dan pas heb je echte vrede.

omdat wij Hem willen vertrouwen. En

Rechtvaardig zijn voor God, zo noe

dan gaat dat vragen, dat klagen soms

men we dat in de geloofsleer. Maar

heel ver. Denk maar aan Psalm 44:

die geloofsleer staat elke dag midden

24: 'Wordt wakker! Waarom slaapt U,

in je leven. Laten we maar blij ver

HERE?!' Je moet maar durven, denken

rast zijn dat de HERE ons 's zondags

we dan. Maar de HERE wordt er niet

niet bij de kerkdeur wegstuurt met

boos om. Hij kan het hebben.

woorden als: 'Het is nu mooi genoeg

Waarom doet God dat? Waarom
wil Hij dit vragen? Omdat Hij ons

liefheeft. Omdat Hij zijn volk liefheeft.
Daarom is God aan zijn verbond met
ons begonnen. God heeft zoveel voor
zijn volk gedaan. Hij heeft zijn hart
op ons gezet. Dat is toch zijn 'ver

geweest. Ga maar naar huis. Ik wil je
niet meer terug zien.'

Scharlakenrood wordt
sneeuwwit

bond'? En als je je dan tegenover God
gedraagt alsof je niets met Hem te

Het is heel gevaarlijk om te zeg
gen: ach, dat doet God toch niet.

maken hebt?

Hij neemt ons zoals wij zijn. Kun je
dan echt denken dat we een pasje

Een klacht die raakt

gekregen hebben om zomaar bij de
Here naar binnen te lopen? Is je doop

Ja, want zo hoor je hier de HERE

soms zo'n pasje? Een pasje dat ons
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M.J.A. Zwikstra-de Weger
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God stuurt ons niet weg. Nee, dat
is waar. Maar zeg dat nooit zonder
meer. God heeft zijn verbond met ons

diging, deze uitdaging van God, over

gesloten. Maar dat verbond is geen

van liefde en genade. Dat moet je erin

contract dat stilzwijgend steeds weer

horen. God had kunnen zeggen: ken

wordt verlengd. Bij de liefde en de

nen jullie Me niet meer? Nou, jammer

genade van God hoort ook dat Hij

dan. Sluit de tent maar. Ga maar naar

zegt: 'Komt, laten we samen richten.'

huis. Leef maar je eigen leven. Dat

Voor de dag met je leven. En houd

Boek van de maand
Voortgezet basisonderwijs
W.F. Wisselink

Bevindelijke prediking, Geert Boogaard
G. Slings

wil je toch? Maar nee. Hoor God nu:

niets achter, want Ik zie best hoe je
leeft.

Persrevue

zijn nog steeds mijn volk. Mijn kinde
ren. Ik wil jullie helemaal niet kwijt. Ik

Bij God worden onze zonden pas
goed scharlakenrood en donkerzwart.

doe een beroep op jullie hart!

Bij de HERE staan we in het heldere

CGK-GKV-struikelblokken
1853·2003
Exit interview
De Laogai
Kleingoed onder vergrootglas

licht van zijn heiligheid. Als onze zon
den ergens groot worden, afschuwe

eens afvragen: ga ik naar de HERE

lijk groot, dan juist voor God. Als je

toe, omdat ik zijn vaderliefde hoor en

iets lelijks doet tegen iemand die van

voel? Erken ik dat Hij recht heeft op

je houdt, dan weet je: dat is verkeerd.

heel mijn leven? Hij heeft mij zoveel

Maar zie je dan die teleurgestelde
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blik, dat verdriet in die ogen, ja, dan

je berouw, Hij vergeeft ze. Hij spreekt

wordt wat je gedaan hebt, scharlaken

je vrij.

zonden overblijft.
Kunnen we dat dan? Ons met God

rood.

laten verzoenen door Christus? Nee,

Als God naar ons kijkt en wij
zien voor de troon het Lam staan als

Verzoening in Christus

geslacht voor onze schuld, dan wor
den onze zonden rood als karmozijn.

'eigent het je toe.' Zodat je het pakken
Doet God dat zomaar? Nee, niet

digend, hoe diep gemeen je zonden

zomaar. Hij spreekt vrij in Christus,
Die ons met God verzoend heeft. En

voor God zijn.

Die die verzoening ook laat bedienen.

Je gaät er iets van begrijpen hoe bele

dat redt niemand. Maar daarom is het,
dat de Geest eraan te pas komt. Hij
kunt. Aannemen kunt. Het jezelf kunt
toe-eigenen.
Als een diepgeworteld zondebesef

Maar zegt God: kom, laten we

Laat uitdelen, door de prediking van

ontbreekt, dan moet volgens dr. Paas
de vraag aan mensen niet zijn: wat
heb je verkeerd gedaan? Maar: wat

samen richten, dan is Hij genadig. En

vergeving en genade. Dat is de mach

wil Hij onze zonden weg hebben. Hij

tige boodschap in 2 Korintiërs 5.

wil ze vergeven. Want niet-beleden en
niet-vergeven zonden zijn een sta-in

met een schuldcomplex. Je wordt niet

ontmasker je mensen, ook kerkmen

de-weg tussen God en ons.

neerslachtig gemaakt als God naar je

sen, aan allerlei vormen van afgoderij.

schuld vraagt. Juist niet. Er is geen

Om ze ervan te laten bevrijden. En

betere bevrijding dan een echte bevrij

in vrede te doen leven. Een gedachte
om over na te denken. In het licht van

En juist bij God is vergeving: 'Al
waren uw zonden als scharlaken,

ze

In de kerk word je niet opgezadeld

zullen wit worden als sneeuw. Al waren
ze rood als karmozijn, ze zullen worden
als witte wol.' Ga je met je schulden en

God wil vergeven. God wil verzoenen.
Om alles achter ons te laten en verder

zonde naar God toe, belijd je ze, heb

te gaan, zonder dat er iets van onze

ding. Vrede met God is er in Christus.

drijft je leven? Wat beweegt je? Zo

Jesaja 1:18.

Personalia
Prof. drs. D. Deddens
tachtig jaar
Op 18 januari jl. mocht prof. drs. D.
Deddens zijn tachtigste verjaardag vie

Gods nabijheid toe. De laatste jaren

Met begrip en met spijt heeft de

zijn niet gemakkelijk geweest. De las

redactie deze beslissing gerespecteerd.

ten van het ouder worden laten zich

Met begrip: drs. Burger heeft respecta

voelen. We vragen de Here om moed

bele redenen aangevoerd. Tegelijk met

en kracht.

spijt: in drs. Burger verliezen we een

ren. Daarmee willen we hem en zijn

slagvaardig persschouwer. Daarnaast

vrouw van harte gelukwensen. Vanaf

zullen wij zijn inbreng in de redactie

het begin is prof. Deddens medewer

Drs. J.J. Burger uit de redactie

rereeks van Woord & Wereld heeft

missen. En weest u ervan overtuigd
dat ik dat hier niet als beleefdheids

ker aan ons blad. Ook aan de brochu
In dit nummer van ons blad treft u

frase neerpen. Ook publiek wil ik

hij gewaardeerde bijdragen geleverd.

de laatste

Persrevue van de hand van

woorden van dank en waardering uit

Binnen de Gereformeerde Kerken in
Nederland mocht hij een heel eigen

drs. J.J. Burger aan. Als redactielid is

spreken. Gelukkig blijft drs. Burger als

hij inmiddels teruggetreden. Vanaf de

medewerker aan ons blad verbonden.

plaats innemen. Onder andere als

tweede jaargang van NADER BEKEKEN

Ook als vast columnist raken we hem

voorzitter van generale synoden die

heeft drs. Burger de Persrevue (toen

kwijt. Maar van tijd tot tijd hopen we
toch nog wel weer eens een column

voor ons kerkelijke leven van cruciale

nog 'Persschouw' geheten) verzorgd.

betekenis zijn geweest. De (buitenge

Na zoveel jaren vond hij de tijd geko

van hem in ons blad te mogen lezen!

wone) Generale Synode van Arnhem

men om deze taak aan een ander over

Drs. Burger, we wensen u Gods zegen
toe.

1979 benoemde hem tot hoogleraar

te dragen. Te meer omdat ook het

kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de

werk in de eigen (grote) gemeente veel

School te Kampen. Een negental jaren

van hem vraagt.

mocht hij als zodanig fungeren.
Redenen genoeg om deze verjaar
dag in ons blad niet onopgemerkt
voorbij te laten gaan. Naast gelukwen
sen bidden we prof. en mevr. Deddens

Kroniek H.J.C.C.J. Wilschut
-
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Verootmoediging
De Generale Synode te Zuidhorn besloot tot een
periode van verootmoediging binnen de kerken
over beschadigde relaties. Een viertal relaties
wordt concreet genoemd: allereerst de machteloos·
heid om binnen de kerken een christelijke levens·
stijl vorm te geven, wat zich onder meer uit in de
·

·

problematiek rond echtscheiding en hertrouwen. In
de tweede plaats de verdrietige noodzaak tot het
instellen van een meldpunt en klachtencommissie
voor seksueel misbruik in pastorale relaties. In de
derde plaats confliden tussen gemeenten, kerken
raden en predikanten, die al vaak tot losmaking
hebben geleid. En tenslotte de onvrede die in het
proces van liturgische vernieuwing in de ke rken
en bij de leden ontstaan is. Dit tot schade aan de
eerbied en de vreugde die de dienst van de Here
behoren te kenmerken.

Grondhouding
De verootmoediging, waartoe de
generale synode besloot de kerken op
te roepen, heeft een bijzonder karakter.
Op zichzelf genomen is daarmee niets

een mens daartoe in staat is - helder

zeljbeproeving voor Gods aangezicht.

mis. Zo vind je het ook in de Schrift.

te hebben wat precies jouw nood en

Waarom krijgt de verwereldlijking

Een bijzondere situatie kan aanleiding

ellende is. Wat geldt voor de veroot

zulke kansen onder ons? Here, geef

geven tot een bijzondere verootmoe-

moediging als grondhouding, geldt

ons toch inzicht waar onze zwakke

uiteraard ook voor de bijzondere vorm

plekken zitten. Blijkbaar zijn we dat

ootmoediging - als het goed is - een

ervan. Noem maar man en paard,

zicht toch wat kwijt geraakt!

grondhouding is in het leven van een

waar precies onze onmacht en onze

. diging. Wat niet wegneemt dat ver

kind van God. Een mens moet tegen

schuld zitten. En dus op welke punten

over God niet rechtop blijven staan.

je de hulp en de vergeving van de

Integendeel. Hij moet zich steeds klein

Here nodig hebt. Al betekent dat niet

maken voor de Here. In besef van

dat je aan de Here de weg voorschrijft,

Verwiidering
De synode heeft een viertal onder

eigen afhankelijkheid. Tegelijk in besef

hoe Hij je helpen moet. Laat dat maar

werpen genoemd, die verootmoedi

van eigen schuld voor God. Het zal

aan Hem over, in nederig vertrouwen.

ging noodzakelijk maken. Die concre

ons gebed beheersen. Wil ons gebed

Ook dat is ootmoed!

Hem verhoord worden, dan zullen wij

tisering is terecht. Wel vraag ik mij af,
of er niet nog een aspect genoemd zou

aangenaam voor God zijn en door
Het is dan ook goed dat de gene

moeten worden. Als Gereformeerde

onze nood en ellende grondig moeten

rale synode vier concrete punten heeft

Kerken in Nederland hebben wij van

kennen, om ons voor het aangezicht

aangewezen, waarop ons als Gerefor

van zijn majesteit te verootmoedigen

meerde Kerken in Nederland veroot

de Here in de loop van de geschiede
nis veel ontvangen. Ook in de weg

(antw. 117 HC). Anders wordt ons bid

moediging past. Inderdaad, wat gaat

van de Vrijmaking. Overzie je de

den praat van zelfingenomen mensen,

geschiedenis van de Gereformeerde

die de Here niet werkelijk nodig heb

er veel mis in allerlei relaties! Tussen
mannen en vrouwen. In ambtelijke

ben.

relaties. Ook in onderlinge relaties

er veel wat reden tot dankbaarheid

Concreet

in de gemeente. Wat blijken we met

tegenover de Here geeft. Maar ook

elkaar vatbaar voor een proces van

veel wat reden tot schaamte geeft.

Je nood en ellende grondig besef

Kerken vanaf de Vrijmaking, dan is

stille en soms heel openlijke seculari

Hoeveel binnenkerkelijke moeiten en

satie. Verootmoediging vraagt dan ook

twisten zijn er niet geweest, die de

fen houdt ook in: die nood en ellende

krachten verteerd hebben. De kwestie

concreet benoemen. Wil je niet in alge

Goossens, de kwestie Kralingen enz.

mene vaagheden blijven steken, dan is
het goed om voor jezelf - voor zover

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

Een kerkstrijd in de jaren zestig, die
onvermijdelijk gestreden moest wor-
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den, waarin de Here de kerken wilde

de vinger naar elkaar wijzen, maar

wen mogelijk. Hier mag je elkaar aan

bewaren bij het eenvoudig gerefor
meerd zijn. Maar hoe triest dat deze

ons samen voor de Here verootmoedi
gen. Overeenkomstig de stijl van Gods

gebrek aan kerkelijk besef bij som

strijd nodig was! En waarin - ook bij

koninkrijk. Dat is de stijl van Daniël

migen onder ons. Maar dan zul je

alle 'za�gerechtigheid' - niet steeds

9: Here - niet de anderen, niet zij daar,
nee - wij hebben gezondigd.

praktiseren. De wil en de inzet om de

bitterheid en hardheid van toon ver
meden werden.
Nog steeds blijken we de les niet

ook zelf dat kerkelijk besef moeten
ander op de gemeenschappelijke basis
vast te houden, omdat je in de kerk

Bekering

aan elkaar verbonden bent. Die ver

geleerd te hebben. Weer zie je onder
linge verwijdering groeien. En je krijgt

houden en op aanspreken. Ook op

Heb ik wat de Bijbel leert over

bondenheid gaat dan de toon bepalen.
Om niet tegenover, maar naast elkaar

een kerk met flanken die elkaar niet

verootmoediging, goed begrepen,

te staan en elkaar bij Gods waarheid

werkelijk meer bereiken. Dan klinken

dan vraagt verootmoediging tevens

te bewaren. Dan drijven we elkaar

er aan de ene kant harde woorden

om bekering. Anders blijft het bij loze

ook niet op. Niet - om maar iets te

over afdwalingen, waarbij kerkelijke

woorden en wordt onze verootmoe

noemen - met ongezouten kritiek op

vergaderingen zonder blikken of blo

diging een schijnvertoning. Bij wer

liturgische vernieuwingen. Maar ook

zen verdacht worden gemaakt. Terwijl

kelijke verslagenheid van hart voor

niet met oeverloze pleidooien ervoor.

aan de andere kant - met evenveel

de Here is verder gaan met wat je als

In Gods kerk houd je - binnen de

vuur overigens - de inhoud en vorm

schuld beleden hebt, niet mogelijk.

grenzen van Gods Woord - rekening

geving van de kerkdiensten en het

Dan zal er ook verootmoediging naar

met elkaar. Daar draag je elkaar in

kerkelijk leven hevig onder kritiek

elkaar toe moeten zijn. Eens te meer

liefde. Wat nog verder gaat dan alleen

worden gesteld, soms in combinatie

zullen we concreet moeten zijn, voor

maar elkaar verdragen. Elkaar dragen

met een minimum aan werkelijk ker

dat we ons verootmoedigen. Bedoelen

heeft te maken met de ander werkelijk

kelijk denken. Een evenwichtig artikel

we wel hetzelfde, als we naar de Here

accepteren. En je voor die ander ver

als van ds. K. de Vries over de vraag

toe gaan?

antwoordelijk weten. Bekering begint

'Wanneer worden we weer positief
over de kerk?' (DE REFORMATIE van 4

dicht bij huis. Die begint bij jezelf.
Verootmoediging die doorwerkt in

januari 2003) kan dan op gramstorige

bekering. Dan zullen we met elkaar

taal van links en rechts rekenen, met

terug naar af moeten. Om te begin�

het NEDERLANDS DAGBLAD als podium,

nen door als Gereformeerde Kerken

zodat ook menigeen buiten onze ker

in Nederland te (blijven) staan voor

ken ervan kan meegenieten. Dat pro

de gereformeerde belijdenis en de

ces van onderlinge verwijdering zag

kerkordelijke afspraken. Zonder

ik graag in de komende verootmoedi
ging betrokken. Waarbij we niet met

deze basis is geen onderling vertrou-

Here, help! Here, vergeef!

voorbehoud, royaal en loyaal. Zonder

Contrast
Soms levert één en dezelfde pagina kerkelijk
nieuws in de krant een heel contrast op. Naast
nieuws dat je blij maakt, tref je dan nieuws aan
waarvan je bepaald niet vrolijk wordt. Persoonlijk
beleefde ik dat zo bij het ND van 4 januari jl. Een
bericht uit Zuid-Afrika maakte mij blij. Een bericht
uit Noord-Holland aanzienlijk minder.

van het vele werk en de vele moeiten

alleen maar afbraak. Het is ook een

instituering zijn voorafgegaan, zal
delen in de blijdschap van onze zus

tijd waarin de Here bouwt!

terkerken in Zuid-Afrika. Zoals er ook
blijdschap zal zijn bij de kerken in

Laat mij beginnen met het blijde

Minder blij

Nederland, die direct bij het werk in
Zuid-Afrika betrokken waren (en zich

Blij

te zijn. Wij leven niet in een tijd van

die in al die vijftig jaren aan deze

Minder blij werd ik van een

Aan die blijdschap wil ik ook hier in

opmerking, te vinden op dezelfde
pagina van het NO. In een op zich

ons blad graag uiting geven. Het werk

zelf genomen opgewekt verhaal over

er nog steeds bij betrokken weten!).

van de Here gaat door. Het werk van

de voorspoedige samenwerking van

bericht. 'Gemeente Mamelodi wordt

zijn Geest. Het werk van de kerkver

vrijgemaakt gereformeerde en chris

na vijftig jaar zelfstandig', kopte het

gadering. Om diep dankbaar voor

telijke gereformeerde kerken in de

NO op 4 januari 2003. Na vijftig jaar
kon de zwarte zendingsgemeente te
Mamelodi als zelfstandige gemeente
geïnstitueerd worden. Wie iets afweet

Kro11 iek H.J.C.C.J. Wilschut
-

provincie Noord-Holland, met name
te IJmuiden en Enkhuizen. Mooi, die
toenadering! Als het maar niet gaat
ten koste van kerkelijke afspraken.
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Ik keek toch wel een beetje op van
de uitspraak van de christelijke gere
formeerde scriba van Enkhuizen, dat
beide bloedgroepen probleemloos
voor de gezamenlijke erediensten
kozen voor het Liedboek. 'Daarbij
moesten we allebei wat inleveren: wij
onze Öude berijming van 1773 en de
vrijgemaakten hun kerkboek.' Hebben
wij in onze kerkorde niet art. 67 staan?
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'In de eredienst zullen de psalmen
gezongen worden in een berijming die
door de generale synode is aanvaard
en verder de gezangen die de synode
heeft goedgekeurd.' Die regel is nog
steeds van kracht. Ook de koersbepa
ling voor de liturgie van de Generale
Synode te Zuidhorn biedt hier geen
argument voor afwijking van art. 67
KO. Al is er wat betreft de invulling

van de erediensten grotere vrijheid
mogelijk, deze vrijheid dient te blijven
binnen de kaders die de GS {facilite
rend) heeft vastgesteld. Hoe dierbaar
mij de eenwording met de christelijke
gereformeerden ook is, laat dit s.v.p.
niet ten koste gaan van de loyaliteit
aan het eigen kerkverband en het daar
gegeven jawoord.

