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Gemeentebreed 
 
Ontlezing 
 
J. Wesseling 
 
‘Er wordt niet meer gelezen.’ 
Die verzuchting valt regelmatig te horen. 
Een ouderling slaakt hem na een oeverloos gesprek met een jongere. In de kerkenraad 
komt een stuk onkunde aan het licht. Op een gemeentevergadering verbaast iemand zich 
over de naïviteit waarmee allerlei nieuwe dingen doorgevoerd lijken te worden. 
Met als gemeenschappelijke noemer: ‘er wordt niet meer gelezen.’ 
 
Tien tegen een dat de spreker gestuit is op een (in zijn ogen) gebrek aan kennis. Kennis die hij 
zelf blijkbaar wel in zijn bagage heeft. Kennis van zaken, die de spreker door te lezen, heeft 
opgebouwd. 
Zo’n verschil in kennis, in gelijke informatie kan een goed gesprek behoorlijk frustreren. Je hebt 
als gesprekspartners niet hetzelfde inzicht, ook niet hetzelfde overzicht, niet dezelfde 
uitgangspunten en niet dezelfde criteria. Hoe kun je er nog in slagen om tot een gezamenlijk 
oordeel te komen? 
 
Oorzaken 
 
Het verhaal gaat dat Urker vissers vroeger op zee boeken van Abraham Kuyper lazen. Zelf heb 
ik gemeenteleden gekend die goed thuis waren in de werken van K. Schilder. Daarvoor hoefde 
je helemaal geen hogere opleiding gehad te hebben. Men had de rust en nam de tijd om zich erin 
te verdiepen. Winteravonden lang las men onder de schemerlamp en bij een brandende kachel. 
Buiten vroor het dat het kraakte. Als beginnend predikant kon ik soms nog behoorlijk van een 
belezen ouderling leren. 
 
De tijden zijn veranderd. 
We leven meer dan ooit in een informatiemaatschappij. De informatie moet snel, gemakkelijk, 
compact en á la minute verkrijgbaar zijn. Tijd is geld, tenslotte. Internet, sms’jes, e-mail en 
televisie zijn belangrijke informatiebronnen geworden. 
Al die informatie is mede een gevolg van onze welvaartsmaatschappij. Het is technisch 
mogelijk, financieel betaalbaar en qua aanbod eindeloos. De welvaart levert ook z’n eigen 
amusementswereld op. Naast noodzakelijke informatie worden we ook overspoeld met 
reclames, films, dvd’s, video’s, televisiekanalen en een wereldwijd internet. Stiltes hoeven in 
ons bestaan niet meer te vallen. Verveling hoeft niet meer: vermaak is altijd wel ergens bij de 
hand. Flitsend, opwindend, passend bij je behoefte. Je komt er bijna in om. 
 
Het leven fragmentariseert zo snel, dat je verknipt gaat leven. Dat onophoudelijke 
bombardement van prikkels en informatie maakt het leven onder de zon ook zomaar onrustig, 
jachtig en oppervlakkig. 
Wie heeft er nog de rust om een avond lang heerlijk weg te duiken in een goed boek? Wie heeft 
nog voldoende tijd om geestelijk bij de tijd te blijven en kerkelijk op de hoogte? 
 
Gevolgen 
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Het is allemaal een feit. 
Ik wil een paar gevolgen naar voren halen. 
Strikt genomen wordt er natuurlijk nog een heleboel gelezen. Maar het karakter van die 
informatie is veranderd. De wijze van overdracht ook. De bronnen waaruit wij putten, 
verschillen eveneens. Evangelische bestsellers zijn in trek. Anderen lessen hun geestelijke dorst 
bij de opwekkende puriteinse lectuur. Daarnaast wordt er gedronken uit de gereformeerde 
bronnen. Soms ontstaat er een vacuüm, dat wordt opgevuld door de waan van de dag of het 
gevoel van dat moment. 
 
Geen wonder dat het lezen van de Schriften een opgave wordt. Het verbaast ook niet dat de 
gereformeerde belijdenisgeschriften ons dan niet meer eigen zijn. Het is niet vreemd wanneer je 
een gereformeerde kerkorde ervaart als een harnas. Het ligt voor de hand dat het bijbelse 
principe van zorgvuldig Schrift met Schrift vergelijken wegkwijnt. Al gauw krijgt het 
gereformeerde kerkelijke leven iets van een Openluchtmuseum, met versteende gewoonten en 
fossiele tradities. Een postmodern mens loopt daar niet meer warm voor. 
Het gebeurt. Ergens houd je het niet tegen. 
 
