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Kinderen aan de tafel van de Heer
In een groot deel van de NGK is het al gebruikelijk, in de

GKv speelt het onderwerp steeds vaker: kinderen aan het

12 INTERVIEW

	
‘Kan een kind het avondmaal wel
echt beleven?’
Robert Roth (GKv) draait er niet omheen: ‘Ik heb een

avondmaal. Er is vanuit het Oude en Nieuwe Testament,

radicale visie op kinderen aan het avondmaal. Kinderen

evenals vanuit de kerkgeschiedenis en -traditie, veel voor te

horen er helemaal bij, ook als hun geloof zich nog niet

zeggen, vindt Peter Sinia.

persoonlijk heeft ontwikkeld.’ Hij gaat in gesprek met
Kees de Groot (NGK). Een gesprek tussen twee theologen
die tegenovergestelde standpunten hebben, intens naar
elkaar luisteren, elkaar scherp bevragen en samen verder
willen komen.

06 PRAKTIJKLOKAAL

Samen eten en vieren in Dokkum

	

Samen eten in plaats van vergaderen. De GKv Dokkum brengt
dat in praktijk door samen te eten in een kerkdienst waarin het

28 JEUGDWERK

	
Verwondering maakt het gewone
bijzonder

Jongeren worstelen met de vraag hoe God verbonden

avondmaal wordt gevierd. Het eerste deel van de dienst is net

kan worden met het leven van elke dag. Voor je het

als anders. Daarna komen de soep en de broodjes op tafel, en

weet merken we God alleen nog op in bijzondere

is er alle ruimte voor onderlinge ontmoeting. Vervolgens wordt

gebeurtenissen: een event of een onverwachte genezing.

een avondmaalsformulier gelezen en wordt het avondmaal

Door met verwondering te kijken naar het gewone leven

gevierd.

leren we God zien.

24 MISSIONAIR

	Kleine rituelen verdiepen je leven
met God

30 WANDELEN MET GOD

Een hemelse gebedstaal

De eerste keer dat Ronald Westerbeek in tongen bad, is

Geluk zit in kleine dingen. Dat geldt ook voor evangelisatie. Als

23 jaar geleden. Het overkwam hem in zijn eigen woon-

je weet dat die kleine dingen mensen gelukkig kunnen maken

kamer, in een tijd dat hij nog helemaal niet bezig was met

of troost en hoop kunnen geven, maak ze dan onderdeel van je

charismatisch christendom. Sterker nog, hij had behoor-

leven van elke dag.

lijke twijfels over Gods betrokkenheid. Maar opeens kwam
God heel dichtbij.
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Het avondmaal met kinderen:
hoe doe je dat?
Als een gemeente kinderen wil toelaten aan het
avondmaal, rijzen vele vragen. Kies je voor een

Thema

Maaltijd van het
verbond

ernst van de viering goed op hen over? OnderWeg

I

vroeg vijf gemeenten naar hun ervaringen. Door hun

pretje. Voor mijn gevoel duurde het eindeloos en ik zat

verbondenheid met hun gelovige ouder(s) zijn kinderen

er voor spek en bonen bij. Het avondmaal was voor

volwaardig deel van de geloofsgemeenschap en mogen

grote mensen.

leeftijdsgrens? Geef je de kinderen aparte aandacht
tijdens de viering? En hoe breng je de vreugde én de

n mijn gemeente mogen kinderen niet deelnemen
aan het avondmaal. Ik mocht dat zelf vroeger ook
niet. Als kind vond ik een avondmaalsdienst geen

ze in het avondmaal de gemeenschap met Christus
ontvangen.

Onlangs zei Daan, 8 jaar: ‘Dominee, als we het brood en
de wijn bij het avondmaal nou vervangen door chips en
cola, dan kunnen de kinderen ook meedoen!’ Hij vond

20 GESCHIEDENIS

	
Natuurlijk vierden kinderen mee

het een heel goed idee. Wij lachten er hartelijk om,
vooral om hoe Daan het zelf vertelde.
Een week later sprak ik met jongeren over het avond-

In de vroege kerk namen de gedoopte kinderen van

maal. Eén van de jongeren vond het vreemd dat we wel

gelovige ouders deel aan de viering van het avondmaal.

baby’s dopen in onze kerk – ook al geloven ze zelf nog

Dat was zo vanzelfsprekend dat er verder niet over

niet – maar dat kinderen het avondmaal niet mogen

gesproken werd. De kinderen hoorden er helemaal bij.

meevieren. Als je als baby het teken van het verbond
mag krijgen, waarom mag je daarna dan niet deelnemen aan de maaltijd van het verbond?
Binnen de NGK zijn er negentien gemeenten waar kinderen of jongeren mogen deelnemen aan het avondmaal. Iedere gemeente heeft daar haar eigen motivatie
voor en er worden verschillende leeftijdsgrenzen gehanteerd. Binnen de GKv wordt gezocht naar manieren
om kinderen bij het avondmaal te betrekken, bijvoor-

EN VERDER:
04 Nieuws
05 In beeld
14 Redactioneel

beeld door ze een zegen mee te geven bij de viering.
Voor OnderWeg reden om kinderen en avondmaal aan
elkaar te verbinden. Hoe exclusief is de viering van het
avondmaal en wat voor toetsing hoort daarbij? Hoe
inclusief kan de viering van het avondmaal zijn en wat
win je daarmee?
Bij de viering van het pesachmaal stelde het jongste

19 Nieuws

kind in het gezin vier vragen over het verschil tussen

19 Colofon

werden de kinderen betrokken bij de grote daden van

22 Woordzoeker
24 Column Joost Smit
26 Stimulans

deze maaltijd en andere maaltijden. In de antwoorden
God. Wat zou het mooi
zijn om, in die lijn, kinderen tijdens het avondmaal
te betrekken bij de grote
daden van Jezus Christus.

31 Column Dick Westerkamp

(beeld voorkant Jaco Klamer)

Peter Hommes (GKv),
redacteur OnderWeg
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Nieuws
De V.V.I. stelt zich al meer dan 35 jaar ten doel:

Kinderen half geld in GKv
Als het aan deputaten Financiën en Beheer in de GKv
ligt, wordt het quotum – het bedrag per lid dat plaat-

Giften graag op IBAN: NL 97 INGB 0003885840

www.verplegingvoorisrael.nl

selijke gemeenten moeten afdragen voor landelijke
kerkelijke activiteiten – op een nieuwe manier berekend. Ze willen vanaf 2018 de berekening van het
bedrag dat een gemeente moet opbrengen niet langer baseren op het totaal aantal leden, maar op het
aantal belijdende leden plus 50 procent van het aantal
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doopleden. Dit onder het motto: ‘Kinderen horen er

2015
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helemaal bij, maar doen mee voor half geld.’
De nieuwe berekeningswijze is gunstig voor gemeenten met relatief veel kinderen en jongeren (zoals
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Amersfoort-Vathorst en Zeewolde, die zo’n 8 procent
minder hoeven te betalen) en ongunstig voor gemeenten met relatief weinig kinderen en jongeren
(zoals Groningen-Noord-West en Helpman, die ruim 12
procent meer moeten betalen). Mochten gemeenten
daardoor in financiële problemen komen, dan kunnen
volgens het rapport de kerken in de regio bijspringen.
De optie om het quotum alleen op basis van het aan-

richting inspiratie

tal belijdende leden te berekenen bleek voor sommige gemeenten tot een lastenverhoging van meer
dan 30 procent te leiden en dat vinden deputaten niet
acceptabel.
Het quotum in de GKv bedraagt voor 2017 25,50 euro
per lid. De GKv-synode moet volgend jaar over de
nieuwe methode van berekening van het quotum
beslissen.

Nieuwe samenwerkingsgemeenten
Per 1 januari 2017 worden er twee nieuwe samenwerkingsgemeenten gevormd door fusies van de GKv
Neede en de NGK Neede en van de CGK Rozenburg
en de GKv Rozenburg en Voorne. De nieuwe GKv/NGK
Neede telt circa 250 leden en heeft ds. C. van de Beek
en ds. C.W. Lodewijk als predikanten. De nieuwe CGK/

Di acon ale we rk v ak an ties
het hele jaar door in de Achterhoek

een midweek de handen uit de mouwen voor dak- en
thuisloze medemensen die op adem komen.
Gegarandeerd onvergetelijk,
waardevol, verrijkend en verrassend……

…. boek nu via de mail of bel

Giften voor dit diaconale project zijn van harte welkom
Stichting Het Passion
Torenallee 6
6999 DD Hummelo

Tel. 0314 382 462
info@hetpassion.nl
www.hetpassion.nl

Triodos Bank: NL11 TRIO 078.13.22.618

GKv Rozenburg en Voorne telt circa 250 leden en heeft
ds. R.J. Blok als predikant.

GKv Hoogezand-Sappemeer weer
één gemeente
De in 2003 gerealiseerde splitsing van de GKv Hoogezand-Sappemeer in twee gemeenten (Noord en
Zuid) wordt per 1 januari 2017 ongedaan gemaakt. De
gemeenten deelden al één kerkgebouw en één predikant, en het jeugdwerk en de evangelisatie werden
al samen gedaan. De nieuwe gemeente telt circa 600
leden.



 De zin van

In beeld: Petra de Joode
Leeftijd: 57
Woonplaats: Hilversum
Kerkelĳke gemeente: NGK Loosdrecht
Gezinsomstandigheden: moeder van vier prachtmensen,
de jongste woont nog thuis
Werk: presentator radio bij de Evangelische Omroep

1. Hoe zie jij jezelf als christen?
Ik zie een vrouw die verknocht is aan God,

In beeld

het leven heb ik
nog altijd niet
gevonden 

over onrecht.

zijn verzamelbundel liggen: De cursus omgaan met teleurstellingen gaat wederom

met anderen over praat. Het liefst met

3. Wat is je mooiste ervaring
in de kerk? Dat was ooit met Pasen in

andersdenkenden of andersgelovigen, dat

de Oude Kerk in Delft, de stad waar ik op-

maakt het gesprek veel boeiender en in-

groeide. Het was een grauwe, kille ochtend.

