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MET ALLE HEILIGEN O
Binnenkort barst het grote griezelfeest weer los: Halloween.
Op veel plaatsen trekken kinderen op de avond van
31 oktober langs de huizen. Verkleed als heks, spook of
griezel. ‘Trick or tease’ is de kreet die erbij hoort: ‘Geef me
iets lekkers of ik jaag je de stuipen op het lijf’. Maar niet
alleen kinderen doen mee. Halloween is ook een feest
voor volwassenen. Overal worden Halloween-party’s
georganiseerd voor ‘boven de 18’.

VAN ALLE EINDERS, VAN DE VERSTE KUST
ZULLEN ZIJ VINDEN VREDE, FEEST EN RUST,
U LOVEND, VADER, ZOON, HEILIGE GEEST!
HALLELUJA, HALLELUJA
(Lied 727:10)

orspronkelijk heeft Halloween
zijn wortels in de Keltische religie.
Op 1 november begon volgens de
Keltische kalender het nieuwe jaar. In de
nacht ervoor probeerden de geesten van
de in het afgelopen jaar overledenen de
levenden te bedreigen. Om deze geesten
af te weren, kun je je het beste verkleden
als een afschrikwekkend gedrocht.
Ook vuurtjes en lichtjes kunnen de
duistere machten op de vlucht jagen.
Vandaar de uitgeholde pompoenen
met een lichtje erin.
Naderhand werd ‘All Hallows Eve’ in
de christelijke traditie omgevormd tot
Allerheiligen en Allerzielen (1 en 2
november). Maar het kreeg ook een
on-geestelijke versie, die naar ons is
overgewaaid via Amerika. Het is dan alleen nog maar ‘een leuk feest’. Hoewel…
Het is maar de vraag of je kinderen moet
blootstellen aan zoveel griezeligs. De
juffen en meesters op de basisscholen
krijgen te maken met angstige kinderen.
Vaders en moeders thuis beleven
dat hun kinderen huilbuien of nachtmerries krijgen van al dat engs.
Hoezo ‘feest’?
Waar ik me het meest over verbaas is
de aandacht die er bij Halloween
gegeven wordt aan de dood. Kinderen krijgen skeletpakjes aan. Doodskisten worden gebruikt om mensen te
vermaken. Mannen met kettingzagen,
bijlen of zwaarden lopen bloeddorstig
rond. Van de dood wordt een spelletje
gemaakt. Wie zelf de dood in de ogen
heeft gekeken weet dat de dood niets
hilarisch heeft. Het kostte onze Heer
de gruwelijke uren aan het kruis om
de dood te overwinnen. Op de morgen
van Pasen jaagt de dood geen angst
meer aan. Het is feest omdat de dood
verslagen is. Het geloof in de opgestane
Heer doet ons opgelucht ademhalen.
Om ons heen zien we nog altijd dat de
dood als een duivelse leeuw zoekt wie
hij kan verslinden. Het zijn de stuiptrekkingen van de laatste vijand die eens
voorgoed vernietigd zal worden. Samen
met alle heiligen in hemel op aarde
vieren wij niet de dood, maar verwachten
wij het feest van het eeuwige leven.
ds Hans van Dalen

HOOFDREDACTIONEEL COMMENTAAR

KUNST ALS TEGENDRAADSE
DRIJFVEER
Woensdag 9 oktober 2019 is er een aanslag geweest bij de
synagoge in Halle (Duitsland), waar een dienst gaande was in
verband met het grootste Joodse feest: Yom Kippoer (Grote
Verzoendag). Geweld en afbraak liggen telkens op de loer.

W

aarom? Ik denk wel eens, dat
onverdraagzaamheid, gekte en
geweld vreemde krachten zijn
die op onheldere wijze worden aangewakkerd. Vroeger zag men de duivel
erachter zitten. Misschien is dat nog zo
gek niet. Maar onverdraagzaamheid en
geweld zijn geen natuurkrachten:
je moet er voor kiezen. En ik hoop van
harte, dat niemand er meer voor zal

kiezen. Maar wat er in het MiddenOosten gebeurt – ook weer met die
Turkse inval in het noordelijke gedeelte
bij de Koerden in Syrië. Je wordt er
haast wanhopig van. En ondertussen
hebben Onno Blom en Jan Six op de
televisie over Rembrandt verteld –
prachtig!
Tot 16 februari 2020 is er een grote tentoonstelling in het Prinsenhof te Delft

over Pieter de Hooch. In de veelheid
van schilderijen is een Bijbels tafereel
over de bevrijding van Petrus.
Gevangenneming wordt doorbroken
door een bevrijding.

SPECIAAL PASEN

Wat zou de Hooch nu hebben aangesproken in dat Bijbelverhaal (in het
begin van Handelingen 12) over de gevangenneming en bevrijding van Petrus.
Dat Petrus in de nacht voor het verhoor
bij Herodes tussen twee soldaten, gebonden met twee ketenen en wachters
voor de deur de slaap niet kon vatten?
En dat hij vlak voor die moeilijke dag
‘s nachts door een engel bevrijd wordt?
Dat de kerker Petrus niet kan houden,
misschien? Of zou het de Hooch zijn
opgevallen, dat Herodes net voor het
Paasfeest bezig is Petrus gevangen te
nemen en zich aan de gewoonte van
de feestdagen aanpast door te wachten
met het verhoor tot na het Paasfeest?
En dat de Here God daarom dat uitstel
aangrijpt om het een speciaal Pasen te
laten worden voor Petrus? Gelijk Israël?
Want Israël viert immers met Pasen,
dat er die uittocht is geweest uit Egypte
en er een bevrijdend eind is gekomen
aan de slavernij in Egypte.
Je weet het niet, maar er moet wel iets
zijn geweest, waardoor de Hooch zich
geïnspireerd heeft gevoeld om dit
schilderij te maken.

HERODES KAN PETRUS IN
DE GEVANGENIS STOPPEN,
MAAR DE SLEUTELS
GAAN MEE. EN ZIEDAAR: EEN
ONGEKENDE VOORBODE VAN
DE ONVERWACHTE BEVRIJDING

Rembrandt van Rijn, De knielende Petrus, 1631 in het Israel Museum te Jeruzalem.
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Wat mij opvalt, is dat de bevrijding,
de keer in het noodlot, centraal staat.
Dat een boodschapper van God Zelf
de bevrijder is. Dat je dus voor je eigen
ogen de regie van God ziet – ons ten
goede! Dat is dus positief. Om het met
woorden te zeggen uit de 70-er jaren:
het is relevant. In woorden van 2019: je
hebt er wat aan, het werkt. Dat God een
weg weet waar wij geen uitweg meer
zien? Zeker is, dat het een ongedachte

MEDITATIE

en onverwachte bevrijding is, die
bevrijding van Petrus.

HEEL ANDER SCHILDERIJ

‘De knielende Petrus’ van Rembrandt
is weer een heel ander schilderij. Het
zou naar het Joods Historisch Museum
komen in Amsterdam. Maar ze zijn in
Jeruzalem zo bijdehand geweest om
een garantie te vragen, dat het ook
terug zal komen. De Nederlandse
overheid kan die garantie niet geven.
Want als iemand roept, dat dit
schilderij roofgoed is en aan zijn familie
behoort, kan er beslag op gelegd
worden. Dus hebben ze in Jeruzalem
besloten: dan gaat ‘de knielende
Petrus’ niet naar Amsterdam.