1

Tv op gespannen voet met
eredienst'
Met bovenstaande kop vatte het RD van 17 januari

pende tv-kijker moet worden vast
gehouden. Door een preek met
alleen de prediker in beeld lukt
dat tegenwoordig niet meer. Of
het moet gaan om geroutineerde
kerkgangers, die aan de gewone
gang van zaken in een gerefor
meerde kerkdienst gewend zijn.
Dus vraagt het heel wat kunst- en
vliegwerk om een tv-dienst te
verzorgen. Zelfs zoveel, dat - voor
zover mij bekend - de IKON
ermee gestopt is om op zondag
een integrale kerkdienst uit te
zenden. In de concurrentieslag
'Woord' en 'beeld' moet het beeld
steeds meer voorrang krijgen. Of
in ieder geval de afwisseling.

jl. een stelling van prof. dr. C.J. de Rui�er samen.
Die stelling luidt compleet: 'De doelstelling van
de televisiekerkdienst staat ter discussie. Althans,
ik wil die te r discussie stellen. Want het medium
televisie staat per definitie op gespannen voet met
de eredienst.'

Verslag

·

Ik geef een weergave van het kran
tenverslag. Prof. De Ruijter deed zijn
uitspraak op een door de Stichting
Zendtijd voor Kerken belegde studie
dag te Kampen. De Ruijter noemde de
tv een 'individueel medium, gericht
op communicatie met iemand voor de
buis. In de gereformeerde eredienst
gaat het om de ontmoeting met God
en met elkaar. Groepscommunicatie
brengt bijvoorbeeld een totaal ander
tempo en spanningsboog met zich
mee.' Niet dat De Ruijter het medium
tv voor de kerkdienst helemaal wil
afschrijven. Het kan de brug vormen
naar hernieuwde kerkgang, zoals er
ook mensen mee gebaat zijn die niet
meer naar de kerk kunnen. Tegelijk
houden de televisiediensten ook men
sen uit de kerk.
Al wees prof. De Ruijter ondersteu
nend beeldmateriaal niet af, wel stelde
hij: 'Het gebruik van het beeld schaadt
de relatie met de prediker.' De weg
van de Geest naar het hart van een
mens is primair die van het Woord.
Dat is de keuze die God gemaakt heeft
als het gaat om het brengen van de
Boodschap. 'Als het Woord gemargi-

naliseerd wordt, zou dat het ontaar
den van de gereformeerde eredienst
zijn.'

Instemming
Graag betuig ik mijn instemming
met de woorden van prof. De Ruijter.
Al zullen er zeker mensen bij tv-kerk
diensten gebaat zijn, het medium is
individualiserend en kan ook mensen
uit eigen kerkdiensten houden. Vooral
het volgende aspect wil ik echter
onderstrepen. De tijd is voorbij dat op
de tv 'sec' een kerkdienst kon worden
uitgezonden. De aandacht van de zap-

-

�
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Daarom is het voor mij de vraag of
vanuit onze kerken met het uitzenden
van tv-diensten moet worden door
gegaan. Past het medium radio niet
aanzienlijk beter bij het karakter van
een gereformeerde kerkdienst, waarin
het (gesproken/ gepredikte) Woord
het primaat heeft boven het beeld? Ik
vermoed dat de beperking tot de radio
daarnaast nog wel enkele voordelen
heeft. Juist omdat de tv-dienst afwis
selend moet zijn, wijkt de invulling
daarvan vaak nogal eens af van de
gebruikelijke gereformeerde eredienst.
Of dat een eerlijke beeldvorming
geeft, vraag ik mij wel eens af. Stel, je
wordt gelokt door de tv-dienst. Maar
zo stelt de gewone eredienst je teleur.
Je had iets heel anders verwacht.
Bovendien, wie ooit de opname
van een tv-dienst heeft meegemaakt,

1
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weet dat niet ieder dat als een onver

moesten worden. De prediker die een

ik het afbreuk doen aan kerkdienst en

deeld genoegen ervaart. Mij persoon

bepaalde passage in zijn preek een

kerkgang. Ik hoop dat de bijdrage van

lijk is het, als kerkganger aanwezig bij

aantal malen moest herhalen. Alsof

prof. De Ruijter verdere bezinning op

een dergelijke opname, in ieder geval

er een kerkdienst werd

gang zal brengen.

slecht bevallen. De opnameapparatuur

plaats van dat er gewoon een kerk

hinderlijk zichtbaar. Liederen, die in

dienst gehouden werd. Niet ieder zal

de dienst een paar keer overgezongen

dat misschien zo ervaren. Zelf vond

opgevoerd. In

Christeliike gereformeerde
zorg over vriigemaakte
preken
Veertig christelijke gereformeerde dominees heb
ben een brief gestuurd naar hun deputaatschap
Eenheid van gereformeerde belijders in Nederland.
Vooralsnog zien ze een vereniging met de Gerefor
meerde Kerken in Nederland niet zitten. Laat er op
papier overeenstemming zijn over de 'toe-eigening
van het heil', in de praktijk van de vrijgemaakte
preken fungeert deze notie niet of nauwelijks. De
ge11eentebeschouwing is veel te optimistisch, de
exegese met een enkele uitzondering onder de
maat. Ook lengte en taalgebruik roepen weerstand
op. Vaak te kort en te populair. Dat zijn zo'n
beetje de conclusies uit een analyse van een jaar
gang preken uit de serie 'Waarheid en recht' (S7'
jaargang, 2001 )
·

·

.

'Vooralsnog onmogeliik'

Bergwerff in ND van 18 januari

aantreft als men in de vrijgemaakte

2003). Officieel zoeken de Christelijke

preken signaleert. Men erkent het met

Gereformeerde Kerken - al is het met

schaamte. De geschetste problemen

voorzichtigheid - toenadering tot de

zouden 'alleen maar groter worden

Gereformeerde Kerken in Nederland.

als het zou komen tot een vereniging

Waarom deze stille (maar uitgelekte)

van beide kerken'. Tegelijk constateren

poging om zand in de machine te

de broeders in de vrijgemaakte pre

strooien? Waarom ook niet met de

ken geen pertinente afwijkingen van

plaatselijke gemeenten en collega's

Schrift en confessie. Wel aarzelen ze of

openlijk de confrontatie aangegaan?

de confessie steeds voluit aan de orde
komt. Mijn vraag aan de broeders is:
mogen de spanningen in eigen kerk

Van mijn kant voeg ik er nog een
vraag aan toe. Was het startpunt

gemeenschap een reden zijn om de

al niet vertroebeld door een zeker

kerkelijke toenadering te frustreren,

wantrouwen? Dat de wederzijds aan

wanneer er eenheid in belijden is? Ik

vaarde nota over de toe-eigening van

begrijp best dat de interne spanningen

het heil in de vrijgemaakte preekprak

reden geven tot uiterste behoedzaam

tijk niet zou doorwerken, vreesden de

heid. Ook dat dit gevolgen heeft voor

broeders bij voorbaat al, schrijven zij.

het tempo. Maar bij eenheid in belij

Maar het resultaat was nog erger dan

den zal uiteindelijk kerkelijke eenheid

In de Kroniek van januari jl. memo

zij verwacht hadden. Als je insteek

- mogelijk eerst als federatie - toch

reerde ik al soortgelijke kritiek vanuit

zo negatief is, dan word je daarin al

principieel de doelstelling moeten zijn.

de zogenaamde 'Noorderkring'. Het

gauw bevestigd. Geef je de ander nog

De broeders menen toch wel wat ze

'bevindelijk' element wordt gemist, de

wel een eerlijke kans?

Deze geluiden zijn niet nieuw.

zelf schrijven: 'Ook onder ons wordt
gebeden om de eenheid van hen die

noodzaak van de wedergeboorte en
het werk van de Heilige Geest komen
eveneens aandacht tekort. De geluiden
zijn dus bekend. Opvallend is alleen
dit keer dat een veertigtal predikanten

bijeen horen'?

'Geen pertinente afwiiking van
Schrift en confessie'

zich met een gemeenschappelijke brief
tot hun deputaten wendt, duidelijk

Beliiden en beleven

Hoe dan ook, de predikanten

met de bedoeling het toenaderings

schrijven 'te moeten berichten dat wij

proces af te remmen. En misschien is

ernstig bezwaar hebben tegen een

Jawel, zullen de briefschrijvers zeg
gen. Maar belijden moet ook beleven

'afremmen' nog te zwak uitgedrukt.

voortgaan op de ingeslagen weg'. En

zijn. En daar merken wij in de vrijge

De broeders achten een kerkelijke ver

waarom? Omdat men ook in eigen

maakte preken niet veel van. Daarover

eniging vooralsnog

kerkgemeenschap soortgelijke feilen

kun je met elkaar in discussie treden.

onmogelijk (zie ND

en RD van 17 januari 2003).
Terecht is gewezen op het onker
kelijke element in deze aanpak (P.A.

-

--
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Vrijgemaakt gereformeerde preken
zijn allerminst boven kritiek verhe
ven. Wanneer de broeders de zaak
van de toe-eigening van het heil in

41

onze prediking te weinig aan de orde
vinden komen, moet dat op z'n minst
bespreekbaar zijn. Het mag bij ons ook
best tot zelfbeproeving leiden. Alleen,
wanneer de gemeenschappelijke belij
denis het uitgangspunt is, laat dan
niet de eigen beleving van dat belijden
de máatstaf worden om de ander ker
kelijk te aanvaarden. De 'bevindelijke'
beleving van het gereformeerd belij
den heeft niet het alleenrecht, ook niet
van het gereformeerd belijden in (o.a.)
zondag 23 HC. En ook wanneer je de
gemeente principieel als vergadering
van gelovigen benadert, fungeert

1
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de prediking als bediening van de
sleutelmacht naar zondag 31 HC. Het
bevel tot geloof en bekering klinkt.
Evenals de waarschuwing aan het
adres van ieder die de belofte van het
Evangelie verwerpt. Zowel het bevel
als de waarschuwing krijgen juist
een extra klem. Ongeloof heeft geen
wettige plaats in het huis van God,
waar het geloof de huisregel is. Als
wij elkaar pas kunnen vinden wan
neer de klokken van onze beleving
gelijk lopen, dan kunnen wij nog lang
wachten, vrees ik. Maar als wij werke
lijk met elkaar staan voor het gerefor-

meerd belijden, dan zullen wij samen
verder moeten. Ondanks accentver
schillen, maar één in de Here. Vanuit
die eenheid zullen we dan met elkaar
in gesprek moeten blijven. Om samen
steeds meer naar de Here toe te
groeien in geloof en in liefde.
Afgesloten op 22 januari 2003.

Het geluid van de laatste
bazuin
De klank van het dispensationalisme
'U bent gewaamhuwd, ik kan plotseling ver

voor de jeugd, getiteld De laatste dagen

dwenen zijn.' Het was te lezen op een sticker

op aarde. Boeiende verhalen zijn het

vastgeplakt aan het dashboard van een auto. En

over de eindtijd met een zorgvuldig
uitgewerkt plot. Ze worden nu ook in
Nederland door menigeen verslonden.
De toekomstscenario's, die beeldend
worden beschreven, fascineren. En
bemoedigend is de rol van de chris
telijke gemeente, die onder andere
uitkomt in de samenbinding tussen de
gelovigen in moeilijke tijden.

de bestuurder was ervan overtuigd: 'Het kan ieder
·

moment gebeuren. De echte christenen worden
onzichtbaar opgenomen als de Heer terugkomt, om
Hem tegemoet te gaan in de lucht. Dit zal vooraf.
gaan aan de grote verdrukking.'

Kassucces
Over zo'n plotselinge verdwijning
van christenen overal ter wereld gaat
het in de meerdelige boekenserie D E
LAATSTE BAZUIN van Tim LaHaye (al
50 jaar 'herder en leraar') en Jerry B.
Jenkins (schrijver). De serie startte in
1995, en telt nu tien titels. Tim leverde
de bijbelstudies aan in een script van
30-50 pagina's en Jerry gebruikte die
om de romans te schrijven. Hij is wel
de John Grisham van de christelijke
fictie genoemd (TIME sept. '99). Stuk
voor stuk zijn het bestsellers gewor
den. In Amerika zijn er in totaal ruim
10 miljoen exemplaren over de toon
bank gegaan. Twee jaar geleden ging
de film LEFT BEHIND in première, die
gebaseerd is op de boekenserie. Inmid
dels zijn er ook vijf delen verschenen

Plot
Een dag die als alle andere begint,
loopt uit op een drama. Ieder is wel
iemand kwijt: een familielid, een
vriend, een bekende, een naaste buur.
Verwarring alom, totale ontreddering,
complete chaos! Het beeld wordt
geschetst van een wereld waarin
miljoenen mensen plotseling verdwe
nen zijn. Het laat zich raden wat er
gebeurt met voertuigen waarin de
bestuurder of piloot plotseling ver-

Thema

E. Brink

-

Deel 1 va1 de serie D1 Lunn BAZUIN

dwenen is. En het meest opmerkelijke
is nog dat alle (jonge) kinderen zijn
verdwenen. Zelfs moeders die zojuist
zijn bevallen, staan met lege handen.
De topjoumalist Buck gaat op onder-

1
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Schets overgenomen uit: Hal Lindsey, OP WEG NAAR EEN NIEUWE WERELD, 2e druk Novapres, Laren 1973.

zoek uit. Een piloot, Rayford, onthult
hem uiteindelijk wat er aan de hand
is. Christus heeft zijn echte christenen
onzichtbaar opgenomen (1 Kor. 15:
51-52; 1 Tess. 4:14-1 7), voordat de
grote verdrukking gaat beginnen. Alle
lauwe christenen en ongelovigen krij
gen in de zeven jaar durende periode
van de verdrukking een herkansing.
Het is Gods laatste poging om de aan
dacht te trekken van al die mensen die
Hem tot nu toe hebben genegeerd of
verloochend. Ieder krijgt een kans om
zich naar Gods Woord te keren voor
de waarheid. Buck sluit zich aan bij de
gemeente van Rayford, waar zij samen
met diens dochter Chloë en Bruce een
verdrukkingcommando aanvoeren.
Het wordt een afschuwelijke tijd vol
rampen waarin de antichrist (Nicolae
Carpathia) de macht verovert tot een
wereldheerschappij en alle ruimte
krijgt. De plagen uit het boek Open
baring passeren de revue. Er komt
op den duur een regeringscentrum
in Jeruzalem. En de herbouw van de
tempel vindt plaats.

Welk geluid?
Natuurlijk zijn het romans, zo wor
den ze ook gepresenteerd. Er klinkt
bijbels geluid, op het eerste gehoor. En
het roept vragen op: dit geluid hoor
ik in de kerk zo niet terug. Hoe komt
dat? Wie elders zijn oor te luisteren

heeft gelegd, weet dat dit de klank is
van het pretributionalisme (onzicht
bare wederkomst voorafgaand aan de
grote verdrukking) uit het dispensatio
nalisme, oftewel de bedelingenleer. In
de jaren '70 van de vorige eeuw was
het Hall Lindsey, die in grote lijnen
hetzelfde toekomstscenario volgde
(THE LATE GREAT PLANET EARTH, 1970; vgl.
de bespreking ervan van Tj. Boersma,
DE BIJBEL IS GEEN PUZZELBOEI<) . Maar ook
hij bouwde voort op wat in beginsel
ontwikkeld is door John Nelson Darby
(1800-1882). In Nederland vinden we
de Darbisten met allerlei variaties
terug in de Vergadering van gelovigen
(W.J. Ouweneel, J.G. Fijnvandraat, H.P.
Medema) en zie je verwantschap bij
het Zoeklicht (F. te Velde).
In het vervolg wil ik nagaan hoe
dit geluid is ontstaan bij Darby en wat
de grondtonen zijn. Mijn bedoeling
is duidelijk te maken dat 'de opname
van de gemeente' niet op zichzelf
staat, maar voortkomt uit een schei
ding tussen Israël en de gemeente
van Christus. Daarna laat ik nog een
kritisch geluid horen over de leer
van de onzichtbare opname van de
Gemeente.

Vereniging
John Nelson Darby groeide in Ier
land op. Als jonge advocaat raakte hij
omstreeks 1824 in een crisis. Na inten-

sieve bijbellezing besloot hij zijn baan
op te geven om theologie te gaan stu
deren. Hij werd predikant in de sterk
vervallen Anglicaanse staatskerk. In
1855 kreeg hij een bijzondere ervaring,
waarin hij een sterke vereniging met
Christus in de hemel beleefde. Deze
intense beleving deed hem breken
met de kerk, die volgens hem zelfge
noegzaam en tot mislukken gedoemd
was. Vanaf dat moment bestond voor
hem alleen de Gemeente: ieder die
met Christus verenigd is. Darby reisde
veel, en ontmoette vele geloofsgenoten
wereldwijd (Europa, Nieuw-Zeeland,
Canada, Amerika), die hij sterk inspi
reerde met zijn leer en leiderschap
(o.a. Watchman Nee).