5. Welk Bijbelgedeelte vind jij
het meest indrukwekkend? De

teressanter. Ik zie ook een vrouw die soms

De voorganger beklom de kansel, liet zijn

psalmen, om hun poëtische kracht, hun

geneigd is in haar schulp te kruipen en zich

blik heel bewust over de gemeente gaan

diepgang en herkenbaarheid, nog altijd. Er

te verliezen in het zoeken naar de zin van

en sprak toen met veel nadruk de woorden:

is één zin uit psalm 27 in de oude berijming

het leven. Die zin heeft ze overigens nog

‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ En pats!

die altijd in mij opkomt als ik ontroerd ben

altijd niet gevonden, maar ze gaat er steeds

Daar kwam opeens de zon door de ge-

of iets mij raakt. Als ik niet snap hoe iets

minder het belang van inzien. Het is wat

brandschilderde ramen heen. Dat moment

komt, maar eigenlijk wel weet dat God het

het is en dat is goed.

zal ik nooit vergeten, die kleuren, en het

doet, dan denk ik: ‘Hier weidt mijn ziel met

besef: ja, dat geloof ik!

een verwonderd oog’. Prachtig toch?

die misbruikt worden in de cyberseksin-

4. Met wie zou je graag een
dag willen optrekken? Met rabbijn

6. Welk muziekstuk heeft jou
het meest gevormd? Gevormd is

dustrie. Twee miljoen… Dat mensen daar

Awraham Soetendorp. Ik bewonder hem

een groot woord, maar elk jaar met kerst

opgewonden van willen raken en geld aan

om zijn wijsheid, zijn zachtmoedigheid en

zet ik The Virgin van Adrian Snell op. En

willen verdienen. WALGELIJK! Bestond seks

zijn enorme inzet om met compassie vrede

dan vooral de lofzang van Elizabeth, met

maar niet. Maar ik ben ook boos op mezelf,

te stichten. En met cabaretier Herman Fin-

de tekst: ‘It feels so good!’ Heerlijk! Ik zie

omdat ik heel vaak mijn stem niet verhef

kers. Ik zag van de week bij de boekhandel

daar in gedachten altijd het plaatje bij uit

daarnaar probeert te leven en daar graag

2. Waar maak jij je boos over?
Op dit moment vooral over al die kinderen

niet door. Alleen die titel al...

Hij was een van ons van Rien Poortvliet,
waarop Elizabeth stralend in de deuropening staat om Maria welkom te heten:
meid, kom binnen, gezellig!

7. Wat is jouw favoriete jaargetijde? De herfst. Al is die kaalslag
ook wel moeilijk. Maar die blaadjes
moéten eraf: zonder herfst geen lente.

8. In welk Bijbelpersonage
herken je jezelf? Ha, ik heb laatst
zo’n op-wie-lijk-jij-test gedaan. Ik blijk iets
van Jozua te hebben. Hij was een verbindende leider, die op cruciale momenten
de goede kant koos. Dat stelt me dan toch
wel weer enigszins gerust.
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Praktijklokaal

Samen eten en vieren in Dokkum en Amersfoort

S

amen eten in plaats van vergaderen. Jos Douma pleit daarvoor
(zie pagina 26). In de GKv Dok-

kum brengen ze dat in praktijk door
ook samen te eten in een kerkdienst
waarin het avondmaal gevierd wordt.
Dat is dan een lange dienst, die om 11
uur ’s morgens begint. Het eerste deel
is net als anders, met zingen, Bijbellezing, preek, gebed en collecte. Maar
dan komen tijdens de dienst de soep
en de broodjes op tafel, vooraf klaargemaakt door gemeenteleden, en is er
alle ruimte voor onderlinge ontmoeting.
Daarna wordt er weer gezongen, wordt

Tijdens de dienst wordt in Dokkum een broodmaaltijd gehouden. (beeld Kees Smit)

een avondmaalsformulier gelezen en
wordt het avondmaal gevierd. De dienst

per jaar. Dat het geen grote gemeente

dienst, maaltijd en avondmaal maakt

wordt afgesloten met de zegen. Zo ge-

is, maakt deze vorm goed mogelijk.

indruk.’ Dat geldt ook voor gemeentele-

beurt het in Dokkum één of twee keer

Ds. Kees Smit: ‘We zijn hiermee begon-

den die eerst sceptisch waren over deze

‘De eenheid van
dienst, maaltijd en
avondmaal maakt
indruk’ 

nen omdat we als gemeente van Jezus

vorm.

Christus een geloofsgemeenschap zijn.

Ook de NGK Amersfoort-Zuid gaat de

Die gemeenschap komt in een geza-

combinatie van samen eten en avond-

menlijke maaltijd sterk tot uitdrukking.

maal vieren in praktijk brengen: op 11

Dat werkte zo in de tijd dat de Bijbel ge-

december begint de dienst om 9 uur

schreven werd en in het Midden-Oosten

met een gezamenlijk ontbijt en na de

is dat nog steeds zo. Wij ervaren dat dit

verkondiging door pastor Erik Mouissie

ook bij ons zo werkt. De eenheid van

wordt de maaltijd van de Heer gevierd.



Nieuwleusen en Bedum: kerk voor je dorp

K

erk zijn voor je dorp: steeds

Het is een nieuwe manier om men-

vaker nemen gemeenten ini-

sen buiten de kerk te benaderen: niet

tiatieven die daarop gericht

overtuigen, maar getuigen. Die getui-

zijn. Mensen uit de GKv Nieuwleusen

gende levensstijl komt ook naar voren

werken eraan om wekelijks het kerkge-

in Bedum, waar Moniek Mol van het

bouw open te stellen voor ontmoeting:

Praktijkcentrum de GKv-leden gaat

‘Even binnenwaaien voor een kop kof-

toerusten in christen zijn voor je dorp.

fie of thee, gezelligheid, een praatje.

‘Getuigende levensstijl’ is het onder-

Misschien voor iets creatiefs of een

werp voor een derde avond in een serie

spelletje. Of een goed gesprek of een

van drie. De eerste avond gaat over de

luisterend oor’, aldus initiatiefnemers

motivatie om je geloof te delen;

Regine Visscher en Wendy Pierik. ‘Door

de tweede over de rol van religie in de

ontmoeting leer je elkaar beter kennen

hedendaagse samenleving. Dit past

en deel je dingen met elkaar. Hierdoor

bij het jaarthema ‘Uitnodigen’, dat een

ontstaat verbinding, van hart tot hart,

onderdeel is van het vijfjarenproject

en delen we samen in Gods liefde.’ Ze

B-E-D-U-M: Bijbel, Enthousiasme, Door-

In de open kerk kun je even binnenwaaien

nodigen mensen uit om met concrete

groeien, Uitnodigen en Meeleven.

voor een kop koffie of thee, gezelligheid,

ideeën te komen.
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een goed gesprek of een luisterend oor.



Praktijklokaal

Eeuwigheidszondag: ook blik vooruit

I

n NGK-kerkbladen is het bijna stan-

van de overledenen. In de GKv Zoeter-

daard geworden: de laatste zondag

meer werd een diapresentatie vertoond

van het kerkelijk jaar – eeuwig-

met foto’s van de overledenen uit de

heidszondag – is het moment waarop

eigen gemeente en van overleden

de overledenen nog eens met name

familieleden of vrienden van gemeen-

genoemd worden. Ook binnen de GKv

teleden. In deze gemeente keken ze

worden de overledenen steeds vaker op

op eeuwigheidszondag tegelijk vooruit

deze zondag – dit jaar op 20 november

door samen avondmaal te vieren, de

– herdacht en niet, zoals eerder, in de

maaltijd die wijst op de komende brui-

oudejaarsavonddienst.

loft van het lam.

De GKv Drachten-Nijega deed het dit

Naamsteentjes helpen in de GKv Kam-

jaar voor het eerst op eeuwigheidszon-

pen-Noord ook om vooruit te kijken.

Doopouders in Kampen-Noord krijgen bij de

dag. Daarbij worden naamsteentjes ge-

Daar kennen ze niet alleen steentjes

doop een steentje met de naam van hun kind

bruikt: steentjes met daarop de namen

voor de overledenen, maar ook voor

erop. (beeld Hans Schuitemaker)

de gedoopte kinderen. Doopouders
krijgen bij de doop een steentje met de

van hun geliefde mee naar huis mag

Webtip

naam van hun kind erop. Het steentje

nemen. Zo wordt zichtbaar gemaakt dat

blijft na de doopzondag voorlopig in de

de belofte van eeuwig leven niet alleen

www.onderwegonline.nl/

kerk. Op de eeuwigheidszondag krijgen

actueel is als je afscheid genomen hebt

5317-eeuwigheidszondag-in-

de ouders dat steentje terug, zoals de

van een geliefde, maar ook als je voor

kampen, over hoe de NGK Kampen

familie van de in dat jaar gestorven ge-

je kind nog een andere toekomst dan dit

de overledenen herdenkt.

meenteleden het steentje met de naam

leven verwacht.