ONGEKENDE VOORBODE

‘De knielende Petrus’ heeft twee
sleutels gekregen van Rembrandt,
zelfs in de gevangenis. De kunstenaar

DE GENADE VOORBIJ?!
EFEZ. 2: “....UIT GENADE BEHOUDEN....”

Bij de herdenking van de reformatie dit jaar vraag ik mij af of
de genadeleer die de apostel Paulus in het Evangelie neerlegt
nog functioneert onder ons. We kunnen naar Rome kijken en er
desnoods nog een paar catechismuszondagen uit Heidelberg
tegenaan gooien, maar zijn we er daarmee? Ik denk dat we
genoeg hebben aan onszelf, als protestanten, in dezen.

A
De bevrijding van Petrus, schilderij
(1650-1655) van Pieter de Hooch.

heeft zijn Bijbel goed gekend. In de
christelijke kunst is Petrus te herkennen
aan sleutels. Omdat Jezus tegen hem
heeft gezegd op dat mooie plekje in
Caesarea Philippi, waar een bron van
de Jordaan is: op deze petra (rots) zal
Ik mijn gemeente bouwen en Ik zal aan
jou de sleutels van het koninkrijk geven
(Matteüs16:13-19). Herodes kan Petrus
in de gevangenis stoppen, maar de
sleutels gaan mee. En ziedaar: een ongekende voorbode van de onverwachte
bevrijding. Niet op macht of geweld
heeft God zijn koninkrijk gebouwd,
maar op de goede geest van bevrijding,
verzoening, verlossing en eeuwig behoud. En als het moet, kan het allemaal
geschieden – ook op ongebaande
wegen. Want geschieden zal het:
God zal redding bieden, hoe dan ook.
Kunst als tegendraadse beweging om
te verklappen, dat het anders kan.
Dat spreekt mij wel aan.
ds Wim Scheltens

ls je het mij vraagt lopen wij het
gevaar dat we de helderheid van
het “zonde en genade” voorbij
geraken. Daarmee bedoel ik niet dat
alle preken gevuld en doordrenkt
moeten zijn van de termen als zodanig.
Maar is de inhoud nog wel voldoende
aanwezig? Het concreet preken van
zonde en genade vraagt om helderheid.
Er zit ook een tegenstelling en een stuk
radicaliteit in. Mijns inziens is dat precies de eerlijkheid waar onze jongere
generaties om vragen maar waarvoor
predikers beducht schijnen (geworden
te) zijn. Apostelen en profeten waren
klip en klaar in het aanwijzen van waar
het scheef zit en daar tegenover het
overweldigende van de zee van Gods
vergeving, die alles bedekt en voorgoed
vergeet. Zowel het een als het ander
dus. Als wij blijven hangen in “het
kan enerzijds en het kan anderzijds”,
vrees ik dat we op den duur niets meer
zeggen. De hardheid van mijn menselijk hart en de wereld waarin ik leef
verdwijnt op de achtergrond of wordt
verpakt in een kyriegebed voor de nood
van de wereld. De noodzaak en de
concreetheid van Gods vergeving wordt
amper benoemd en waar blijft dan het:
“duizend, duizend maal o Heer, zij U
daarvoor dank en eer?!” De wereld

waarin wij leven, heeft een grote mond
en gooit er alles uit. Waarom zouden
wij als kerk niet wat pittiger en wat
helderder door de verkondiging en door
de weg van het kerkelijke leven gaan?
Dan vraag je natuurlijk meteen naar
het “hoe” van deze concretisering en
actualisering. Van de Beek leerde ons:
laat staan wat er staat. Als er “hemel”
staat, staat er hemel. Als er “hel” staat,
staat er hel. Ik denk dat we controversiële thema’s waarover ook mensen
binnen onze confessionele beweging
verschillend denken aan de orde moeten komen. Mensen vragen daar ook
om bij zoveel ethische ingewikkeldheid.
Ik denk ook dat “moeilijke” teksten
die lastig in het gehoor en gepreek
liggen aan de orde moeten komen.
Professor van de Beek is ons daar zeker
in voorgegaan, plus het zingen van
pittige psalmteksten. De genade mag
niet in de uitverkoop. De genade hoort
in de etalage van de verkondiging te
liggen. Ds. Jaap van Roon leerde ons
in Katwijk: het aanbod is algemeen, de
toepassing is exclusief. Daar wil ik niet
alleen amen op zeggen, dat wil ik ook
praktiseren. Kom predikers m/v, sterkt
opnieuw de moed. Blaas op de evangeliebazuin!
ds Dirk van Duijvenbode
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HOOFDARTIKEL

BEVRIJDING

‘We zijn in de steek gelaten door Trump en door Europa’, zegt een vrouw in het Assyrische
dorpje Maharkan. ‘Het enige wat we nu nog kunnen doen, is bidden.’ Niet alleen de Koerden,
ook de christenen die in Noord-Syrië nabij de Turkse grens wonen, zitten in doodsangst, hoort
correspondent Harald Doornbos ter plaatse. ‘Niemand is vergeten hoe hier in 1914-1915 bijna
alle Armeniërs werden gedood en verdreven door strijders van het Ottomaanse (Turkse) rijk.’
(Nederlands Dagblad - 14 oktober ’19)

D

e Turkse inval in Noord-Syrië om
de zo gehate ‘vijand’, de Koerden, voorgoed uit te schakelen,
betekent een nieuwe fase in de al zo
lang voortdurende oorlogen in het Midden-Oosten. Opnieuw zware bombardementen, opnieuw veel slachtoffers,
doden en zwaargewonden, grote verwoestingen. Christenen in het gebied
vrezen het ergste en vluchten massaal
weg. En dat op een moment, waarop
men in Syrië dacht weer wat op adem
te komen en men voorzichtig aan wederopbouw was begonnen. De aanval
op de Koerden, die samen met Amerikaanse troepen de terroristen van IS
hadden verslagen, was mogelijk door
de onverwachte en zeer abrupte terugtrekking van diezelfde Amerikaanse
troepen op bevel van president Trump,
die zo zijn verkiezingsbelofte zei na te
willen komen. De Koerden ervoeren het
als een dolksteek in de rug en denken
aan wat lang geleden de Armeniërs
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overkwam door diezelfde Turken. Hun
droom van een eigen, onafhankelijke
staat, lijkt nu definitief in rook op te
gaan. En hoe gaat Europa op deze daad
van agressie van NAVO-bondgenoot
Turkije reageren?