Scheiding
Deze christelijke Gemeente moet,
volgens Darby, strikt gescheiden wor
den van de kerk, maar vooral van
Israël. Hij noemt het een onschriftuur
lijke bedriegerij om te spreken van
een joodse Gemeente. De Gemeente is
hemels en heeft een geestelijke verbin
ding met Christus. Israël is vanouds
aardsgericht, en hun gemeenschap
met God heeft een uitgesproken wet
matig karakter. De Schriften moeten
letterlijk gelezen worden en niet wor
den vergeestelijkt!
Het lezen van Jesaja 32 had Darby
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daarvan overtuigd. Toen hij onder
de indruk was gekomen van zijn
eigen vereniging met Christus, liet
dit hoofdstuk hem zien dat dezelfde
waarheid voor Israël zou gaan gelden.
Maar dan in de toekomst! De Geest
zou eens worden uitgestort over de
joodsé natie. Israël wacht nog op een
koninkrijk van de Messias, met aardse
beloften. Dat koninkrijk hadden ze al
veel eerder kunnen ontvangen. Ware
het niet, dat ze Christus verworpen
hebben. Omdat de Joden bij zijn eerste
komst het koninkrijk hebben gewei
gerd, wordt Israël tijdelijk gepasseerd
door de Gemeente met wie God een
ander plan en een andere verhouding
heeft.

Dubbele verhouding
Op grond van het feit dat de
Gemeente een hemels karakter heeft,
komt Darby tot de overtuiging dat
Christus zijn Gemeente tot Zich
neemt (1 Tess. 4:17) nog voordat Hij
naar de aarde terugkeert. De geliefde
Gemeente moet worden bewaard voor
de grote verdrukking. Israël zal met
de naties achterblijven. Dan komt een
grote afval, waarbij slechts een rest uit
Israël staande blijft. Vervolgens komt
Christus terug met zijn gemeente
en vestigt zijn aardse, duizendjarige
koninkrijk in Jeruzalem. Daar zal
· Christus Zich aan de Joden openba
ren, niet als de Christus uit de hemel,
maar als de joodse Messias. De tempel
wordt herbouwd, de offers worden
weer ingesteld, en Christus zetelt op
de troon van David. Ook krijgt Israël
zijn eigen plaats weer onder de vol
ken. Darby benadrukt dat God altijd
dit koninkrijk heeft willen vestigen
voor zijn volk Israël. Al heeft Israël
eerst het koninkrijk geweigerd, God
heeft zijn plannen ongewijzigd gela
ten. Wanneer Christus zijn heerschap
pij op aarde heeft beëindigd, zal zijn
gemeente met Hem naar de hemel
terugkeren om als Bruid te delen in
zijn hemelse glorie. Israël wacht een
aardse toekomst, de Gemeente een
hemelse toekomst. Er zijn dus twee
volken van God. Een aards volk Israël
en een hemels volk, de Gemeente. En
die scheiding blijft tot in eeuwigheid!

Opvolgers
In het begin van de 2oe eeuw
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publiceerde C.I. Scofield zijn ScoFIELD
waarin hij de leer
van Darby uitwerkte. Deze Bijbel met
aantekeningen heeft vele drukken
beleefd en wordt nog steeds over heel
de wereld gebruikt. Daarbij worden
scheidingen in de Schrift aangebracht.
Omdat God heel anders omging
met Israël (wet), dan later met zijn
gemeente (genade), mag de tekst uit
de ene bedeling niet worden uitge
legd in het licht van een tekst uit de
andere bedeling. Scofield noemde dit
op grond van 2 Timoteüs 2:15 'rightly
dividing the word of truth' (zo ook F.
te Velde in het NO, jan. 2003). Darby's
leer werd nog verder uitgewerkt door
L.S. Chafer, de oprichter van het Dal
las Theological Seminary. Hij schreef
een zeven banden tellende SYSTEMATI
SCHE THEOLOGIE, waarin hij de grond
stelling van Darby overneemt: God
heeft een volk Israël met aardse belof
ten, en een Gemeente met hemelse
beloften. Hij gaat zo ver in de schei
ding, dat in het duizendjarig rijk door
Israël alleen het heil kan worden ver
diend. Net zomin als in de mozaïsche
bedeling is er sprake van de Geest die
gehoorzaamheid werkt. De wet, die
wordt hersteld, ligt in de lijn van de
Bergrede, waarin geen Evangelie valt
te ontdekken" "
REFERENCE BIBLE,

Correctie
Kritiek blijft niet uit, vooral door
de presbyterianen in Amerika en de
grote dogmaticus Charles Hodge. Hij
stelde met nadruk: er is maar één ver
lossingsplan met dezelfde beloften en
dezelfde Redder, door genade alleen.
Deze kritiek wordt serieus geno
men. Een befaamde noot bij Johannes
1:17 in de ScoFIELD BmLE, waar de wet
tegenover de genade is geplaatst,
wordt grondig gewijzigd. En vanuit
het Dallas Seminary wordt al in de
jaren '50 een verklaring afgegeven
dat een mens alleen behouden kan
worden op grond van geloof. Maar de
sterke scheiding tussen de Gemeente
en Israël blijft. W.J. Ouweneel zegt
(ISRAËL EN DE KERK, CONFRONTATIE VAN
DE VERBONDSLEER EN DE BEDELINGENLEER,

1991, p. 121v) dat alle gelovigen van
alle tijden zijn verlost door hetzelfde
bloed van Christus, maar deze verlos
sing is slechts de grondslag van hun
relatie tot God. De aard van die relatie
is heel verschillend. De relatie met de
Gemeente is heel anders dan die van
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de gelovigen uit Israël en de volken
van voor Handelingen 2 en van hen
die tijdens het duizendjarig vrederijk
op aarde zullen wonen.

Grondtoon
Tot nu toe hebben we willen laten
zien dat de grondtoon van het dis
pensationalisme beheerst wordt door
de scheiding: Gemeente en Israël.
Deze gaat terug op de bijzondere en
hemelse beleving van de vereniging
met Christus. Omdat Israël het hun
door Christus aangeboden konink
rijk heeft geweigerd, verkeren de
beloften eens aan Israël gedaan, in
slaaptoestand en is God iets totaal
nieuws begonnen: het vergaderen
van zijn Gemeente. God heeft een
andere verhouding en ook een ander
plan met zijn volk Israël dan met
zijn Gemeente. Dat heeft grote gevol
gen voor de manier waarop teksten over de veronderstelde opname
van de Gemeente worden gelezen
(zie onder). God zou zijn geliefde
Gemeente de grote verdrukking wil
len besparen.
Het verklaart ook de grote aan
dacht voor gebeurtenissen in en
rondom het joodse volk vandaag.
Het kernmoment van de profetie
is de stichting van de staat Israël
in 1948. Toen begon het proces van
de laatste dagen! Oorlog, crimineel
gedrag, economische crises en hon
gersnood zullen toenemen. Jezus
komt terug in het verborgene om zijn
Gemeente te halen. En de antichrist,
die nu in opkomst is, zal grijpen
naar de wereldregering in de grote
verdrukking. De joodse natie zal
worden bekeerd. Het herstel komt
uit Jeruzalem.

Kritisch geluid
Het is natuurlijk ondoenlijk om
heel deze ingewikkelde leer nu te
bespreken. Ik beperk me tot een
belangrijke schakel in de bedelingen
leer.
Is het echt zo dat Christus het
aardse koninkrijk van David heeft
aangeboden aan het joodse volk,
wat zij hebben geweigerd? Johannes
de Doper en Christus zelf hebben
de nabije komst van het koninkrijk
aangekondigd als een gebeurtenis
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die alleen van God afhangt en die
schifting gaat maken binnen het volk.
Bovendien zegt Christus in Matteüs
12:28 dat, wanneer Hij boze geesten uitdrijft, het koninkrijk van God
over de mensen gekomen is! Daar
komt bij dat het koninkrijk zich juist
helemaal niet presenteert zoals de
Joden het hadden gedacht (Luc. 17:
20v), maar juist op een manier die
aanstoot geeft (Mat. 11:5-6). Niet de
Joden weigerden; zij waren het juist
die een aardse koning Jezus wilden in
Jeruzalem (Mat. 21:9), maar Hij heeft
het hun geweigerd Uoh. 6:15). En wat
betreft het overhevelen van het aardse
koninkrijk naar een duizendjarig rijk,
Lucas 10:11 laat juist het tegenover
gestelde zien van zo'n overheveling.
Wanneer de apostelen in een stad
komen waarin ze niet worden ontvan
gen, moeten ze het stof van hun voe
ten wissen en zeggen: ' ...doch, weet
dit, dat het koninkrijk nabij gekomen
is.'

·

Dan hebben we het nog niet eens
gehad over de eenheid van de Schrift
Uoh. 10:35), de eenheid van de Open
baring, de eenheid van Gods volk
(Rom. 3:30; 10:12-13; Gal. 3:20-21; Heb.
11:40; Ef. 2:13-18), de eenheid van
Gods heil, ondanks alle onderscheid
die er ook zeker is tussen Jood en
Griek. Christus mag niet gescheurd
worden. Wanneer Hij terugkomt in
heerlijkheid, zal Hij alle volken voor
Zich vergaderen (Mat. 25:31-34; Op. 7:
9-10)!

De laatste bazuin
Maar hoe zit het nu met de laatste
bazuin? Die klinkt toch luid en helder
in de Schrift? Zeker, maar anders dan
in de boekenserie: geen verborgen
opname van gelovigen wereldwijd.
1. De bazuin klinkt in Matteüs 24:31
niet voor, maar na de verdrukking: 'En
Hij zal zijn engelen uitzenden met luid
bazuingeschal en zij zullen zijn uitver
korenen verzamelen uit de vier wind
streken . . . .' Er blijkt ook geen sprake
te zijn van een geheime opname.
Jezus waarschuwt zijn volgelingen
juist die zullen zeggen: het is hier en
daar (Mat. 24:25-27). 'Maar geloof hen
niet, want de Zoon van de mens komt
zoals de bliksem komt van het oosten
en licht tot het westen.' Hier geen
geëvacueerde heiligen, maar gedesil-
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lusioneerde gelovigen, die hun Redder
verwachten en dachten al gehaald te
worden.
2. Hoeveel bazuinen volgen er op
de laatste bazuin? Geen enkele! En de
zeven bazuinen die de grote verdruk
king inluiden, zijn dan al geweest.
Paulus leert in 1 Korintiërs 15:51-52
dat allen niet zullen ontslapen als
Christus komt, maar als de laatste
bazuin klinkt, zullen we veranderen
in een ondeelbaar ogenblik. Want de
bazuin zal klinken, en de doden zul
len onvergankelijk opgewekt worden,
en wij zullen veranderd worden. De
opname begint bij het geluid van
de laatste bazuin. Eerst zal Christus
opstaan, vervolgens die van Christus
zijn in zijn toekomst. En daarna zal het
einde zijn, wanneer Hij het koninkrijk
aan zijn Vader heeft overgegeven.
3. En tenslotte 1 Tessalonicenzen 4:
14-17. De gemeente in Tessalonica leeft
in gespannen verwachting van Chris
tus' wederkomst. Wat zal er gebeuren
met de gelovigen die sterven voor zijn
tweede komst? Paulus stelt hen gerust:
God zal alle gelovigen samenbrengen.
Wie in Christus gestorven zijn, wor
den eerst in dit leven teruggeplaatst
en verenigd met de achtergeblevenen!
Christus' komst is ook helemaal niet
verborgen, maar publiek. Het bazuin
geluid onderstreept het openbare
karakter. De gelovigen worden niet
stiekem weggehaald in een geheime
evacuatie. Maar Christus wordt
openlijk als een vorst onthaald en
met gejuich binnengehaald. 'Wan
neer bij zijn komst vanuit de hemel
een ruimtelijke beweging plaatsvindt
van boven naar beneden, wordt een
delegatie van gelovige mensen Hem
een eindweegs tegemoet gevoerd van
beneden naar boven. Niet een- maar
tweerichtingsverkeer tussen hemel
en aarde!' (P.H.R. van Houwelingen,
ÎESSALONICENZEN, VOORTGEZET BASISON

p. 141). De gemeente wordt
niet uit de wereld weggenomen,
terwijl ondertussen de geschiedenis
verder gaat. Maar hier klinkt de laatste
bazuin, die het einde van de geschie
denis inluidt, en het begin van een
eeuwige toekomst met Christus.

DERWIJS,

Geen escape
Hoe zou het toch komen dat deze
boekenserie zo populair is? We noem-

den de spanning, de toekomst, de
samenbinding van gelovigen. Hopelijk
niet hierom, dat westerse christenen er
niet aan moeten denken dat ze in de
verdrukking komen en moeten lijden
of zelfs sterven voor hun geloof. De
verborgen opname is een escape, een
ontsnapping aan het offer, de vervol
ging, het lijden. Wordt christenen de
verdrukking bespaard? Petrus ontkent
het in alle toonaarden in zijn brief.
En veel christenen kunnen vandaag
ervan getuigen. Maar het gebed van
de Here Jezus getuigt er ook van: 'Ik
bid niet, dat Gij hen uit de wereld
wegneemt, maar dat Gij hen bewaart
voor de boze' Qoh. 17:15). Per slot van
rekening is het boek Openbaring juist
geschreven om Christus' gemeente te
bemoedigen in tijden van vervolging
en verdrukking. De zeven bazuinen
van de grote verdrukking klinken de
laatste eeuwen door!
De aandacht voor de laatste bazuin
is terecht. Laat de verwachting maar
gespannen worden (Ps. 89:7 her.).
Niet van een toekomstscenario, maar
van Christus zelf die op ons toekomt.
Want de toekomst is van Hem.
Uitvoeriger schreef ik over het dispensati
onalisme in het artikel 'Gods dubbele opzet, de
slagader van het dispensationalisme', in: ALMA
NAK FQI, Kampen,

1988,

p.

169-189.

Prominente dispensationalisten in Amerika
zijn J.V. Walvoord en H. Lindsey. In Nederland
W. J. Ouweneel (lsRAËL EN DE KERK, OFTEWEL: EEN
OF TWEE VOLKEN VAN Goo? CONFRONTATIE VAN DE
VERBONDSLEER EN DE BEDELINGENLEER,.

1991), H.P.

Medema en J.G. Fijnvandraat (DE KERK ONDER
DE LOEP,

1979). Bekend en over heel de wereld

verspreid is ÎHE (NEW) ScoFIELD REFERENCE BIBLE,
een Bijbel met aantekeningen, die onder dispen
sationalisten veel gezag heeft.
Van LaHaye en Jenkins verscheen ook een
uiteenzetting van de visie die ten grondslag ligt
aan de romans. Deze is verschenen onder de
titel HET EINDE DER TIJDEN, Kampen, Kok, 2000.
Wie op internet te rade wil gaan: besprekin
gen vanuit presbyteriaanse hoek: www.mission
presbytery.org/LeftBehind.html; beschrijving van achterliggende visie Tim LaHaye:
www.timlahaye.com.
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Model:
waarde en beperking
Er zijn mensen, die de triangel kennen

kerkenraad of de synode bepaalt wat

weergave van de werkelijkheid', zo heb

als muziekinstrument. Zij hebben ooit

i n de school op het progra mma komt,

ik altijd geleerd. Een landkaart bijvoor

zelf dat instrument mogen bespelen, of

en wie aan de uitwerking daarvan mag

beeld geeft veel informatie over het

hebben er in elk geval wel eens naar

meewerken.

' Een model is een vereenvoudigde

landschap, maar het is niet de werkelijk

zitten kijken en luisteren terwijl erop

Maar ik hoor deze dwangmatige

heid van dat landschap zélf. De kaart

geslagen werd. H et viel hun op, dat een

redenering de laatste tijd nogal eens,

biedt om zo te zeggen een tamelijk

tria ngel een stu kje ijzer is dat gebogen

wanneer het gaat om het eigen karakter

eenzijdige kijk op dat landschap. N ut

is in de vorm van een d riehoek, maar

va n de gereformeerde school. Men zegt

tig dus, maar wel beperkt. Wanneer

dat de d riehoek niet gesloten is. Bij één

dan: de verbinding met de kerk is niet

mijn vrouw tijdens een toeristisch tochtje

van de hoekpunten zit een opening.

essentieel. Het gaat erom dat c h riste

aangeeft dat we rechtsaf moeten, 'het

De echte deskundigen herken je aan

lijke ouders (de gezinnen) een goede

eerstvolgende gele weggetje in', dan

de toevoeging dat deze opening ook

school willen voor hun kinderen. Dat die

leidt dat vermoedelijk tot enig ongenoe

noodzakelijk is, 'want anders klinkt het

mensen elkaar in de kerk ontmoeten, is

gen of onbegrip. Zeker wanneer ik haar

voor geen meter'. En gelijk hebben ze.

- aldus de redenering - niet direct van

uitspraak letterlijk neem.

Ik zal u de snaartheorie besparen, maar

belang voor wat er in de school gedaan

het komt erop neer dat voor een mooi

wordt. De kerk krijgt zo een a ndere

geluid een vrije trilling noodzakelijk is.

(lees: m indere) plaats in de relatie.

Een model kan je helpen om de werke
lijkheid - die vaak nogal gecompliceerd
in elkaar zit - beter te leren begrijpen. In

Tot zover is er dus geen vuiltje aan de

Ik heb a ltijd begrepen dat het begrip

dat opzicht kan een model dus goede

lucht. Het gaat fout op het moment dat

'triangel' gebruikt is vanwege de d rie

diensten bewijzen. Een technische teke

iemand op het idee komt deze frap

hoeksrelatie tussen gezin, school en

ning van elektrische leidingen bijvoor

pante eigenschap van het muziekinstru

kerk. We moeten die a ndere triangel,

beeld kan helpen om wijs te worden uit

ment - laten we zeggen: de muzikale

het muziekinstrument, met z'n geheel

een wirwar van draden. Ook al staat

werkelijkheid - over te zetten, via het

eigensoortige kenmerken, niet gaan mis

niet de hele werkelijkheid erop, het kan

gebruikte beeld van de triangel, naar

bruiken om meer uit het beeld te halen

je wel in staat stellen een noodzakelijke

de relatie tussen gezin, school en kerk.

dan er ooit mee bedoeld is. aten we

reparatie uit te voeren. Beperkt dus,

Er ontstaat dan een conclusie in de zin

zorgen voor een zuiver gelui , ook als

maar wel nuttig.

van : wil de klan k van het gereformeerd

we praten over 'de triangelg dachte'.

onderwijs zuiver kunnen zijn, dan moet

Als we (>peningen willea zoe en om de

De verhouding tussen school, gezin en

er geen directe verbinding zijn tussen

kerkelijke achterban te verbr den, moet

kerk zoals we die in het gereformeerd

kerk en school, want bij het muziekinstru

dat gebeuren op basis van i houdelijke

onderwijs kennen, wordt wel vergeleken

ment moet er ook een open hoekpunt

argumenten. En niet op g ron

met een triangel. Zo'n beeld kan heel

zijn.

kale beschouwingen. Laten

goed de functie van model vervullen,

van muzi
e ook in dit

opzicht onze beperkingen er ennen!

want het helpt je om te begrijpen hoe

Het gaat mij om het dwangmatige van

de verhouding tussen die drie in elkaar

de laatste gevolgtrekking. Alsof de muzi

zit. Maar je moet wel oppassen. Want

kale werkelijkheid direct gevolgen moet

als je met het model aan de haal gaat,

hebben voor die andere werkelijkheid in

kun je er schijnbaar logischerwijze con

de relatie tussen gezin, school en kerk.

clusies mee gaan trekken die volstrekt

Ik stem on middellijk in met de constate

onzinnig kunnen zijn. Je hebt dan de

ring, dat bij de gereformeerde school

waarde van het model overschat, of de

de verbinding tussen kerk en school

beperking ervan over het hoofd gezien.

heel eigensoortig is. We kennen geen

En dan gaat het echt fout.

kerkelijke invloed in de school, alsof de

H . van leeuwen
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Vriiheid in geding?