NGK Heemstede: nieuwe opzet pastoraat

P

astoraat was vroeger het werk

aan hun taak begonnen. Op zondag 13

toraat is opgedaan. NGK De Ontmoeting

van de predikanten en ouder-

november hebben ze in de kerkdienst

(Voorthuizen/Barneveld) heeft op haar

lingen, maar dat is in NGK en

een belofte van geheimhouding afge-

downloadplein twee beleidsnotities

GKv al lang niet overal meer het geval.

legd en zijn ze ingezegend. Ds. Alex

daarover geplaatst, inclusief een for-

Veel gemeenten hebben inmiddels ge-

Boshuizen: ‘Ik vond het heel bijzonder

mulier om gemeenteleden met een

kozen voor een nieuwe opzet van het

om die dag een grote groep pastoraal

pastorale taak te bevestigen. Dat wordt

pastoraat, waarbij gemeenteleden een

bezoekers voorin de kerk te zien staan.

inmiddels ook in GKv-kring gebruikt.

pastorale taak hebben en een aantal

Wat mooi dat het pastoraal werk in de

Op de website van de NGK Apeldoorn

gemeentelijke adressen onder hun

nieuwe structuur nu van start is gegaan;

staan twee handreikingen: één met de

hoede krijgen.

we vertrouwen erop dat de zegen die

visie van de gemeente op het pastoraat,

Ook de NGK Heemstede heeft onlangs

we de pastoraal bezoekers hebben

en een praktische gids voor pastorale

voor een nieuwe structuur gekozen. Er

meegegeven merkbaar zal doorwer-

bezoekers.

is een groot aantal pastorale bezoekers

ken.’

aangesteld, die ervoor moeten zorgen

De NGK Heemstede is niet de enige

dat niemand in de gemeente over het

gemeente die op deze manier aan de

hoofd wordt gezien. Er zijn zestien in

slag gaat; in de GKv Bedum en de GKv

Webtips

totaal (waaronder enkele echtparen),

Hengelo wordt iets vergelijkbaars in

• w ww.ngkdeontmoeting.nl/

net iets meer vrouwen dan mannen. Ze

werking gezet.

worden aangestuurd door kerkelijk wer-

Deze gemeenten kunnen profiteren

ker pastoraat Pauly Rebel.

van de ervaring die in veel andere ge-

De pastorale bezoekers zijn niet zomaar

meenten met deze opzet van het pas-

categorie/downloadplein
• w ww.tabernakelkerk.nl/
achtergrond/handreikingen
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Thema

Kinderen aan de tafel
van de Heer
In een groot deel van de NGK is het al gebruikelijk, in de
GKv speelt het onderwerp steeds vaker: kinderen aan het
avondmaal. Er is vanuit het Oude en Nieuwe Testament,
evenals vanuit de kerkgeschiedenis en -traditie, veel voor te
zeggen, vindt Peter Sinia.

tekst Peter Sinia

Voor mij was het een verrassing om te

kinderen al jong met seks te maken

als iets van buiten de kerk. Maar ook

ontdekken dat een GKv in 1960/1961

krijgen, maar pas laat hun trouwbelofte

ontwikkelingen bínnen de kerken zet-

als eerste protestantse kerk in Neder-

durven geven. De cultuur die kinderen

ten de vraag op de agenda, zoals de

land kinderen toeliet aan het heilig

vaak voor vol aanziet, maar even zo

toenadering tussen de GKv en de NGK.

avondmaal. Ik kende de praktijk alleen

vaak ruimte biedt voor infantiliteit van

Jezus’ woorden overtuigen mij ervan dat

van mijn jeugd in een progessiever

wie volwassen zou moeten zijn. Maar

de vraag naar de positie van kinderen

en vrijzinniger kerkgenootschap. Een

juist zo’n cultuur, die alle kanten op

aan de tafel van de Heer belangrijk en

tweede vrijgemaakte gemeente volgde

beweegt of slingert, dwingt ons om op-

urgent is. Wat niet wil zeggen dat daar-

in 1965. Na de breuk in 1967 lieten alleen

nieuw onze koers te bepalen.

mee het antwoord al vaststaat.

Inmiddels gaat het om 19 van de 90

Vrucht

Klip-en-klaar

Nederlands-gereformeerde gemeenten.

Onze tijd is er één van emancipatie. Dat

Het avondmaal is een zegen voor de

Andere gemeenten bezinnen zich erop.

roept vanzelf de vraag op of wij als kerk

deelnemers. Een heilsmiddel noemen

Ook in de GKv is de bezinning de laatste

met recht groepen ongelijk behandelen,

we het. We weten dat Jezus het ons zeer

jaren op gang gekomen.

bijvoorbeeld rondom het avondmaal, en

kwalijk neemt als we kinderen onterecht

Dat we de vraag naar kinderen en het

of de groep die daarbij aan het kortste

verhinderen om zijn zegen te ontvan-

avondmaal vaker stellen, zal te maken

eind trekt emancipatie verdient. Wat

gen (Matteüs 19, Marcus 10:14). Het is

hebben met onze tijdgeest en cultuur.

zich voordoet als geest van onze tijd

dus belangrijk om zeker te weten of we

Maar het is niet zo dat die tijdgeest en

vraagt om onderscheidingsvermogen,

kinderen wel of niet mogen verhinderen

cultuur ons in één richting dwingen.

want wie weet ontdekken we daar-

aan het avondmaal te gaan.

Want dezelfde cultuur die de vraag naar

achter Gods heilige Geest. Onze cul-

Zoals Jezus zichzelf in Matteüs 25:40-45

kinderen aan het avondmaal actueel

tuur is vaak werelds, maar misschien is

identificeert met de minsten van onze

maakt, is ook de cultuur waarin ouders

de emancipatie in die cultuur ook een

broeders en zusters, zo identificeert Hij

vragen stellen bij de kinderdoop en

vrucht van het evangelie, dat eeuwen-

zich in Matteüs 18:5 met kleine kinderen.

waarin jongeren vaak op latere leeftijd

lang gezaaid is.

In beide hoofdstukken is Jezus klip-en-

belijdenis doen. Het is de cultuur waarin

Nu kunnen tijdgeest en cultuur klinken

klaar dat er veel op het spel staat bij

NGK’s kinderen toe aan het avondmaal.
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Opinie

Jezus’ opdracht om het avondmaal te vieren zouden we meer in deze Geest moeten toepassen: passend bij ieders leeftijd, passend bij
ieders vermogens. (beeld EwaPix/Shutterstock)

onze behandeling van de minsten, de

kens opnieuw te doen, is duidelijk. Maar

heen is er oog geweest voor het verband

kleinsten.

nergens wordt met zoveel woorden ge-

tussen het Pesach en het avondmaal. Wie

Tegelijkertijd maakt Paulus in 1 Korin-

zegd dat kleine kinderen het avondmaal

met de nieuwste theologische kennis

tiërs 11 namens God duidelijk dat we

moeten of mogen meevieren.

diepgravend het avondmaal bestudeert,

bij het avondmaal te maken hebben

Wat betekent dat? Er wordt ook nergens

komt dat verband in alle lagen tegen.

met keuzes waar zegen, vloek of zelfs

expliciet gezegd dat kinderen gedoopt

Treffend is de wijze waarop Paulus in 1

oordeel aan verbonden zijn. Calvijn hui-

moeten worden. En er staat ook nergens

Korintiërs 5 spreekt over het offer van

verde bij de gedachte dat kleine kinde-

dat vrouwen het avondmaal moeten

Jezus als ons pesachlam. Als je beseft dat

ren zich een oordeel zouden eten en dat

vieren. Dit laat zien dat we op basis van

destijds bij elke samenkomst het avond-

brood en wijn zo als gif zouden werken.

de Bijbel met recht overtuigd kunnen

maal werd gevierd, treft het wat Paulus

Belangrijk dus om antwoord te vinden

zijn dat iets Gods wil en opdracht is,

zegt over de heilige ernst bij de viering.

op de vraag of het avondmaal voor onze

zonder dat we daarbij een Bijbeltekst

Vooral ook omdat Paulus daarbij het

kinderen een plaats van genade of van

kunnen noemen die zich daar expliciet

beeld gebruikt van het zoeken en verwij-

oordeel is.

over uitlaat.

deren van het zuurdesem, een onderdeel

Maar welk antwoord geeft de Bijbel dan

van de pesachmaaltijd waarbij de kinde-

op die vraag? De Bijbel laat zich er niet

Eis

expliciet over uit. Jezus’ opdracht om het

Toch valt er meer te zeggen. Om te be-

brood te nemen en te eten en om allen

ginnen naar aanleiding van het Pesach

Een andere belangrijke reden om kinde-

uit de beker te drinken, en om dit tel-

in het Oude Testament. Door de eeuwen

ren toe te laten aan het avondmaal is de

ren spelenderwijs betrokken worden.

plaats van kinderen in Gods verbond en

 Waarom mag iemand wel

ondergedompeld worden in het
bloed van Christus, maar van
datzelfde bloed geen druppel op de
lippen krijgen? 

koninkrijk. Jezus brengt het avondmaal
explicieter dan de doop in verband met
het nieuwe verbond. Het is goed om
daarbij te onderstrepen dat Jeremia 31
in de profetie over dat nieuwe verbond
spreekt over ‘van groot tot klein’, een
uitdrukking waar Jeremia in een eerder
hoofdstuk met nadruk ook kinderen
onder verstaat.
Vaak wordt in reactie gewezen op de
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Thema

mij beter beseffen dat de doop wel degelijk actief kan zijn.
In de discussie valt op dat voor- en tegenstanders in onze kringen het erover
eens zijn dat Gods genade ook aan onze
kinderen beloofd is. Dat geldt ook voor
andere beloften en geestelijke zaken
waar de sacramenten een teken van
zijn. Mensen als Calvijn en Ursinus argumenteerden dat als de zaken waar
het sacrament een teken van is jou toebehoren, dat dan ook het teken zelf jou
toebehoort.
De sleuteltekst in het argument tegen
kinderen aan het avondmaal is 1 Korintiërs 11. Ik noemde al even de huiver van
Calvijn. Luther daarentegen leek meer
oog te hebben voor de achtergrond
Nergens geeft de Bijbel aanleiding om te geloven dat kinderen uitgesloten worden van

waartegen Paulus’ woorden worden uit-

Gods verbond – of de tekenen van dat verbond – omdat ze nog geen recht zouden kunnen

gesproken. In één van zijn tafelgesprek-

doen aan het tweezijdige karakter van dat verbond. (beeld Anelina/Shutterstock)

ken zegt Luther: ‘Wanneer Paulus in 1
Korintiërs 11:28 zegt dat ieder zichzelf
moet beproeven, spreekt hij alleen over

twee zijden van Gods verbond: Gods ini-

woorden vaak zo dat alleen volwassen

volwassenen, want hij sprak over diege-

tiatief en onze respons, Gods belofte en

gelovigen nog in staat lijken te zijn om

nen die onderling verdeeld waren. Dat

ons geloof, belofte en eis. Maar nergens

te geloven als een kind. Je zou haast

betekent echter niet dat hij hier verbiedt

geeft de Bijbel aanleiding om te geloven

vergeten dat Jezus bij deze uitspraken

dat het sacrament van het altaar ook

dat de twee sacramenten bedoeld zijn

toch echt kleine kinderen voor zich had

aan de kinderen wordt gegeven.’ Het

om die twee zijden keurig en systema-

en zegende.