75 JAAR VREDE

Het is onvoorstelbaar in hoeveel regio’s
er oorlogen en burgeroorlogen woeden.
Bijna iedere dag worden we ermee
geconfronteerd en kunnen we ons niet
echt voorstellen wat het betekent, als
je er zelf middenin zit. Toch zijn er nog
velen onder ons, die wel degelijk weten
hoe dat voelt, omdat zij het aan den lijve
hebben ondervonden. Maar hun getal
wordt wel kleiner. Het is van heel groot
belang dat hun verhalen niet worden
vergeten. In ons land gedenken we
vanaf afgelopen augustus dat er 75 jaar
geleden een einde kwam aan de Tweede
Wereldoorlog en de Duitse bezetting.
Voor de zuidelijke helft van Nederland

daar de dienst uitmaakten. Dat er aan
alles gebrek was, dat je inkwartiering
kreeg van soldaten en dat je altijd op je
hoede moest zijn. De angst voor bombardementen en razzia’s (mijn vader
werd twee keer opgepakt, maar wist ook
weer te ontsnappen). Mijn ouders waren
in augustus 1943 getrouwd en kregen
een bovenwoning in de Breestraat, niet
ver van de markante Oostkerk.
Voor de geallieerde troepen was de
haven van Antwerpen van zeer groot
strategisch en logistiek belang en
Hitler eiste alles van zijn troepen in
Zeeland, om de Westerschelde te
verdedigen. Toch wisten de Canadezen
Zeeuw-Vlaanderen te veroveren en
drongen via West-Brabant ook Zuid-Beveland binnen. Om Walcheren in
handen te krijgen besloot de Canadese
bevelhebber, Guy Simonds, het eiland
onder water te zetten. De bevolking
werd op 2 oktober 1944 via pamfletten
gewaarschuwd om de eilanden te verlaten of in ieder geval een veilige plaats
te zoeken als dat niet mogelijk was.
Mijn vader en moeder (ruim 7 maanden
zwanger) lieten alles achter en vertrokken naar Rilland, waar de ouders van
moeder woonden. Een moeilijke en gevaarlijke tocht, want de oorlogshandelingen gingen gewoon door. Ze vonden
onderdak bij familie in een boerderij,

kwam die bevrijding veel eerder dan
voor het gebied grofweg boven de grote
rivieren. Mijn ouders woonden destijds
in Middelburg, waar de Duitsers zich op
6 november 1944 overgaven. Op 8 november was heel Walcheren bevrijd. Aan
het begin van de oorlog, op 17 mei 1940
was Middelburg zwaar getroffen door
Duitse granaten en vliegtuigbommen,
waardoor het historische centrum voorgoed veranderde. Bij ons thuis werd wel,
zij het echt niet zo vaak, over de oorlog
gesproken. Hoe het was om te leven onder vreemde bezetting en dat je dus niet
vrij was in je eigen land. Dat anderen

maar die werd kort daarna in brand
geschoten. Uiteindelijk werd Goes
bevrijd op 29 oktober en op 6 november
ook Middelburg. Mijn ouders keerden
terug en vonden de resten van hun
bezittingen terug; tijdens hun afwezigheid waren anderen maar in hun huis
gaan wonen… In december werd mijn
oudste broer in vrijheid geboren. Er was
grote dankbaarheid voor de bevrijding,
maar die werd toch behoorlijk getemperd door het besef, dat de familie van
mijn vader in de Alblasserwaard nog
zuchtte onder de bezetting. Er zou nog
een zware winter volgen, die vanwege

de grote honger in grote delen van het
land vele slachtoffers zou eisen en pas
in mei werd de rest van ons vaderland
bevrijd en dat ging ook niet bepaald
zonder slag of stoot.

WETEN WAT OORLOG IS

Al bijna 75 jaar leven wij in een vrij
land, dat ook gerust heel welvarend
genoemd kan worden. Maar beseffen
we wel echt hoe bevoorrecht wij zijn?
Is ons volk dankbaar en tevreden?
Uit allerlei onderzoeken blijkt, dat wij
hoog staan genoteerd op de lijstjes van
landen waar mensen zich gelukkig voelen. Het gekke is, dat je via de sociale
media en de pers vaak een heel ander
beeld krijgt voorgeschoteld. Wat een
onrust en ontevredenheid in nogal wat
sectoren van onze samenleving! Onrust
onder de boeren, onrust in de zorg,
onrust in het onderwijs, onrust over het
behalen van de klimaatdoelen. De ene
protestbijeenkomst na de andere wordt
georganiseerd en er komen ongekend
veel deelnemers. Natuurlijk komt het
weleens tot confrontaties met de politie
en gaan sommigen over de schreef,
maar laten we goed beseffen, dat dit
alleen maar mogelijk is, omdat we in
een vrij en democratisch land leven! In
alle vrijheid kunnen wij bij verkiezingen onze stem uitbrengen om mede
daardoor dingen te veranderen, die anders, beter en rechtvaardiger kunnen.
Laten we daar onze God van harte voor
danken. Vrijheid geeft ook verplichtingen, bijvoorbeeld om ook anderen, die
misschien niet op onze lijn zitten, de
ruimte te gunnen.
Laten we ondertussen niet vergeten om
te blijven bidden voor de volken in het
Midden-Oosten, in Syrië, Irak, Afghanistan en Jemen, waar de oorlog al vele
jaren dagelijkse werkelijkheid is. Laten
we blijven bidden voor mensen, die in
landen leven, waar geen vrijheid is, maar
waar een repressieve overheid geen
tegenspraak duldt, zoals in Noord-Korea
en ook steeds meer in China. Laten we
blijven bidden voor onze broeders en
zusters, die vanwege hun geloof in de
Here Jezus worden gediscrimineerd,
vervolgd en gevangen genomen.
Laten we vurig blijven bidden voor
de grote Bevrijding, die werkelijkheid
wordt als Koning Jezus terugkeert op
de wolken. ‘Hij zal rechtspreken tussen
de volken, over machtige naties een
oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden
omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog
het zwaard trekken tegen een ander
volk, geen mens zal meer weten wat
oorlog is…’ (Jes. 2,4)
ds Leen den Breejen
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GELOOF

Steen bij de ingang van Tent of Nations,
vredesboerderij bij Betlehem van de
christenPalestijnse familie Nassar.

EN DE PALESTIJNEN DAN?
Met deze woorden eindigt Arien Treuren zijn zorgvuldige bijdrage. Ik ben blij met zijn vraag.
De aandacht voor Palestijnse mensen lijdt nogal eens onder ons schuldgevoel jegens Joodse
mensen: we zijn in de WOII niet het heldhaftige volkje geweest dat we hadden willen zijn – vele
dappere uitzonderingen daargelaten. Bovendien kunnen wij niks oplossen aan het IsraëlischPalestijns conflict.

M

isschien dat daarom in kerk
en theologie de roepstem van
Palestijnse christenen mondjesmaat gehoord wordt. Wie heeft
wat gedaan met het Kairosdocument
(2009)? Wie kan zomaar vijf Palestijnse
theologen opsommen? Wie spreekt
wel eens Palestijnse christenen?
Vanwege kritiek op de staat Israël en
vraagtekens bij theologische begrippen als uitverkiezing of landbelofte
wordt hun soms vervangingstheologie
verweten, in de westerse post-sjoa
theologie een doodzonde. Maar lopen
we geen risico dat we al 71 jaar iets
anders negeren: onrecht, onderdrukking en bezetting die Palestijnen van
Joodse kant ervaren?
Een groepje theologen van KairosSabeel maakt Palestijnse theologen
als Naim Ateek en Mitri Raheb in het
Nederlands toegankelijk. In september
verscheen Het land van Christus van
Yohanna Katanacho, evangelisch
theoloog en verbonden aan het
Nazareth Evangelical College.
Theologie uit het heilige land gáát
ergens om. In het geding zijn heden en
toekomst van het land en zijn mensen.
Katanacho klinkt fris: de eigenaar van
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het heilige land is Christus (nee, niet
de christenen!). Abraham markeert
een nieuw begin in een vastgelopen
wereldgeschiedenis (toren van Babel).
Land en nakomelingen worden hem
beloofd in Gen.12. Cruciaal is vers 3:
‘Wees een zegen,’ een Hebreeuwse gebiedende wijs. Dán zullen ‘alle families
op de aardbodem worden gezegend
met jou,’ talloos als de sterren en de
zandkorrels. “Het ziet ernaar uit dat
het land van Abraham geen vastgelegde grenzen gaat krijgen. [   ] De
vele landen zullen één worden door
Abrahams zaad” (53).
Christus is de rechtmatige erfgenaam van Abraham en de belofte.
God vertrouwt hem de hele aarde toe
(Mat.28:18): als Christus. “Christus alleen is de definitieve eigenaar van het
land, een plaats niet gemaakt uit stof
maar een plaats waar recht en gerechtigheid zullen heersen” (57; curs. HB).
Als Christus de wezenlijke eigenaar
van het land is, heeft het land een
unieke missie: geloof, vrede, verzoening en hoop. Met deze theologische
rode draad landt Katanacho in zijn
context: “Iedere oplossing van het
Arabisch/Israëlische conflict moet

