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4 Kerk in beweging | Jan Kuiper
 Bijbelstudie Kerk zijn in de 21e eeuw en ons leven geven en toewijden aan 

Gods eer. Dat willen we. Maar de wereld om ons heen verandert en wij 
veranderen mee. Kijk dus vanuit de bijbel naar het grondpatroon van de 
kerk, hoe de heilige Geest werkte in de eerste gemeenten. 

8 Beweging in de kerk | Jan Kuiper
 Uitwerking Er komt een nieuwe manier van kerkzijn: we besteden onze 

tijd op een andere manier, we gebruiken moderne hulpmiddelen, we 
richten ons leven anders in. Dat gaat niet zonder pijn, zeker niet nu we er 
nog middenin zitten en zoekende zijn. De uitdaging is voor de kerk om 
ondertussen zichzelf te zijn, dat is: lichaam van Christus. 

12  Plicht of fun| Riet Steenbergen-Busstra
 Interview Druk, druk, druk. Herken je dat? Zo is onze moderne 

maatschappij. We kunnen ons de vraag stellen of deze drukte invloed 
heeft op ons geloof en op ons kerkzijn. Charlotte Scholtens was bereid om 
haar gedachten daarover te delen. 

16 Waarom werden wij geen Lutheranen | Huib Noordzij
 En zó voort Volop aandacht voor Luther en zijn werk. Wij koesteren een 

diepe bewondering voor deze man. Een reformator pur sang. Hij wist het 
niet alleen, maar hij durfde het ook publiekelijk te zeggen. En toch, in de 
Nederlanden was de invloed van Luther maar beperkt.
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 In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in.

Want u, Heer, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis.

Psalm 4 : 9
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Tijdsdruk

D ruk, druk, druk… wie kent niet dit antwoord op de vraag hoe het met 
iemand gaat. Onze maatschappij is druk en legt een druk op mensen. 

Het is algemeen bekend en er wordt veel over geschreven. Ik vertel u dus niets 
nieuws in deze WegWijs. Toch valt er wel een spannende vraag te stellen: hoe 
verhoudt zich deze permanente drukte tot ons geloof? Daar willen wij ons op 
bezinnen.

Er wordt beslag gelegd op onze tijd. We kunnen gemakkelijk wijzen naar de 
jeugd, die opgeslokt wordt door de social media. Maar, kijk eens kritisch 
naar jezelf, hoe veel tijd brengen wij door voor de tv, achter pc of tablet, met 
whatsapp met (klein-) kinderen en aan de telefoon met familie? Hoeveel tijd 
besteden wij, daarmee in verhouding, aan bijbellezen, bijbelstudie en gebed?

Nog belangrijker dan de tijdsdruk vind ik de prestatiedruk die de huidige 
maatschappij op ons legt. Want ook die is, in de loop van de jaren alleen maar 
toegenomen. Nu er zoveel vrouwen een betaalde baan hebben, naast hun 
huishouding, komt al het vrijwilligerswerk lelijk in het gedrang. Zou de overheid 
zichzelf in de vingers hebben gesneden met haar streven om alle vrouwen 
aan het werk te krijgen. Ze dacht zeker dat wij, als huisvrouw, maar een beetje 
thuis zaten te niksen. Maar wij zorgden voor man en kinderen, ouders, oude 
tantes, gemeenteleden, buren en eenzame oudjes in de straat, en noem maar 
op…. We worden geacht dat nog steeds te doen, maar dan wel náást onze 
baan. En wat te denken van de druk die er ligt op werknemers, die bijvoorbeeld, 
ook ’s avonds en in het weekend hun mail moeten bijhouden. Van scholieren 
en studenten die minimaal een Havo of Hbo-opleiding moeten doen. Van 
kinderen, die op de kleuterschool al een Cito-toets moeten maken. Kortom, de 
verwachtingen zijn hoog gespannen, en daar willen of moeten we allemaal aan 
voldoen.

Eeuwen geleden was dat niet anders. Want de Here Jezus zei het al: “komt 
allen tot mij, die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven”. Dat is wat 
wij boven alles nodig hebben en ook zelf moeten zoeken: rust bij God. Bij 
Hem hoeven wij niet te presteren, niet te voldoen aan verwachtingen. Bij Hem 
mogen we komen met een vermoeid hart en lege handen. Om ze door Hem te 
laten vullen met liefde, goedheid en genade. Rust!

Katrien Janssens-Salomons, 
voorzitter Bijbelstudiebond

Bij Hem 
hoeven wij 

niet te 
presteren
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BIjBelstudIe | jan KuIper

W e beginnen met de bron van 
alles: de Bijbel. Handelingen 2 

geeft een beeld van de eerste chris-
telijke gemeente. In vers 42 is het zo 
samengevat: ‘Ze bleven trouw aan het 
onderricht van de apostelen, vormden 
met elkaar een gemeenschap, braken 
het brood en wijdden zich aan het 
gebed’. Vier grondtrekken van de kerk 
worden daarin zichtbaar. Wat daarbij 
opvalt is dat de band met Christus en 
met elkaar gelijk opgaat. Een factor 
daarbij was vast dat die gemeente 
pas begon en binnen de kortste keren 
apart kwam te staan van de omgeving. 
Dat versterkt het wij-gevoel. Maar ook 
in een heel andere omgeving dan toen 
zijn ze belangrijk. Het zijn niet voor 
niets grondtrekken. En ook vandaag 
leven we in een tijd waarin de kerk 
apart is komen te staan. Voor vandaag 
ligt er dan de uitdaging om bij alle 
veranderingen in de manier van kerk-
zijn dit grondpatroon te laten zien. De 
menselijke factor (elkaar herkennen) 
en de geestelijke horen bij elkaar. Hoe 
doe je dat in je eigen gemeente?

Gereformeerd anno 2017
Misschien vind je dit veel te weinig: we 
zijn toch niet voor niets gereformeerd? 
Even een paar opmerkingen. De 
gereformeerde kerk zoals we die in 
de praktijk kennen, bestaat nog niet 
zo lang: zo’n honderdvijftig jaar (zie 
Uitwerking). Daarvoor was er een 
andere gereformeerde praktijk. Langer 
geleden, in de zestiende eeuw, is diep 

nagedacht over het grondpatroon van 
de kerk van de Reformatie. Voor wie 
zich daarin verdiept, is het opvallend 
hoe na de lange middeleeuwen er een 
compleet nieuwe structuur voor de 
kerk gegroeid is. En dat binnen enkele 
tientallen jaren. Een structuur waarin 
men zich nauw wilde aansluiten bij dat 
grondpatroon in Handelingen 2.  
Zie bijvoorbeeld zondag 38 over  

Kerk in beweging 
Het zal iedereen opvallen: de kerk verandert. Net als de wereld om haar heen. 
De kerk vindt soms maar moeizaam nieuwe ambtsdragers en vrijwilligers, 
datzelfde geldt voor de voetbalvereniging. Die constatering maakt dat je 
misschien anders dan vroeger moet kijken naar de manier waarop wij, kerkleden, 
onze tijd invullen. We zingen nog steeds graag: Neem mijn leven, laat het Heer, 
toegewijd zijn aan Uw eer. Maar de diverse generaties vullen het anders in. Het 
prikkelt om na te gaan hoe de Bijbel helpt bij dit gesprek en wat de achtergrond 
van die verandering is.

Als je als kerk je in een overgangssituatie bevindt – en daar gaat de 
Uitwerking over – heb je te maken met een enorme verscheidenheid aan 
ideeën en opvattingen die soms elkaar tegenspreken. 
• Dat zie je tussen gemeenten die elk op hun eigen manier iets willen 

laten zien van wat het betekent kerk van Christus te zijn. Er is allang 
geen uniforme structuur meer. Denk alleen al aan de manier waarop 
het ambt van oudste/ouderling in de praktijk ingevuld wordt. De ene 
gemeente kiest voor het klassieke model, de buurgemeente heeft 
naast de ouderlingen een team van werkers in het pastoraat. 

• Dat zie je ook binnen gemeenten, zeker als je daarbij te maken 
hebt met verschillende generaties, dus met verschillende 
levensgeschiedenissen. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. 
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neemt niet weg dat het goed is om bij 
het zoeken naar nieuwe vormen van 
kerkzijn dat voorop te stellen. Laat 
die nieuwe gemeenschap een veilige 
omgeving zijn. Dat draagt ook bij 
aan de ervaring van verbondenheid 
onderling. Paulus geeft in 1 Korintiërs 
13 daarover heel praktische tips: 
de liefde denkt van de ander geen 
kwaad… Laat er een gemeente zijn 
waarin het veilig is voor iedereen om 
zijn of haar inzichten vanuit de Bijbel 

naar voren te brengen. Geef je elkaar 
die ruimte?
 