is overigens goed om te beseffen dat

tisch te weerspiegelen. Nergens geeft

Luther en Calvijn in de praktijk niet zo

de Bijbel aanleiding om te geloven dat

Gekunsteld

kinderen uitgesloten worden van Gods

De overeenkomst tussen doop en

van 7 jaar toe, Calvijn stelde de leeftijd

verbond – of de tekenen van dat verbond

avondmaal is groot. Zo groot dat moei-

van ongeveer 10 jaar voor. Zie hierover

– omdat ze nog geen recht zouden kun-

lijk uit te leggen is waarom iemand

ook het artikel van Luite Harm Kooij op

nen doen aan het tweezijdige karakter

wel als het ware ondergedompeld mag

pagina 20-21.

van dat verbond. Gods liefde vraagt om

worden in het bloed van Christus, maar

De context van 1 Korintiërs 11 is heel

onze liefde, maar dan wel liefde naar de

van datzelfde bloed geen druppel op de

specifiek. Maar de richtlijnen die Paulus

mate van ons verstand en ons vermogen.

lippen mag krijgen. Of waarom iemand

namens God moet geven, overstijgen

De Bijbelse thema’s van Gods verbond

wel ingelijfd mag worden in het lichaam

die specifieke situatie. Pijnlijk is dat de

en Gods koninkrijk zijn met elkaar ver-

van Christus, maar vervolgens bij dat

kerk in de loop van de geschiedenis

vlochten. Het is daarom niet verrassend

lichaam van Christus weggehouden

Paulus’ richtlijnen zo is gaan verstaan en

dat Jezus het avondmaal ook met het

moet worden tijdens de viering van het

toepassen dat ze een tweedeling binnen

koninkrijk verbindt, zowel bij zijn laatste

avondmaal.

de gemeente van Christus brachten tus-

pesachmaal als in zijn gelijkenissen. Dat

Het argument dat de doop passief en

sen wie wel en wie niet aan het avond-

maakt het veelbetekenend dat Jezus van

het avondmaal actief is, komt op mij

maal mogen aangaan.

de kleine kinderen zegt dat het konink-

gekunsteld over en lijkt alleen met een

Het helpt om ook in het uitleggen van 1

rijk van de hemel toebehoort aan wie is

selectief gebruik van Bijbelteksten vol te

Korintiërs 11 Schrift met Schrift te ver-

zoals zij.

houden. We maken blijkbaar te weinig

klaren. Het Oude Testament helpt om

Tegenstanders van kinderen aan het

mee dat volwassen bekeerlingen ge-

sleutelwoorden als ‘gedachtenis’ te gaan

avondmaal vergeestelijken Jezus’

doopt worden. Dan zouden we volgens

begrijpen. Wie dat doet, zal ontdekken
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Opinie

dat daarmee in het Oude Testament geen

door bisschoppelijke machtspolitiek en

dan ook voor twee aan het avondmaal).

drempel voor kinderen werd opgeworpen.

wereldse economie.

Jezus’ formulering van het gebod om

Wie de kerkgeschiedenis bestudeert,

God lief te hebben met heel ons verstand

ontdekt ook dat de praktijk vaak eerst

en met al onze kracht biedt ruimte voor

De kerkgeschiedenis en -traditie hebben

ontstaat en dat die vervolgens met te-

gepaste gehoorzaamheid aan dat gebod

voor ons minder gewicht dan de Bijbel.

rugwerkende kracht als Bijbelgetrouw en

als ons verstand en onze kracht nog toe-

Maar ze laten ons wel zien hoe broeders

traditioneel wordt verdedigd. Dat hoeft

nemen en voor blijvende gehoorzaam-

en zusters die voor ons geleefd en geloofd

geen probleem te zijn als een werkelijk

heid als zij afnemen. Jezus’ opdracht

hebben de Bijbel verstonden. Zo leert de

christelijke praktijk achteraf met Bijbelse

om het avondmaal te vieren en Paulus’

geschiedenis mij dat de traditie waarin

argumenten ondersteund wordt. Maar wie

richtlijnen hoe we het avondmaal moe-

kinderen van baby af aan aan het avond-

het ontstaan van onze avondmaalspraktijk

ten vieren, zouden we meer in die Geest

maal gingen de oudste papieren heeft. Het

en de latere theologische onderbouwing

moeten toepassen: passend bij ieders

is een traditie die in oosterse kerken be-

daarvan eerlijk bestudeert, voelt dat het

leeftijd, passend bij ieders vermogens.

waard is gebleven. Een oosters-orthodoxe

wringt.

priester schreef: ‘Doop zonder dat daar

Andersom lijkt het soms ook fout te gaan.

Gelukkig is de ruimte te klein om alles

direct zalving en avondmaal op volgt, is als

Onze traditie kwam tot zorgvuldig gefor-

te zeggen wat over kinderen aan het

geboren worden zonder te leven.’

muleerde Bijbelse waarheden. Maar die

avondmaal gezegd zou kunnen wor-

De geschiedenis laat ook zien waarom dat

waarheden waren soms als het harnas van

den. Laat al het andere maar gezegd

rond de dertiende eeuw en in de eeuwen

Saul: passend voor een grote volwassen

worden in een goed gesprek rondom

daarna veranderde. Wat een minimumleef-

man, zoals Saul, maar een belemmering

een geopende Bijbel. Liefst samen als

tijd voor deelname aan het avondmaal be-

voor een jongere en kleinere gelovige,

vrijgemaakten en Nederlands-gerefor-

treft, is onze traditie zelfs niet veel ouder

zoals David.

meerden.

dan een eeuw of twee. Die nieuw ontstane

De Bijbel toont Gods verbondenheid met

praktijk is het resultaat van een proces

heel ons leven, van conceptie tot voorbij

Peter Sinia is predikant van de Proosdij-

dat sterk beïnvloed is door oud bijgeloof,

het graf, in alle fases van het leven (wat

kerk Ede (NGK) en werkt aan een proef-

nieuw rationalisme en romantiek, evenals

mij betreft telt een zwangere vrouw

schrift over kinderen en het avondmaal.

Harnas

Webtips

Leestips

• ernstleeftink.wordpress.com/2014/11/07/een-zegen-voor-

M.R. van den Berg, Voor wie is het avondmaal? Sacrament voor

kinderen-aan-het-avondmaal

ingewijden of verbondsmaaltijd, Kampen (Kok), 1978.

Blog van ds. Ernst Leeftink over het geven van een zegen bij het
avondmaal.
• w ww.onderwegonline.nl/3069-kinderzegen-bij-het-avondmaal

A.N. Hendriks, Kinderen aan de tafel van Christus?, Kampen (Van
den Berg), 1986.

Bijdrage uit de OnderWeg-rubriek Praktijklokaal over de
kinderzegen bij het avondmaal.
• w ww.crcna.org/sites/default/files/2011agenda_appendixC.pdf

Wijnanda Hogendoorn, Heilig avondmaal voorbereiden met je
gezin, Heerenveen (Groen), 2016.

Grondig studierapport van de Christian Reformed Church over
kinderen en het avondmaal.
• w ww.onderwegonline.nl/wp-content/uploads/2016/12/
Reformatie-Kinderen-en-avondmaal.pdf

Tim Gallant, Feed My Lambs. Why the Lord’s Table Should
Be Restored to Covenant Children, Grande Prairie (Pactum
Reformanda), 2002.

Een themanummer van De Reformatie over kinderen en het
avondmaal, 2011.
• w ww.wimvanderschee.nl/?p=1787

Guy Waters en Ligon Duncan (red.), Children and the Lord’s
Supper. Let a man examine himself, Fearn (Mentor), 2011.

Een reactie van Wim van der Schee op het themanummer van
De Reformatie.
• w ww.onderwegonline.nl/wp-content/uploads/2016/12/DossierKinderen-en-Avondmaal.pdf
Dossier van Opbouw over kinderen aan het avondmaal.
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Thema

Robert Roth en Kees de Groot in discussie

‘Kan een kind het
avondmaal wel echt
beleven?’
Robert Roth (GKv) draait er niet omheen: ‘Ik heb een radicale visie op kinderen
aan het avondmaal. Kinderen horen er helemaal bij, ook als hun geloof zich nog
niet persoonlijk heeft ontwikkeld.’ Hij gaat in gesprek met Kees de Groot (NGK).
Een gesprek tussen twee theologen die tegenovergestelde standpunten hebben,
intens naar elkaar luisteren, elkaar scherp bevragen en samen verder willen
komen.

tekst Embert Messelink beeld Jaco Klamer

Robert Roth is gereformeerd-vrijge-

het avondmaal is voor hem een brug

dat wel toelaten. Zij laten kinderen van

maakt predikant in Oegstgeest. Al jaren

te ver. ‘Om je een beeld te geven van

jongs af aan meedoen of hanteren een

geleden maakte hij uitgebreide studie

mijn persoonlijke weg: ik kom uit een

vereenvoudigde versie van geloofsbe-

van catechese en avondmaal. ‘Kort ge-

traditie waarin avondmaal vieren niet

lijdenis doen voor kinderen, waarna ze

zegd is dit mijn conclusie: we hebben

voor iedereen gewoon was. Ik weet

mogen meedoen.

als kerken een grote uitdaging om jonge

nog hoe verbaasd ik was over de mas-

Kees: ‘Waar ik benieuwd naar ben, Ro-

mensen vast te houden in de gemeente.

sale avondmaalsviering toen we na ons

bert: waarom is het avondmaal volgens

Maar op het moment dat dat het hel-

trouwen in Nederlands-gereformeerd

jou het ultieme moment om jongeren

derst kan, aan het avondmaal, laten we

Doorn kwamen.’

vast te houden?’

ze los. Als ze nog geen belijdenis heb-

Robert: ‘We onderwijzen de gemeente

ben gedaan, mogen ze niet aangaan.’