deze missie van het land in overweging nemen. Iedere politieke oplossing
moet gerechtigheid, rechtvaardigheid
en liefde voor zowel Israëli’s als Palestijnen weerspiegelen” (58).
De rode draad vraagt om een levenshouding, zoals blijkt uit een intrigerende Palestijnse lezing van Gen.16 over
de zwangere Hagar. Met Hagar kunnen
Palestijnen meevoelen. Zij woont in
het beloofde land, maar ontvangt mishandeling en vernedering door Sara
en onverschilligheid van Abram. Net
als Hagar ontvluchten vele Palestijnse
christenen het land.
Maar het gaat Katanacho niet om
slachtofferschap. Hij ziet een hoopvolle transformatie: niet van Sara,
maar van Hagar. Van de engel in haar
woestijn moet ze teruggaan naar haar
meesteres. Het is een aanmoediging
om in de omstandigheden waarin je
leeft, zelf te transformeren: loop er niet
voor weg, maar weersta het kwade
door het goede te doen.
Hagar wordt tot een zegen voor de
familie, die haar en de hele wereld
tot zegen moesten zijn (Gen.12:3). Zo
vindt de rechtvaardigheid van God

haar weg in de wereld, ondanks de
tegenwerking van Sara. “Dit verhaal
spoort Palestijnse christenen aan
om hun ogen af te wenden van de
problemen en ze te richten op de God
in wie zij geloven. Zij kunnen net als
Hagar transformeren tot zegen, zelfs
voor hun onderdrukkers. Daarmee
is onderdrukking niet goedgepraat,
maar wel wordt kwaad met goed
bestreden” (81).
Katanacho is een kenner van de Psalmen. Na de Asafitische Psalmen 73-83
die niet-Joden als vijanden beschouwen – want ‘ze hebben uw heiligdom
in de as gelegd’ (Ps.74:7) – hoort hij
in de Psalmen van Korach een ander
geluid. Op ‘Stort uw toorn uit over de
volken die u niet kennen’ (Ps.79:6)
reageert Psalm 87 door Filistea, Tyrus
en Nubië op te nemen in het goddelijk
visioen: ook zij worden in Sion
geboren. “Een bijbels geluid tegen
vreemdelingenhaat vinden we in de
voorstelling van een samenleving in
Sion, waarin Israël in vrede met deze
volken leeft. [   ] In Sion zijn geen
tweederangsburgers” (84).
Deze gelijkwaardigheid gaat terug
op God. Het staat op gespannen voet
met het nastreven van een Joods
Jeruzalem of een Joodse staat. “Een

onuitvoerbare geografie die is gericht
op het isolement van Joden te midden
van andere etnische groepen wordt
in Psalm 87 ingeruild voor een andere
visie: een samenleving van gelijkwaardige burgers die zich allemaal inzetten
voor recht en gerechtigheid voor allen”
(85).

het zijn vervulling vindt in Christus als
de rechtmatige eigenaar. In de Messias komt het land tot zijn werkelijke,
grensoverstijgende bestemming. Als
anderen zich tot eigenaar maken –
Israël, Palestijnen of wie dan ook – en
andere wegen gaan, zal het land in
zonde gewenteld blijven.

Katanacho, een bescheiden mens die
oprecht leeft met het liefdesgebod
van Jezus jegens je vijand, ontwerpt
een theologie van het land met Jezus
Christus als centrum. Het lijkt me
geen vervangingstheologie: geen kerk
in plaats van Israël. Het is vervullingstheologie: het land bloeit op van geloof, vrede, verzoening en hoop omdat

Palestijnse christenen in het heilige
land proberen bruggen te bouwen.
In het conflict zoeken ze gelovig en
hoopvol naar wegen, die alle mensen
als Gods schepselen goed doen. Als zij
partij kiezen, kiezen ze partij voor Gods
koninkrijk. Verzoening, vrede en hoop
zijn geen utopie-van-misschien, maar
wegen-voor-nu. Inspirerend! Ook in
onze context: is Christus ook eigenaar
van ons land?
ds Hans Baart, predikant in Ommen en een
van de vertalers van Het land van Christus.

“CHRISTUS ALLEEN IS
DE DEFINITIEVE EIGENAAR
VAN HET LAND, EEN PLAATS
NIET GEMAAKT UIT STOF
MAAR EEN PLAATS WAAR
RECHT EN GERECHTIGHEID
ZULLEN HEERSEN”

Yohanna Katanacho.
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KERK

IN ONZE EIGEN MOEDERTAAL
Zondag 27 oktober is het Nationale Bijbelzondag, donderdag 31 oktober is het Hervormingsdag.
Het heeft goede zin dat die data zo dicht bij elkaar liggen, want de Reformatie kan beschouwd
worden als ‘godsdienst van het woord’, een kwalificatie van prof.dr. Willem Frijhoff. Wat mij
betreft dan ‘godsdienst van het Woord’ (dus niet ‘woord’, maar ‘Woord’), wat Frijhoff trouwens
ook bedoelde.

A

ls het goed is, vallen de protestantse kerken, die uit de beweging van de Reformatie zijn
voortgekomen, nog steeds onder de
categorie ‘godsdienst van het woord’.
In het rapport ‘Kerk 2025: Waar een
Woord is, is een weg’ van de Protestantse Kerk in Nederland lezen we:
‘De Bijbel (de Schrift) is het bronboek
van de kerk. Deze getuigt van een
rechtvaardige en liefhebbende God
die zijn weg gaat met Israël en de
volkeren. We raken nooit op de Bijbel
uitgekeken, worden er steeds weer
door verrast. Door de Geest worden
de woorden van dit boek woorden van
leven voor mensen van nu. Alleen door
trouw te blijven aan de getuigen van
de Bijbel (de apostelen en de profeten)
blijft de kerk in het spoor van dit leven.
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Daarom is de Bijbel niet alleen bronboek maar ook toetssteen. Wat gedaan
en gezegd wordt in de kerk, moet
getoetst worden aan het getuigenis
van de Bijbel.’ Het is goed om dit te
benadrukken, nu het gezag van de Bijbel de afgelopen tientallen jaren meer
en meer onder druk is komen te staan.
Dat is gebleken uit het onderzoek ‘God
in Nederland’, dat sedert 1966 verschillende malen uitgevoerd is. In 1966 zag
56% van de respondenten de Bijbel
nog als het Woord van God, in 2015
was dat nog maar 14%.