Laat die nieuwe 
gemeenschap een 
veilige omgeving zijn

De keerzijde daarvan is dat dit pijn 
doet. Even oprecht als zuster A haar 
standpunt naar voren brengt, doet 

de kerkdienst, maar denk ook aan  
de kenmerken van de ware kerk  
(art. 29 NGB). Het onderricht van de 
apostelen staat voorop. Voor vandaag 
betekent dit dat we niet te snel het 
kind van de gereformeerde opzet met 
het badwater van de tijdgebonden 
vormgeving moeten willen weggooien. 
En tegelijk moeten we de tijdgebonden 
vormgeving niet verwarren met de 
gereformeerde opzet. Dat geeft lucht 
voor het gesprek. 

Gemeenschap: 
veiligheid en pijn
‘Bij mij ben je veilig’. Dat zegt 
David tegen de priester Abjatar, die 
ontkomen was aan de moordpartij 
van Saul, 2 Samuël 22: 23. Zijn 
groep vluchtelingen vormde een 
schuilplaats in de wildernis voor wie 
geen plek meer had in de Israëlitische 
samenleving onder Saul. Dat waren 
grote woorden die David zelf niet 
kon waarmaken. Evenmin als wij dat 
kunnen waarmaken, ondanks alle 
inzet voor een veilige kerk. Maar dit 
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broeder B dat met een tegengesteld 
standpunt. Dat kan frustrerend zijn. 
Misschien wel verlammend. Wat 
betekent eenheid binnen de gemeente 
waarom Christus zo indringend bidt in 
Johannes17? Nu doet Hij dat vlak voor 
zijn worsteling in de olijvenhof. God de 
Vader en de Zoon zijn beide gericht op 
het plan om mensen te verlossen door 
het lijden van de Zoon. De eenheid van 
beide kost de mensgeworden Zoon 
zijn leven. Wij danken ons leven aan 
de worsteling van Jezus om een te zijn 
met het plan van God 

De band met elkaar 
in de kerk loopt via 
het Hoofd ervan

Als het er dan om gaat dat we nieuwe 
vormen van gemeenschap vinden, 
mag het ons ook pijn doen. Het hoort 
bij de beleving van de gemeenschap 
dat je bereid bent om te lijden aan 
de kerk. Dan zul je ook merken dat je 
elkaar ontmoet op een dieper niveau 
dan gedeelde voorkeur voor dezelfde 
muziek in de kerk, om maar een 
voorbeeld te noemen. 

Principe en praktijk
De kerkelijke papieren zijn er helder 
over: de band met elkaar in de kerk 
loopt via het hoofd ervan: Christus; 
de heilige Geest laat je die ervaren. 

Samenvatting
Kerk zijn in de 21e eeuw en ons leven geven en toewijden aan Gods eer. 
Dat willen we nog steeds, maar dat dit aan verandering onderhevig is, 
daar moeten we niet van opkijken. De wereld om ons heen verandert en 
wij veranderen mee. Kijk dus vanuit de bijbel naar het grondpatroon van 
de kerk, hoe de heilige Geest werkte in de eerste gemeenten. En bedenk 
dat ook onze gemeente door diezelfde Geest wordt geregeerd. Zo blijft de 
kerk herkenbaar aan wat de Heiland zelf heeft meegegeven.

Het avondmaal is daarbij heel 
belangrijk. Vraag en antwoord 76 van 
de Heidelbergse Catechismus brengen 
dat onder de aandacht met krachtige 
woorden: wij worden door één Geest 
geregeerd en worden steeds meer met 
Christus’ lichaam verenigd, zodat we 
vlees van zijn vlees en been van zijn 
gebeente zijn. De catechismus wijst 
daarmee op de eenheid die een man 
en vrouw in het huwelijk ervaren, al 
zijn ze misschien in afstand van elkaar 
gescheiden. Maar de praktijk wijst 
een andere weg: in de ervaring van de 
gemeenschap van de heiligen speelt 
het wij-gevoel een heel belangrijke rol. 
En dat wordt steeds sterker. Hoe is 
dat in je eigen gemeente. Hoe ga je 
hiermee om? 

De paradox
Terwijl de kerkelijke praktijk laat 
vermoeden dat de horizontale band 
voor veel mensen voorop staat, legt 
de Bijbel de nadruk op de eenheid 

met Christus door de Geest en in 
die weg met elkaar. De richting voor 
de toekomst lijkt dan helder: daar 
moet weer nadruk op gelegd worden. 
Maar dat kan alleen als je rekening 
houdt met de verandering in cultuur. 
Je kunt je boodschap dat er meer is 
dan het sociale aspect daarbij alleen 
kwijt als je ermee rekent dat juist dit 
aspect de deur is waardoor je bij de 
mensen binnenkomt. Net zo goed bij 
kerkmensen. Dat heeft iets van een 
paradox: een schijnbare tegenstelling. 
De boodschap over de gemeenschap 
met Christus en zo met elkaar kun 
je alleen kwijt als je rekent met een 
cultuur die op de gemeenschap met 
elkaar alle nadruk legt. En die ook 
nog eens andere vormen van elkaar 
ontmoeten heeft. 

Drs. J.H. Kuiper, Praktijkcentrum
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Hoofd Hart Handen

n	 	Waaruit bestaat de eenheid, waar 
Jezus om bidt in Johannes17? 

n	 		Is eenheid-horizontaal een voorwaar-
de voor eenheid-vertikaal?

n	 	Vergelijk het begrip gemeenschap der 
heiligen vroeger en nu: het avondmaal 
vieren, elkaar (h)erkennen.

n	 	Als je je houdt aan het grondpatroon 
van de eerste gemeente, is er dan 
ruimte voor verschillende standpun-
ten? Toen was het onderricht van de 
apostelen voldoende. Wat is het ver-
schil met de kerk van tegenwoordig? 
Is dit een positieve verandering?

n	 	Lees de Heidelbergse Catechismus 
vraag en antwoord 34; is er nog ruimte 
voor die Heer, in de kerk van nu?

n	 	Hoe geef jij invulling aan 
het wij-gevoel in jouw 
geloofsgemeenschap?

n	 		De maaltijd delen is belangrijk 
in het samenzijn van Jezus met 
zijn discipelen. Zie Marcus 
14: 12-31 en Johannes 21. Is dit 
een voorbeeld om te volgen? 
Dus vaker dan de ‘verplichte’ 
avondmaalsvieringen? 

n	 	Wat kost het je om bij de 
gemeenschap van Jezus te horen,  
en wat levert het je op?

n	 	Is lijden een gevolg van het 
zoeken naar eenheid? En hoe 
kun je dit rijmen met een veilige 
kerkomgeving? Veiligheid sluit pijn 
en lijden toch uit?

n	 	Een transitie van oud naar nieuw 
is omkeerbaar, dan heet het retro. 
Hoe zit dit met de kerk? Zijn 
veranderingen daar niet terug te 
draaien, wanneer je merkt dat 
iets niet werkt of niet meer werkt? 
Gebruik jij de bijbel als weegschaal, 
om vernieuwingen te toetsen? 

n	 		Tijd voor de kerk = tijd voor God. 
Mag/kun je nee zeggen wanneer 
vanuit die gemeenschap een beroep 
op je gedaan wordt? Of ben je dan 
ongehoorzaam aan God?

n	 	Maak je binnen jouw geloofs-
gemeenschap gebruik van de gaven 
die de Geest jou geschonken heeft? 
Herken je ze ook als Zijn gaven? 
En past dit binnen het veranderde 
kerkzijn van vandaag? 

hoofd hart handen | Jent van Ommen

Opdracht
n	 		Ga in je eigen geloofsgemeenschap na, hoe jij de warme liefde van Gods 

genade kunt uitdragen. Zie 1 Johannes 2: 5,6.

 
Stellingen
n	 	Het lichaam van Christus is niet meer vorm te geven in deze moderne tijd. 

Hoofd, handen, voeten zijn een eigen leven gaan l(ij)eiden.
n	 	De kerk is niet maakbaar. Ze wordt vergadert in Christus door de heilige Geest. 

Zie HC zondag 21.
n	 	Het grondpatroon van de eerste gemeente is te herleiden tot één belangrijk 

kenmerk: een liefdevolle gemeenschap, met Jezus als middelpunt!
n	 	De kerk is geen Action, waar je nieuwigheden kunt halen en over een half jaar 

weer kunt afdanken.

Voor werkvormen: www.steunpuntbijbelstudie.nl
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uItwerKIng | jan KuIper

Wie boven de veertig is, heeft het nog meegemaakt: de tijd van de langspeelplaten. 
Maar eind jaren tachtig kwamen de eerste CD’s. Eerst nog als nieuwigheid, maar 
binnen vijf jaar wist je bijna niet beter. We stapten over op een nieuwe manier 
om muziek op te slaan. Van analoog naar digitaal. Ergens in die jaren lag er een 
kantelpunt: op dat moment werd duidelijk dat de toekomst in het digitale lag. 
De muziek bleef maar de vorm veranderde. Zo’n verandering heet een transitie. 
En daarbij gaat het om veel meer dan wisseling van geluidsdragers. We maken 
die transities op allerlei gebied mee. Denk ook aan de veranderingen rond de 
energievoorziening.