Voorwaarde

Kees de Groot is Nederlands-gere-

Roth zou kinderen graag aan het avond-

zijn in zonde ontvangen en geboren.

formeerd predikant in Nunspeet en

maal toelaten, maar in zijn kerken

Zonder het te weten, zijn ze ook in

docent homiletiek aan de NGP. ‘Ik ben

bestaat die mogelijkheid niet. De Groot

Christus in genade aangenomen.” De

een gewone dominee, die zich niet

is geen voorstander van kinderen aan

doop van onze kinderen vindt plaats op

in het bijzonder met dit onderwerp

het avondmaal, terwijl er in zijn kerken

grond van de verbondsbelofte van God,

heeft beziggehouden.’ Kinderen aan

zeker negentien gemeenten zijn die

beaamd door de ouders. Kinderen horen
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Interview

er helemaal bij. Bij de doop delen de
allerkleinsten in de genade van Christus; ze worden ingelijfd in het lichaam
van Christus. Bij elke viering van het
avondmaal, dat om dezelfde genade
draait en gevierd wordt door datzelfde
lichaam van Christus, blijken kinderen er
toch niet onvoorwaardelijk bij te horen.
We laten ze los op het moment dat het
avondmaal de waarheid en werkelijkheid van hun doop kan bevestigen, namelijk dat ze er echt helemaal bij horen.’
Kees: ‘Ik zie het zo: het initiatief ligt bij
God. Hij spreekt in het teken en zegel
van de doop. Vervolgens is onze reactie
belangrijk. Voor kinderen die in oudtestamentische tijden besneden werden,
gold dat vervolgens ook “hun hart

Robert Roth: ‘We hebben als kerken een grote uitdaging om jonge mensen vast te houden

besneden moest worden”. Er zijn twee

in de gemeente.’

soorten kinderen van het verbond: zij
die gelovig antwoorden en zij die dat
niet doen. Jij vindt dat we een wonder-

zijn wij die weg naar een gelovig leven

frappant dat Jezus het avondmaal in-

lijk onderscheid hanteren bij het avond-

sacramenteel gaan ijken? Waarom is

stelde bij de twaalf, en niet in het grote

maal. Maar in kerken waar ik predikant

persoonlijk geloof een voorwaarde voor

geheel. Deze twaalf zijn gebleven, zij

ben geweest, deden ook niet altijd alle

deelname aan het avondmaal? God is

volgden Jezus, zij hadden een bijzon-

volwassenen mee. Omdat ze op dat mo-

op voorhand een gevende God en Hij

dere verbondenheid met de Heiland.

ment niet persoonlijk konden antwoor-

zal dat altijd zijn. Hij lokt ons met liefde,

Jezus bidt in het hogepriesterlijk gebed:

den of met vragen leefden over hun

niet met grenzen of voorwaarden.’

“Zij hebben mijn woorden aanvaard en

relatie met de Heer. Het lijkt mij belang-

Kees: ‘Maar kan een kind het avond-

weten echt dat Ik van U gekomen ben,

rijk dat in het avondmaal die vraag wel

maal wel echt beleven als er geen per-

en ze geloven dat U Mij hebt gezonden.”

op tafel ligt: hoe zit het tussen mij en de

soonlijk geloof is?’

En ook: “Ze horen niet bij de wereld

Heer? Leef ik vanuit zijn beloften?’

Robert: ‘De vraag is of het avondmaal

zoals Ik niet bij de wereld hoor.”’

Robert: ‘Ik ben het heel erg met je eens

alleen in het leven is geroepen om

dat het noodzakelijk is dat we tot per-

avondmaalsgangers hun geloof te laten

Dood kapitaal

soonlijk geloof komen. Maar waarom

demonstreren. Ik geloof dat niet. Kijk

Robert: ‘Laat ik een andere lijn inbren-

ook eens naar de inzetting van het

gen. Het Pesach was van oorsprong

avondmaal. Dat allereerste avondmaal

een maaltijd die met de gezinnen werd

werd gevierd met twaalf mensen die de

gevierd. Van klein tot groot: mee-eten

grootste moeite hadden met het feit dat

deed iedereen. Vanuit die doorgaande

Jezus moest lijden, sterven en opstaan.

lijn is het helemaal niet raar om kinde-

Ze ontkenden het en liepen erbij weg.

ren het avondmaal te laten meevieren.

Hun geloof werd pas later zichtbaar,

Het avondmaal is immers de vervulling

toen ze de Geest ontvingen.’

van het Pesach. Ik denk dat God ons als

Kees: ‘Is dat echt zo, dat er geen geloof

zijn gemeente – gelovigen en kinderen

bij de discipelen was?’

– lerend verder wil brengen door te er-

Robert: ‘Het geloof in de gekruisigde,

varen wie Hij is. Ik ben de gevende, zegt

degene die moest opstaan, was er niet.’

Hij. Zo brengt Hij tot vertrouwen.’

Kees: ‘Dat kon ook nog niet, want het

Kees: ‘Dat lerend verder brengen vind

was nog niet gebeurd. Toch is het wel

ik ook belangrijk. De formulieren die

 ‘Bij elke viering
van het avondmaal
blijken kinderen
er toch niet
onvoorwaardelijk
bij te horen’ 
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 Redactioneel
 Thema

Nimrod
H

et waren, op weg naar deze column, lastige weken. Neem

we gebruiken, spelen daar een rol in. Ik lees daarom af

de verleiding om toch nog te schrijven over de verkiezing

en toe een avondmaalsformulier voor kinderen, ook al

van de Amerikaanse president, over de politieke implicaties of

gaan ze niet aan. Zo steken ze er toch iets van op.

over hoe dit kon gebeuren. De verleiding was groot. Maar is

Ik ben het met jou, Robert, eens hoe mooi het is dat de

daar nog iets nieuws of, voor wat hem betreft, iets zinnigs over

gereformeerde traditie er de nadruk op legt dat je alles

te zeggen? Later dacht ik: ik ben er wel klaar mee, we zullen

ontvangt. God is de gevende God, inderdaad. Prachtig!

wel zien.

Maar ik vraag me wel af: kunnen wij altijd ontvangen

In dagen erna kwam ik regelmatig de naam tegen van de

wat Hij wil geven? Als mijn vrouw tegen mij zegt: “Ik

Iraakse stad Nimrud, gruwelijk verwoest door IS. Nimrud is een

hou van je” en ik heb daar geen gevoel bij, dan zullen

voorstad van Mosul, het Bijbelse Nineve, en wordt zelf ook in

die woorden niets in mij uitwerken. Brood en wijn heb-

de Bijbel genoemd, in Genesis 10, waar de stad Kalach heet, ge-

ben geen kracht in zichzelf.’

bouwd door Nimrod, de ‘eerste machthebber op aarde’. Nimrod

Robert: ‘Maar bij de kinderdoop zeggen we: Gods Geest

wilde de mensheid verenigen onder één leiding. Daarmee ging

en genade zijn een werkzame kracht in het leven van

hij dwars in tegen God, die de mensen na de zondvloed bevolen

het kind. Toch? Die beloften van God zijn geen dood ka-

had om zich over de aarde te verspreiden. Nimrod verzette zich

pitaal totdat jij het omarmt. Als je de doop als startpunt

en bouwde de toren van Babel. Tot God ingreep en spraakver-

neemt, dringt God zich op met alle liefde die Hij wil

warring gaf.

geven, zodat je de keuze voor Hem wilt gaan maken.’

Op internet is meer te vinden over Nimrod. In het Engels is de
naam een scheldwoord voor iemand die zich dom gedraagt. De

Spelletjes

Turkse vertaling, Nemrut, staat voor iemand die onredelijk, on-

Kees: ‘Als student kreeg ik ooit het verzoek om het

derdrukkend en egoïstisch is.

avondmaal te bedienen in een gemeente waar ook
kinderen aangaan. Ik heb dat toen niet gedaan, een

 ‘Het Nederlandse volk, dat ik
vertegenwoordig, zal winnen’ 

ouderling deed het in mijn plaats. Wat mij raakte, was
dat een groep jongens van een jaar of 15 gekke spelletjes met het brood begon te doen. Alle eerbied en ernst
was weg. Zouden die jongens weten wat ze doen? Geloven we dat je je inderdaad een oordeel kunt eten en
drinken?’