HET GEZAG VAN DE BIJBEL

Bij het gezag van de Bijbel gaat het
niet om een formele theorie over
de Bijbel, veeleer om het besef, de
ervaring dat God je in Zijn Woord aanspreekt. Zie daarvoor het mooie boek
Lezen en laten lezen van Arnold Huijgen, hoogleraar systematische theologie aan de Universiteit Apeldoorn,
dat onlangs in dit blad besproken is.
Zoals men dat besef, die ervaring op
het Pinksterfeest in Jeruzalem had,
getuige Handelingen 2: 8: ‘Hoe kan
het dan dat wij hen allen in onze eigen
moedertaal horen?’ Overigens: in
het Grieks staat voor moedertaal
‘dialektos’, wat te denken moet geven.
Over ‘dialektos’ gesproken: niet
alleen is het zo dat de Bijbel door de
Reformatie in handen van het volk is
gekomen, terwijl het boek voordien
voornamelijk in handen van de clerus,
de geestelijkheid was. Ook was niet
langer het Latijn, maar de volkstaal
de kerktaal. Natuurlijk heeft de boekdrukkunst een enorme bijdrage aan
die ontwikkeling geleverd.
U weet misschien dat ik van Friese
afkomst ben. Ik ben dan ook erg gehecht aan het Fries, ook als kerktaal.
Ik heb daar onlangs in een lezing in
Leeuwarden en in een serie artikelen

FOTOVERSLAG

in het Friesch Dagblad aandacht voor
gevraagd, en wel ter gelegenheid van
de 150ste geboortedag van dr. G.A.
Wumkes. Hij zorgde samen met E.B.
Folkertsma voor de Friese vertaling
van de Bijbel. Dat was in 1943.
Overigens: in 1978 kwam een nieuwe
vertaling in het Fries uit, de Nije Fryske
Bibeloersetting.
Alweer ruim vijftien jaar in Hellendoorn ben ik helemaal aan het Nedersaksisch als kerktaal gewend. Kerktaal
niet in de kerkdiensten, maar wel bij
wat verder op het kerkelijke erf
gebeurt, vooral op pastoraal terrein.
Autochtone bewoners van de streek
uiten zich vaak het liefst in de moedertaal, in het dialect. Hoewel, dialect?
Enkele weken geleden werd het boek
Nedersaksisch in een notendop
gepresenteerd, ‘Inleiding in de Nedersaksische taal en literatuur’. Op de
achterflap is te lezen: ‘Het Nedersaksisch kreeg in 2018 nationale
erkenning als volwaardige en zelfstandige taal.’ Waarvan akte!

DE TOCHT OPNIEUW BEGINNEN

De Reformatie zorgde voor een nieuwe
impuls voor het kerkelijke leven in
West-Europa. Dat had alles te maken
met het feit dat de beweging het
Woord centraal stelde, in de volkstaal.
Dat Woord moet ook nu nog in het
middelpunt staan, om de kerk ook
vandaag de dag te vernieuwen. Naar
de aloude leus ‘Ecclesia Reformata
Semper Reformanda’, de kerk van de
Hervorming moet altijd hervormd worden. En naar de belijdenis van Gezang
305 / Lied 723, ‘Hervormingslied’:

Kees Bagge
animeerd ovrman sprak gevan zijn domer de begindagen
ineeschap
Ook in de wandelgangenken
was er genoeg te bespre

Namens uitgeverij BDUvakmedia presenteerde
Job van der Mark het
eerste exemplaar van
Confessioneel-Credo

Na de inleidende presentaties volgde
een plenaire bespreking

Zaterdag 5 oktober hielden de Confessionele Vereniging en
het Confessioneel Gereformeerd Beraad een Ontmoetingsmorgen in De Schaken in Nijkerk. Het ambt in de PKN was
het het thema van de goed bezochte bijeenkomst.
Hierbij een klein fotoverslag.

O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.

Tirsa Liefting
lichtte haar visie
op het ambt toe

dr Jan Dirk Wassenaar

Literatuur:
Arnold Huijgen, Lezen en laten lezen.
Gelovig omgaan met de Bijbel;
KokBoekencentrum Uitgevers,
Utrecht; 240 p.; ISBN 9789023958697;
prijs: € 19,99.
Henk Bloemhoff, Philomène Bloemhoff-de Bruijn, Jan Nijen Twilhaar,
Henk Nijkeuter, Harrie Scholtmeijer,
Nedersaksisch in een notendop. Inleiding in de Nedersaksische literatuur;
Koninklijke Van Gorcum BV, Assen;
184 p. ISBN 9789023256670; prijs:€
€ 22,95.

Peter Verbaan en Dirk van
Duijvenbode verzorgden een
ludieke onderbreking
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GEMEENTEWERK

DE WERELD VAN DE HOORDERS
OVER GELUK, ONGELUK EN ZIN VOLGENS DIRK DE WACHTER

Zondag op zondag wordt er door predikanten gepreekt. Als het
goed is, gaat daar een gedegen studie van het Bijbelgedeelte
aan vooraf. Het bezig zijn met de Bijbeltekst, het bestuderen
van de grondtalen en doorspitten van commentaren is voor veel
predikanten een bron van plezier en vreugde in het werk.

W

at een zegen om zoveel tijd te
krijgen om met de Bijbel bezig
te zijn. Heel anders kan het
gevoel worden wanneer de volgende
stap gemaakt moet worden en alle studieresultaten verwerkt mogen worden
tot een preek. Het schatgraven moet
dan verzilverd worden. En dat is geen
gemakkelijke opgave. De boodschap
van het bestudeerde Bijbelgedeelte
moet in verbinding worden gebracht
met de leef –en belevingswereld van de
hoorder. Eeuwenoude woorden moeten
weer tot leven worden gebracht. Om
deze stap niet te groot te maken, is
het goed om de hoorder al in beeld te
krijgen tijdens het proces van preek-

voorbereiding. Ongeacht welke weg in
de preekvoorbereiding wordt gevolgd,
komt vroeg of laat de hoorder in beeld.
Dit vraagt van een predikant dat hij of
zij zich niet alleen maar kan verdiepen
in de Bijbeltekst, maar ook zich uitvoerig bezig moet houden met de hoorder
en zijn of haar context. Alleen op deze
manier komt een predikant met zijn
preken dicht bij de hoorders en is hij/zij
beter in staat het Evangelie te verbinden met het leven van de hoorders.
We kunnen hierbij denken aan de
feitelijke context van de hoorders. Het
maakt nogal een verschil of de kerk
in een agrarisch dorp staat of in een
wijk in een grote stad. Allerlei andere