Beweging in de kerk
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Ook binnen de kerk hebben we met 
zo’n transitie te maken. We ken-

den, in ieder geval binnen de GKv, een 
strak georganiseerde gemeenschap. 
Bijbelstudie deed je op een vereniging, 
van mannen of jongelingen. Later 
werden, wat schoorvoetend eerst, ook 
meisjes- en vrouwenverenigingen opge-
richt. Ze werden eerst samengevoegd, 
eind vorige eeuw, en sinds het jaar 
2000 kun je merken dat ze nogal eens 
verdwijnen en dat bijbelstudie op een 
andere manier moet worden ingevuld, 
al zijn er nog heel veel bijbelstudiever-
enigingen over.

wel elkaar in de 
sportzaal ontmoeten, 
maar individueel 
bezig zijn

Deze manier van kerkzijn paste heel 
goed bij de negentiende eeuw, toen 

opmerken opeens een heel zware 
lading. Je denkt er niet over als de 
koster nieuwe koffie moet aanschaffen 
(hoewel ook daaraan een principieel as-
pect zit), maar als het gaat om vormen 
van omgang met elkaar, is het goed om 
onderscheid te maken. Wat maakt dat 
je samen koffiedrinken na de kerkdienst 
ervaart als gemeenschap der heiligen? 
Is dat alleen het samenzijn? Of gaat het 
om het kader: het gebeurt in de kerk? 
Zijn het de gesprekken? Wat maakt dat 
je elkaar herkent als broers en zussen 
in de HEER? Wat is het geheim daar-
van? Je gebruikt allerlei vormen die uit 
de schepping komen – en dat deed je 
dertig jaar geleden ook – maar waar zie 
je de vonk van de herschepping? 

waar zie je de vonk 
van de herschepping? 

Misschien helpen deze vragen ook om 
te beseffen dat heel veel zaken niet zo 
principieel geladen zijn. God gebruikt 
de mogelijkheden van zijn schepping 
om nu al iets van de nieuwe schepping 
te laten zien. En niet alle niveaus heb-
ben dezelfde principiële geladenheid. 

Ruimte voor het experiment
Van LP naar CD. Zo was de eerste stap 
van de transitie rond geluidsdragers. 
Maar inmiddels is de CD ook alweer 
bijna iets van vroeger. Onderweg zijn 
er ook andere systemen geweest, die 

Elke kerk merkt hoe dingen veranderen. Soms met kleine stapjes te-
gelijk. Maar langzamerhand is een kantelpunt bereikt. Er is geen weg 
terug. Er komt een nieuwe manier van kerkzijn met elkaar. Dat gaat 
niet zonder pijn. Zeker nu we er nog middenin zitten. Het is goed te 
beseffen dat de vorm van kerkzijn zoals we die tot nu toe kenden, ook 
alles te maken had met de cultuur van die anderhalve eeuw. Voor die 
tijd bestond de kerk ook en in de eeuwen van haar bestaan heeft ze al 
heel wat transities meegemaakt. 

mensen elkaar in de hele maatschap-
pij ontmoetten in verenigingsverband. 
Maar langzamerhand verdwenen de 
verenigingen en kwamen er andere ver-
banden voor in de plaats: niet alleen de 
kerk als instituut heeft het moeilijk in 
deze tijd, maar ook nogal wat sportver-
enigingen hebben hetzelfde probleem. 
Fitness is in opkomst: wel elkaar in de 
sportzaal ontmoeten, maar individueel 
bezig zijn. Het boeiende en tegelijk 
spannende van onze tijd is de vraag op 
welke manier we vorm gaan geven aan 
de Bijbelse grondlijnen voor de kerk 
van Christus. 

Verschillende niveaus
Een van de valkuilen bij het spreken 
over de gemeente van Christus is dat 
alles opeens heel principieel geladen 
kan worden. En zeker als het dan gaat 
over de manier waarop je gemeenschap 
bent. Dan herinneren we ons de zinnen 
uit de Heidelbergse Catechismus over 
de gemeenschap van de heiligen en 
krijgt alles wat we over gemeenschap 
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inmiddels ook in het museum een plek 
hebben. Denk aan een minidiskspeler. 
Een prima systeem om zelf geluid op te 
nemen, maar het heeft het niet gehaald. 
Bij zo’n transitie horen dus ook expe-
rimenten: wat past bij de mensen van 
vandaag? Je komt daar alleen maar ach-
ter door het uit te proberen. Misschien 
zijn je investeringen achteraf voor 
niets. In de kerk merk je hetzelfde. Daar 
kennen we pioniersplekken. Als je wat 
preciezer kijkt, is bijna elke gemeente 
bezig met pionieren: wat werkt? Hoe 
lang werkt het? Wat in een missionair 
initiatief uitgedacht wordt, hoeft nog 
helemaal niet te passen voor een wat 
traditionelere gemeente. Als gemeente 
zoek je je weg, en dat valt niet altijd 
mee. Dat kan zelfs pijn doen: broeder 
X heeft zich decennia lang ingezet 
voor het verenigingswerk en broeder Y 
schuift dat zomaar aan de kant en is vol 
van zijn manier van bijbelstudie. Maar 
dat experimenteren, samen zoeken 
naar goede praktijken, hoort bij deze 
fase van kerkzijn. En daar hoort bij dat 
je niet alleen aloude praktijken weegt, 
maar ook het lef hebt om van nieuwe 
afscheid te nemen, omdat ze toch niet 
dichterbij de kern brengen. 

Nieuwe vormen van 
gemeenschap
Juist op het punt van de gemeenschap 
zie je nieuwe manieren ontstaan om 
met elkaar contact te houden. Formele, 
je zou haast zeggen, officiële, manieren 
zijn op hun retour en netwerken gaan 
daar de plaats van innemen. Mensen 
ontmoeten elkaar in spontane groep-
jes, houden contact met de moderne 
middelen die daarvoor zijn. Dat geeft 
mogelijkheden voor kerken met leden 
verspreid over een groot gebied; het 
lost tegelijk ook kerkgrenzen op. 

Waarom zou je geen lid kunnen worden 
van de kerk waar je je om allerlei rede-
nen beter thuis voelt, al ga je dan de 
dichtstbijzijnde gemeente voorbij? 

waar ligt het 
zwaartepunt bij 
de gemeenschap 
van de heiligen

Zo groeien er nieuwe vormen van 
gemeenschap binnen de kerk, waarbij 
het accent verschuift. ‘Dit is mijn kerk 
niet meer’, is een veel gehoorde klacht 
van de ouderen. Daarbij komt de vraag 
naar boven waar het zwaartepunt ligt 
bij de gemeenschap van de heiligen: 
ligt dat in de herkenning van elkaar of 

in de gezamenlijk aan het avondmaal 
gevierde band met Christus? Of is dat 
een te scherp gesteld dilemma. Hoe 
verbind je de woorden uit de belijdenis 
met de praktijk van vandaag?

Cultuur
Waarom schrikken mensen terug van 
langdurige verplichtingen? Zo begon-
nen we deze artikelen. Het heeft alles 
te maken met de cultuur waarvan we 
ook als christenen deel uit maken. De 
uitdaging voor de kerk blijft om bij al 
die veranderingen zichzelf te blijven: 
lichaam van Christus, herkenbaar aan 
de grondtrekken die de Heiland zelf 
meegeeft aan zijn gemeente. 

Drs. J.H. Kuiper, Praktijkcentrum

Samenvatting
Er komt een nieuwe manier van kerkzijn: we besteden onze tijd op een 
andere manier, we gebruiken moderne hulpmiddelen, we richten ons 
leven anders in. Dat gaat niet zonder pijn, zeker nu we er nog middenin 
zitten en zoekend zijn. Oude praktijken worden gewogen, nieuwe worden 
uitgeprobeerd; van beide moeten we soms afscheid te nemen, omdat 
ze toch niet dichterbij de kern brengen. De uitdaging voor de kerk is om 
ondertussen zichzelf te blijven, dat is: lichaam van Christus. 

De kerk was ooit te vergelijken met een treincoupé: je hebt elkaar niet 
uitgekozen, maar je moet wel met elkaar verder. Het wordt steeds 
meer het jaarlijks uitstapje van de club waar je lid van bent: nog steeds 
op reis, maar met je eigen gezelschap. Dat je je thuis voelt in de kring 
van de broers en zussen in het geloof, is een belangrijk punt, niet al-
leen voor jongeren, maar net zo goed voor ouderen.
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God is stilte

Mooi is de stilte.

Een kring om je heen.
Je bent er niet eenzaam,
maar rustig alleen.

Daar kun je luisteren
met open oren,
want in de stilte
laat God zich soms horen.