Bewust 
 
Volgens mij doen we er goed aan ons daarvan ook gewoon bewust te zijn. In onderlinge 
gesprekken bespeur je zomaar een inhoudelijk vacuüm. Oude dwalingen in een nieuw jasje 
steken de kop op. Sommige beweringen bevatten niet meer dan gebakken lucht. En ook 
gereformeerde mensen kunnen op totaal verschillende golflengten communiceren. Ieder heeft op 
zijn eigen wijze informatie vergaard en brengt zo zijn eigen knowhow mee in een gesprek. Ieder 
kijkt vanuit zijn eigen beeld van de werkelijkheid. Ieder hanteert (vaak onbewust) de hem 
vertrouwde criteria om te beoordelen. 
Wanneer je je daarvan niet bewust bent, leidt dat tot een voorspelbare spraakverwarring. Tot 
vervreemding van elkaar. Tot ontbinding van de kerk. 
 
Ge-re-formeerd 
 
Ik wil de vraag aan de orde stellen hoe wij te midden van alle informatieprikkels en 
spraakverwarring gewoon gereformeerd blijven. Ook als ambtsdragers. Als voorbeelden voor de 
kudde. 
Gereformeerd, niet als een achterhaalde bijnaam. Niet als inwisselbaar met algemeen christelijk. 
Maar gereformeerd in ons denken en handelen. Dat wil zeggen: dichtbij Christus, zoals Hij in 
het gewaad van de Schrift naar ons toe komt. In navolging van zijn voorbeeldig leven, luisterend 
naar zijn gezonde leer en in liefdevolle toewijding aan zijn koninkrijk. 
 
Vroom 
 
Dat vraagt om persoonlijke vroomheid. Meer dan voorheen vraagt dat om te uiten wat ons ten 
diepste beweegt. Om aan elkaar te laten merken dat de liefde voor en vanuit Christus ons 
motiveert. Meer dan in het verleden zullen we moeten proberen expliciet te maken, waarop onze 
mening berust en op basis van welke criteria we een oordeel vellen. Je zult de tijd moeten 
nemen om je te verdiepen in de gedachtegang van een ander en de liefde moeten opbrengen 
rustig naar elkaar te luisteren. 
Er is durf nodig om niet bij voorbaat je veiligheid te zoeken in je eigen vertrouwde 
stellingname. We kunnen niet zonder dankbaarheid voor wat we in het verleden aan goeds 
hebben ontvangen. Wie zijn eigen geschiedenis kent, is niet meer gedoemd haar over te doen. 
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Die hoeft haar ook niet te verheerlijken of te kopiëren. Je mag het goede behouden en daar in je 
eigen tijd je winst mee doen. 
 
Ge-re-formeerd: het woord zegt toch dat de vormen kunnen, mogen en op z’n tijd zelfs moeten 
veranderen, als de inhoud maar identiek blijft? 
Het gereformeerde moet ook steeds weer ge-re-formeerd worden. 
Laat de tijden veranderen. Maar Christus blijft te allen tijde dezelfde. In dat diepe vertrouwen 
mogen wij bouwen. 
 
Vreemd? 
 
Hoe postmodern onze cultuur ook mag zijn, we hoeven niet te doen alsof ons ineens iets 
vreemds overkomt (1 Petr. 4:12). 
Mij valt zo vaak op hoe bijbelwoorden voor vandaag geschreven lijken te zijn. En dat is ook zo, 
natuurlijk. Is Christus in zijn Woord en Geest niet alle dagen om ons heen, tot aan de voleinding 
van de wereld? 
Spoort Hijzelf ons niet aan het Woord bereidwillig aan te nemen en dagelijks na te gaan of de 
dingen zijn, zoals ze aan ons gepresenteerd worden (Hand. 17:11)? 
Hij bindt ons op het hart niet de emotieve moraal of de waan van de dag of de kick van het 
moment heer en meester te laten zijn, maar ons door de Geest van Christus te laten vernieuwen 
in ons denken, zodat wij keuren wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene 
(Rom. 12:1,2). 
Zijn Geest leert ons, in een tijd waarin de grote verhalen hebben afgedaan (Tit. 2:1), royaal uit te 
komen voor wat met de gezonde leer van Christus strookt. Als met Christus opgewekte mensen 
helpt Hij ons zoeken wat boven leeft en ons niet te laten inpakken door wat laag bij de grond op 
de aarde speelt (Kol. 3:1). 
 
Bekering 
 
Mag ik hier het woord ‘bekering’ laten vallen? 
Persoonlijke bekering houdt ook in, dat je in je afhankelijkheid van de Here Jezus bereid bent 
ook de tijdgeest te toetsen of die uit God is (1 Joh. 4:1). 
Bekering confronteert ons met de vraag of wij ons van die ‘geest’ willen afkeren om het 
koninkrijk te zoeken. 
Bekering vraagt van ons dat wij ons niet laten inpakken en absorberen door een amusements- en 
informatiecultuur, maar onze tijd en energie willen investeren in het rijk van Christus, dat geen 
einde zal kennen. 
Ook door onszelf te verloochenen, ons kruis op ons te nemen, te woekeren met de ons 
toebedeelde talenten... en zo de tijd proberen te nemen om te lezen. 
Misschien is dat niet zozeer een kwestie van tijd..., maar van prioriteit. 