De nadagen van het jaar 2002 kenmerken zich
door een bijzondere aandacht voor het onderwijs.
Om precies te zijn: door aandacht voor het bijzon·
der onderwijs, en dan specifiek het vak godsdienst
of levensbeschouwelijke vorming of hoe het heten
mag. Er is zelfs een discussie gaande over de vraag
of de Onderwijsinspedie zich met de inhoud van
dat vak zou moeten/mogen bezighouden.
Ik wil dit onderwerp vanuit een
paar invalshoeken bespreken. Centraal
staat de vrijheid van onderwijs, zoals
die geborgd is in onze Grondwet,
artikel 23. Daarmee hangt samen de
discussie over de specifieke identiteit
van het gereformeerd onderwijs. Deze
discussie wordt nog steeds gevoerd,

Illustratie model van een oude schoolklas, uit een modelbouwmuseum

met als aanjager de vraag of de gere
formeerde school ruimer opengesteld
moet worden. Deze vraag hoop ik in

·

een volgend artikel te bespreken.

Principieel verwerpeliik

Toezicht op godsdienstles

gegeven, dat de Onderwijsinspectie

Terecht is door christenpolitici aan

Verkenningen ( 1 )
Met deze discussie raken we het
hart van de vrijheid van onderwijs,

niet de aangewezen instantie is om

die we nu al bijna een eeuw kennen

In november kwam de begroting
voor onderwijs aan de orde in de

in actie te komen bij verdenking van

en koesteren in Nederland. Tijdens de

strafbare feiten. Daar hebben we jus

ledenvergadering van de besturen

Tweede Kamer. In dat verband is ook

titie voor. Ook is gezegd dat we - om

organisatie Concent, op zaterdag 23

gesproken over een mogelijk gewenste

daar maar even ons uitgangspunt te

november 2002, sprak de voorzitter

controle van bepaalde islamitische

nemen - in het gereformeerd onder

van de Onderwijsraad, prof. A.M.L.

scholen, vanwege een verdenking op

wijs niets te verbergen hebben, als het

van Wieringen, over dit onderwerp.

het verspreiden van extremistische

gaat om de inhoud van ons onderwijs

Hij gaf een uiteenzetting aan de hand

ideeën onder de leerlingen, met wel

in het algemeen en het godsdienston

van de verkenning die de Onderwijs

licht verbanden naar terrorisme of het

derwijs in het bijzonder. Toch hield

raad over dit onderwerp gehouden

aanzetten tot haat.

Arie Slob (in een dubbele functie, als

en gepubliceerd heeft. Ik haal er met

In de linkse hoek van de politiek

- nog - directeur van de gereformeerde

name dat deel uit, waar het gaat om

leeft de gedachte, dat via de Inspectie

schoolbesturenorganisatie Concent

overheidsbemoeienis tegenover de

toezicht hierop moet worden uitge
oefend, en dat dit dan over de volle

en als - weer - lid van de Tweede

vrijheid van inrichting. Daartoe enkele

Kamer voor de ChristenUnie) vol dat

citaten uit de samenvatting van de

breedte zou moeten gebeuren. Laten

de godsdienstles onder de verant

Verkenning:2

we ook maar eens kijken wat er in

woordelijkheid van het schoolbestuur

'Een aantal zaken zijn . . . zonne

de godsdienstles van de christelijke

valt. 'Het is echt een stap te ver als de

klaar. Zo gaat de Grondwet uit van
een duaal bestel. Enerzijds is er van

school gebeurt, zullen ze gedacht heb

inspectie zich daarmee gaat bemoeien.

ben. Sterker nog: men is van mening

Principieel is dat verwerpelijk', zo zegt

de overheid uitgaand, levensbeschou

dat het niet zo mag zijn, dat eenzijdig
in de godsdienstles wordt geleerd wat

hij volgens een citaat via het NEDER

welijk neutraal openbaar onderwijs.

LANDS DAGBLAD van

13 november 2002.

Openbaar onderwijs mag geen leerlin

God ons in zijn Woord zegt over bij

gen of leraren selecteren op basis van

voorbeeld de verhouding tussen man
en vrouw. In een les daarover zal altijd

is er van particuliere initiatieven uit

godsdienstige motieven. Anderzijds

ook gezegd moeten worden dat er

gaand bijzonder onderwijs, dat geba

andere opvattingen zijn, die evenveel

seerd kan zijn op een godsdienstige

recht van bestaan hebben.1

Rondblik H. van Leeuwen

-

grondslag (richting). Mits consequent
toegepast kunnen bijzondere scholen
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kernvakken, waarin de leerling ook

CDA: onduideliik

Centraal Examen doet.

lijke overtuiging. In de Grondwet ligt
ook besloten dat de centrale overheid

Eind november kwam het gods

ten minste het kader moet scheppen

diensttoezicht door de Inspectie

wat betreft de deugdelijkheid van het

opnieuw in het nieuws. Eerst sprak

onderwijs. Tot slot is in het zevende

de minister (mevr. Van der Hoeven,

lid vastgelegd dat het bijzonder en

CDA) zich uit tegen Inspectiebemoeie

Deze mogelijkheid roept de vraag

het openbaar leerplichtig onderwijs

nis. Vervolgens zei de fractievoorzitter

op, hoe het vak godsdienst de status
van examenvak zou kunnen krijgen,

op voet van gelijkheid geheel door de

van het CDA, de heer Verhagen, dat

zonder dat de overheid dat inhoude

overheid worden gefinancierd.'

de Inspectie wel toegang moet hebben

lijk toetst. In feite is dat een voorbeeld

Vriiheid van invulling
Het opleggen door de overheid
van bepaalde doelstellingen met een
(overkoepelend) waardekarakter staat

tot de godsdienstlessen. Zijn argu

van pro-actief omgaan met de vrijheid

ment? 'De scholen moeten aangeven

van onderwijs.

hoe ze bijdragen aan de integratie

In een werkgroep, met daarin ver

van hun leerlingen in de Nederlandse

tegenwoordigers van het PC-onder

samenleving' (bericht in het NEDER

wijs, het katholiek, het gereformeerd

LANDS DAGBLAD van 4 december

2002).

De Besturenraad voor het Protes

en het reformatorisch onderwijs wil
men komen tot een manier om als

op gespannen voet met de door de

tants-Christelijk onderwijs mengde

Grondwet gegarandeerde vrijheid van

zich toen ook in de discussie. Hij

onderwijsinstellingen om hun eigen

neemt het (uiteraard!) op voor de bij

bij wordt de volgende redenering

pedagogische, didactische en levens

zondere scholen, en protesteert tegen

gevolgd: de overheid stelt eisen van

nog de examenstatus voor het vak
godsdienst geregeld te krijgen. Daar

beschouwelijke identiteit en doelstel

de hetze die het gevolg lijkt te zijn van

deugdelijkheid. De deugdelijkheid

lingen te verwezenlijken.

het succes van de bijzondere scholen,

van een vak wordt niet zozeer bepaald

in combinatie met de zorg ten aanzien
van een enkele islamitische school.

door de inhoud, als wel door de rand

Het staat de scholen dus vrij, hun
eigen invulling te geven aan zaken als
een kader waarbinnen de vorming
in normen en waarden plaatsvindt,

Examenstatus

De inhoud van de aardrijkskunde

ten), aan welke kenmerken voldoet het
programma (afgezien van de inhoud:
welke omvang, diepgang?), hoe wordt

alsmede de overdracht van religieuze
waarden en waarheden.

voorwaarden: wie mag het vak geven
(bevoegdhedenregeling voor docen

pedagogisch klimaat, invulling van

·

Deugdeliike randvoorwaarden

Een in dit verband opmerkelijk
bericht verscheen in de kranten van

er getoetst? Een dergelijk kader voor
de kwaliteit van het vak kan door de

en biologieles zal bepaald worden

vrijdag 10 januari 2003. In het NEDER

overheid beoordeeld worden, zon-

door het geloof in de schepping tegen
over het geloof in de evolutietheorie.

LANDS DAGBLAD luidde de kop: 'Gods

der dat er op welke manier dan ook

dienst mag ook als examenvak'. De

inhoudelijke bemoeienis is met het

Die vrijheid is inherent aan de vrijheid

diverse onderwijsbewindslieden zijn

vak. Het lijkt er zelfs op, dat we zo'n

van inrichting.

sinds de invoering van de Tweede

kader met elkaar kunnen afspreken,

Fase voortdurend bezig met bijstel

terwijl de een het nadrukkelijk heeft

Overheidstoezicht
Daarnaast staat, dat de overheid de
kwaliteit van het onderwijs bewaakt.

lingen en verlichtingsmaatregelen.

over godsdienst en de ander het heeft

Door de invoering van dit nieuwe
onderwijsprogramma voor de boven

over levensbeschouwing. De inhoud
en de richting verschillen sterk; het

bouw van havo en vwo is het aantal

kader is hetzelfde.

examenvakken voor de leerlingen zo

Er worden eisen van deugdelijk-

ongeveer verdubbeld. Dat veroorzaakt

heid gesteld aan onderwijs dat uit de

mede een overladen programma, en

staatskas bekostigd wordt. De Onder

daar wordt door middel van telkens

wijsinspectie heeft vervolgens een

weer een maatregel wat aan bijgesteld.

belangrijke taak in het toezicht op het

De discussie die nu de pers heeft

wijsraad in de Verkenning hierover

behalen van een bepaalde kwaliteits

gehaald, gaat over een herijking die in

schrijft:

norm door de scholen.

2005 of 2006 z'n beslag moet krijgen.
In het kort - en veel meer is er nu

Verkenningen (2)
Dat sluit aan bij wat de Onder

'Artikel 23 Grondwet gaat uit van
het primaat van de rijksoverheid, in

ook nog niet over bekend - komt het

het bijzonder van de formele wetge

toezicht op het onderwijs in bespre

erop neer, dat een school voor het vak

ver. Toch zijn of worden regelgevende

Op dit moment is de wijze van dit
king. Er komt een nieuwe Wet op het

godsdienst een cijfer mag geven, dat

bevoegdheden die betrekking hebben

Qnderwijsioezicht aan (de WOT).

samen met het resultaat voor andere

op de deugdelijkheid en bekostiging

Hierin wordt geregeld, hoe de Inspec

vakken leidt tot een combinatiecijfer

van het onderwijs gedelegeerd aan

tie met het toezicht aan het werk wil.
Een belangrijke taak is allereerst weg

voor het schoolexamen. Die resultaten

onder meer de inspectie, het accredita

tellen op die manier wel mee, maar

tieorgaan hoger onderwijs en gemeen

gelegd voor de school zelf. De basis

leggen niet zo'n zwaar gewicht in de

tebesturen. . . .
Een oplossing voor dit span

voor het Inspectietoezicht vormt de

schaal bij de vraag of een leerling het

zelfevaluatie, die elke school moet

diploma kan krijgen (de zgn. slaag /

ningsveld tussen onderwijsvrijheid

houden. En dat niet eenmalig, maar

zakregel). Hierbij gaat het vooral om

en deugdelijkheidseisen is nog niet

voortdurend.

de resultaten voor de ongeveer zeven

zo eenvoudig te vinden. Het is maar
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van het bijzonder onderwijs. Daarvoor

de vraag of het thans mogelijk is een

der onderwijs, zonder krampachtig

bevredigende, heldere grondwetstekst

elke keer te roepen dat de vrijheid

is expliciete duidelijkheid over de

te ontwerpen die recht doet aan de

van onderwijs in het gedrang komt.

inhoud van dat onderwijs nöodzake
lijk.

verschillende, haaks op elkaar staande

Belangrijk daarbij is wel een bewuste,

doelen. Aan de ene kant is er de legi

weloverwogen en verantwoorde

tieme vraag om meer autonomie, aan

inbreng. Er is in de loop van de afge

grenzen te trekken: de inrichting van

Het is noodzakelijk om heldere

de andere kant de vraag van de deel

lopen jaren heel wat gewerkt aan des

het bijzonder onderwijs, en met name

nemers naar hoogwaardige kwaliteit

kundigheid binnen onze scholen. Ik

van het godsdienstonderwijs, is vrij

en helder toezicht. Enerzijds is er het

heb er vertrouwen in dat we daar op

van overheidsbemoeienis.

grondwettelijke uitgangspunt van

een goede manier mee verder komen,

inachtneming van legaliteitsmaatsta

onder de leiding van Concent en met

bekostiging is, dat we bereid zijn om

ven, waaronder het primaat van de

inbreng vanuit het veld.

verantwoording af te leggen over wat

formele wet, en anderzijds is er het
streven naar flexibele, niet aan poli
tieke sturing onderworpen normstel

Vrijheid moet je koesteren, maar
niet doodknuffelen.
Vrijheid moet je gebruiken.

We zijn als scholen steeds auto
nomer gemaakt. De overheid heeft

we doen en waarom we dat zó doen.
En het noodzaakt tot duidelijkheid
over wat 'gereformeerd onderwijs'
inhoudt. Daarover de volgende keer

ling door deskundigen.'

Vriiheid en autonomie

Een consequentie van gelijke

meer.

Samengevat

Noten
De vrijheid van onderwijs, inclu
sief de vrijheid van inrichting, is nog

Aldus de strekking van de inbreng van

altijd verankerd in de Nederlandse

mevr. Femke Halsema, GroenLinks, in het tv

Grondwet.
De vrijheid van inrichting staat

programma Heilig Vuur van 9 december 2002.

door scholen, waarover dan wel ver
antwoording moet worden afgelegd.

onder druk; er zijn politieke stromin

de internetsite van de Onderwijsraad,

De Onderwijsraad signaleert de span

gen die de scholen op dit punt willen

www.onderwijsraad.nl, onder Publicaties en

ning die hieruit kan voortkomen, tus

controleren en waar nodig corrigeren.

dan klikken op Verkenningen.

ruimte geboden voor eigen keuzes

sen autonomie en toezicht.
Ik zie goede mogelijkheden voor
een actieve inbreng vanuit het bijzon-

De samenvatting is te vinden op

Het is van groot belang dat de dra
gers van het gereformeerd onderwijs
zich bewust blijven van de rijkdom

Reformatorische pogingen
binnen Die Nederduitse
Gereformeerde Kerk in
Suid·Afrika
De grote Nederduitse Gereformeerde Kerk in
Zuid-Afrika bestaat al 350 jaar. Ze vindt haar oor·
sprong in de dagen van Jan van Riebeeck, die met
de volksplanting in 1652 ook het gereformeerde
geloof vanuit Nederland naar Zuid·Afrika bracht.
Vandaag is de NG Kerk de grootste kerk in Zuid·
Afrika die de gereformeerde belijdenis officieel tot
haar kerkelijke papieren rekent. Ze telt 1,2 miljoen
leden en zo'n 1900 predikanten.

dat je tegenwoordig in de NG Kerk
een mengelmoes van allerlei invloe
den aantreft, die vaak weinig meer
hebben uit te staan met de gerefor
meerde belijdenis en kerkregering. Al
een paar eeuwen staat de NG Kerk
bekend om haar tolerantie: onder de
ene paraplu is heel veel mogelijk.
Rationalisme, piëtisme, methodisme,
supranaturalisme, liberalisme, armini

Allerlei invloeden
In de loop der tijd is er een forse
deformatie opgetreden, met als gevolg

anisme, evangelicalisme, barthianisme

Rondblik (. Saayman
-
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- het is en wordt allemaal binnen de
kerk geduld. Maar in een kerk waar er
zoveel mee door kan, is het wel heel
moeilijk trouw te blijven aan de Here,
zijn heilig Woord en de gereformeerde
belijdenis.
G�durende de afgelopen jaren is
een aanzienlijk deel van de NG Kerk
in charismatisch vaarwater terecht
gekomen. Daartegenover hebben
sommige leidinggevende theologen,
en ook de theologische opleidingen,
een knieval gemaakt voor de liberaal
vrijzinnige theologie. Met als gevolg
dat er dualisme heerst binnen de
NG Kerk: enerzijds een evangelisch
charismatische stroom, anderzijds
een liberale schriftbeschouwing en
een theologie die doordrenkt is van
schriftkritiek. Daarbij lijkt nu ook nog
eens het 'New Age'-denken de kerk te
overspoelen.
Prediking aan de hand van de Hei
delbergse Catechismus wordt nauwe
lijks meer gevonden en is vervangen
door materiaal uit de Engelse hoog
kerkelijke traditie, zoals het gebruik
van een perikopenstelsel. De gerefor
meerde belijdenis speelt in de praktijk
nog slechts een uiterst beperkte rol.
In veel opzichten gaat het binnen de
NG Kerk als met Israël in de dagen
van de richters: een ieder deed wat
goed was in zijn eigen ogen! Er kan
tegenwoordig van alles mee door:
homoseksualiteit wordt meer en meer
goedgepraat, kleine kinderen mogen
het heilig avondmaal meevieren en
ook vrouwen worden als ouderling en
predikant bevestigd.
Een Nederduits Gereformeerde kerk in Zuid Afrika

Koers
Tijdens de onlangs gehouden Alge

aan de theologische opleidingen van

lijk' avondmaalsformulier vrijgegeven.

de NG Kerk college geven aan de toe

En het lijkt erop dat voor hen die gere

komstige predikanten.

formeerd willen blijven denken, de
weg om de NG Kerk van het onhoud

mene Synode is zelfs excuus aangebo
den voor de 'discriminatie' die al jaren
tegen vrouwen gepleegd zou zijn.
En dat komt allemaal voort uit het

Ja, in de maand oktober van het
jaar 2002 vergaderde de Algemene
Synode van de NG Kerk weer. Uit

feit dat de gereformeerde belijdenis

de rapporten die op de tafel van

bare van kindercommunie te overtui
gen, verder opgebroken is.
Wel is het besluit genomen de
gemeente aan te moedigen voortaan

geschriften 'vergeetboeken' geworden

deze synode gelegd zijn, alsook uit

wekelijks het heilig avondmaal te vie

zijn. Waardoor nu honderden verschil

de besluiten die genomen zijn, is

ren. Daarnaast is aanvullend een 'wij

lende visies van theologen in de plaats

opnieuw duidelijk geworden welke

dingsavondmaal' ingevoerd. Je zou

gekomen zijn van de Waarheid en van

koers deze kerk momenteel vaart. Laat

het kunnen vergelijken met de roomse

de belijdenis. Schriftkritische beschou

ik een paar dingen noemen.

wingen krijgen vrij spel om de kerk te

Twee kerkenraden dienden een

mis: gedurende een aantal uren is de
kerk doordeweeks open en is er een

verlammen. Eén van de jongste voor

bezwaarschrift in tegen het aan tafel

beelden daarvan is het nieuwe Lied

laten meevieren van het avondmaal

die brood en wijn uitdeelt. Kerkleden

boek, dat ingevoerd is, maar waarin

door kinderen. Beide bezwaarschriften

komen dan individueel naar de kerk
om de tekens te ontvangen!