Marie-Hélène Delval

Uit: De gezichten van God

Jongbloed ISBN 9789085433385



Plicht of fun
Charlotte Scholtens-de Vries is 47 jaar, getrouwd met Freek en moeder van één dochter en twee 
zonen. Opleiding o.a. HBO-communicatie, werkzaam als management assistente. Charlotte is scriba, 
redactielid van WegWijs en bestuurslid van een diaconale leefgemeenschap. Met Freek en de kinderen 
woont ze in het Zuid-Hollandse Gorcum (Gorinchem). Haar hobby’s zijn: dingen organiseren; tekenen, 
schilderen en knutselen, hoewel daar momenteel niet veel van komt. Verder geniet ze van ‘uit eten gaan’ 
met alle gezelligheid van dien.

Wij, redactieleden van WegWijs hebben, hoewel we heel verschillend zijn en zo onze soms 
streekgebonden eigenaardigheden hebben, ook nogal wat gemeenschappelijks. Allemaal 
hebben we wat met schrijven, lezen en bijbelstudie. Verder zijn we meelevende leden van 
onze kerkelijke gemeente, doen we vrijwilligerswerk en speelt het geloof een grote rol in 
ons leven. Tenslotte zijn we ondertussen ook zowel ouders van kinderen als kinderen van 
ouders (sandwichgeneratie). Druk, druk, druk, dus. De vraag is of deze drukte ook invloed 
heeft op ons geloof. En op ons kerkzijn.

Voor het interview van dit thema-
nummer konden we ‘dicht bij 

huis’ blijven: Charlotte was bereid 
om mij te ontvangen. Vanwege de 
fysieke afstand tussen Augustinusga 
(Fr) en Gorinchem (ZH) is het echter, 
modern als we zijn, een gesprek via 
skype geworden.

Tijd voor God
Druk, druk, druk. Of ik mezelf daarin 
herken? Ja en nee. Op zich heb ik 
het wel druk en ben ik met heel veel 
dingen bezig maar zolang het niet is 

‘druk, druk, druk van binnen’, voelt 
het wel goed. Ik ben niet gestrest. 
Ik ben secretaresse geweest en 
ben, als een tweede natuur, aardig 
gestructureerd bezig. Ik heb wel veel 
dingen, maar juist daardoor ben ik 
het belang van stille tijd en pastorale 
wijkavonden en dergelijke veel meer 
gaan waarderen. Eigenlijk heb ik het 
idee dat ik het geloof en de omgang 
met God veel meer beleef dan 
zo’n 10 jaar geleden. Het is meer 
geïntegreerd in het leven van  
elke dag. 

Je bent biddend bezig. God is de basis 
in je leven, wat je doet bouwt verder 
op dat fundament. In het gezin ook. 

Het geloof mag je ook 

wel wat kosten 

Het is niet een partje van je leven 
waar je een uur of een half uur per dag 
mee bezig bent, maar God is er altijd 
de hele dag bij. Hij gaat met je mee, 
met wat je doet en wat je zegt. 

12
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Plicht of fun

Tijd voor de kerk
Tijd voor de kerk = tijd voor God. De 
motivatie, de tijd die je besteedt aan 
de kerk, is ook dienstbaarheid aan 
de Heer. Niet dat je er wat mee kunt 
verdienen, maar God heeft de kerk 
gegeven zodat je een geestelijk thuis 
hebt waar je in gemeenschap en als 
broers en zussen met elkaar kunt 
leven. Daarmee wil ik niet zeggen 
dat het een verplichting is, God heeft 
die mensen om mij heen gezet. Het 
hoort erbij. Ik mag deel uitmaken 
van die gemeenschap en dat hoef je 
niet in uren uit te drukken. Maar je 
er helemaal aan onttrekken, dat kan 
volgens mij niet. Of je, als de kerk een 
beroep op je doet, dan altijd ja moet 
zeggen? Zo ben ik wel min of meer 
opgevoed. Als er een gemeenteavond 
of catechisatie of vereniging was, dan 

ging je. Daar dacht je verder niet over 
na. Maar ik heb er nu wel meer oog 
voor gekregen om gave-gericht taken 
op me te nemen. Niet meer: daar mag 
je geen nee tegen zeggen. Er is werk 
waar ik niet gelukkig van wordt en een 
ander ook niet. Ik denk dan: Laat ieder 
doen waar hij goed in is. Dat vind ik 
een heel goede ontwikkeling, je gaven 
ontwikkelen. En dan komt het door 
onze calvinistische opvoeding dat we 
denken dat het pas waarde heeft als 
het je moeite kost. Maar het mag ook 
heel veel plezier geven. Als ik over 
mijn Godsbeeld nadenk en dat ver-
gelijk met 20 jaar geleden dan zie ik 
Hem ook veel meer als Schepper, die 
in ieder mens iets van zichzelf heeft 
gegeven: de een is creatief, de ander 
sociaal, de een is goed in dit en de an-
der is goed in dat. En ik denk dat Hij 

in blijdschap naar zijn kinderen kijkt 
als zij die gaven kunnen ontplooien en 
daar plezier in hebben. 

Tijd voor jezelf
Als er een verzoek komt of je wat 
wilt doen dan heb je zo’n moment 
dat je je afvraagt: Moet ik overal aan 
mee doen? Dan denk ik: Wij zijn 
van een ‘plichtgeneratie’: als de kerk 
iets vraagt dan doe je het; trouw en 
degelijk. De twintigers van nu kunnen 
goed voor zichzelf kiezen en vaak heb-
ben ze heel goede argumenten. Maar 
soms ook wel, in mijn ogen, gemakke-
lijk passend in het eigen straatje, vaak 
met een hoge ‘funfactor’. Je mag ook 
wel eens een keer iets doen waarvan 
je niet direct zegt dat het bij je past. 
Het geloof mag je ook wel wat kosten. 
Bovendien ben je je niet altijd bewust 
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dat je dingen kunt of kunt leren. Maar 
het niets doen omdat je heel goed 
bent in het bewaren van je eigen gren-
zen, dat irriteert me wel eens. Ander-
zijds ben ik er ook jaloers op, omdat 
ik het zelf nooit heb gekund. Laten we 
hierin de gulden middenweg zoeken. 

Ouders en kinderen
Hoe ver gaat je ouderlijke verantwoor-
delijkheid voor de keuzes van je kin-
deren? Hoe dwingend is ons verwach-
tingspatroon? Kun je ze loslaten, en 
wanneer; of zul je je steeds afvragen 
of je het goed hebt gedaan; of in hoe-
verre jij schuldig bent aan hun mis-

stappen? Hoe moeilijk is dat! Vroeg 
of laat moeten we ons toch realiseren 
dat ze hun eigen weg gaan, hun eigen 
leven leven met eigen verantwoorde-
lijkheden, al blijf je betrokken bidden 
of God hen en ons vasthoudt.

De Schepper, die in 
ieder mens iets van 
zichzelf heeft gegeven

En als de rollen worden omgedraaid? 
De een groeit heel geleidelijk in een 
zorg-rol en blijft lang kind. De ander 

schiet er heel abrupt in, zodat hij heel 
jong soms al zware verantwoordelijk-
heden moet dragen. Wie zit er op te 
wachten om mantelzorger te worden? 
We willen en kunnen onze ouders im-
mers niet missen, hoe oud of ziek ze 
soms ook zijn. Het doet je verdriet en 
het houd je constant bezig. 
Maar ook hierin kunnen we dienstbaar 
zijn in Gods Koninkrijk.

Zie ook: www.leefgemeenschapzilt.nl

weet-je

Als je een Weet-je voor ons hebt dat ook voor anderen belangrijk kan zijn, stuur het dan naar redactie@bijbelstudiebond.nl.

Zondagsheiliging
Hebben we als christelijke kerk nog wel plaats 
voor de zondag of verruilen we onze rust- en 
feestdag gaandeweg in voor 24/7 continu. Wat 
is de bedoeling van het vierde gebod, hoe wil de 
Here dat we Hem daarin dienen? Ds. P.L. Voorberg 
geeft in gemeenteschets nummer 13 met als titel 
Zondagsheiliging stof tot bespreking en discussie. 

Gedichten schrijven:
Voor iedereen die denkt dat hij niet kan dichten en voor 
mensen die het vaker willen doen heeft Greetje Kruidhof 
een stappenplan gemaakt, verkrijgbaar in haar workshop 
Gedichten Schrijven. Op de site workshopgedichten-
schrijven.nl geeft ze aan dat je met je vereniging of club 
met of zonder thema kunt leren gedichten te schrijven. 
In overleg komt ze op elke gewenste locatie.