Vreemd. Toen, in die tijd, wilde God spraakverwarring: mensen

Robert: ‘Je zou tegen zo’n tiener kunnen zeggen: “Als

moesten zich over heel de aarde verspreiden. Nu is er, in een

jij zo avondmaal viert, kun je de volgende keer beter

iets andere betekenis, volop spraakverwarring. Daar zorgen

niet aangaan.” Je kunt ook nadenken of de viering door

hedendaagse Nimrods wel voor. Er zijn er zat, in Amerika, Rus-

mensen die een keuze voor Christus hebben gemaakt

land, Turkije, Nederland. Neem deze uitspraak van een Neder-

niet een bepaalde heilige sfeer meebrengt. Zou dat de

landse Nimrod: ‘Wij zullen winnen. Het Nederlandse volk, dat ik

bedoeling zijn? Of mag een tiener ook leren aangaan? Is

vertegenwoordig, zal winnen.’ Hoezo ‘het volk’?

gedrag dat belijders oneerbiedig noemen wellicht ook

Wat doe je tegen déze spraakverwarring? Een moderne toren

toe te staan?’

van Babel bouwen? Nee. Wat volgens historica Beatrice de
Graaf werkt: ‘Een betere mythe, een concurrerend moreel

Dubbel

verhaal. (…) Als je maar een oprechte en doordachte eigen

Kees: ‘Ik noem nog een ander bezwaar: ik ken jongeren

boodschap hebt en bereid bent die in alledaagse morele taal te

in mijn eigen gemeente in Nunspeet die niet zullen

verpakken.’ Zou dit lukken, zon-

meedoen als we de avondmaalstafel voor hen zouden

der dat het als verhaal van een

openstellen. Ze voelen zich nog niet echt verbonden

elite wordt weggezet? En hebben

met de Heer. Dat leidt dus tot een tweedeling onder

wij, christenen, het lef om zo’n

jongeren. Jij gaat ervan uit dat iedereen wil ontvangen

verhaal (mee) te vertellen?

van de gevende God, maar de praktijk is weerbarstiger.
Ik vind bovendien de zelfbeproeving belangrijk. Ben je
verbonden met de Heer, ben je een levend lidmaat van
de gemeente?’
Robert: ‘Als wij een dienst hebben zonder avondmaal,

Leendert de Jong (GKv),
hoofdredacteur OnderWeg



Interview

doet iedereen mee. Niemand zegt:
kinderen moeten bij de geloofsbelijdenis hun mond houden, want ze hebben
nog geen persoonlijk geloof. Ook in de
liederen belijden we samen ons geloof.
Onze praktijk is dus opmerkelijk dubbel. Als we ons geloof belijden aan het
avondmaal, moet je eerst apart geloofsbelijdenis doen. Al we ons geloof
belijden in een gewone dienst, hoeft
het niet.’
Kees: ‘Bij de inleiding van de geloofsbelijdenis zeg ik altijd: ik hoop dat je het
in je eigen hart kunt meezeggen. Ik zie
jongeren die bewust niet meezingen.
Soms ook ouderen. Bij het avondmaal
vind ik belangrijk wat in 1 Korintiërs 11
staat: daar wordt de gemeente expliciet

Kees de Groot: ‘Het lijkt mij belangrijk dat in het avondmaal deze vraag op tafel ligt: hoe

gewaarschuwd dat het belangrijk is te

zit het tussen mij en de Heer?'

onderscheiden dat het om het lichaam
van de Heer gaat. Wanneer het avondook het avondmaal voor wil gebruiken,

gewoonten van de kerk.’

zodat ook kinderen aan het avondmaal

Kees: ‘Ik ken jongeren die graag mee

Hem kennen zoals Hij is, vind ik iets om

zouden willen doen en jongeren voor

over na te denken.’

wie het geen issue is.’

Robert: ‘Ik snap heel goed dat Kees die

Robert: ‘Ik nodig hen wel uit. Elke vie-

vraag over tieners naar voren schuift.

ring zeg ik: vergis je niet, je hoort bij

Hoe ga je om met tieners met wisse-

het lichaam. Als je hier nu zit en denkt:

lende buien, die avondmaal meevieren?

ik geloof in Jezus Christus, praat er dan

Hij maakt me duidelijk dat op dat punt

met je ouders over en kom eens bij me

maal door één of meerdere personen

goed nagedacht moet worden. Zorg-

langs. Maar niemand komt.’

ontheiligd wordt, kan dat ernstige

vuldigheid is belangrijk. Het schrikt mij

Illustreert dat niet dat het avondmaal

gevolgen voor de hele gemeenschap

niet zozeer af van de lijn die ik trek,

voor jongeren iets vreemds is? Ro-

hebben.’

maar het is een punt dat ik van hem

bert: ‘Voor ons allemaal! Wat zijn we

Robert: ‘Paulus zegt: jullie weten hoe

meeneem.’

vervreemd geraakt van de liturgische

 ‘Geloven we dat
je je inderdaad een
oordeel kunt eten en
drinken?’ 

taal en betekenis. Het avondmaal is de

het moet, toch doen jullie het heel anders. De weg die hij wijst is: beproef

We gaan terug naar het begin van het

taal van de kerk, God wil daardoor een

jezelf en eet dan samen! Hij zegt niet:

gesprek, waar Robert Roth benadrukte

wonder verrichten. Hij wil zijn genade

blijf maar weg.’

dat kerken kinderen loslaten op het

schenken aan hen die zijn lichaam vor-

moment dat ze hen moeten vasthouden

men en die genade zichtbaar maken

Vreemds

door ze aan het avondmaal toe te laten.

aan hen die nog niet bij de gemeente

Kees de Groot en Robert Roth hebben

Maar willen kinderen zelf eigenlijk wel?

horen. Wees daarom koppig, hardnek-

hun argumenten uitgewisseld. Maar

Robert: ‘Ik ken niet veel jongeren die

kig, volhardend in het vieren van het

hebben ze ook iets van elkaar geleerd?

graag aan het avondmaal willen. Nie-

avondmaal. Makkelijk is het niet, maar

Wat nemen ze aan het einde van het

mand nodigt hen uit, want we zeggen

het helpt om te doorgronden hoe groot

gesprek van de ander mee?

allemaal: eerst belijdenis doen. Oké,

Gods liefde voor ons is.’

Kees: ‘Ik vind dat Robert op een heel

zegt het kind, en stelt niet veel vragen.

mooie manier het aspect van Gods ge-

Op het moment dat het dat wel gaat

Embert Messelink (NGK) is zelfstandig

vende liefde benadrukt. Dat God daar

doen, is het al redelijk gedresseerd in de

tekstschrijver en debatleider.
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Het avondmaal met
kinderen: hoe doe je dat?
Als een gemeente kinderen wil toelaten aan het avondmaal, rijzen vele
vragen. Kies je voor een leeftijdsgrens? Geef je de kinderen aparte
aandacht tijdens de viering? En hoe breng je de vreugde én de ernst van
de viering goed op hen over? OnderWeg vroeg vijf gemeenten naar hun
ervaringen.
tekst Jordi Kooiman beeld Jaco Klamer


NGK Oegstgeest

Reportage

In de NGK Oegstgeest zijn kinderen sinds 1997 welkom
aan het avondmaal. Het uitgangspunt van de gemeente is
dat ‘allen die van harte in de Heer Jezus Christus geloven’
welkom zijn aan de tafel van de Heer, vertelt gemeentelid
Aly Boogaard. Alle kinderen die afscheid nemen van het
kinderwerk (aan het einde van groep 7) krijgen een ‘praatpapier’, dat ze met hun ouders kunnen doornemen. Daarin
wordt uitgelegd hoe en waarom het avondmaal is ingesteld
en worden de kinderen uitgedaagd om na te denken wie
de Heer Jezus voor hen is. ‘De reden dat kinderen vanaf
dan kunnen meedoen is zowel principieel als praktisch’,
zegt Boogaard. ‘We willen graag dat ze een bewuste keuze
maken én vanaf groep 8 maken ze de diensten mee waarin
het avondmaal wordt gevierd.’ Kinderen die willen deelnemen worden aangemoedigd om dat zelf aan te geven.
Daarop volgt een gesprekje met de jeugdouderling. ‘Na dat
gesprek wordt in onze Kerkbrief vermeld dat het kind heeft
aangegeven mee te willen doen aan het avondmaal, als een
klein getuigenis voor onze gemeente. Deelname aan het
avondmaal wordt niet beschouwd als een vervanging van
het doen van openbare belijdenis, maar we vinden het wel
mooi om van de kinderen zélf te horen.’

NGK Doetinchem

In Doetinchem wordt het avondmaal op vergelijkbare wijze
als in Oegstgeest gevierd: het brood wordt in de rijen gegeten, de wijn of het druivensap krijgt men voor in de kerk. In
Doetinchem begint de gemeente echter met de wijn, naar
Lucas 22:14-19. Sinds september 2015 mogen ook kinderen
in Doetinchem aangaan. Vanaf groep 7 van de basisschool
zijn kinderen welkom. Minstens twee keer per jaar is er een
doordeweekse bijeenkomst voor kinderen die overwegen
om aan het avondmaal te gaan. Daar wordt uitgelegd wat
het avondmaal inhoudt, vertelt predikant Maikel de Kreek.
‘Verder hebben we een boekje over de avondmaalsviering
gemaakt waaruit je als gezin de week voor een viering elke
dag een stukje kunt lezen.’ De Kreek noemt ‘de gedachte

er helemaal bij. Wie zijn wij om te zeggen dat zij niet aan mogen gaan? Vooraf-

van de verbondstheologie’ de reden voor het besluit om het

gaand aan elke viering wordt wel een oproep gedaan om je te bezinnen op wat

avondmaal open te stellen voor kinderen. ‘Kinderen horen

je doet. Ouders zijn hierin verantwoordelijk voor de keuze van hun kinderen.’