DIRK DE WACHTER IS PSYCHIATER MET
EEN SCHERPE BLIK OP ONZE CULTUUR
EN ZODOENDE IN STAAT OM DE
‘ACHTERKANT’ VAN HET MODERNE
LEVEN TE TONEN
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aspecten zijn hierbij belangrijk zoals:
opleidingsniveau, geschiedenis en
karakter van de wijk of het dorp, ligging
van de woonplaats in Nederland,
leeftijdsopbouw en lokale gewoontes
en gebruiken,enz.. Het is belangrijk dat
een predikant deze specifieke context
leert begrijpen om zo ook de hoorder
recht te doen.
De vraag naar de hoorder en zijn of
haar context kan nog op een ander
niveau worden gesteld. Dit is de vraag
naar hoe de hoorder denkend, voelend,
verlangend, zoekend en soms vastlopend zijn of haar weg zoekt in het leven.
Het gaat om nadenken over in wat voor
een wereld we leven en op welke manier we proberen invulling te geven aan
ons leven. En daarbij zijn dan weer verschillende vragen te stellen. Wat is juist
in deze tijd belangrijk voor mensen?
Hoe wordt het leven en het samenleven
ervaren? Op welke manier wordt het
leven als zinvol en betekenisvol gezien?
Voor welke dreigingen en uitdagingen
weten mensen zich gesteld? Wat is
voor de hoorder de zegen van deze tijd
en wat de ziekte van de tijd waarin we
leven? Al deze vragen nodigen je uit om
in de huid van je hoorder te kruipen.
Het is proberen om te ontdekken wat
leeft op de bodem van zijn of haar hart.
En ook ontdekken welke kansen en
bedreigingen op hem of haar afkomen.
Voor het nadenken over deze vragen
zou ik niet een te groot verschil maken
tussen de mensen die wel of niet naar
de kerk gaan. Het moderne levensgevoel zit vaak in christenen niet
minder diep verankerd dan in de
seculiere mens. En bovendien kan de
seculiere mens ook zomaar de kerk
binnenstappen.
De vraag wordt dan hoe je het moderne
levensgevoel van je hoorders op het
spoor kunt komen. Bronnen genoeg.
Moderne literatuur, hedendaags
muziek, kunst, televisie –en radioprogramma’s of gewoon een keer de
Story of Happinez lezen.
Toch liever iets wetenschappelijks?
Enkele weken geleden verscheen het
nieuwste boek van de Belgische psychiater Dirk de Wachter: De kunst van
het ongelukkig zijn. Het is een fascinerend boek over hoe de hedendaagse

CULTUUR
mens het zoeken naar geluk tot het
ultieme levensdoel heeft verheven.
Maar ook over de keerzijde en het wel
of niet kunnen omgaan met ongeluk.
Dit alles wordt afgesloten met een
vurig pleidooi om niet naar geluk, maar
eerst en vooral te zoeken naar zin.
Zo schrijft De Wachter:
‘Streven naar geluk als levensdoel is
een vergissing. Streven naar zin en
betekenis, daarentegen, is waar het
leven om draait.’ (p.86)
Dirk de Wachter is psychiater met
een scherpe blik op onze cultuur en
zodoende in staat om de ‘achterkant’
van het moderne leven te tonen. Hij
toont de keerzijde van de ik-gerichtheid
en het individualistisch zoeken naar
geluk. Te denken valt hierbij aan steeds
grotere wordende eenzaamheid onder
mensen. De Wachter pleit voor een veel
minder excessieve levensstijl en nodigt
uit om veel meer het gewone leven te
omarmen, waarin ook wat ongelukkig
kan maken, geïntegreerd wordt. Dit
maakt het leven veel zinvoller. Het helpt
ook om betekenisvoller om te gaan met
tegenslag en de bijvoorbeeld de dood.
Deze lijn volgend pleit De Wachter als
alternatief voor een wereld van iedereen
voor zichzelf, voor een wereld waarin
mensen verbinding met elkaar maken. Dit door te spreken over verdriet,
kwetsbaar durven te zijn in de nabijheid
van een ander en te zorgen voor elkaars
geluk. Geïnspireerd door de filosoof
Levinas wijst De Wachter op het belang
om open te staan voor het appèl van de
Ander en je daaraan te engageren.
Gelukkig wordt je, zo stelt De Wachter,
door je open te stellen voor iemands
ongeluk en je in te zetten voor zijn of
haar geluk. Dit geeft zin aan je leven
en dat is een hoger doel dan enkel en
alleen het bereiken van geluk.
Dit boek is zeer waardevol voor iedereen,
die zich wil verdiepen in de leefwereld
van de hoorder. Het geeft je zicht op
de moderne mens in zijn grandeur en
misère. Maar ja, elke theoloog weet ook
dat we er dan nog niet zijn. Er is een
boodschap te vertellen. Het evangelie
mag gedeeld worden. Dat is niet alleen
maar een opgave, maar ook een gave.
Juist door je te verdiepen in de leefwereld van de hoorder, die vol is van
het moderne levensgevoel, ontdek juist
ook hoe je hoorders, misschien wel
meer dan ze beseffen, de boodschap
van Gods onvoorwaardelijke liefde
nodig hebben.
ds Roberto Buijs

N.a.v. Dirk de Wachter, De kunst van
het ongelukkig zijn. Tielt 2019

HET TOTAALPLAATJE
In het Musée de l’Orangerie in Parijs hangen de waterlelies van
Claude Monet (1840-1926): meterslange schilderdoeken in een
ovale ruimte, waarvan sommige meer dan 12 meter breed zijn.
Toen Monet deze serie gigantische schilderijen van waterlelies
maakte, was zijn zicht sterk verslechterd. Eerder had hij het
schilderen al opgegeven, totdat een vriend hem aanspoorde toch
weer de schildersezel op te zetten en de kwast op te pakken.

Z

ijn schilderstijl bleek ook met
minder zicht goed toe te passen,
het gaat bij het impressionisme
immers niet om de details, maar
juist om de eerste indruk. Overigens
veranderde één ding wel sterk: het idee
van het impressionisme om een snelle
impressie weer te geven van wat je
op dat moment zag, verdween in deze
serie bij Monet. Hij meende altijd dat
er nog wel wat te verbeteren was aan
deze doeken. Daarom lukte het hem
niet ze als voltooid te beschouwen. Of
beter gezegd: hij kon er geen afscheid
van nemen.
De schilderijen uit deze serie van waterlelies zijn de beroemdste werken van de
impressionistische schilder Monet. Zijn
schilderstijl wordt gekenmerkt door het
gebrek aan details. Het zijn een soort
vlekken, grof geschilderde kleurvlakken, die aan elkaar geregen en van
afstand bezien ineens een voorstelling
vormen.
Wie dichtbij staat kan van alles in de
vlekken vinden: haren van de gebruikte
penselen, klodders verf, soms zelfs de
kleuren die gemengd werden. Maar het
blijven vlekken. Van dichtbij is er geen
voorstelling van te maken wat het is.
Of de vlek bij een boom, het zonlicht,
het water of juist een van de waterlelies
hoort: wie zal het zeggen? Een schilderij van Monet zou totaal ongeschikt
zijn voor een legpuzzel – of juist heel
geschikt voor de gevorderde puzzelaar.
Pas wanneer je afstand neemt, de
vlekken in het grotere geheel ziet en het
gehele schilderij tot je neemt, wordt het
meer dan lukraak geplaatste kleurvlakken. Dan wordt het kunst, een
beeld, een verhaal.