14



Broeder Dieleman

Met luIde troM(p) | Frits Tromp

Zeeuws-Vlaanderen is een 'enclave' in België – het is 'de overkant', zoals de Zeeuwen 
van Zuid-Beveland zeggen. In Zeeuws-Vlaanderen ligt het stadje Axel, dat deel uitmaakt 
van het overwegend calvinistische Land van Axel, met de kenmerkende klederdracht. 
Hier, in dit dorpje, groeide Tonnie Dieleman op. Deze Tonnie behoorde tot het calvinis-
tische smaldeel van Zeeuws-Vlaanderen. En zoals dat gaat binnen de gereformeerde 
opvoeding, nam ook Tonnie deel aan de jeugdvereniging. Bij het voorstellen op de ver-
eniging, was het de gewoonte om jezelf te introduceren als “Broeder... of zuster Die-en-
Die”. Bij Tonnie luidde de presentatie: “Mijn naam is broeder Dieleman.”

Inmiddels zijn we zo'n twee decennia 
verder. Van het vrijgemaakte geloof 

is bij Tonnie Dieleman weinig over. Dat 
wil zeggen, op zijn 25e heeft Dieleman 
zich uit de gereformeerd-vrijgemaakte 
kerk van Axel laten uitschrijven. Broeder 
Dieleman is geen kerkganger meer en 
bezoekt evenmin de Bijbelstudievereni-
ging.
Broeder Dieleman is tegenwoordig 
een muziekgroep, gevormd door Ton-
nie. Hij begeleidt zichzelf op gitaar 
en banjo, en wordt ondersteund door 
zangeres Janine van Osta en producer 
Pim van de Werken. Het resultaat is 
een bescheiden, maar degelijk oeu-
vre van twee studioalbums, één ep 
(mini-album), een soundtrack en een 
dichtbundel met alle liedteksten.
De teksten zijn overigens niet los 
verkrijgbaar van de gereformeerde 
jeugd van Dieleman. Wat te denken 
van songtitels als Leger van de Heer, 
Genade genoeg en gloria? Of zijn 
debuut-album Alles is ijdelheid met 
nummers als Polderevangelie en O.L.V. 
van de Polder?
Recensent Gerard ter Horst van het 
Nederlands Dagblad noemde Alles 
Is IJdelheid een pastoraal album, “de 
liedjes zijn als balsem voor de ziel. 
Een hoogtepunt is 'Zilverspa', ode aan 

Zeeuws-Vlaanderen en zijn overleden 
moeder: 'Alle vleugels van de zee / 
Vliegen langzaam met je mee / witte 
reiger, pelikaan / de Schelde wordt nu 
Jordaan'.” Ja, mooi.

een bescheiden, maar 

degelijk oeuvre 

Ook mooi is het nummer Drie Vragen, 
een vertaling van Three Questions van 
Bonnie Prince Billy. Twee jaar geleden 
brachten Broeder Dieleman en Bon-
nie “Prince” Billy een single uit, ter 
gelegenheid van Record Store Day, een 

'feestdag voor de muziek'. De ene kant 
van de single is een Engelse vertaling 
van Gloria, een Dieleman-liedje gezon-
gen door Billy. De andere kant van de 
single is Drie Vragen, een Billy-liedje 
vertaald in het Zeeuws en gezongen 
door Dieleman: “A niemand mie nog 
aankiekt / en ze zien me kwaad gezind 
/ zien het dan joew'n ogen / waar ik 
genade vind?”
Maar de mooiste zin van Broeder 
Dieleman komt uit Morgen, het eerste 
liedje op Alles is ijdelheid: “Om de bocht 
ligt er genade / komt het vallen uut de 
lucht.”
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En dan kom ik nu vertellen dat 
in delen van Duitsland, in 

Zwitserland, Frankrijk en - jawel - in de 
Nederlanden, de invloed van Luther 
beperkt was. Hij werd hier wel gelezen. 
Zijn boeken (Luther schreef ongelooflijk 
veel) waren hier al vanaf 1518 te koop. 
Vaak dunne boekjes, niet duur en 
gemakkelijk te verstoppen. 

Was het luthers 
De wereldlijke overheid in onze gewes-
ten greep keihard in. Ongehoorzaam-
heid aan de kerk van Rome, was onge-
hoorzaamheid aan de keizer die juist 
de kerk moest beschermen. Opstand 
tegen de kerk, was daarom meteen ook 
opstand tegen de vorst. Menig ketter 
werd veroordeeld als ‘een vuijl luthers 
boef’. En als het ergens ‘lutherde’ dan 
werd bedoeld dat de mensen daar niet 
meer trouw rooms-katholiek waren. 

Toch is het nog maar de vraag of dit 
soort verwijzingen naar Luther terecht 
waren. Want over verschillende theolo-
gische zaken dachten de protestanten 
in de Nederlanden anders dan Luther.

Terwijl Luther een 

diepe afkeer had van 

geheime samenkomsten, 

groeide bij ons een 

‘kerk-onder-het-kruis’

Soms meer in de lijn van Zwitserse 
reformatoren. Voor de meeste inquisi-
teurs en gerechtsdienaren gingen deze 
verschillen te diep om ze te herkennen, 
laat staan te benoemen. Zelfs de eerste 

protestantse martelaren van ons land, 
stelden zich al onafhankelijk van Luther 
op. Overigens waren dogmatische ver-
schillen bij aanvang van de Reformatie 
nog niet altijd even helder. De confes-
sionele grenzen waren nog redelijk 
vloeibaar. Maar geleidelijk aan werd het 
onderscheid duidelijker. En zo ontstond 
in de Nederlanden het ‘gereformeerd 
protestantisme’ naast het ‘lutheranis-
me’ in Duitsland. 

Onderlinge verschillen
Waarover gingen de verschillen? Aller-
eerst over het avondmaal. Veranderen 
brood en wijn nu wel of niet in lichaam 
en bloed van Christus? Een gods-
dienstgesprek tussen de eerste Duitse 
en Zwitserse reformatoren (Marburg 
1529) bracht partijen niet bij elkaar. 
Integendeel. Luther schreef op de 
vergadertafel: ‘DIT IS MIJN LICHAAM’. 

Waarom werden wij geen Lutheranen 

Alsof je een gezellig feest gaat verstoren. 
Dat gevoel bekruipt mij nu. Want dit jaar 
wordt wereldwijd stilgestaan bij 500 jaar 
Reformatie. Overal aandacht voor Luther 
en zijn werk. Wij koesteren een diepe 
bewondering voor deze man. Een reformator 
pur sang. Hij wist het niet alleen, maar hij 
durfde het ook publiekelijk te zeggen. Luther 
legde zijn vinger trefzeker op de kerkelijke 
wond. Voor niks en voor niemand bang. Hij 
vocht met de duivel en wist zich verzekerd 
van Gods bescherming. Met zijn werk zette 
Luther heel Europa op z’n kop.

16
en zó voort | Huib Noordzij



Agenda

De speelfilm STORM, Letters van vuur nog tot 23 juni 
2017 te zien in de bioscopen. Familiefilm over een 
jongen en een meisje, in de beginperiode van de 
Reformatie, die een spannend avontuur meemaken. 

Voor de komende vakantieperiode:

Emden
Van 14 mei tot 5 november 2017 organiseert de Johannes a Lasco Bibliothek 
samen met het Ostfriesisches Landesmuseum in Emden de tentoonstelling 
Reformatie en vlucht over de veranderende havenstad Emden en de mensen 
die op geloofsgronden naar Emden vluchtten in de periode van de 16e eeuw.

Heidelberg
Van 21 mei tot 22 oktober 2017 wordt in het Kurpfälzisches Museum in 
Heidelberg de voorgeschiedenis van de kerkhistorisch belangrijke periode 
die uiteindelijk in de Reformatie uitmondde getoond in de tentoonstelling 
Pausen - keurvorsten - professoren - reformatoren.
Ook in RefoCity Heidelberg op 3 juni, 8 juli en 2 september Schloss- 
beleuchtungen. 

Diverse Summerschool-activiteiten zijn te vinden via de website.

Kijk ook op: refo500.nl

Daarover geen discussie. Maar anderen 
lazen dat meer als: ‘dit betekent mijn 
lichaam’. Luther bleef hierin wat dichter 
bij Rome. En wie daarover anders dacht 
dan hij, was een instrument van de 
duivel. Ook dát was Luther. Bij de doop 
legde Luther eveneens het volle accent 
op de instellingswoorden van Christus: 
“… en gedoopt zal zijn, …”. Hij was 
overtuigd dat de doop beslist noodza-
kelijk is om zalig te kunnen worden.
Daarom was Luther - bij levensgevaar 
meteen na de geboorte - voorstander 
van de nooddoop door verloskundigen. 
Luther hield ook vast aan een onvoor-
waardelijke onderwerping aan de over-
heid, zelfs als haar wetgeving nadelig is 
voor de kerk. Calvijn en Beza erkenden 
- onder voorwaarden – het recht van 
burgerlijk verzet. Voor Luther onaan-
vaardbaar. Dan moest je maar vluchten. 
Hij wilde daarom ook niets weten van 
geheime kerkelijke samenkomsten. En 
omdat Luther aan de burgerlijke over-
heid een ruim gezag toekende binnen 
de kerk, kreeg een kerkenraad bij de 
lutheranen een wat ander karakter. De 
ouderling werd daar meer belast met 
materiële zaken en minder met opzicht 
over leer en leven. En dan de Schrift 
zelf. Luther was niet schriftkritisch in 
de moderne zin van het woord. Maar in 
zijn strijd tegen Rome kwam hij zover 
dat hij zich zelfs niet meer gebonden 
achtte aan de kerkelijke vaststelling van 
de canon. We moeten het hierbij laten. 