NGK Rijsbergen
In Rijsbergen zijn kinderen al sinds 1962

In de gemeente wordt een leeftijdsgrens

viering met een speciale tafel voor kin-

welkom aan het avondmaal. Het on-

van 4 jaar gehanteerd. Dat is vooral een

deren. Drop gaat dan in gesprek met de

derwerp kwam op de agenda te staan

pragmatische keuze; op die leeftijd gaan

kinderen en legt op hun niveau iets uit

toen een katholieke vrouw haar kind

de kinderen niet meer naar de crèche

rond het avondmaal.

van 9 jaar mee aan het avondmaal nam.

en nemen ze deel aan de dienst en de

Aan de kinderen wordt geen voorwaarde

Dat bracht een bezinning op gang, met

kindernevendienst. ‘En ze kunnen de be-

voor deelname gesteld. ‘Net als bij de

als conclusie dat kinderen welkom zijn.

ginselen begrijpen’, zegt Drop. ‘Het idee

doop: door hun verbondenheid met hun

‘Ze zijn onderdeel van het verbond en

dat wat je aan het doen bent bijzonder

gelovige ouder(s) zijn ze volwaardig deel

namen vroeger ook deel aan de pesach-

is en dat het met Jezus en zijn dood te

van de geloofsgemeenschap en

maaltijd. Daarom is er niets op tegen om

maken heeft.’

mogen ze in het avondmaal de gemeen-

kinderen nu ook te laten deelnemen’,

De NGK-gemeente viert iedere zondag

schap met Christus ontvangen.’

zegt predikant Reinier Drop.

avondmaal. Vier keer per jaar is er een
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NGK Wageningen

Sinds 2000 mogen kinderen in de NGK

Karel Smouter de avondmaalsviering spe-

De gemeente wil met de openstelling van

Wageningen aan het avondmaal deelne-

ciaal op kinderen af. ‘De andere keren zijn

het avondmaal kinderen de gelegenheid

men. Er geldt geen leeftijdsgrens, de regel

ze welkom, maar krijgen ze geen gerichte

geven om er in gezinsverband vertrouwd

is dat het kind het zelf heeft aangevraagd

aandacht.’ Tijdens de twee speciale vie-

mee te raken, in parallel met de viering

en de aanvraag heeft doorgesproken met

ringen worden alle kinderen uitgenodigd

van het Pesach in het Oude Testament.

zijn ouders. Ook vindt er vooraf een ge-

om deelname te overwegen. ‘Wie mee

‘Ook willen we ermee aansluiten bij

sprek met de jeugdouderling plaats over

wil vieren, mag dat met zijn ouders en ou-

het geloof van de kinderen zelf’, zegt

de vraag waarom het kind wil aangaan.

derling bespreken.’

Smouter.

Twee keer per jaar stemt voorganger

GKv Assen-Peelo

In de GKv worden kinderen niet toegelaten
tot het avondmaal, maar dat betekent niet
dat gemeenten geen oog voor hen hebben.
Predikant Ernst Leeftink van de GKv AssenPeelo nodigt kinderen uit om met hun ouders
mee naar voren te komen. Hij legt hun dan de
hand op en spreekt een zegen over hen uit.
‘Meestal zeg ik: “Ik zegen je in Jezus’ naam.”
Of ook wel: “De Heer Jezus houdt ook van
jou.”’ Kinderen van alle leeftijden kunnen
mee naar voren komen. ‘In de praktijk gaat
het van peuters op de arm tot kinderen van
een jaar of 8’, zegt Leeftink. ‘Soms ook nog
ouder. Maar tieners komen niet meer.’ De
achtergrond van de avondmaalszegen is het
feit dat Jezus de kinderen ook zegende. Leeftink: ‘Ze horen er dus echt bij, ook al beseffen
ze de consequenties van geloven nog niet en
kunnen ze de verantwoordelijkheid die bij het
doen van belijdenis hoort nog niet dragen.’
Jordi Kooiman (FeG Schwerin) is journalist en eindredacteur van OnderWeg.
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OnderWeg #23 > Jaargang 2 > 10 december 2016

Nieuws



Colofon

Kernredactie

Twee GKv-gemeenten opgeheven
De GKv Blokzijl is per 1 december opgeheven. De gemeente
telde nog maar 56 leden en dat was te weinig om goed te
kunnen functioneren. De meeste gemeenteleden worden
lid van een naburige GKv (Marknesse, Vollenhove of Steenwijk). Enkelen gaan over naar de Protestantse Gemeente in
Blokzijl. Het kerkgebouw is verkocht aan een gemeentelid

Ad de Boer (hoofdredacteur), Jan Haveman, Johanne de Heus (beeldredacteur), Leendert de Jong
(hoofdredacteur), Peter Hommes, Pieter Kleingeld, Erik Koning (eindredacteur), Jordi Kooiman
(eindredacteur), Heleen Sytsma-van Loo, Jolyn van Varik-Nijssink.
Brede redactie
Kernredactie plus Rob van Houwelingen, Hans Schaeffer, Peter Strating,
Hans Vel Tromp.

dat er een woonhuis van wil maken.

Medewerkers

De GKv Rotterdam-Hilligersberg-Schiebroek (met tach-

Eline de Boo, Han Hagg, Simon Kadijk, Myriam Klinker-De Klerck, Jan Kuiper, Roel Kuiper,

tig vooral oudere leden) fuseert per 1 januari met de GKv

Almatine Leene, Wim van der Linde, Embert Messelink, Jan Mudde, Maurits Oldenhuis, Anko

Rotterdam-Oost. Het kerkgebouw aan de Larikslaan zal

Oussoren, Hans-Jan Roosenbrand, Wolter Rose, Wim van der Schee, Karen Scheele, Joost

voortaan gebruikt worden door de in 2015 gestarte ge-

Smit, Paul Smit, Esther Spiering-de Hek, Karel Smouter, Jeroen Sytsma, Daniël Timmerman,

loofsgemeenschap #Hill, een kerkplantingproject gericht
op 20- tot 40-jarigen, onder leiding van Mark van Leeuwen. In het verleden bestonden er op het grondgebied van
Hilligersberg-Schiebroek maar liefst drie GKv-gemeenten:
Schiebroek-Hilligersberg-Centrum, Hilligersberg-Straatweg
en Hilligersberg-Terbregge.

Eén GKv-classis Zeeland
Een gezamenlijke commissie van de GKv-classes Axel en

Roel Venderbos, Maarten Verkerk, Ronald Westerbeek, Dick Westerkamp, Jeannette Westerkamp-Stegeman, Peter Wierenga.
Redactieadres
’t Hazeveld 115, 3862 XA Nijkerk, 033-750 67 87, redactie@onderwegonline.nl.
Lezersservice
Voor abonnementen, adreswijzigingen, opzeggingen en bezorgklachten:
Nico Schenk, Droogoven 7, 3961 EW Wijk bij Duurstede, 0343-57 50 27,
administratie@onderwegonline.nl.

Middelburg stelt voor om in 2017 te komen tot één classis
Zeeland, eventueel met twee secties. De classis Middelburg

OnderWeg in braille, grootletter en audio

(zes gemeenten) heeft daarmee ingestemd, de classis Axel

OnderWeg is beschikbaar in passende leesvormen bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en

(vijf gemeenten) moet nog beslissen.

Slechtzienden (CBB). Neem voor meer informatie contact op met de CBB: 0341-565499.

Extra avonden M/V begin 2017

Abonnementsprijzen

Vanwege de grote belangstelling voor de regioavonden die
deputaten M/V en ambt in november organiseren over hun
rapport aan de GKv-synode, komen er in januari en/of februari 2017 nog twee of drie avonden in de regio's waar de
meeste mensen zich aanmelden. Belangstellenden moeten
zich met naam, woonplaats en e-mailadres aanmelden via

Jaarabonnement: € 46,- (studenten € 23,- / Europa € 85,- / buiten Europa € 115,-).
Abonnement OnderWegOnline: € 37,50.
Proefabonnement: drie maanden gratis.
Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met de lezersservice
(zie hierboven) of vul uw aanvraag online in op www.onderwegonline.nl.
IBAN: NL89INGB0000404945 t.n.v. Gereformeerde Persvereniging OnderWeg
te Wijk bij Duurstede.

mv.gkv.nl/event_subject/?event=31. Op basis van de aanmeldingen zal beslist worden in welke regio nog behoefte is

Persvereniging

aan een extra avond. In ieder geval zal in de regio Alkmaar/

OnderWeg is een uitgave van de Gereformeerde Persvereniging OnderWeg.

Haarlem nog een extra avond worden georganiseerd.

Informatie: Marga van Gent-Petter (secretaris), persvereniging@onderwegonline.nl.

Jeugdleidersconferentie 2017

Bestuur Persvereniging

Op 20 en 21 januari vindt in De Werelt in Lunteren de jaarlijkse Jeugdleidersconferentie plaats. Het thema is ‘Verwondering.’ De conferentie is bedoeld voor ieder die in de
GKv, de NGK en daarbuiten betrokken is bij het werken met
jongeren. Sprekers zijn orthopedagoog Bert Reinds (‘Kwets-

Bernard Bos, Marga van Gent-Petter, Aad Lootens, Hillie van de Streek en Tjirk van der Ziel.
Adverteren
Nico Postuma, 06-139 959 05, adverteren@onderwegonline.nl.
Zie voor de formaten, tarieven en verschijningsdata www.onderwegonline.nl/adverteren.

baarheid verbindt’) en Agapèdirecteur Duurt Vonck (‘Leren

Vormgeving

leven uit verwondering’). Daarnaast zijn er veel workshops.

Bredewold. Creatie, web & print. Postbus 86, 8090 AB Wezep, 038-376 33 90,

Programma en inschrijven: www.jeugdleidersconferentie.nl.

fax 038-376 53 03, onderweg@bredewold.nl, www.bredewold.nl.

Komen en gaan

Technische realisatie en druk

Aangenomen naar GKv Amersfoort-West: kandidaat
D.J. Welfing (Kampen).
Verbonden aan GKv Middelburg: A.S. de Vries (Ridderkerk);
aan GKv Lutten: kandidaat T. Waalewijn (Kampen).
Beroepbaar (GKv): kandidaat Y.E. Seong (Kampen),
solagratia11@hotmail.com, 06 15578225.