LUKRAAK GEPLAATST

Bij sommige Bijbelverhalen lijkt dat
soms ook wel zo. Het oecumenisch
leesrooster reikte de laatste tijd alternatieve lezingen aan uit 1 Samuël over
David. Die verhalen van David, en soms
ook andere Bijbelteksten, lijken haast
op lukraak geplaatste kleurvlakken.
Verhalen die op zichzelf, zonder context, maar vreemd zijn en ons eigenlijk niets lijken te zeggen. David doet
zich voor als een krankzinnige. David
loopt mee in de parade van Filistijnse
soldaten die gaan vechten tegen Israël.
David pleegt overspel met Batseba en
laat daarna diens echtgenoot op het
krijgsveld sneuvelen.
Het zijn een soort vlekken. Lelijke
vlekken zelfs in het leven van David.
Het zijn Bijbelteksten met rafelige
randen en het gaat over mensen die
niet echt lekker in het beeld van een
rechtvaardige en liefdevolle God lijken
te passen. En toch vormen deze vlekken
samen de mens David, die door God
uitgekozen en gezalfd was. In het geheel vormen die verhalen een beeld van
David, de koning van Israël, die voorvader van de Messias mocht zijn. In het
totaalplaatje passen die vlekken in de
weg die God gaat met mensen. Mensen
die – als je ze tot in detail bestudeert –
uit allemaal vlekken bestaan. En toch is
het totaalplaatje een prachtig verhaal,
de heilsgeschiedenis. Een vlekkerig
beeld van de weg die God gaat met
mensen, die het allemaal niet perfect
voor elkaar hebben. Zo beschouwd
ontdek je dat Gods verhaal gigantisch
breed is, veel groter dan je op het
eerste gezicht zou denken.
ds Annelieke Warnar

11

WERELDWIJD

CHRISTUS LANGS
INDISCHE WEGEN

Het zal meer mensen overkomen: in je kast staat een boek dat je wilt lezen, maar je bent er
nog nooit aan toegekomen. In mijn boekenkast staat zo’n boek: oud, versleten, vergeeld.
Geschreven in oud ‘Nederlandsch’. ‘Christus langs den Indischen Heirweg’ is de titel. Een
uit het Engels vertaald boek van Eli Stanley Jones. Het boek is een belangrijk markeringspunt in de geschiedenis van de zending. ‘Dat moet ik lezen’, dacht ik. Nu kwam het er van.

S

tanley Jones is een Amerikaanse
methodistische prediker. Hij werd
geboren in 1887. In zijn jeugd
was hij geen lieverdje. Met een groep
kwajongens wilde hij een evangelisatiebijeenkomst verstoren. Het liep anders.
De jonge Eli werd zó gegrepen door de
woorden van de prediker, dat hij zijn
leven aan de Heer overgaf.

PREDIKER

Stanley Jones voelde zich geroepen om
predikant te worden. Zijn eerste preek
was – naar eigen zeggen – geen succes.
Hij raakte bij het uitspreken totaal de
kluts kwijt. ‘Vrienden, ik heb gemerkt
dat ik niet preken kan, maar ik heb Jezus
Christus lief’, waren de woorden die hem
nog over de lippen kwamen. Dit ‘lesje
bescheidenheid’ vergat hij nooit meer.
Preken kon hij wel degelijk. Niet voor
niets werd zijn bijnaam ‘Billy Graham
van India’. Iemand schat dat Stanley
Jones in zijn leven pakweg 60.000 keer
een menigte heeft toegesproken. Veel
van zijn preken zijn verwerkt in de vele
boeken, die hij op zijn naam heeft staan.

INDIA

Het eerste boek dat hij schreef heeft de
grootste impact gehad. Er zijn meer dan
een miljoen exemplaren van ‘The Christ
of the Indian Road’ verkocht. Stanley
Jones schreef het in 1925 toen hij – na 17
jaar zendingswerk – op verlof was in de
VS. In het boek geeft hij een terugblik op
zijn werk als zendeling in India. In 1907
was hij uitgezonden door een methodistische zendingsorganisatie. In de eerste
jaren werkte hij vooral onder de onderste
laag van de samenleving. Maar op een
dag ontmoette hij iemand uit de hogere
kasten, die hem aanraadde het ‘hogerop’
te zoeken.
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METHODE

De methode die Stanley Jones gebruikte:
hij bracht mensen bij elkaar in openbare
bijeenkomsten. Liefst niet in een kerk,
maar op ‘neutraal’ terrein. Hij vroeg een
invloedrijk persoon uit dorp of stad als
gespreksleider. Stanley Jones hield zijn
betoog over een geestelijk onderwerp.
Achteraf was er gelegenheid tot vragen
stellen. Volgens hem sloot deze methode
direct aan bij de Indische sfeer. Veel mensen in India zijn belangstellend en willen
graag over geestelijke zaken debatteren.

GANDHI

In die tijd maakte India nog deel uit van
het Britse Rijk. De eerste tekenen van
nationalistisch verzet werden zichtbaar.
Grote leider was Mahatma Gandhi.
Stanley Jones ontmoette hem en was
zeer onder de indruk. Gandhi was geen
christen, maar is wel ‘het middel geweest waardoor bij velen belangstelling
in Christus gewekt is’. In zijn strijd voor
vrijheid, zijn mededogen met de armen
en verzet tegen het kastenstelsel zag
Stanley Jones de geest van Christus
werkzaam. In de geweldloze methode
van Gandhi en diens geduldige manier
van omgang met tegenwerking zag
Stanley Jones zelfs het kruis van
Christus. ‘Indië heeft de betekenis
gezien van het kruis in één van haar
eigen zonen’.

CHRISTUS

De prediking van Stanley Jones is
samen te vatten in één woord: Christus. Hij was ervan overtuigd dat niet
een ‘christelijke leer’ en zeker niet een
‘westers christendom’ de inhoud is van
de verkondiging. Geef aan India Christus
zélf. Een ‘ontbolsterde’ Jezus, ontdaan
van allerlei schillen die Hij in de loop

van de kerkgeschiedenis gekregen heeft.
De westerse ‘beschaving’ heeft een
kwade reuk in het oosten. Dit vooroordeel heeft een harde kern van waarheid.
India, zo was zijn stellige verwachting,
is zelf prima in staat om Christus en zijn
boodschap een eigen vorm te geven.

HOOP

Geef Christus aan India. Stanley Jones
had er grote verwachtingen van. Zijn boek
ademt een bijna naïef optimisme. Hij vertelt vol geestdrift hoe juist de geestelijke
bovenlaag van de bevolking positief staat
tegenover de boodschap van Christus.
Geen wonder, vindt Jones, want Christus
is niet alleen vervulling van de Joodse
Wet, maar ook vervulling van het streven
van alle godsdiensten. De dorst van ieder
mens naar liefde, rechtvaardigheid en

mededogen wordt gelest door Hem, die
de Weg, de Waarheid en het Leven is.

VORM

Eén van de vormen uit India die het
geloof in Christus kan aannemen is die
van de ashram. Een ashram is een leefgemeenschap van zoekende mensen die
zich wijden aan meditatie en bezinning.
Een ronde tafel is daarbij het symbool:
ieder mens brengt zijn eigen wijsheid in
vanuit zijn eigen traditie. Samen zoeken
naar de waarheid. Stanley Jones is er
vast van overtuigd, dat dé Waarheid,
Jezus Christus, overwint.