Niet Luthers
Door het werk van Luther is ook in de 
Nederlanden de Reformatie op gang 
gebracht. En Luther werd hier gewaar-
deerd. Toch werd het lutheranisme in 
de Nederlanden geen volksbeweging. 
De Lutherse kerken die her en der 
ontstonden vulden zich voornamelijk 

met hier verblijvende Duitsers (ge-
zanten, kooplieden en militairen met 
hun gezinnen). En Luthers boeken die 
in onze taal verschenen, gingen niet 
over zijn hiervoor genoemde omstre-
den standpunten. Daarvoor bestond 
geen afzetmarkt. Volgens de lutherse 
hoogleraar J.W. Pont, misten de luthera-
nen hun invloed op de Nederlandse 
samenleving omdat ‘zij de volkstoon 
niet wisten te treffen, de volkstaal nau-
welijks kenden en de volksgeest niet 
verstonden’. Daarin ligt een belangrijke 
oorzaak. Terwijl Luther een diepe afkeer 

had van geheime samenkomsten, 
groeide bij ons een ‘kerk-onder-het-
kruis’. Een gewapende opstand van de 
Nederlandse gewesten tegen (het beleid 
van) de Spaanse koning Filips II zou 
ondenkbaar zijn geweest als wij Luthers 
waren geworden. 

Huib Noordzij is auteur van o.a. Hand-
boek van de Reformatie en woont in 
Barneveld
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verBeeldIng verwoord | Ludie Gootjes

Vincent van Gogh, Korenveld met maaier en zon, 1889, Saint-Rémy, Frankrijk
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Hoe te leven?
“Ik schrijf deze brief bij stukjes 

en beetjes in de tussenpozen, 
als ik het schilderen moe ben. Het 
werk vlot tamelijk goed. Ik worstel 
met een doek dat ik enkele dagen 
voor mijn ziekte was begonnen, een 
Maaier; de studie is helemaal geel, 
verschrikkelijk dik geschilderd, maar 
het motief was mooi en eenvoudig. Ik 
zag toen in die maaier - een onduide-
lijk figuurtje dat zwoegt als een duivel 
in de volle hitte om zijn werk af te 
krijgen – ik zag er het beeld in van 
de dood, in die zin dat de mensheid 
het koren zou zijn dat men afmaait. 
Het is dus als je wilt het tegenover-
gestelde van de Zaaier die ik eerder 
geprobeerd had. Maar in die dood 
niets droevigs, het gebeurt in het 
volle daglicht, met een zon die alles 
overstroomt met een fijn gouden 
licht.

Mijn beste broer – het is steeds in 
de tussenpozen van het werk dat ik 
schrijf. Ik zwoeg als een echte beze-
tene, meer dan ooit heb ik een doffe 
werkwoede. En ik geloof dat dat ertoe 
zal bijdragen om me te genezen.”

dood… in het 

volle daglicht

Citaat uit brief nr. 604 van de schilder 
van Gogh. Geschreven op 5/6 
september 1889 in Saint Remy de 
Provence. Van Gogh is daar in een 
kliniek en schrijft verder: “Oef, de 
Maaier is klaar. Ik geloof dat het er 
een is die je bij jou thuis wilt houden; 
het is een beeld van de dood zoals 
waarvan ons het grote boek van de 
Natuur vertelt - maar wat ik gezocht 
heb is het ‘bijna glimlachend’. Op 

een rij paarse heuvels na is het 
helemaal geel, van een bleek en 
blond geel. Ik vind het grappig dat 
ik zoiets gezien heb door de ijzeren 
tralies heen van een cel.”

Uit: Vincent van Gogh, Een leven in brieven. 2015, 

Frank Westerman, Meulenhoff.

Boeiend dat de schilder van de 
Maaier zoveel schrijft over zijn werk 
en zijn gedachten daarbij. Dat helpt 
ons als kijker om door zijn ogen mee 
te kijken. Moedig dat hij zichzelf 
steeds opnieuw de vraag stelt: Hoe 
te leven?

Ludie Gootjes-Klamer woont in Zwolle 
en is naast beeldend kunstenaar Master 
of Education in Arts
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BoeKen

Ben je wel eens in Israël geweest? 
Veel christenen willen graag een 

keer in hun leven het land zien. Het land 
waar de Here zijn volk heen leidde. Het 
land waar Jezus sprak, genas, stierf en 
opstond. Als Israëltoerist bezoek je dan 
logisch de ‘heilige plaatsen’.  
Er zijn ook Israëlreizigers die gaan voor 
de vogels. Ik hoop zelf ook een keer met 
dat doel te gaan. Israël is een geweldig 
vogelland. Twee keer per jaar, in voor- en 
najaar, trekken enorme aantallen vogels 
van zuid naar noord en andersom. Je 
komt ogen en oren tekort om dat 
allemaal tot je te nemen. Maar niet alle 
vogels trekken door. Er zijn er ook die in 
Israël thuis zijn. Zij hebben hun plek er 
gevonden. De zwaluw en de mus 
bijvoorbeeld. Je kent ze wel, hoop ik. 
Zelfs als u zelf een ‘huismus’ bent. 

Rusthuis voor 
vogels en anderen

Zwaluwen en mussen zijn deels 
standvogel in Israël. Dat betekent dat 
ze niet wegtrekken, maar er thuis zijn. 

Wat een geluksvogels

En de psalmdichter heeft gezien dat 
ze héél erg thuis zijn in de woonplaats 
van God, de tempel. Zie het voor 
je, hoe de zwaluw zwiert rond het 
gebouw, en zonder af te remmen, het 
nest met jongen inschiet. Het nest dat 
kunstig in het altaar gemetseld is. De 
mussen zitten in groepjes te kwetteren, 
vliegen geregeld de tempel in. Wat 
een geluksvogels! Zij zijn altijd dicht 
bij God. Om jaloers op te worden. 

Psalm 84 is een lied van verlangen, om 
net zo dicht bij God te zijn, elke dag, als 

deze mus en zwaluw. Het kan. Het mag. 
Wanneer je maar wilt. Hebreeën 10: 19 
‘Broeders en zusters, dankzij het bloed 
van Jezus kunnen we zonder schroom 
binnengaan in het heiligdom’. En dat 
binnengaan is binnengaan in de rust. 
Hebreeën 4: 10 “en wie binnengegaan is 
in zijn rust, vindt rust, na zijn werk, 
zoals God na het zijne”. 

God biedt een rusthuis voor vogels en 
anderen. Zwier maar naar boven, als was 
je een zwaluw.

Ds. J. Holtland is predikant te 
Veenendaal-Oost

Zelfs de mus vindt een huis en de 
zwaluw een nest waarin ze haar 
jongen neerlegt, bij uw altaren, 
HEER van de hemelse machten, 
mijn koning en mijn God. Gelukkig 
wie wonen in uw huis…
Ps. 84: 4,5

20
al wat adeMt | Jacko Holtland 
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BoeKen

 Ida Nijman-Stegeman, Toos Slot-van der Woerd, Riet Steenbergen-Busstra en Piet Zeilstra

Gewijde Chaos

BoeKen

Ik heb even tijd gemaakt om dit boek te lezen, want ik heb het 
toch druk! Tijd maken voor God, daar heb ik eigenlijk helemaal 
geen tijd voor, ik moet nog dit ik moet nog dat. Zou God niet 
blij zijn met schietgebedjes? Anders kan ik die ook maar beter 
overslaan. Wat hebben we het druk in ons kleine wereldje. 
Opgesloten individualisten die we zijn. Is het echt zó erg dat we 
nauwelijks naar God en elkaar omzien? Ik hoop het niet. 

Veel, om niet te zeggen héél veel is 
herkenbaar. Druk met allerlei 

soorten vrijwilligerswerk zodat daar meer 
tijd in gaat zitten dan in het huishouden. 
Niet alleen tijd, ook hart. Mensen helpen 
zonder iets terug verwachten, helpen om 
niet, is prettig, aanbevelenswaardig. 
Maar wees gewaarschuwd, het kan je 
emotioneel veel kosten, wat dan ook wel 
weer winst kan zijn! 