Christus stelselmatig opzettelijk weg

werden afgewezen. Kindercommunie

berijmd is uit de Messiaanse psalmen.

blijft dus toegestaan, maar nu is er

Op advies van oudtestamentici die

bovendien een nieuw, 'kindvriende-

dienstdoende predikant aanwezig

Ook is de bediening van het
avondmaal aan kleine groepen, bij-

so
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wat predikanten en gemeenteleden

conferentie dit reformatorische docu

mogelijk geworden. En in samenhang

zijn, die eenvoudig niet geloven kun

ment:

met dit alles ib besloten de predikan

nen dat er werkelijk schriftuurlijke

ten aan te sporen stola's te gaan dra

antwoorden bestaan voor de huidige

gen: gekleurde sjerpen die de domi

situatie. Omdat de belijdenis in de

'In gehoorzaamheid aan de drie-enige
God willen wij als kerken en/of personen
ons laten vergaderen in de eenheid van het
ware geloof Daarom onderschrijven wij de
Bijbel als het gezaghebbende Woord van
God en de Drie Formulieren van Eenheid,
omdat die met Gods Woord overeenkomen.
Wij willen elkaar in alles hierbij helpen.'

belstudieclubs en wijkbijeenkomsten

nee over z'n zwarte pak of z'n witte

praktijk niet meer functioneert, en ook

gewaad draagt. Er is al een hoogleraar

niet bekend meer is, heerst er grote

in de theologie, die regelmatig door

verwarring.

de week een groot kruis om z'n nek
draagt. Het zijn duidelijke pogingen

Toch is er ook een andere kant:

nieuwe liedboek, dat al in de eredien

trachten trouw te blijven aan de Here.

aan wat we lezen in Nehemia 9:38

sten gebruikt wordt, zijn ook heel wat
zogenaamde 'Taizé'-liederen opge

Er zijn beslist ook nog voorgangers

- 10:29.

nomen, die een duidelijke mystieke

Maar daarvan voeren de meesten

inslag hebben.

een eenzame strijd. Mijn bede is dat

delijk zijn dat we voortgaande ver

al deze voorgangers zo ver mogen

deeldheid in Christus' kerk willen

die gewoon gereformeerd willen zijn.

komen dat ze gaan inzien dat

Verwarring

tie de

reforma

enige bijbelse oplossing is. Mijn

bede is dat deze predikanten van zich

Wat het schriftgezag betreft, heeft
de NG Kerk nu definitief het klas

zullen laten horen en openlijk zich
voor reformatie gaan inzetten. En dan

reformatie een terugkeer

siek-gereformeerde spoor verlaten.

bedoel ik met

Er is een rapport aanvaard waarin

naar de Schrift als het onfeilbare en

Uit deze ondertekening kan dui

tegengaan. En er alles aan willen doen
om de

eenheid in het ene ware geloof te

bevorderen.
Besloten is voortaan elk jaar een
dergelijke conferentie of bijeenkomst
te houden voor gereformeerd denken
den. Ook wordt een website opgezet

onmiskenbaar afgeweken wordt van

gezaghebbende Woord van God en

waarop kerkleden en predikanten

de gereformeerde schriftbeschouwing.

naar de gereformeerde belijdenisge

kunnen aangeven dat ze zich alsnog

Wordt daarin het getuigenis van de

schriften en de gereformeerde kerkre

willen voegen bij de ondertekenaars

Schrift over zichzelf als overtuigend

gering. Reformatie is niet anders

van bovenstaand statement. Op die

aanvaard, in dit rapport moet het

dan het terugleiden van een gedefor

website zullen ook bijbelstudies,

getuigenis van de Schrift het afleggen

meerde kerk naar het weer kerk zijn

preekvoorbereidingsmateriaal, cate

tegen de kennis en waarneming van

naar de Schriften.

chesemateriaal e.d. worden geplaatst.

de autonome mens. Daarom wordt
rustig gesteld dat de Schrift niet per se

Maar dat kan een moeilijke en een
zame weg zijn!

sche feiten hoeft te bevatten. Het zou
in de Schrift niet om precieze feiten

Conferentie

gaan, maar slechts om wat de Schrift
aan mensenlevens doet. Met de aan

Leeft u als gereformeerde gelovi
gen in Nederland alstublieft mee met

exacte wetenschappelijke en histori

·

Dit statement doet sterk denken

om de kerk te 'verroomsen'. In het

er zijn gelukkig nog predikanten die

Maar er is hoop: in de maand

de NG Kerk en met de strijd die bin
nen haar gevoerd wordt voor de waar
heid van de Schrift! Bid alstublieft
mee! Bid samen met ons in Zuid

vaarding van dit rapport is de deur

september van het jaar 2002 is in

Afrika of de Here zijn ware kerk zal

nu officieel opengezet voor verdere en

Bloemfontein een tweedaagse confe

vergaderen door zijn Woord en Geest.

nog radicalere schriftkritiek. En voor

rentie gehouden van gemeenten die

Vraag of die predikanten, ouderlingen

de hermeneutisch-exegetische 'recht

verontrust zijn en gereformeerd wil

en kerkleden die trouw willen blijven

vaardiging' van allerlei afwijkende

len blijven. Organisator was de kerk

aan de Schrift,. een weg zullen vinden

opvattingen, zoals bijvoorbeeld met

te Hospitaalpark, een voorstad van

om reformatie te bewerken. Er leeft in

betrekking tot het praktiseren van

Bloemfontein. Ongeveer 230 personen

Zuid-Afrika, niet alleen binnen de NG

homoseksualiteit.

woonden haar bij, waarvan er ver

Kerk, het verlangen naar één gerefor

scheidenen een officiële credentiebrief

meerd kerkverband waarin alle gelo

van hun kerkenraad bij zich hadden.

vigen rond één avondmaalstafel bijeen

dit alles dat, naar het lijkt, zo weinig

Ook een aantal gemeenten van Die

kunnen komen.

predikanten en kerkleden nog inzien

Vrye Gereformeerde Kerke had zich

dat het niet goed gaat. Hoeveel gelo

laten vertegenwoordigen.

Misschien is wel het moeilijkste bij

vigen beseffen de omvang van wat er

Eén van de belangrijke besluiten

gaande is? En van het kleine aantal

van deze conferentie was, dat we ons

mensen dat wel oog heeft voor de

de komende tijd ernstig zullen moeten

wezenlijke problemen, zijn er vervol

bezinnen op het herstel van het ambt

gens maar een paar die de uitweg in

van ouderling en op de plaats en bete

reformatie zien.

kenis van de plaatselijke gemeente. De

Reformatie lijkt een

totaal vreemd begrip te zijn geworden.

conferentie was ook van mening dat
de kernmerken van de ware kerk (art.

Men probeert van alles om 'opwek
king' of 'transformatie' te bewerken,

29 NGB) weer in ere hersteld moeten

maar haast niemand denkt aan 'refor

worden.

matie'.
Je krijgt soms de indruk dat er heel

Moge onze hemelse Vader dit
geven!

Uiteindelijk ondertekenden 102
afgevaardigden aan het einde van de

Ds. C. Saayman te Eendekuil is predi
kant binnen de NG Kerk in Zuid-Afrika.
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Onze formulieren
Bij allerlei feestelijke gebeurtenissen in onze ker
ken gebruiken we ze, de formulieren bedoel ik. En
bij heel verdrietige momenten, zaals bij de afsnij·
ding uit de gemeente, lezen we ze ook. Dat staat
allemaal keurig aangegeven in de kerkorde. Om
een paar vaarbeelden te geven: bij de bevestiging
van ambtsdragers hebben we naar art. 5 en art.
20 KO het desbetreffende formulier te lezen; bij
de bediening van de daap wijst art. 59 ans ap de
plicht dat niet te daen zander het vastgestelde for
mulier; en art. 70 laat ons geen andere keus dan
dat we in een eredienst waarin Gads zegen aver
het huwelijk wordt gevraagd, eenzelfde formulier
gebruiken.

stichting van de gemeente. Zo krijgt

voor de viering en de beleving uit. We

de gemeente haar woordverkondi

mogen op dit punt gekomen, elkaar

ging terug. En wordt ze door de Here

vandaag de dag wel waarschuwen om

in alle dingen wijsgemaakt. Ook in
het gebruik van de sacramenten, in

de winst van bijvoorbeeld de verkorte

de doelstelling van het huwelijk en

avondmaal niet tot schade te maken,

formulieren voor de viering van het

in de noodzaak en de aanvaarding

door één keer in de drie maanden te

van ambtsdragers. Daarmee werd de
aandacht voor formulieren, waarin

volstaan met het vijfde formulier uit
het liturgisch katern. Dat doet tekort

dat onderwijs is vastgelegd, opnieuw

aan niet alleen de historische, maar

noodzakelijk.

vooral de inhoudelijke betekenis van

Allerlei historisch materiaal zou

die formulieren, waarin de gemeente

aan te dragen zijn, om Gods weg van

breed onderwijs krijgt. Niet voor niets

genade aan zijn kerken te illustreren.
Maar dat is niet de bedoeling van deze

benadrukte de nationale synode van

Soms halen we bepaalde formu

rubriek. Laat ik het er daarom kort bij

na beëindiging der prediking gevierd

lieren wel zo vaak te voorschijn, dat
we zachtjes verzuchten dat het wat

mogen houden dat enkelingen als Cal

moest worden. En ten aanzien van de

vijn, de keurvorst van de Palts, Olevi

doopbediening bepaalde de synode
van Dordrecht 1578 dat er, ook als

Den Haag 1586, dat het avondmaal

ons betreft wel een keertje overge

anus en Datheen, maar ook vergade

slagen mag worden. En in veel van

ringen als eerst het Convent van Wesel

deze in een 'doordeweekse' eredienst

onze kerken wordt daarom inmid

en in dezelfde eeuw ook de Nationale

plaatsvond, toch eerst een korte preek
gehouden moest worden. Kijken werd

dels dankbaar gebruik gemaakt van

Synodes van Den Haag, Middelburg

bijvoorbeeld de sterk verkorte avond

en Dordrecht daarin veel hebben

in een gereformeerde eredienst vooral

maalsformulieren. Om frequenter te

mogen bijdragen. Zij leverden de con

hóren!

kunnen vieren dan de voorgeschreven

cepten en formulieren die we vandaag

vier keer in het jaar. En de duur van
de erediensten niet evenredig langer

de dag nog in ons kerkboek hebben.
En die we verplicht zijn te lezen.

Weren van dwaling

Woordverkondiging

ling van formulieren noodzakelijk

te maken. Formulieren. We hebben ze.
En we moeten ze volgens gemaakte
afspraken ook gebruiken. Maar
waarom eigenlijk?

maakte, was de noodzaak om vrijbui
Laat me over die verplichting nog

Reformatie
Al heel vroeg vinden we formu

Een tweede reden die de vaststel

terij van voorgangers tegen te gaan.1

het volgende mogen zeggen. Allereerst

Men wilde zo belangrijk onderwijs

hebben we gemeend er als kerken

niet aan de kennis en wijsheid van

goed aan te doen onszelf te verplich

de enkele voorganger overlaten. De

ten tot het gebruik van de formulieren

gemeente zou kunnen worden over

lieren die werden gebruikt om de

omdat, zoals gezegd, de gemeente

geleverd aan dwaling en eenzijdig

gemeente te onderwijzen in symboli

leeft van en bij het haar verkondigde

heid. Een gevaar, dat vooral in die
tijd en bepaald ook in ons land niet

sche en liturgische handelingen. In de

Woord. Het is, zoals wel gezegd is, het

DIDACHÈ bijvoorbeeld, een geschriftje

récht van de gemeente om steeds weer

ondenkbeeldig was. Er liepen al te

van 100 na Christus, komen we

te horen te krijgen hoe de Here ver

veel voorgangers rond met minimale

zulke vast omschreven leerinhouden

zekert, regeert en bewaart. Kerkelijke

kennis, die doperdom, remonstran

al tegen. Tot lering en dus ook tot

handelingen zijn meer dan spirituele

tisme en gereformeerde overtuiging

opbouw van de gemeente. Maar zoals

rituelen. Ze vertellen ons de daden

als een mixture presenteerden, zodra

dat voor zoveel zaken geldt, maakt

van de Here in zijn voortdurende

ze eigen woorden kozen. Daaraan

de rooms-katholicistische nadruk op
handelingen en symbolen ook hier, dat

zorg voor zijn gemeente. Dat we en

dreigden de gemeentes overgeleverd

hoe we als gemeente de Here in onze

te worden. Terwijl het tot het récht van

het onderwijs aan de gemeente door

erediensten mogen ontmoeten, gaat

de gemeente behoort, in het haar toe

de wóórdverkondiging plaats moet
maken voor bééldtaal. Kijken wordt
belangrijker dan horen.
Tot de Here de Reformatie van zijn

vertrouwde Woord te worden onder
wezen. Vandaar dat we ons als kerken
verplicht hebben tot het gebruik van
de formulieren, zoals we die in ons

kerk geeft. Dan wordt van meet af

kerkboek en het liturgisch katern vin

aan de aandacht weer gericht op het

den.

woord-onderwijs. Op de lering en de
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Geen keursliif
Nu leert dezelfde geschiedenis
ook, dat de tekst van de formulieren
geen 'keurslijf' moet zijn, waarbin
nen geen enkele speelruimte mogelijk
is. Bifeen huwelijk tussen een man
en een vrouw, beiden met kinderen,
kan minder onbevangen gesproken
worden over het eventuele krfjgen
van kinderen. Laat staan, wanneer de
bruid reeds een vrouw is van gevor
derde leeftijd. Lang geleden zei Voe
tius daarvan al, dat men geen recht
heeft te verwachten dat aan haar een
wonder geschieden zal, gelijk eertijds
aan Sara en Elisabeth. En een evan
gelist, verbonden aan een gemeente,
heeft andere taken dan in het formu
lier voor de missionaire dienaren des
Woords staan aangegeven. Het formu
lier voor de openbare geloofsbelijde-

1
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nis kan, voor goed verstaan van een
verstandelijk gehandicapte, eveneens
vereenvoudigd moeten worden. De
kerkenraad zal daarin zijn verant
woordelijkheid te verstaan hebben.
En bij grotere wijzigingen, zoals bij de
bevestiging van een evangelist, kan
instemming van de classis worden
gevraagd.
Er zijn dus uitzonderingen denk
baar, die wijziging van een formulier
noodzakelijk maken. Maar dat zijn
dan uitzonderingen die de regel
bevestigen, dat formulieren onverkort
worden gelezen in al die gevallen
waarin we met elkaar in de kerkorde
hebben laten vastleggen, dat we ons
onverkort houden aan wat we samen
zijn overeengekomen. Omdat het, nog
maals, tot het recht van de gemeente
behoort onderwezen te worden. En
valse onderwijzingen bij voorbaat
geweerd moeten worden.

Onderstreping
Het is wel goed nog eens een
streep te zetten onder de waarde
van het leerstellig karakter van de
formulieren. In een tijd waarin eigen
spiritualiteit - gedreven door symbo
liek - de woordverkondiging dreigt te
overschaduwen, is het goed nog eens
achterom te kijken. Horen werd kij
ken. Tot God in zijn genade van kijken
weer horen maakte!

Noot:
'Overmits het gevaarlijk is, dat alle Diena
ren eene bijzondere vermaning voor de bedie
ning des Doops doen souden, soo isset besloten
dat de forme eenerleij sa! wesen, welke corter
begrepen ende de Dienaren toeghestelt is' (Dor
drecht

1574).

Drie boeken over
kerkeliike ambten
De discussie rond de ambten in de kerk is nog
steeds gaande. Onlangs werd bij gelegenheid
van het vijhigjarig bestaan van het blad DIENST
een symposium in Kampen gehouden over het
thema 'Ambtsdrager in de 21' eeuw'. Het Nieuwe
Testament biedt ons geen blauwdruk hoe het in
Christus' gemeente allemaal georganiseerd moet
worden. Er is ruimte om in te spelen op een nieuwe
tijd met haar eigen noden. Dat impliceert dat het
debat over de invulling van de ambtelijke strudu·
ren kon voortgaan en niet zo gemakkelijk tot een
algemeen aanvaarde visie leidt.
Nog niet zo lang geleden verschenen drie studies
over het ambt, waarvaar ik hier in kort bestek
aandacht vraag.

