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

En al is er al veel bijbelstudiemateri-
aal 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 achter-
gronden kunt kopen, een gereformeerde 
visie te laten horen’ (ND 16 november 
2002). Daar kan ik het van harte mee 
eens zijn. Het is best goed om je van 
verschillende 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 hoofdstuk 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 
Dulk. Hij geeft prikkelende stellingen, 
zoals: ‘Eerbied is wat anders dan gehoor-
zamen.’ 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 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, mensonwaardig-
heid 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 
jongeren, gebruikt zal worden.
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