ASHRAM

Aan het wereldwijd gestalte geven van
deze christelijke ashram-beweging (ook
in Nederland) heeft Stanley Jones een

groot deel van zijn verdere leven gewijd.
Uiteindelijk bleef hij altijd verknocht aan
zijn eerste liefde: India. Toen hij ernstig
ziek werd, was zijn laatste reis naar India,
waar hij overleed in 1973. Geheel volgens
de tradities van India werd zijn lichaam
gecremeerd. De as werd overgebracht naar
Amerika en daar bijgezet. Hij heeft de hoop

‘VRIENDEN, IK HEB GEMERKT
DAT IK NIET PREKEN KAN,
MAAR IK HEB JEZUS
CHRISTUS LIEF’
nooit opgegeven dat India ooit Christus zal
omarmen. Met de laatste woorden uit zijn
eerste boek: ‘Indië begint te wandelen met
den Christus, die gaat langs de Indische
wegen. Een triumftocht zal het worden’.
ds Hans van Dalen
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BIJZONDERE POST

NOTIES VAN VERLANGEN
OVER EEN KERK DIE ERNAAR VERLANGT ZICHZELF TE ZIJN
Het is typisch ‘confessioneel’ om in een tijd waarin er van
alles verandert in kerk en samenleving, in een tijd waarin de
geest van de tijd uit steeds andere hoeken lijkt te waaien,
na te denken over “kerk”. Hoe is de kerk een plek waar de
tijdgeest gepeild, en indien nodig ontmaskerd wordt? Waar
gaat de kerk mee in veranderingen, en waar moet ze juist
níet veranderen om zichzelf te kunnen blijven? En zijn er
misschien ook veranderingen die helpen bij jezelf blijven?
Ook aan de universiteit wordt daarover nagedacht.

N

u ik ga zitten om mijn rubriek “Bijzondere post” in ons gezamenlijke
blad te gaan vullen, besef ik dat ik
me voor een groot deel van de lezers even
voor moet stellen. Ik schrijf deze opstellen
vanaf een “bijzondere post”: sinds nu alweer zeven jaar ben ik verbonden aan de
bijzondere leerstoel die de Confessionele
Vereniging heeft mogen stichten aan de
theologie-opleiding van de Rijksuniversiteit te Groningen. Ik mag daar laten zien,
aan universitaire collega’s en aan theologiestudenten, aan predikanten in spe, dat
goed denkwerk en belijdend in de kerk
staan uitstekend samen kunnen gaan.
En de vraag “wat is kerk eigenlijk” is daarbij dus een belangrijk onderwerp. Want
“kerk” zou wel eens de plek bij uitstek
kunnen zijn waar we het hoofd koel houden en tot goed denken bevrijd worden.
Maar “kerk” gaat natuurlijk niet alleen
over denken maar ook en vooral over een
brandend hart (Lukas 24:32). En aan universiteiten ontstaat steeds meer het besef
dat je ook daarover na kunt denken: over
brandende harten. Daarbij spreekt het
hart dan zelf ook een woordje mee – die
ruimte moet er ook zijn. Op welke plekken
worden brandende harten gevormd, gericht, gevoed? Dat is een vraag waar ook
de universiteit graag over meedenkt. Zou
de kerk zo’n plek kunnen zijn? Mag de
maatschappij op dat gebied wat vragen
van de kerk? Is een maatschappij die van
de kerk nooit vragen en uitspraken hoort
op hartsniveau niet terecht teleurgesteld
in de kerk? En mag de maatschappij
geen kritiek van de kerk verwachten als
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er allerlei harten ontbranden in wel erg
menselijke hartstochten? Hoe blijft de
kerk daarin kerk? Wat vraagt de theologie
op het vlak van brandende harten eigenlijk van de kerk, en wat vraagt de kerk van
de theologie? Een hele reeks vragen die
ik op mijn leerstoel aan de orde mag (en
ook moet) stellen.

NOTIES

Een klassiek uitgangspunt bij het spreken
over kerk wordt gevormd door de vier
‘noties’ over de kerk die in de belijdenis van Nicea-Constantinopel staan:
“Wij geloven één heilige, algemene en
apostolische kerk.” Eén, heilig, algemeen
en apostolisch. Als één van die gezichtspunten in een kerkelijke gemeenschap
buiten zicht raakt, gaat de kerk aan haar
wezen voorbij en dreigt ze op te houden
met kerk te zijn, met zichzelf te zijn dus.
Voorbeeld: een kerk die er alleen maar wil
zijn voor één bepaalde bevolkingsgroep,
verloochent het kenmerk van “algemeenheid” (katholiciteit) en dreigt daarmee op
te houden kerk te zijn.
Ik ben er al een tijdje aan gewend om
die vier noties in de gaten te houden als
ik over de kerk nadenk. Maar pas las ik
er toch weer iets nieuws over. Een benadering die voor mij een eye-opener was.
De vier noties, zo schrijft Amy Plantinga
Pauw in haar boek Church in Ordinary
Time: A Wisdom Ecclesiology (2017,
p. 122), zijn ook kenmerken van verlangen (“marks of longing”): ze drukken
niet alleen uit wat de kerk is, en ze geven
niet alleen de richting aan waarin de

kerk denkt en belijdt, maar ze geven ook
uitdrukking aan waar de kerk naar verlangt. Waar het hart voor brandt. De kerk
verlangt ernaar, zichzelf te zijn. Eén. En
heilig. En algemeen en apostolisch.
Natuurlijk is het al sinds Nicea-Constantinopel duidelijk dat de kerk in haar
tastbare vormen ook altijd onenig, onheilig, bekrompen en in zichzelf gekeerd
kan zijn, en maar al te vaak ook is. De
eenheid, heiligheid, algemeenheid en
apostoliciteit die we belijden en die altijd
op de één of andere manier ook wel in
de kerk aanwezig zijn, zijn toch ook heel
vaak verborgen achter een hele dikke
laag nevels, mist, en misstanden. Die
vier noties geven de richting aan waarin
de kerk altijd aan zichzelf moet blijven
werken (de kerk van de reformatie moet
altijd opnieuw gereformeerd worden,
ecclesia reformata semper reformanda).
Dat was al langer helder voor me.
Maar dat we onze verlangens, als kerkelijke gemeenschap, ook mogen (en
moeten) laten vormen naar die vier noties, dat drong door de bewoording van
Plantinga Pauw als nieuw tot me door.
We kunnen in de kerk niet volstaan met
intellectueel te checken of we die vier
noties wel in de gaten houden. We zullen
onszelf ook de vraag moeten stellen of
we naar die mooie kenmerken verlangen.
En alleen het stellen van die vraag werkt
al vormend. Het gaat in de vragen rondom “wat kerk is” inderdaad om brandende harten! Als er harten branden voor de
eenheid van vele verschillende groepen,
en voor de heiligende inbreng van de
apostolische traditie – dan gaat daar wat
vanuit. Dat is al eeuwenlang het geval.
prof dr Edward van ’t Slot, namens de
Confessionele Beweging bijzonder hoogleraar
aan de Rijksuniversiteit Groningen

U kunt het werk van prof. Van ’t Slot in
Groningen altijd steunen via een gift,
of bijvoorbeeld via een collecte. Het
rekeningnr. van het Leerstoelenfonds te
Breukelen is NL23 INGB 0006 5979 34.
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Namens de redactie onze hartelijke dank
voor uw veelvuldige respons op ons
eerste nieuwe nummer! De leesbaarheid
was daarin het belangrijkste item. Daar
hebben we natuurlijk meteen iets mee
gedaan en u leest reeds het resultaat! De
verdeling invulling door Credo en door
Confessioneel was ook een vraag. Daar
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voor open. Voor de helderheid: ds Wim
Scheltens is nu hoofdredacteur en ds
Dirk van Duijvenbode eindredacteur. We
nemen afscheid van Barbara Broeren die
trouw en zorgvuldig de rubriek Jongeren
verzorgde. We wensen haar zegen en
vreugde bij haar intensieve studie, die
nu haar volledige aandacht vraagt. De
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bijdragen van de Studenten en door de
kindernevendienst organisatie Vertel het
Maar.
Namens de redactie, ds Dirk van Duijvenbode
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