Allereerst is er het proefschrift van
de Koreaan K.K. Lim, waarop deze te
Apeldoorn de doctorstitel behaalde.
Het is een nauwgezet historisch
onderzoek naar de openstelling van
het ambt voor de vrouw in de Evan
gelisch-Lutherse Kerk in Nederland,
de Nederlandse Hervormde Kerk en
de (synodaal) Gereformeerde Kerken

in Nederland. Zoals bekend, zijn deze
drie kerkgemeenschappen sinds 1999
tot één kerk aan het groeien in het
zgn. Samen-op-weg-proces.
Uitvoerig gedocumenteerd be
schrijft Lim hoe het in deze kerkge
meenschappen uiteindelijk kwam tot
het toelaten van de vrouw in de amb
ten. Bij de luthersen ging het wel heel
gemakkelijk, zelfs zonder enige prin
cipiële discussie. Moeilijker lag het in
de Hervormde Kerk, vooral door het
verzet van de rechterflank. Het debat
daar kreeg diepgang toen men zich
rond 1950 zette om tot een nieuwe
kerkorde te komen. In dit debat speel
den gegevens uit de Heilige Schrift
een voorname rol. Lim schetst hoe het

Korte boekbespreking
A.N. Hendriks
-

stapje voor stapje met pijn en moeite
uiteindelijk pas in 1966 kwam tot
openstelling van alle ambten voor de
vrouw. Het langst heeft men daarbij
geworsteld met de volwaardige plaats
van de vrouw in het predikambt.
Wat er in de Hervormde Kerk
speelde, ging aan de (synodaal) Gere
formeerde Kerken niet voorbij. Alleen
kwam hier het kerkelijk debat eerst
goed in de jaren zestig op gang. Ook
hier verschenen rapporten waarin
aandacht was voor de Schrift. Na
ongeveer acht jaar van discussie en
besluiten hakte de synode van Sneek
(1969 /70) de knoop door. De vrouw
werd tot de ambten toegelaten, zij het
tot het predikambt met enige beper
king. Een beperking die een paar jaar
later verviel.
Lim wijst erop dat steeds weer
de hermeneutiek een voorname rol
speelde: hoe lees je de Schrift? Zijn de
bekende 'zwijgteksten' in Paulus' brie
ven tijdgebonden? De auteur geeft de
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principiële discussie ook telkens (kort)
weer. Vreemd vind ik zijn slotconclu
sie: 'De principiële argumenten die
vanuit de Schrift aangedragen kunnen
worden met betrekking tot de vrouw
in het ambt, zijn daarbij niet grondig
behandeld. Bijbelse gegevens over het
onderscheid tussen man en vrouw in
de kerk, over het ambt en het daarmee
samenhangende onderscheid tussen
bijzonder en algemeen ambt, hebben
in de besprekingen slechts marginaal
een rol gespeeld' (p. 288). Misschien
kan dit gelden voor wat uiteindelijk in
synodale besluiten te vinden is, maar
zeker niet voor de kerkelijke discussie
die aan deze besluiten voorafging.
Men moet enige volharding heb
ben om Lims boek te lezen. Het geeft
een bijna uitputtende beschrijving van
hoe het kwam tot de vrouw in het
ambt. Maar het respect voor wat deze
Koreaanse theoloog presteerde, kan de
volharding schragen!
N.a.v.: K.K. Lim, HET SPOOR VAN
DE VROUW IN HET AMBT. EEN HISTORISCHE
STUDIE NAAR DE OPENSTELLING VAN HET
AMBT VOOR DE VROUW IN DE

EvANGELISCH

LUTHERSE KERK vAN HET KONINKRIJK DER
NEDERLANDEN, DE NEDERLANDSE HER
VORMDE KERK EN DE GEREFORMEERDE KER
KEN IN NEDERLAND, uitg. Kok, Kampen
2001, 315 pag.
ISBN 90 435 0441 6. Prijs € 22,65.

Een tweede studie die ik hier wil
noemen, is het proefschrift waarop
E.A.J.G. van der Borght, predikant in
België, te Groningen promoveerde.
Het is een breed opgezette studie,
die beoogt elementen uit de gerefor
meerde leer over het ambt in te bren
gen in de discussies over de ambten
in de kring van de Wereldraad van
Kerken. De auteur bespreekt uitvoerig
de ontwikkeling in de Rooms-Katho
lieke Kerk, om daarna te onderzoeken
hoe de reformatoren over het ambt
gesproken hebben. Vreemd vind ik dat
hij wel aandacht besteedt aan Zwingli,
maar niet aan Bucer, een reformator
aan wie men mijns inziens niet voorbij
kan gaan, wanneer men de gerefor
meerde traditie in kaart wil brengen.
Wanneer hij Bucer had laten spreken,
zou ontdekt zijn dat het priesterschap
van de gelovigen wel degelijk een rol
heeft gespeeld in de gereformeerde
leer van het ambt. De conclusie op
pagina 203 is dan ook veel te kras. De
lijn Christus-kerk-ambt is bij Bucer

wel degelijk ontwikkeld.
Vervolgens brengt de auteur de
bekende Lima-tekst over het ambt ter
sprake, een document van de Wereld
raad van Kerken dat in 1982 gepubli
ceerd werd. In deze tekst vinden we
een (rooms-)katholieke opvatting van
het ambt: de ordinatie (bestaande uit
aanroeping van de Geest en handop
legging) en niet de verkiezing door
de gemeente wordt als bepalend
gezien voor het ambt. Het ambt ont
vangt men door ambtelijke overdracht.
Dat is typisch een romaniserende
tendens. Van der Borght is daar niet
negatief over en wil deze ordinatie in
elk geval voor de predikanten in ere
houden. Hij meent ook dat de Lima
tekst terecht een episcopale structuur
bepleit. Een bisschop is de aangewe
zen figuur om de eenheid en continuï
teit van de kerk te vertegenwoordigen.
Naast kritiek op de Lima-tekst stelt hij
dat de gereformeerde traditie er ook
van kan leren. Het gaat dan vooral om
de zaken die ik zojuist noemde.
Het boek van Van der Borght is
interessant voor wie de discussies in
de Wereldraad wil volgen, maar of het
de gereformeerde bezinning nu zoveel
verder brengt, betwijfel ik. Het ambt
van de predikant wordt bij hem naar
mijn smaak te sacraal. Terwijl het in
de gereformeerde traditie juist veelal
als een verbijzondering van het ouder
lingambt is gezien. Deze traditie komt
naar ons toe in de bevestigingsformu
lieren in het Gereformeerd Kerkboek,
die er op grond van 1 Timoteüs 5:17
van uitgaan dat er in de apostolische
kerk twee soorten van oudsten waren.
N.a.v.: E.A.J.G. van der Borght,
HET AMBT HER-DACHT. DE GEREFORMEERDE
AMBTSTHEOLOGIE IN HET LICHT VAN HET
RAPPORT BAPTISM, EUCHARIST AND MINIS

TRY (Lima, 1982), uitg. Meinema, Zoe
termeer 2000, 541 pag.
ISBN 90 2117024 8. Prijs € 75,-.

Een derde en belangrijker publica
tie is het boek van G. Heitink, hoog
leraar praktische theologie aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam. Deze
studie is alleen al daarom zo aanspre
kend, doordat Heitink de nood van
vele predikanten signaleert en wegen
wil wijzen om hen in een moderne
tijd beter te laten functioneren. Ik
heb dit boek met bijzonder genoegen
gelezen. Het leest als een roman. En je
wordt steeds benieuwder naar de uit-
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komst. Heitink kent de gereformeerde
klassieken en weet er ook treffende
uitspraken van te geven. Hij tekent
hoe de positie van de predikant de
eeuwen door hand in hand ging met
maatschappelijke ontwikkelingen.
Van een openbaar ambt in de tijd van
de Republiek kwam het in de loop
van de achttiende eeuw tot een meer
burgerlijk ambt. Het predikantschap
kreeg het karakter van een beroep.
Een beroep overigens dat zeer in aan
zien stond. Heitink schetst hoe ook de
taken van de predikant toenamen. Nu
was hij niet meer - zoals in de tijd van
de Republiek - vooral de man van de
prediking. In de jaren zestig van de
vorige eeuw kwam het predikanten
ambt opnieuw in een stroomversnel
ling. Professionalisering en persona
lisering gaan dan een geducht woord
meespreken. De predikant wordt
degene die staat voor een bepaalde
deskundigheid, terwijl hij ook als
persoon meer een rol gaat spelen.
Beide zaken worden eveneens in het
verwachtingspatroon van de gemeente
belangrijker. Men ziet de predikant
minder als ambtsdrager, let meer op
zijn persoon en men rekent hem af op
hoe hij de dingen doet. Dit betekent
dat de beschermende mantel van het
ambt steeds meer wegvalt. Heel deze
ontwikkeling roept in vele pastorieën
niet geringe problemen op.
Ik waardeer zeer dat Heitink het
toch opneemt voor het ambt. 'Aan
dacht voor de persoon relativeert de
gewichtigheid van het ambt. Aandacht
voor het ambt corrigeert een functi
onele opvatting van het beroep' (p.
215). De predikant werkt wel ten dien
ste van de gemeente, maar staat niet
in dienst van de gemeente, noch van
de kerkenraad. Een 'functionerings
gesprek' past dan ook in het geheel
niet, al dient het werk van de dominee
wel door de kerkenraad besproken
te worden. Opmerkelijk vond ik de
constatering dat predikanten nu weer
terugkomen van het tutoyeren. Blijk
baar ontdekt men hoe kwetsbaar je
wordt als alles op je persóón moet
waargemaakt worden. Ik denk dat je
gewoon niet kunt zonder iets van 'de
beschermende mantel van het ambt'.
Wie die mantel helemaal aflegt, is al
gauw niet meer dan 'Kees' of 'Piet'. En
wordt ook bejegend als 'Kees' of 'Piet'!
In dit korte bestek kan ik niet
ingaan op alle suggesties die Heitink
doet om het ambt van predikant te
laten overleven. Hij bepleit een gema-
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tigde specialisatie, een open gemeen
temodel, loopbaanperspectief, een
pastor pastorum, een ontkerkelijking
van het predikantschap om zo weer
een rol te spelen in de samenleving, en
nog meer.
Er zijn bij het boek van Heitink
best Kritische kanttekeningen te plaat-
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sen. Toch hoop ik dat het goede aan
dacht krijgt. Het is in veel opzichten
verhelderend met betrekking tot de
moeiten in vele pastorieën vandaag en
nodigt ons uit om na te denken over
de plaats en taken van de predikant in
deze tijd.

N.a.v: G. Heitink, BIOGRAFIE VAN DE
uitg. Ten Have, Baarn 2001,
333 pag.
ISBN 90 259 5176 7. Prij s € 22,50.

DOMINEE,

Eerbied gevraagd
Kort geleden stond in het ND een artikel over
de Bond van Gereformeerde Jeugdverenigingen
(BGJ). Het artikel gaat er voornamelijk over dat
er, al wordt er gelukkig nog wel veel aan groeps·
bijbelstudie gedaan, niet zoveel interesse meer
is voor het bondswerk, en ook niet voor dat von
deze jeugdbond. Toch toont de voorzitte r zich in
een gesprek niet pessimistisch. De bond heeft nog
steeds bestaansrecht en laat dat bijvoorbeeld zien
door het uitgeven van bijbelshldies, die eerst in
het blad STIMULANS verschijnen en later gebundeld
worden in een boekje.

En al is er al veel bijbelstudiema
teriaal verkrijgbaar, voorzitter Henk
van der Veen is van mening 'dat het
belangrijk is om in een tijd waar je
allerlei materiaal van schrijvers met
verschillende achtergronden kunt
kopen, een gereformeerde visie te
laten horen' (NO 16 november 2002).
Daar kan ik het van harte mee eens
zijn. Het is best goed om je van ver
schillende kanten te oriënteren op een
onderwerp; er zijn meer christenen
op de wereld en met hun visie kun je
je eigen blik verbreden. Maar gebruik
dat dan naast, en niet in plaats van het
eigen materiaal.
De BGJ gaf een schetsenbundeltje
uit van vier auteurs over eerbied:
EERBIED GEVRAAGD, 5 BIJBELSTUDIES OVER
EERBIED, over eerbied voor God, voor je
ouders, voor je lichaam, voor oudere
mensen en in de eredienst. Elk hoofd
stuk sluit af met gesprekspunten in de
vorm van vragen en stellingen.
Ds. Van Zuijlekom legt de nadruk
op de heiligheid van God. Hij is de
God die vergeeft, al lijkt het alsof
men Hem tegenwoordig meer ziet als
de God die geneest. Eerbied heeft te
maken met 'vrees', ontzag. Eerbied
heeft ook te maken met gezag, en

dat is moeilijk voor mensen bij wie
de revolutie in het bloed zit, aldus
vervolgens drs. Den Duik. Hij geeft
prikkelende stellingen, zoals: 'Eerbied
is wat anders dan gehoorzamen.' Je
eigen lichaam en dat van de ander
zijn kostbaar, ga er zorgvuldig mee
om. Nog zo'n leuk gesprekspunt: 'Als
je jong bent ligt de lat van Gods wet
wel wat hoger (moet dat juist niet zijn:
lager? - MZW): God weet heus wel dat
je dan dingen uitprobeert. Als je ouder
bent draag je immers toch ook veel
meer verantwoordelijkheid dan toen je
jong was .... ' Over oude mensen staat

Korte boekbespreking
M.J.A.

Zwikstra-de Weger
-

veel in de Bijbel, aldus ds. Van Wijnen:
over hun wijsheid, maar er zijn ook
teksten over hun domheid. Jongeren
moeten niet op ouderen neerzien, jong
en oud horen bij elkaar. Ds. Grutter
gaat in op de eredienst, de ontmoeting
van God met zijn kinderen. We komen
daar in de nabijheid van de Here, de
kerk is de werkplaats van de Heilige
Geest. 'Moet je al je zorgen en vragen
opzij zetten als je naar de kerk gaat of
juist niet?', is een van de vragen.
Een enkel puntje van kritiek: bij
twee studies (over je lichaam en over
ouderen) kom ik vrijwel hetzelfde
gesprekspunt tegen: over aftakeling,
mensonwaardigheid en euthanasie.
Dat is een beetje dubbelop. En de zin
'Wie dus tekort schiet in eerbied voor
z'n eigen lichaam en dat tegen Hem
erkent, zal tot zijn verbazing merken
dat hij van die zonde bevrijd wordt
en zo de echte vrijheid terug krijgt'
(p. 32) klinkt mij - al begrijp ik de
bedoeling best - wat EO-achtig in de
oren. Maar verder ben ik enthousiast
over dit boekje en ik hoop dat het
door velen, en niet alleen door jonge
ren, gebruikt zal worden.
N.a.v.: Ds. A.J. van Zuijlekom, drs.
G. den Duik, ds. R. van Wijnen en ds.
D. Grutter, EERBIED GEVRAAGD. 5 BIJBEL
STUDIES OVER EERBIED, uitg. Bond van
Gereformeerde Jongerenverenigingen,
Amersfoort, 2002, 49 pag.
ISBN 90 8066 732 3. Prijs € 4,99.
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Voortgezet basisonderwiis
telijke relatie komt hij met appèl,

Een grabbelton vol goddelijke lessen. Zo zien
we de Bijbel niet, maar we lopen wel het gevaar
dat we hem zo gebruiken. We lezen in dit boek,
maar we lezen snel. We grabbelen er een les uit:
een ondersteuning voor een leerstelling, een hart
onder de riem in een bepaalde situatie. Uit de brie
ven aan de Tessalonicenzen grabbelen we ook zo
het één en ander: met name over de jongste dag,
over 'toetst alles en behoudt het goede', over 'wie
niet werkt, zal ook niet eten'.

herinnering en advies.
b. Uit de brieven blijkt dat de meeste
lezers zich hadden afgewend van
de afgoden, om de levende en
waarachtige God te dienen. Daar
mee was een wending ten goede in
hun leven gekomen.
c.

De brieven zijn geschreven als
compensatie voor het uitblijven
van een bezoek. Zo'n bezoek was
hard nodig, maar kon niet gebracht

Het is goed om de brieven aan

worden.

de Tessalonicenzen te lezen zoals ze

d. De komst van de Heer, Jezus Chris

geschreven zijn: als brieven, geschreven
in een concrete historische situatie, om

tus, is het meest opvallende thema
in de beide brieven.

in hun geheel gelezen te worden. De

e. Vanuit deze toekomstverwachting

commentaar van Van Houwelingen
kan ons daarbij van dienst zijn.

moet het dagelijks leven van chris
tenen gestalte krijgen.

Echte brieven

Van Houwelingen typeert de twee
brieven als

voortgezet basisonderwijs.

In de inleiding begint Van Hou
welingen bij de huidige stad Thes
saloniki. Daarna maakt hij de sprong

omstandigheden. Hij weigert specu

naar Tessalonica, zoals de stad heette

latie, en hij zoekt de relatie met het

in de dagen van Paulus, Silvanus en

echte leven.

Timoteüs. Juist aan de christenen in

God en ziin Zoon
Van Houwelingen schrijft bij 1 Tes

Dit is waardevol. Juist in het con

salonicenzen 3:11: 'God, onze Vader,
en onze Heer Jezus Christus worden
in één adem genoemd . . . . Met nadruk

deze stad schreef Paulus zijn eerste

tact van concrete mensen heeft God

brieven. Van Houwelingen wil ze

zijn Woord gegeven. Als we wat meer

graag als échte brieven lezen.

zicht hebben op die concrete mensen,

staat de Vader zelf

gaat Gods Woord te meer voor ons

is degene tot wie gebeden wordt en

Voor ons zijn deze brieven 'Bijbel'.

(autos) voorop. Hij

Daardoor dreigt het gevaar dat we

spreken; de afstand verdwijnt; je weet

die ook geneigd is alle apostolische

ze 'onpersoonlijk' lezen. Vaak zien

dat ook jij door deze God aangespro

gebeden te verhoren. Maar dan heeft

we achter de woorden niet echt de

ken wordt. De commentaar van Van

Hij zijn Zoon voor ogen! Daarom is

mensen. We gunnen ons er ook niet

Houwelingen helpt ons daarbij. Daar

de omgekeerde volgorde evengoed

genoeg tijd voor. Een discussie over de

wil ik wat voorbeelden van geven.

mogelijk (zie bij 2 Tess. 2:16).'
Dit is echt zo'n zin om te lezen en

vraag of Paulus deze brieven wel of
niet geschreven heeft, laten we graag
aan theologen over. Geef ons maar de

Voortgezet basisonderwiis

te herlezen. Het bemoedigt je voor je
eigen gebed.

bóódschap van de tekst.
Van Houwelingen gaat hier niet

Op p. 39-44 beschrijft Van Houwe

in mee. Hij neemt rustig de tijd om

lingen wat het eigene is van de twee

de brieven concreet neer te zetten in

brieven aan de Tessalonicenzen. Vijf

De grote hereniging
Over 1 Tessalonicenzen 4:13-18 zijn

de historische omstandigheden. Hij

punten noemt hij:

maakt duidelijk dat die omstandighe

a. Paulus laat in deze brieven grote

den hun invloed hebben gehad op de

betrokkenheid merken bij de

de Tessalonicenzen? Wat is het 'woord

onderwerpen die besproken worden en
op de manier waarop die onderwerpen

lezers. Hij heeft zorg voor zijn

van de Here' (vers 15)? 'Wij zullen

lezers, en in het kader van een har-

altijd met de Here wezen' (vers 17),
maar waar?

besproken worden. Hij bespreekt de
gedachte van verscheidene theologen die menen dat 2 Tessalonicenzen
niet van Paulus is; hij komt tot een
weerlegging van deze gedachte, met
een beroep op de concrete historische

veel vragen. Wat is het probleem van

Van Houwelingen geeft in een

Boek van de maand

brede bespreking antwoord op deze

W.F. Wisselink

bespreking zijn antwoorden niet vol

-

en andere vragen. Ik kan in deze
ledig overnemen, maar ik stip wat

S6

punten aan die mij opvielen:
a. De mensen in die tijd leefden
in het aangezicht van de dood.
Immers: ze hadden een gemid
delde levensduur van 'misschien
maar ongeveer dertig jaar'.
b. Het woord van de Here staat niet
ná vers 15a, maar ervóór, in vers
14b: 'God zal de ontslapenen door
Jezus meebrengen met Hem.' Zie
hierbij o.a. Matteüs 24:30b-31 . Dit
kun je zo niet terugvinden in de
Nieuwe Vertaling, en ook niet in
de Groot Nieuws Bijbel. Maar deze
uitleg wordt in de kanttekeningen
van de Statenvertaling als moge
lijkheid genoemd.
c. Zoals hoogwaardigheidsbekleders
die onder luid gejuich worden bin
nengehaald in de stad, zó zal Jezus
Christus worden binnengehaald
door de gelovigen. Dat moet dus
wel op aarde zijn. De kanttekenin
gen van de Statenvertaling gaan
hier een andere weg; daar lezen
we dat de gelovigen 'met Christus
Jezus in de hemel' zullen zijn. Van
Houwelingen geeft voldoende
argumenten om het hier niet mee
eens te zijn. Onze toekomst is op
de aarde.
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zeker weten te realiseren (verg. 1 Tess.
5,23-24). Eeuwig leven is leven met
Hém. Waakzaamheid moet vanuit dit
perspectief meer als een gevolg dan
als een voorwaarde-vooraf worden
beschouwd.'
Hierdoor zie je wat ons de redding
brengt: niet onze houding, maar God
die ons redt door Jezus Christus.