De auteur Tricia McCary Rhodes vertelt 
in haar boek hoe je op elk moment van 
de dag contact met God kunt hebben. 
Onophoudelijk bidden; je leven een ge-
bed laten zijn, hoe mooi is dat. In korte 
hoofdstukken behandelt ze onder an-
dere: Geniet je van je relatie met God? 
Heb je tijd voor stille tijd? Luister naar 
de zachte stem van God: als je nooit 
stil bent (hoofdstuk Stilte) kun je Hem 
immers niet horen. Stil zijn in plaats 
van druk bezig te zijn met studie, gebed 
of plannen maken maakt dat je zijn 
stem hoort. Onheilige momenten, altijd 
maar horen dat we zondige mensen 
zijn is niet motiverend. Een gebed als 
‘Heer wees mij zondaar genadig’ zon-
der ophouden bidden, wetend dat God 

altijd voor ons klaarstaat geeft zoveel 
troost. Het evangelie zonder woorden, 
alles wat we doen in Jezus’ naam is een 
verrijkende ervaring. Kaders met citaten 
uit andere boeken illustreren de tekst, 
zoals “We zijn bij veranderingen in de 
diepste slaap verzonken als we menen 
dat wij iets over die veranderingen te 
zeggen hebben. De drukte van onze tijd 
sust ons in slaap, maar we worden wak-
ker, als we ooit wakker worden, door de 
stilte van God”. (Annie Dillard, Pilgrim 
Souls.)

‘God ontmoeten in de hectiek van al-
ledag’ is de afsluiting bij elk gedeelte 
om het hoofdstuk samen te vatten. Na 
elke drie hoofdstukken schrijft Rhodes 
oefeningen; oefeningen om een gebed 
van een minuut te leren, of vijf minu-
ten, waar te bidden of over je gebeds-
houding. Over het vasten; weleens 
gehoord van woordvasten? Praat minder 

luister meer. Goede tip. Ik vond het 
een aansprekend boek, veel situaties 
erg herkenbaar en dus ook goed toe te 
passen. 

In de appendix A worden gebedsoefe-
ningen van een uur tot een hele dag 
beschreven. Dat is een gedeelte dat ook 
toepasbaar is voor groepen. Appendix 
B en C toegevoegd met eigenschap-
pen van God en beschrijvingen van 
Jezus, beide met bijbelteksten. Augus-
tinus' uitspraak tot slot: De ziel is het 
leven voor het lichaam, en God is het 
leven voor de ziel. De woonplaats van 
God=ons lichaam. In de chaos waar 
ons leven soms op lijkt tijd maken voor 
God kan vanzelf gaan. Dan wordt het 
vanzelf een gewijde chaos.(INS)

Tricia McCary Rhodes, Gewijde chaos, Tijd met God, als je eigenlijk geen tijd 
hebt, Gideon, Hoornaar, ISBN 978-90-6067-891-6, 166 pag. € 14,45
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Tim Keller, Bevrijd van je zelf. De weg naar echte christelijke blijdschap, 
van Wijnen, Franeker, 2012, ISBN 9789051944532, 48 pg. € 4,95

Tim Keller neemt een gedeelte uit 
1 Korinte 3 en 4 onder de loep 

om na te denken over eigenwaarde 
en innerlijke rust: denk niet hoog van 
jezelf (moderne culturen), of laag 
(traditionele culturen); denk gewoon 
minder aan jezelf.

Allemaal zijn we op zoek naar de ultieme 
uitspraak dat we belangrijk en waardevol 
zijn. Dagelijks zijn we bezig om onszelf 
te bewijzen, ons ego op te blazen, stelt 
Keller. Hoe pijnlijk kan het uitpakken als 
we alles op alles zetten om er goed uit te 
zien, goed over te komen en onze cv op 
te poetsen. We vergelijken en scheppen 
op. Vooral over wat we meer hebben dan 
een ander! We gebruiken de dingen om 
ons heen voor onze carrière, om zelf in 

het stralende middelpunt te staan, om 
de leegheid op te vullen. En dat maakt 
kwetsbaar.
Daar tegenover zet Keller Paulus’ uit-
spraak dat noch wat een ander van hem 
denkt, noch wat hij van zichzelf denkt, 
noch zijn zuivere geweten iets opleveren. 
Het oordeel is aan God. En Hij heeft die 
uitspraak al gedaan. Niet wat je doet of 
laat (zoals atheïsten, boeddhisten, mos-
lims menen) was daarbij bepalend, maar 
Jezus Christus. Hij werd veroordeeld 
zodat wie in Hem zijn niet meer veroor-
deeld zullen worden (Rom.8 : 1).

Werk aan deze nieuwe, christelijke 
identiteit. Ruim, vrij, ontspannen! 
(RSB)

Bevrijd van je zelf
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De kerk

P. Niemeijer, De kerk: hoe sta ik erin? Woord en Wereld, 2016, 
ISBN 978-94-91943-11-9, 120 pag. € 11,25

D e titel brengt het onderwerp Kerk 
direct dichtbij. Aan de andere 

kant: doet het ertoe hoe ík erin sta? De 
schrijver zal deze vraag met ja beant-
woorden. Maar de kern van het boek is, 
zoals in het voorwoord wordt aange-
haald: dat God óns heeft liefgehad en 
ons Zijn Zoon heeft gegeven. 

De uitgave is eenvoudig qua vormge-
ving: zachte kaft, zwart-wit foto’s, de 
foto op de voorkant is zelfs een beetje 
somber naar mijn idee. Maar het gaat 
om de inhoud en die mag er zijn! Aller-
lei onderwerpen worden besproken en 
er worden handreikingen gedaan naar 
wat echt belangrijk is. Hier en daar zijn 
noten aangebracht naar eerdere publi-
caties. De volgorde kent een logische 
opbouw: beginnend in de geschiedenis 
worden naar mate je verder leest de 
onderwerpen steeds actueler. 

De volgende thema’s passeren de revue:
- Hij is de boer, wij de oogst.
- Over de geschiedenis van de kerken 

(Augustinus, Donatisme).
- Wat moeten we vandaag met de 

Vrijmaking? Wat hebben we ervan 
geleerd?

- Wat is Katholiek gereformeerd: uitleg 
in 10 punten.

- Eenheid en liefde: maken we onder-
scheid tussen mensen?

- Generaties in de kerk: Punten als wat 
kunnen we voor elkaar betekenen?

- Lijden aan de kerk: Als het anders 
gaat dan je zou willen.

- Over geestelijk omzien naar elkaar.
- Over de plaats van de vrouw en de man.

- Wel zo zijn, niet zo doen: over  
homoseksualiteit.

Onderwerpen die verbonden zijn en 
die overzichtelijk worden weergegeven. 
Goed om erover na te denken en er de 
tijd voor te nemen.(TSW)



Pieter Both, Laat maar waaien. Hoe Gods Geest je opfrist. 
Buijten & Schipperheijn, Motief , Amsterdam, 2016,
ISBN 978 90 5881 907 9, 132 pag. € 13,50 

Pieter Both is onder de indruk van 
het werk van de Geest. Bij zowel 

traditionele als bij pinksterkerken is 
het hem opgevallen dat heel vaak zó 
over de Geest wordt gesproken dat 
het past binnen de eigen ervaring. 
Maar de Geest is zo veelzijdig! Daarbij 
onderkent hij dat onderwerpen zoals 
tongentaal kunnen zorgen voor 
misverstanden.

Er zijn vijf hoofdstukken met gespreks-
vragen. Allereerst gaat het over de 
kracht van de Geest, dan over hoe Hij 
inwerkt op ons leven, vervolgens over de 
Geest die hoort bij de gemeenschap van 
gelovigen. Het vierde hoofdstuk “Hoe 
zou ik aan uw Geest ontsnappen” vertelt 
over de werking van de Geest in het 
alledaagse. In het hoofdstuk “Wie is de 
Geest?” worden vragen aangestipt als: 
Is Jezus de basis van het leven? of Is het 

de Geest die helpt met wijsheid, inzicht 
en troost.
Door de vele punten is de structuur 
niet altijd even helder. In hoofdstuk 2 
bijvoorbeeld lees je over: de Geest die 
in de protestantse traditie buiten beeld 
is geraakt, de vreugde op plaatsen waar 
God met zijn Geest werkt, zalving on-
der het OT, de Geest als trooster. Soms 
ervaren we God weinig, dat is geen 
ongeloof, maar bewijs dat de Geest aan 
het werk is. Zo’n periode in je leven 
wordt de woestijntijd genoemd.
De ondertitel luidt ‘Hoe Gods Geest 
je opfrist’ En dan? Ga dus maar in de 
wind staan die raakt nooit op, net als 

de Geest. Zijn energie moet je gebrui-
ken in het dagelijks leven. 
Niet alles wat Both schrijft spreekt mij 
even sterk aan. Wel kunnen we van 
elkaar leren.(PZ)
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Laat maar waaien

Als hoofdredacteur ben je, samen 
met de eindredacteur, verantwoor-
delijk voor inhoud en vormgeving 
van WegWijs, leid je de redactiever-
gaderingen (5x per jaar) en onder-
steun je de overige redactieleden. 

Diverse taken: het lezen van boe-
ken, het schrijven van recensies, 

samenvattingen en inhoudsopga-
ven en het begeleiden van vaste 
schrijvers worden in onderling over-
leg verdeeld binnen de redactie.