Altiid blii ziin
Bij de uitleg van 1 Tessalonicenzen
5:16 werd ik getroffen door één zin,
een heel diepe uitleg van het apos
tolische advies om altijd blij te zijn:
'Vreugde zal hier inderdaad meer met
de uitdrukking dan met de ervaring
van het geloof te maken hebben.' Over
deze zin moeten we niet heen lezen.
Daarom haal ik hem hier naar voren.
Hij wordt nog wat uitgewerkt, maar
het blijft me wat te beknopt. Wie ech
ter rustig de tijd neemt om deze zin
in zich om te laten gaan, begrijpt het
apostolische advies en kan zelf altijd
blij zijn.

Toetst alles en behoudt het
goede

Waken en slopen
Een lastig punt is de uitleg van
'waken' en 'slapen' in 1 Tessaloni
cenzen 5:10. Het ligt het meest voor
de hand, dat deze woorden dezelfde
betekenis hebben als in vers 6 en 7.
Maar dan kom je in de problemen.
Want dan zou je moeten lezen: wij
zullen met onze Here Jezus Christus
leven, of we nu slapen of waken (dat
wil zeggen: of we nu leven vanuit het
ongeloof of vanuit het geloof). Willen
Paulus en zijn collega's dát zeggen?
Daar hebben we moeite mee.
Van Houwelingen leert ons, dat we
de woorden niet moeten aanpassen
aan onze mening. We moeten lezen
wat er staat, en vervolgens proberen te
begrijpen wat we lezen.
Van Houwelingen heeft de vol
gende structuur leren zien in de ver
zen 9 en 10:
9ab Gods beschikking;
9c-10a de redding door Jezus Christus;
lOb de houding van de mensen.
Het begint bij God: 'als God ons
heeft bestemd om deel te krijgen
aan de redding door Jezus Christus,
zal Hij dat heilsplan in de toekomst

In mijn jeugd waren er christelijke
jongeren die zeiden dat je gerust alles
mocht uitproberen. Paulus zei het zelf.
Je moest álles toetsen. Dus: probeer
alles uit, en bewaar dan dat wat goed
is. De dominee ging daarop in, in een
preek over 1 Tessalonicenzen 5:21. Hij
legde uit dat het hier over profetieën
gaat: toets alle profetieën en behoud
wat goed is. Voor mij was dat een hele
ontdekking; vandaar dat ik het nog
steeds weet.
Ik las daarom met bijzondere
belangstelling de uitleg van Van Hou
welingen. Helaas: hij is het er niet mee
eens. 'Met dit onderzoek is een kriti
sche toetsing van alle dingen bedoeld.'
Dat was even slikken. Zijn argumen
ten hebben me overtuigd.
Het verrassende is, dat de bedoe
ling van de preek van destijds toch
overeind kan blijven. Een christen
moet alles onderzoeken (vs. 2la)
onder leiding van Gods Geest (vs. 19)
en gewezen door profetische uitspra
ken (vs. 20). Een christen moet het
goede vasthouden (vs. 21b), en zich
ver houden van alle soorten kwaad
(vs. 22).

1Een evenwichtige
compensatiegedachte'
Op p. 180 heeft Van Houwelingen
het, in de uitleg van 2 Tessalonicenzen
1 :6-7, over 'een evenwichtige compen
satiegedachte'. Mijn primaire reactie
was: hoezo 'vergelding'? Het is toch
allemaal genade? Maar lees het maar
eens rustig na in de commentaar. Van
Houwelingen komt hier op voor Gods
rechtvaardigheid: God geeft loon naar
werken. Daarin spreekt hij Paulus
na. De gelovigen mogen 'tweeërlei
verwachten. Enerzijds rechtvaardige
vergelding: verdrukking voor alle
verdrukkers. Anderzijds rechtvaardige
vergoeding: verkwikking voor alle
verdrukten.' Dit brengt voor Paulus,
Silvanus en Timoteüs rust, en de chris
tenen in Tessalonica mogen in die rust
delen.

Tucht
In de uitleg van 2 Tessalonicenzen
3:13-15 wordt op een fijnzinnige en sti
mulerende manier over de kerkelijke
tucht gesproken.
In het voorgaande heb ik een kort
verslag gegeven van mijn leesactivitei
ten in de commentaar op de Tessalo
nicenzen. Het zal duidelijk zijn dat ik
blij ben met dit boek. Hier spreekt een
bewogen christen, die wat hij in huis
heeft aan geloof en kennis en inzicht,
heeft ingezet om een heldere uitleg te
geven van voortgezet basisonderwijs.

N.a.v.: Dr. P.H.R. van Houwelin
gen, ÎESSALONICENZEN. VOORTGEZET
BASISONDERWIJS, (CNT), uitg. Kok, Kam
pen 2002, 269 pag. ISBN 90 435 0516 1.
Prijs € 29,90.
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BEVINDELIJKE PREDIKING
0, gij uitzinnige Galaten,

Wie heeft u betoverd

...

?

Galaten 3:1
Dat kan ik beslist
niet meemaken,
dat God pas mijn
God wil zijn als
ik verbrijzeld ben
door de kennis en
ondervinding van mijn
gruwelijke verdorvenheid.
Ik kan met dat schamel
welbehagen onmogelijk
leven. Alsof er iets van
mijn kant zijn moet voordat
God aan mij kan beginnen.
Een uitzinnig verzinsel.
Geert Boogaard
Uit: OMDAT ER WAT VAN KOMT 1988

Kort commentaar:
Ik weet niet of de dichter een juist beeld geeft van bevindelijke prediking.
Ik denk dat er heel wat soorten bevindelijkheid zijn.
Maar als het zo is als hij schetst, dan is zijn reactie voluit gereformeerd.
Alsof er iets van mijn kant moet zijn, voordat God iets kan beginnen.
G. Slings

Gedicht
-
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CGK·G KV·struikel blokken

In het chr. geref. KERKBLAD VOOR
HET NOORDEN van 15 november 2002
schreef ds. D. Visser een artikel onder
de kop Struikelblokken op de weg naar
eenheid met de GKV. In het begin van
zijn artikel schetst ds. Visser hoe er in
de eerste jaren van de samensprekin
gen aan CGK-zijde met name twee
struikelblokken ervaren werden: de
leer over de kerk en de vragen rond
de toe-eigening van het heil. Visser
vervolgt dan:

Die twee struikelblokken lijken nu echter
verdwenen, zodat er door onze generale
synode is uitgesproken dat er een geeste
lijke sfeer van herkenning en aanvaarding
is. Die sfeer heeft met zich meegebracht
dat er in veel plaatsen samenwerking is
tussen de CGK en de GKV Tevens is er
een plan voor een federatief groeimodel,
waarin het de bedoeling is dat CGK en
GKV langzaam maar zeker naar elkaar toe
groeien. Onze GS noemde dat een goed
plan, maar bracht ook een groot aantal
overwegingen naar voren, waardoor het
besluit viel nog niet tot invoering over te
gaan.
Stmikelblokken
Eén van de overwegingen die tot dit
besluit leidde, was dat in de CGK het
bezwaar wordt gehoord dat wat in de nota
over de toeëigening van het heil gesteld is
niet voluit functioneert binnen de GKV
Dat is in de CGK een bekend geluid. Het
was één van de belangrijkste redenen
waarom de GS van 1998 besloot het ver
der zoeken naar kerkelijke eenheid met de
NGK voorlopig te beëindigen. De andere
redenen die tot dit besluit leidden, gelden
niet voor de GKV Dit punt weegt in de
CGK zo zwaar dat in de toekomst om
dezelfde reden eenzelfde besluit (t.a.v. de
GKV - ]]B) kan worden genomen. Er zul
len dan ongetwijfeld andere argumenten
aan (kunnen) worden toegevoegd. In de
GKV is er veel in beweging. Dat wordt in
de CGK met verbazing en zelfs met arg
waan gadegeslagen. De CGK heeft trou
wens ook genoeg trekken die voor de GKV
onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk zijn bij
het licht van Schrift en belijdenis. Tevens

zijn er nog de verschillen in vorm. Daarbij
is een niet onbelangrijk verschil dat de
GKV een eigen psalmberijming heeft en
sinds kort een 'eigen' liedbundel.
Alle wederzijdse verschillen en moeiten
zullen bij (verdergaande) samensprekingen
struikelblokken blijken te zijn, die niet, of
slechts met grote moeite, zullen kunnen
worden opgeruimd. Bovendien betwijfel ik
of de CGK ooit zover komt dat zij ten volle
tevreden is over het functioneren van de
toeëigening van het heil in de GKV Deze
twijfel komt voort uit de wijze waarop de
CGK op dit punt met de NGK omgaat.
Eerst werden samensprekingen krachtig
gestimuleerd en later nog krachtiger afge
remd. Zij die zich lieten stimuleren en
tot (nauwe) samenwerking met de NGK
kwamen, zijn hierdoor beschadigd. Het
vertrouwen van de NGK in de CGK heeft
er ook een forse deuk door opgelopen.
Het is mijn vrees dat op den duur de
samenwerking met de GKV niet anders
zal verlopen dan met de NGK. Een
toenemend aantal gemeenten zal in de
komende tijd de samenwerking aangaan
of intensiveren, dankbaar voor de weder
zijdse (h)erkenning. Er is echter een reële
kans dat uiteindelijk ook dit proces zal
worden afgeremd. In de GKV wordt dit
aangevoeld. Daarom werd op haar laatste
synode gezegd dat de samenwerking met
de NGK nog wel eens sneller en beter
zou kunnen verlopen dan met de CGK.
Voor veel christelijk gereformeerden zal de
beweging van de GKV naar de NGK een
negatief signaal zijn. In wezen lijkt er niet
veel verschil (meer) te zijn tussen GKV en
NGK. Tussen die twee en veel gemeenten
in de CGK trouwens ook niet. Daarom
ontstaat er op veel plaatsen een hartelijke
samenwerking. Op andere plaatsen is die
er echter niet. Dikwijls is de voornaamste
reden dat de toeëigening van het heil in
de GKV niet ten volle functioneert. Wie
die overtuiging ten volle zijn toegedaan,
achten samenwerking tussen de CGK en
de GKV ongewenst. Besluiten van de GS
over samenwerking worden ervaren als

Persrevue J.J. Burger
-

van bovenaf opgelegd, ook als ze unaniem
zijn genomen. Het wordt gezien als een
stap in de richting van vereniging, als
een herhaling van 1892, als verraad aan
het beginsel van de Afscheiding, waaraan
zij die niet meegingen met de Vereniging
trouw bleven.
Dubbele zorg
Deze kant van de verhouding tussen
de CGK en de GKV krijgt onvoldoende
aandacht. Dat geeft zorg die twee kanten
heeft. Als de samenwerking op termijn
wordt geblokkeerd, zal dat een geweldige
domper zijn op de vreugde van hen die
samen eenheid in Christus vonden. Het
zou opnieuw betekenen dat de CGK in de
ogen van andere christenen geen betrouw
bare gesprekspartner is. Van de CGK mag
worden gevraagd dat zij eerlijk met de
GKV omgaat. Dat kan alleen als er vanaf
het begin voldoende duidelijkheid is over
de vraag wie wij zijn en hoe we denken
over de toekomst van de kerk. Een pro
bleem daarbij is dat we die vraag zelf niet
duidelijk of in elk geval niet eensluidend
weten te beantwoorden. We zijn in eigen
kerken niet echt met elkaar in gesprek. Dat
maakt het moeilijk met anderen in gesprek
te zijn. Het brengt oneerlijkheid met zich
mee die op den duur niet anders dan
frustratie en beschadiging kan geven. Dat
kan het beste worden geïllustreerd met de
nadruk die in de CGK wordt gelegd op het
ten volle functioneren van de toeëigening
van het heil. Daarmee wordt de lat voor de
GKV hoger gelegd dan in eigen kerkver
band, zonder een duidelijke maatstaf om
dat functioneren te meten. In de perforatie
van de gemeentegrenzen en gesloten kan
sels gebeurt hetzelfde in eigen kerken ook
op een bepaalde manier. Met deze verwar
rende situatie weten we niet voldoende
geestelijk om te gaan. Als we dat niet
leren, is er voor de (samenwerking tussen
de) kerken geen toekomst.
Ik denk dat ds. Visser een reëel
beeld van de stand van zaken geeft,
eerlijk en kritisch zowel naar buiten
(GKV en NGK) als naar binnen (CGK)
toe. Zeker dat laatste valt op; het is
opmerkelijk dat ds. Visser eigen kerk-

1
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verband oproept geen onbetrouwbare

tuigd van te zijn, dat het ten aanzien

hun deputaatschap schreven, ter harte

gesprekspartner te zijn.

van de toe-eigening van het heil in de

willen nemen wat hun eigen collega

Hoe reëel het probleem is dat
ds. Visser schetst, bleek toen vorige

Gereformeerde Kerken niet goed zit.

ds. Visser opmerkte.

Ik ga hier op deze zaak verder niet in;

Opdat niet uitkomt wat in de

maand (het NO van 17 januari meldde

de Kroniek in dit nummer van NADER

hierboven als laatst aangehaalde zin

het) veertig christelijke gereformeerde

BEKEKEN geeft er genoeg aandacht aan.

van ds. Visser staat, dat er voor de

predikanten hun 'deputaatschap een

Maar ik hoop wel, dat de veertig chr.

samenwerking tussen de kerken geen

heid'·per brief meedeelden er over-

geref. predikanten die een brief aan

toekomst meer zou zijn.

1 853 . 2003
4 maart 2003 is het 150 jaar gele

in het noorden was de benoeming van de
Warmondse hoogleraar Cornelius Ludovi
cus baron van Wykerslooth tot wijbisschop
in de Hollandse Zending in 1833. Hij
had weliswaar, en tot zijn verdriet, geen
bestuursmacht, maar door zijn benoeming
en wijding was tenminste de uitoefening
der pontificalia (vormsel, priester-, kerk
wijding) verzekerd.

den dat paus Pius IX in Nederland de
bisschoppelijke hiërarchie herstelde.
Dit jubileum zal waarschijnlijk in pro
testantse kring niet zoveel aandacht
krijgen. Toch gaat het hier om een
boeiend stuk vaderlandse en kerkge
schiedenis. Daarom geef ik hier door
wat dr. Jan Peijnenburg, archivaris van
het bisdom 's-Hertogenbosch, over dit

De Tilburgse pastoor

onderwerp schreef in het KATHOLIEK
NIEUWSBLAD van

3 januari 2003.

Met de bulle Ex qua die arcano her
stelde Paus Pius IX op 4 maart 1853 de
bisschoppelijke hiërarchie in wat werd
genoemd de "gebieden van Holland en
Brabant". Voor de bisdommen Utrecht,
Haarlem, 's-Hertogenbosch en Roermond
ging het om een 'doorstart'. Alleen het
bisdom Breda ". was nieuw.
Paus Pius IX

De eerste aanzet tot het herstel van de hië
rarchie werd eind achttiende eeuw gegeven
door de aartspriester van Holland en Zee
land, Herman ten Hulscher. In het politiek
klimaat van die dagen zag hij perspectie
ven voor een bisschoppelijk bestuur. In
de euforie van de pas verworven Bataafse
Vrijheid vergaloppeerde Ten Hulscher
zich toen hij sprak over het kiezen van een
bisschop. De paus was de Noord-Neder
landse katholieken veel te dierbaar om iets
buiten hem om te doen. Bovendien lag het
oud-katholieke schisma, pakweg zeventig
jaar eerder, nog vers in het geheugen. De
zaak bleef rusten tot keizer Napoleon I in
1810 het befaamde concordaat van 1801
eenzijdig poogde uit te breiden over zijn
nieuw verworven Nederlandse gebied.
In het Département des Bouches du
Rhin (ongeveer het latere Noord-Brabant
en Zuidelijk Nederland) richtte hij een
bisdom 's-Hertogenbosch op en benoemde
en passant ook meteen een bisschop. Paus

Pius VII ging natuurlijk niet akkoord. Eén
voordeel had het wel: omdat een bisschop
een kathedraal nodig heeft, gaf de keizer de
Bossche katholieken de St.-fan terug.

Toen de afscheiding van België definitief
was, werd de kerkelijke situatie van het
Nederlands gebleven gedeelte van de
provincie Limburg problematisch. Rome
zou overwogen hebben het gebied aan het
apostolisch vicariaat van 's-Hertogenbosch
toe te voegen dat bestuurd werd door Hen
ricus den Dubbelden. In deze geest sprak
althans kroonprins Willem eind 1839 zijn
vriend pastoor Zwijsen aan. Die onder
zocht de mogelijkheden, maar stelde vast
dat er in Limburg veel weerstand bestond
tegen inlijving bij het Bossche vicariaat.
Hij ried aan Nederlands-Limburg tot een
eigen kerkelijk geheel te maken. Zwijsen
wist ook nog wel een kandidaat-admini
strator: de zeer geziene deken van Roer
mond en latere bisschop Joannes Paredis.

Structuur gewenst

De organisatie van de katholieke Kerk in
het verenigd Koninkrijk van na 1815 was,
tot ergernis van koning Willem I, een
rommelig geheel. Na veel vijven en zessen
werd in 1827 een Concordaat gesloten met
paus Leo XII, dat voorzag in twee Noord
Nederlandse bisdommen: 's-Hertogenbosch
(de provincies Noord-Brabant, Zeeland en
Gelderland) en Amsterdam (alle overige
gewesten). De eerste gesprekken over de
uitvoering waren nauwelijks gehouden of
de Belgische opstand in 1830 gooide roet
in het eten.
Desondanks moest er toch iets gebeuren.
Een eerste handreiking naar de katholieken

Aarzelingen

Zwijsens plan drong ook tot Rome door en
werd in 1840 door paus Gregorius XVI
gehonoreerd. Nederlands-Limburg werd
een eigen apostolisch vicariaat dat weldra
geleid zou worden door deken Paredis, die
een jaar later tot (titulair) bisschop werd
gewijd. Toen Zuid-Nederland in 1841
eigenlijk klaar was voor een gewoon bis
schoppelijk bestuur durfde de Nederlandse
regering die situatie echter nog niet aan:
voor 'echte' bisschoppen vond men de
tijd nog niet rijp en over de Hollandse
Zending was na het niet uitgevoerde
Concordaat van 1827 zelfs geen overleg
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meer geweest. Er werd een compromis
gevonden. De zuidelijke vicarissen zou
den alvast tot bisschop worden gewijd.
Dat was al gebeurd met mgr. Paredis. In
Noord-Brabant duurde het iets langer.
Over de kandidatuur van Van Hooydonk
voor Breda en Den Dubbelden voor 's
Hertogenbosch bestond geen discussie. De
toen 73-jarige Den Dubbelden wilde graag
zijn secretaris, Gerardus Petrus Wilmer,
als coadjutor. Maar de paus koos voor de
pastoor van het Heike te Tilburg, Joannes
Zwijsen.
Het is mij een aantal jaren geleden gelukt
met behulp van het Archief van het Kabi
net des Konings met zekerheid vast te
stellen, dat de benoeming van Zwijsen het
gevolg is geweest van een rechtstreekse
interventie van koning Willem II persoon
lijk.
Trekken en duwen
De drie Brabantse prelaten werden in
1842 tot bisschop gewijd. In de Hol
landse Zending veranderde, op wens van
de koning, voorlopig niets: die had geen
behoefte aan nog meer oppositie van zijn
protestantse onderdanen. Er waren er die
het toch al betreurden, dat "de Jezuïeten
vriend Zwijsen vrijelijk het voorportaal
kon binnentreden, dat tot den persoon des
Konings voert".
In de loop van 1847 begon een aantal
Noord-Nederlandse katholieke notabelen
zich te roeren. Zij verzochten de koning
om een normaal bisschoppelijk bestuur in
Nederland. Het verzoek kwam ook de paus
ter ore. Er werd al gesproken over Utrecht
als aartsbisdom, met Haarlem, Breda,
's-Hertogenbosch en Roermond als suffra
gaan bisdommen (suffragaan - onderhorig
aan een aartsbisdom - JJB).
Mgr. Zwijsen zag liever Den Bosch als
aartsbisdom, omdat Utrecht bij de pro
testanten te gevoelig zou liggen. Daarin
werd hij gesteund door de toenmalige eer
ste minister, mr. Jan Rudolf Thorbecke.

'Niet van gisteren'
De uiteindelijke beslissing omtrent het
herstel van de hiërarchie en de te benoe
men bisschoppen viel in de vergadering
van de Congregatio de Propaganda
Fide op 20 december 1852. Twee dagen
later ging Paus Pius IX akkoord: Utrecht
werd aartsbisdom, Haarlem, 's-Hertogen
bosch, Breda en Roermond de overige vier
bisdommen.
Dat de paus Utrecht zou hebben aangewe
zen met de woorden "Utrecht, de zetel van
St. Willibrord; ik zal aan Europa tonen,
dat de katholieken van Nederland niet van
gisteren zijn", is inhoudelijk best mogelijk.
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hiterieur 19e eeuwse RK kerk

Zeker is dat Pius IX zich persoonlijk zeer
met de Nederlandse situatie heeft bezig
gehouden.
Ook over de personele invulling werd
beslist. Zwijsen, sinds de dood van Den
Dubbelden op 13 oktober 1851 aposto
lisch vicaris van 's-Hertogenbosch, werd
als aartsbisschop naar voren geschoven.
Tegelijkertijd werd zijn uitdrukkelijke
wens ingewilligd in 's-Hertogenbosch
te mogen blijven. De benoemingen van
Van Hooydonk (Breda) en Paredis (Roer
mond) waren een vanzelfsprekende zaak
en wat Haarlem betreft: Zwijsen wilde
de praeses van het seminarie Warmond,
Franciscus van Vree, en kreeg, zoals later
nog dikwijls, zijn zin. Op 4 maart 1853
maakte paus Pius met de bulle Ex qua die

arcana het herstel van de hiërarchie tot

een feit.
En dan te bedenken dat in die
zelfde tijd ook de Afgescheidenen stre
den voor hun recht. Voor ons, gezien
vanuit het perspectief van vandaag,
waren dat twee werelden. Maar in de
eigen tijd van de negentiende eeuw
was het, bijvoorbeeld voor iemand als
Groen van Prinsterer, één levenswer
kelijkheid. Het zou boeiend zijn eens
te onderzoeken in hoeverre de RK
ontwikkeling rond de jaren '50 van de
negentiende eeuw ook van invloed is
geweest op bijvoorbeeld de Afgeschei
denen.

1
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Exit interview
Helaas komt het nogal eens voor
dat kerkleden zich onttrekken. Wat
doe je met dat gegeven? Berust je er
in biddend verdriet in? Of probeer
je er ook van te leren? In het chr.
geref. KERKBLAD VOOR HET NOORDEN
van 1 november 2002 schreef Jan van
Amerongen over deze materie een
artikel onder de kop

Het exit-interview.

Van Amerongen schrijft o.a.:

Op 'terreinen-buiten-de-kerk' zijn soms
nieuwe ontwikkelingen te vinden die bin
nen de kerken toegepast zouden kunnen
worden. Een van de ontwikkelingen is
het afnemen van exit-interviews in het
kader van human-resource-management
(vroeger heette dat: personeelszaken - JJB).
In dit artikel wordt uitgelegd wat een exit
interview inhoudt en wat een mogelijke
plaats voor zo'n gesprek in de kerken zou
kunnen zijn.
Waarom werkt het bedrijfsleven
soms met zo'n exit-interview?

Om er achter te komen waarom iemand
. precies vertrekt en wat zijn ervaringen
bij het bedrijf zijn, is het exit-interview
een nuttig hulpmiddel. De motivatie om
te vertrekken verschaft de werkgever veel
kennis over de eigen onderneming en de
mensen die er werken. Is het eigenlijk wel
een prettig bedrijf om te werken? Kan er
iets gedaan worden om te voorkomen dat
er nog meer medewerkers gaan vertrek
ken? Antwoorden op dit soort vragen
zijn te vinden door met de vertrekkende
medewerker een exit-interview te houden.
Dankzij de informatie uit dat interview is
het misschien mogelijk nog tijdig maatre
gelen te nemen om een verdere uitstroom
te beperken.

mers waarbij men frustraties vermoedt.
Vantevoren wordt duidelijk uitgelegd
wat de motivatie is om het interview te
houden. Daarmee wordt voorkomen dat de
geïnterviewde zich bedreigd gaat voelen en
daardoor geremd en minder openhartig zal
zijn. Het afnemen van de exit-interviews
gebeurt in de meeste grote organisaties
door iemand van de afdeling personeelsza
ken. Zo wordt voorkomen dat vertrekkende
werknemers tegenover de chef moeten
plaatsnemen en daardoor minder open
hartig zullen zijn. Deze chef kan namelijk
heel goed een belangrijke reden van ver
trek zijn. Ook de directeur van een bedrijf
is om dezelfde reden in principe niet de
meest geschikte persoon om een exit-inter
view te houden.
Van Amerongen is van oordeel dat
de kerk op dit punt van het bedrijfsle

Hoe verloopt zo'n interview?

ven kan leren. Het is ook voor de kerk
van belang dat we weten

In een exit-interview wordt er via een
gestructureerde vragenlijst gesproken over
de ervaringen van de vertrekkende werk
nemer op het werk en zijn beweegredenen
om weg te gaan. Belangrijk is ook dat een
exit-interview een standaardprocedure is
bij vertrekkende werknemers en niet alleen
willekeurig toegepast wordt bij werkne-

". waarom mensen bij ons weggaan.
Waarom gaan ze over naar een andere
kerk of sluiten zich soms helemaal niet
meer aan bij een kerkverband?
Op dit moment wordt dit soort gegevens
nog niet of nauwelijks in kaart gebracht
en al helemaal niet structureel en gestruc-

tureerd. Toch is het ook voor de kerk van
groot belang om de beweegredenen van
vertrekkende mensen goed te leren ken
nen. De ervaring in het bedrijfsleven heeft
immers geleerd dat dezelfde frustraties die
ervoor zorgden dat mensen weggegaan
zijn, ook bij veel anderen in het bedrijf
bleken te leven. Helaas ken ik geen argu
menten om te veronderstellen dat het in
de kerk op dit punt wel anders zal zijn. Bij
het in kaart brengen van vertrekmotieven
kan het model van het exit-interview daar
bij ook voor de kerk een goed hulpmiddel
zijn.
Van Amerongen ziet wel een paar
valkuilen.

De valkuilen zijn niet veel anders dan de
punten die ook in het bedrijfsleven gelden.
Daarom hier wat korte tips:
Neem bij alle vertrekkende leden een
exit-interview af Ook bij degenen die
zich bijvoorbeeld door verhuizing naar
een andere plaats bij een andere kerk gaan
aansluiten.
Doe een exit-interview niet uit de losse
pols, maar volgens een standaardvragen
lijst.
Laat het interview niet afnemen door
een predikant of wijkouderling; zij kunnen
*

*

*

-------
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immers onderdeel van de vertrekredenen
uitmaken. Het zou het mooist zijn als
iemand uit de gemeente met ervaring in
het afnemen van dit soort interviews het
bij alle vertrekkende leden zou doen.
* Spreek af dat de gegevens die uit de
interviews verkregen worden alleen aan de
kerkenraad worden toegestuurd en niet via
andere wegen de gemeente ingaan.
* Zet één keer per jaar de exit-interviews
op de agenda van de kerkenraad en
bekijk of er grootste gemene delers in te
ontdekken zijn. Zijn er zaken genoemd
waarover het nuttig zou kunnen zijn om
de gemeente als geheel eens te horen?
Wellicht is het mogelijk zo'n onderwerp
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dan een seizoen lang mee te nemen op de
huisbezoeken of op een gemeenteavond te
bespreken.
* Breng de gegevens anoniem ter tafel om
zoveel mogelijk reacties te voorkomen als
'jamaar, ik ben daar zo vaak geweest en
". '. Dan gaat het immers meteen weer
over personen en hun (on)hebbelijkheden
en niet om de grote lijn en de vraag wat
we ervan kunnen leren.
Tenslotte zegt Van Amerongen:

Afsluitend nog een laatste wens. Het zou
goed zijn als er landelijk een standaard
voor het houden van exit-interviews in

De Loogoi
Ooit kenden we de Goelag-archi
pel: het netwerk van communistische
concentratiekampen in de Sovjet-Unie.
De tijd van de Goelag is voorbij. In
China bestaat zo'n netwerk van straf
kampen nog steeds: de Laogai, de
Chinese variant op het voormalige
Sovjetsysteem van werkkampen.
Om de wrede realiteit van de
Laogai aan de kaak te stellen, werd
de Laogai Research Foundation (LRF)
opgericht. Oprichter is de Chinese
uitgeweken dissident Harry Wu, die
negentien jaar gevangen zat en tegen
woordig in de VS woont. In december
2002 was Wu op uitnodiging van
Amnesty International in Amsterdam.
Het KATHOLIEK NIEUWSBLAD van 13
december deed verslag:

Wu put niet alleen uit zijn eigen ervaring
in de strafkampen, maar documenteerde
de toestanden in de kampen ook tijdens
latere bezoeken aan China. Vanuit de VS
bezocht hij zijn geboorteland in het begin
van de jaren '90 met een valse identiteit
als zakenman of politieagent en kwam
daarbij ook in contact met directeuren van
de strafkampen. Hij gaf zijn ogen goed de
kost, verzamelde informatie en noteerde

de gemeenten zou worden ontwikkeld.
Daarmee worden twee vliegen in één klap
gevangen. In de eerste plaats fioeft niet
iedere gemeente zelf het wiel uit te vinden
en in de tweede plaats krijgen we een veel
duidelijker beeld van wat de belangrijk
ste vertrekredenen zijn, doordat dan ook
landelijk de gegevens uit de interviews te
verwerken zijn.
Ter overweging aanbevolen, ook
binnen ons kerkverband.

1
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namen die voor de LRF als bruikbaar
materiaal dienden. Op grond daarvan stelt
de LRF dat alle gevangenen door de Chi
nese overheid beschouwd worden als een
bron van goedkope arbeid. In feite is het
systeem van de Laogai een vitaal onder
deel van de Chinese economie.
Het mëest schokkend is de praktijk van
het winnen van organen bij geëxecuteerde
gevangenen. Met deze praktijk begon
de Chinese overheid op het einde van de
jaren '70. De aldus verkregen organen
worden gebruikt voor transplantaties bij
rijke Chinezen en buitenlanders. Zelden
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geeft de gevangene of zijn familie hier
voor toestemming, maar het gebeurt toch.
Eerst neemt men een bloedmonster voor
medische keuring, niet lang daarna wordt
de gevangene geëxecuteerd met een schot
door het hoofd. Doktoren verwijderen de
organen die vervolgens naar ziekenhuizen
in de buurt worden vervoerd. LRF heeft
gedocumenteerd bewijs dat mensen uit
heel Azië naar China reizen om te profite
ren van deze grote hoeveelheid beschikbare
organen. Met het bewijs voor deze toe
standen bestookt de LRF de Amerikaanse
regering. En daarbij zijn de eerste succes-

sen geboekt: doktoren die zich met deze
orgaanwinning bezig hielden, mogen niet
meer werken in de VS.
Wilt u na het bovenstaande even
Psalm 79:11 lezen?

. woordenwereld.nl

Kleingoed onder vergrootglas
Nederland verandert snel. Maar verandert
er wel wat?
E. Tersmette in TROUW van 28
december 2002.

Politici vergeten in de waan van de verkie
zingen hun rol als leraar en gids.
Rabbijn Soetendorp in de PROVIN
CIALE ZEEUWSE COURANT van

17 januari

2003.

Kijkers en politici zijn in een televisiefuik
gezwommen waar ". niet aan te ontsnap
pen valt ""
Willem Breedveld in Th.ouw van 8
januari 2003.

". in alle verscheidenheid van interpretatie
en praktijk, zijn moslims er diep van over
tuigd dat zij deel uitmaken van de beste
gemeenschap die God op aarde geschapen
heeft.

Je kunt je ". afvragen of het in de nabije
toekomst niet wenselijk is mensen die
capabel lijken voor zware kerkelijke
bestuursfuncties daarvoor in een vroeg
stadium klaar te stomen. Of misschien
moet er een bestuurlijke specialisatie
aangeboden worden bij de predikantenop
leiding.
Ds. J.W. Doff, scheidend (syn)

André Rouvoet over het kamerlid
van 17 januari 2003.

interview in CENTRAAL WEEKBLAD van

sche wetgeving en spiritualiteit aan

BLAD van

". de mooiste hondenbaan die ik ken ".

geref. synodepreses, in een afscheids

17 januari 2003.

studies in Rome in KATHOLIEK NIEUWS

Dr. B. Luttikhuis in TROUW van 17
januari 2003.

maatschap in KATHOLIEK NIEUWSBLAD

Pater Borrmans, docent islamiti
het pauselijk instituut voor Arabische

Pastoraat en verkondiging mag je niet
loskoppelen. Dan houd je niets over. iedere
predikant kent het fenomeen dat je preekt
in een vreemde gemeente en dat het dan
anders en minder is. Dat komt doordat
je de mensen niet goed kent. En het pas
toraat zonder verkondiging wordt een
theevisite.

Probleem is dat de milieuwetenschap vol
slagen verpolitiekt is.

Er is nog zoveel niet gezegd. Er is nog
zoveel doodgezwegen. Door jullie. En door
mij.
Paul van Vliet in Th.ouw van 24
december 2002.

10 januari 2003.
Simon Rozendaal in ELSEVIER van

18 januari 2003.
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Cahiers verschenen in 2002
Sprekende slang en ware kerk: vormen die niet het handelsmerk van de 'vrijgemaakten'?
En zijn starheid en hardvochtigheid niet hun huisstijl? Zijn 1 926 en de jaren 60 geen stoorzen
ders in de contacten tussen gereformeerden en ch ristelijke gereformeerden?
Dit cahier beschrijft waar het in de kerkelijke behandeling van de kwestie-Geelkerken in 1 9 26
om ging: niet om een 'schriftbeschouwing' of om 'de letterlijk-historische exegese van Genesis
2 en

3', maar om het vasthouden aan de helderheid van de Schrift.

Dit cahier is bedoeld als een korte introductie
in de wereld van de islam. De auteur heeft zich
overigens niet beperkt tot een beschrijving van
de verschillende thema's, maar geeft ook zijn
beoordeling. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat
de gereformeerde leer een antwoord geeft op de
geestelijke uitdaging waarvoor de islam plaatst.

In 1 9 94 nam het Nederlands Dagblad in ver
band met zijn vijftigjarig bestaan het initiatief
voor een Luther- en Wittenbergreis.
Dit initiatief sloeg aan, waardoor er in de
volgende jaren tot en met het jaar 1 9 99 een
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reeks van reizen is gekomen ' I n de voetsporen
van ... ', waarvan prof. Kamphuis 'in houdelijk'
reisleider was.
In 1 9 97 was het thema 'De gereformeerde
kerken in de diaspora': Guido de Brès en de
Nederlandse geloofsbelijdenis, de kruisge
meenten in de zuidelijke Nederlanden en de

Er zit meer
achter
dan ie denkt

vluchtelingenkerken in Engeland. Twee reizen
werden rond dit thema georganiseerd, waarbij
prof. Kamphuis een aantal lezingen verzorgde
die in dit cahier gebundeld zijn.

Dit cahier wil aan de hand van uitspraken van politici in concrete situaties inzicht bie
den in enkele achtergronden van hedendaags politiek denken. Deze achterg ronden
spelen niet alleen in de politiek een belangrijke rol, maar in het gehele leven. Daarom
worden bouwstenen aa ngedragen om ze te toetsen aan bijbelse normen.
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