Voor deze vacature geldt dat het 
een vrijwilligersfunctie is en dat je 
goed overweg moet kunnen met 
de computer. Ook is een goede 

beheersing van de Nederlandse taal 
en affiniteit met geschreven teksten 
een vereiste. 

Voor meer inlichtingen kun je 
terecht bij de huidige hoofdredac-
teur Riet Steenbergen, 
tel 0512-351075 of 
r.steenbergen@bijbelstudiebond.nl.

Binnenkort ontstaat er een vacature voor

Hoofdredacteur van WegWijs m/v

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan…

Tijdsbesteding

God is er altijd de 
hele dag bij

Gave-gerichte 
taken

Geluksvogels

WegWijs
mei juni 2017 | jaargang 71, nr. 3
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BoeKen

Kiezen

24
In zIcht | Frits Tromp 
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Een maand geleden vierden we het paasfeest, misschien wel het belangrijkste feest 
binnen het christendom. Meer en meer is in de veertig dagen voorafgaand aan Pasen 
aandacht voor het vasten.

plaats komt. Want iets nalaten is één 
ding, een alternatief daarvoor in de 
plaats hebben is nog iets anders. Welke 
keuzes maken we eigenlijk? De 
vanzelfsprekendheid dat bepaalde 
keuzes werden gemaakt, ligt alweer 
enige tijd achter ons. Het waren de 
bekende keuzes voor basis- en 
voortgezet onderwijs, de politiek, de 
kerk, de tijdschriften die we lazen. De 
logische opties zijn er niet meer, en het 
is de vraag wat daarvoor in de plaats is 
gekomen.

welke keuzes maken 
we eigenlijk

Voor elke doelgroep is wel een bijbels 
dagboek, vaak in een papieren uitgave. 
Voor wie liever gebruik maakt van een 
app zijn de alternatieven niet bij te 
houden. Per mail kun je je abonneren 

In de katholieke traditie wordt veertig 
dagen geen vlees gegeten, behalve 

op zondag. Na de Reformatie raakte 
onder meer deze traditie in onmin, 
omdat immers alleen het Woord telde 
en niet de traditie. Toch is deze 
gewoonte bezig met een heuse 
opleving. Ook onder protestanten is de 
veertigdagentijd meer en meer een 
terugkerende gewoonte om te vasten. 
Het gaat hierbij allang niet meer om het 
laten staan van vlees. Nee, in de 
anderhalve maand voorafgaand aan het 
paasfeest, vasten we door andere 
aardse zaken te laten staan.

We vasten tegenwoordig door minder 
of geen Facebook te gebruiken. Of door 
minder te roken. We vasten door 
minder of geen snoep of vette happen 
tot ons te nemen. We vasten door ons 
luxe goederen tot een minimum te 
reduceren. Het is dan overigens wel de 
vraag of er iets en wát er dan voor in de 

op Dagelijks Woord of Tijd met Jezus, 
berichten die je krijgt toegestuurd om 
de dag te beginnen met een tekst uit de 
bijbel. Idem voor een app van het 
Nederlands Bijbelgenootschap. Of 
download een willekeurige 
bijbelvertaling op je smartphone of 
tablet en krijg elke dag een push 
up-bericht met een tekst en 
overdenking.

Kerk en geloof in onze moderne 
samenleving. Het vraagt om nieuwe 
keuzes, al is het maar vanwege de vele 
mogelijkheden die we erbij hebben 
gekregen. Gelukkig hebben we 
inmiddels ervaring opgebouwd: genoeg 
tijd om te hebben ondervonden wat wel 
kan en wat niet past binnen een 
christelijke levensstijl.
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op de KlanK af | Riet Steenbergen-Busstra

Repos ailleurs
Rust roest: ijzer blijft bij gebruik blank, maar wanneer het stil ligt oxideert het. We kunnen 
gerust zijn: onze rust krijgt de kans niet om te roesten omdat we het veel te druk hebben 
met onze zaakjes op orde te houden. 

verworden en de kroon op de schep-
ping, de mens, is een en al onrust. We 
weten vaak niet meer waar we het 
zoeken moeten. Vroeger zag je nogal 
eens op woonhuizen, boerderijen en 
vooral ook op schepen staan: Repos 
ailleurs, de rust is elders. Zo kan dat 
voelen.
Gelukkig is God helemaal niet onder de 
indruk van ons drukke gedoe. Hij steekt 
zijn hand uit en in zijn wijsheid geeft 
Hij het recept: afstand nemen en rusten 
door naar Hem te luisteren en Hem te 

De grafische weergave van rust 
geeft op synoniemen.net een 

onrustige wirwar van synoniemen aan. 
We weten het mooi te zeggen: vrede, 
kalmte, verpozing, evenwicht, slapen. 
Maar van al deze dingen kennen we de 
houdbaarheidsdatum maar al te goed. 
Vrede is kwetsbaar, je moet er hard aan 
werken; verpozing is tijdelijk, daarna 
moet je weer volop aan de gang; en bij 
evenwicht ligt onbalans maar zo op de 
loer. Door de zondeval is Gods heilig-
dom, de schepping tot chaos en verval 

vertrouwen. Dat is geen toekomstmu-
ziek, het heeft ook al effect op het leven 
hier en nu. Bovendien doet het des te 
meer verlangen naar de definitieve rust, 
als God bij ons komt wonen op de 
nieuwe aarde. Zijn rust is een schat 
waar roest geen vat op heeft.

Riet Steenbergen-Busstra is 
hoofdredacteur van WegWijs, schrijven is 
haar hobby.



colofonIn het volgende nuMMer

ADRESSEN

Voor abonnementen, adreswijzigingen etc.:
Administratie Gereformeerde Bijbelstudiebond
Postbus 7, 9780 AA Bedum
tel. (050) 3013636 (uitsluitend bereikbaar op 
woensdagochtend)
Voorkeur gaat uit naar contact per e-mail: 
administratie@bijbelstudiebond.nl

Voor aan- en afmeldingen van verenigingen 
en andere zaken die de Gereformeerde 
Bijbelstudiebond betreffen:
Secretariaat Bijbelstudiebond
Postbus 499, 8000 AL Zwolle
e-mail: info@bijbelstudiebond.nl

WegWijs is een uitgave van de Gereformeerde 
Bijbelstudiebond
Alles over de bond vind je op 
www.steunpuntbijbelstudie.nl.

Redactie WegWijs
Hoofdredacteur: Riet Steenbergen-Busstra
Eindredacteur: Ida Nijman-Stegeman
Redactieleden: Tonnis Groenveld, Katrien Janssens-
Salomons, Charlotte Scholtens-de Vries, Toos 
Slot-van der Woerd.

Voor de inhoud van WegWijs:
Toos Slot-van der Woerd, redactiesecretaris
Klaver 1, 7772 NX Hardenberg
tel. (0523) 268015
e-mail: redactie@bijbelstudiebond.nl

Abonnementen WegWijs
Particulier abonnement: ¤ 17,50 per kalenderjaar 
(6 nummers)
Opzeggen: schriftelijk of via e-mail 
administratie@bijbelstudiebond.nl 
vóór 1 december
Leden van bij de Bijbelstudiebond aangesloten 
verenigingen krijgen WegWijs gratis. 

Losse nummers van de WegWijs zijn te bestellen via 
het bestelformulier op de website 
www.steunpuntbijbelstudie.nl. De kosten zijn: 
1 exemplaar € 3,50 per stuk, 2 – 4 exemplaren 
€ 3,00 per stuk, 5 – meer exemplaren € 2.50 
per stuk. Dit is incl. verzendkosten. De betaling 
van uw bestelling kunt u direct overschrijven 
naar bankrekening NL87 RABO 0125 8134 06 
t.n.v. De Luisterpost | Bralectah te Zwolle o.v.v. 
WegWijsnummer als betalingsreferentie.

WegWijs is ook verkrijgbaar in braille, grootletter, 
digitale en gesproken vorm via CBB, Christelijke 
Bibliotheek voor blinden en slechtzienden, Postbus 
131, 3850 AC Ermelo, tel. (0341) 565499

Overname van artikelen is alleen toegestaan na 
toestemming van de redactie 

Vormgeving en opmaak WegWijs: idd.nu
Druk: Scholma, Bedum; ISSN-nummer 0929-2136

27
In het volgende nuMMer

Gods Woord alleen
De bijbel alleen, maar hoe dan 

In de hemel wacht een Vaderlijk 
hart, geen toorn

Waar God spreekt daar 
woont Hij ook

De waarheid heeft nooit veel 
woorden nodig
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“Nu begrijp ik pas goed dat God 

geen onderscheid maakt tussen 

mensen, maar dat hij zich het lot 

aantrekt van iedereen, uit welk 

volk dan ook, die ontzag voor hem 

heeft en rechtvaardig handelt.”

Handelingen 10: 34b, 35

Bijbelstudiedag, Hattem, 20 april 2017