Zalsman B.V., Steinfurtstraat 1, 8028 PP Zwolle, Postbus 1025, 8001 BA Zwolle,
038-467 00 70.
www.onderwegonline.nl

 www.facebook.com/onderwegonline
 www.twitter.com/onderwegonline
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Avondmaal in de vroege kerk:

Natuurlijk vierden
kinderen mee
In de vroege kerk namen de gedoopte kinderen van gelovige ouders deel
aan de viering van het avondmaal. Dat was zo vanzelfsprekend dat er
verder niet over gesproken werd. De kinderen hoorden er helemaal bij.

tekst Luite-Harm Kooij beeld Vaclav Mach/Shutterstock

gewoonweg niet in een verontreinigd

Omdat het zo vanzelfsprekend was

verloochend. In hoofdstuk 25 schrijft hij

dat kinderen in de vroege kerk aan het

over de heiligheid van het avondmaal.

lichaam kan blijven, zo groot is de ma-

avondmaal gingen, zijn er geen bronnen

Hij komt met een voorbeeld van een

jesteit van God! Cyprianus noemt hier

uit die tijd waarin over dit onderwerp

jong meisje dat nog niet kan praten. Zij

de deelname van een peuter aan het

geschreven wordt. Wel wordt het in ver-

was door haar moeder achtergelaten

avondmaal.

schillende bronnen meermalen genoemd

bij een kindermeisje. Het meisje was

als een bestaande praktijk. Twee voor-

vervolgens meegenomen naar een

• In de Apostolische Constituties, een ge-

beelden om dat te illustreren:

heidense offermaaltijd en had daar

schrift uit de vierde eeuw over de tra-

meegegeten. Nadat de gevluchte moe-

ditie van leer en liturgie, gaat het onder

der weer terugkwam, was zij met haar

meer over de gewenste volgorde van

delt bisschop Cyprianus van Carthago

dochter naar een avondmaalsviering

deelnemers aan de avondmaalsviering.

rond het jaar 250 de problematiek

gegaan. Maar het kind verzette zich

‘Vervolgens gaat de bisschop aan en

van broeders en zusters die in de ge-

hevig en weigerde brood en wijn –

daarna de presbyters, de diakenen, de

loofsvervolging hun geloof hebben

volgens Cyprianus omdat het heilige

subdiakenen, de lectoren, de zangers,

• In zijn geschrift Over afvalligen behan-
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de asceten en de vrouwen: namelijk de

zichzelf eerst toetsen voordat hij van

diaconessen, de maagden en weduwen,

het brood eet en uit de beker drinkt.’

daarna de kinderen, en ten slotte, inge-

Wat ook een rol speelde, was het feit dat

togen, met schroom en eerbied, zonder

het kerkvolk en de kleine kinderen niet

gerucht te maken, geheel het volk.’ De

meer wisten wat het avondmaal inhield.

kinderen blijken dus een erepositie in te

Vaak ging men maar eenmaal per jaar,

nemen. Deze volgorde is naar analogie

op Goede Vrijdag, ter communie. Dat was

van de dooppraktijk. Want volgens de

verplicht. Vandaar het accent op zelfbe-

voorschriften over de doop in een ge-

proeving – als aansporing tot een stuk

schrift uit dezelfde periode, de Traditio

kennis – en de leeftijdsgrens van 7 en

Apostolia, behoren de kinderen eerst

later 14 jaar.

gedoopt te worden in de viering en dan

De reformatoren namen de leeftijdsricht-

de volwassenen.

lijnen van het Latheraans Concilie over;

Opinie

 Een te sterk
accent op voldoende
kennis van de
geloofsinhoud
draagt een risico in
zich mee 

namelijk 7 jaar (Luther), 10 jaar (Calvijn)

Het is begrijpelijk dat het avondmaal in

of 14 jaar (Bucer). Zo kon op de Synode

bepaalde kerken maar zo weinig gevierd

Augustinus is de eerste kerkvader die

van Dordrecht van 1578 de klacht klinken

wordt. Waar het vieren verdrongen

reflecteert op het onderwerp kind en

dat er jongeren van 15 waren die nog niet

wordt door zelfbeproeving en onderwijs,

avondmaal. Anna Zegwaard schrijft over

eens avondmaal vierden.

Zelfbeproeving

hem in haar dissertatie Als kinderen mee-

verdwijnt de kernfunctie van het avondmaal. Het wordt dan een woorddienst,

vieren: ‘Kinderen vindt hij niet te klein

Lijntje

om het avondmaal te ontvangen. (…)

Wie het oude avondmaalsformulier erbij

Door deel te nemen aan het sacrament

pakt, dat stamt uit de tijd van de Re-

Evenwicht

wordt men als een kind. De ideale avond-

formatie (Formulier 1), ziet dat er grote

In deze tijd ervaren veel gelovigen hun

maalsganger typeert Augustinus als de

nadruk ligt op zelfbeproeving, terwijl het

leven als gefragmentariseerd. Juist dan

gelovige die het sacrament ontvangt als

vieren en de dankzegging pas achteraan

kan een sterker accent op het vieren van

een kind. In vertrouwen op God en zon-

komen. Begrijpelijk in een tijd waarin de

het avondmaal troost en steun bieden: je

der kritiek neemt hij de gave van de Zoon

kerken van de Reformatie afscheid wil-

staat niet aan de kant, nee, je bent op-

aan. (…) Hij vindt dat op grond van Johan-

den nemen van de roomse sacraments-

genomen in het lichaam van Christus. De

nes 6:53 en volgend ook kinderen het

theologie. Maar een te sterk accent op

onbevangenheid van kinderen kan daarin

avondmaal moeten ontvangen. Als kin-

voldoende kennis van de geloofsinhoud

volwassenen helpen. Wij mogen vieren

deren gedoopt zijn, hebben zij deel aan

draagt een risico in zich mee. De vraag

dat we in Christus het leven weer in al

het leven in Christus, maar hoe kan dat

kan gaan knagen wanneer je geloofsken-

zijn volheid ontvangen!

zonder deel te hebben aan zijn lichaam?’

nis nu echt voldoende is.

Een verdere bezinning op een goed

‘Vieren’ was het kernwoord. W.A.

Na de Reformatie, vooral in de tijd van

evenwicht tussen vieren en zelfbeproe-

Strange betoogt in Kinderen in de vroeg-

het rationalisme, komt de leeftijd voor

ving in de liturgie van de avondmaals-

christelijke kerk dat de vroege kerk de

het meevieren van het avondmaal

dienst anno 2016 en op de plek die

woorden van Jezus in Johannes 6:53 en

steeds hoger te liggen. En in sommige

kinderen daarin kunnen innemen, juich ik

volgende verzen als uitgangspunt voor

behoudende kerken is het meevieren

van harte toe.

de avondmaalsviering nam: ‘Waarachtig,

van het avondmaal zelfs voor belijdende

Ik verzeker u: als u het lichaam van de

leden ter discussie komen te staan. Het

Luite-Harm Kooij is predikant van de GKv

Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet

lijntje tussen heilige eerbied en negatief

Nieuwleusen en heeft een passie voor

drinkt, hebt u geen leven in u.’

subjectivisme is nu eenmaal dun. Het

de vroegchristelijke kerk.

Vanaf de dertiende eeuw werden brood

zelfonderzoek kan verworden tot een

en wijn steeds meer vereerd als lichaam

aansporing om naar je navel te staren,

en bloed van Christus. Daarom vond het

in plaats van te vieren dat je alles in

Webtip

Latheraans Concilie van 1215 het nood-

Christus bent. Dit staat niet alleen ver af

De dissertatie Als kinderen meevieren

zakelijk dat deelnemende kinderen ten

van de woorden van Jezus in Johannes

van Anna Zegwaard is digitaal te

minste de ‘jaren des onderscheids’ had-

6, maar ook van de context van Paulus’

lezen via docplayer.nl/15961055-

den. Het accent kwam nu te liggen op

woorden in 1 Korintiërs 11.

Als-kinderen-meevieren.html.

1 Korintiërs 11: ‘Laat daarom iedereen

Versterkend voor het geloof is dit niet.

met de sfeer van een galgenmaal.
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Woordzoeker

Is lijden
verdragen
genade?
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Woordzoeker

Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn
aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend
leed te verdragen.
(1 Petrus 2:19)

tekst Myriam Klinker-De Klerck beeld kevinruss/iStock

F

oltering... het is onvoorstelbaar dat

Zo is de afgelopen vijftig jaar veel studie

doener aan een stad als charis. Maar om-

mensen zo ver kunnen gaan. Slacht-

gedaan naar de betekenis van het Griekse

gekeerd, zo blijkt uit opschriften, duidde

offers die roepen om genade willen

woord charis, dat vaak vertaald wordt met

diezelfde term charis ook de dankbare

dat de pijn ophoudt. Maar voor Petrus lijkt

de theologisch geladen term genade (van

wederdienst van de stad aan, vaak in de

genade juist een middel om onverdiend

Godswege). Gebleken is dat je charis soms

vorm van bijzonder eerbetoon. Volgens

lijden vol te houden. Althans, zo vertaalt

beter dicht bij het dagelijks gebruik van de

Williams begrijpen we Petrus in dit kader

de Nieuwe Bijbelvertaling Petrus’ advies

term vertaalt, namelijk als een (mense-

het best. De apostel spoort slaven aan om

aan christelijke slaven. Die waren volko-

lijke) daad die goedkeuring oproept. Veel

vol te houden in situaties van onverdiend

men afhankelijk van hun – vaak onredelijke

uitleggers doen dit ook hier: ‘onverdiend

lijden, als een dankbare wederdienst (cha-

– meesters. Eigenlijk stelt Petrus het nog

ris) voor de weldaad in Christus bewezen.

scherper dan de NBV vertaalt: het dragen

Vers 21 vervolgt dan ook: ‘Want daartoe

van onverdiend lijden is niet een blijk van
genade, maar het ís genade. Dat komt dicht
in de buurt van wat Paulus schrijft aan de
christenen te Filippi: ‘Aan u is de genade
geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van Hem te lijden’
(Filippenzen 1:29).
Is lijden verdragen ‘genade’? Diep van binnen heerst bij ieder mens juist de reflex om
pijn zo veel mogelijk te vermijden. Zelfs als

 Bij ieder mens

heerst juist de
reflex om pijn zo
veel mogelijk te
vermijden 

zijn jullie geroepen, omdat ook Christus
geleden heeft voor jullie en daarmee een
voorbeeld achterliet, opdat jullie in zijn
voetsporen zouden volgen’ (mijn vertaling).

Grondtoon
Wie in die voetsporen van Christus loopt,
krijgt vroeg of laat met lijden te maken.
Wereldwijd ondergaan christenen folte-

je beseft dat dit soort uitspraken specifiek

leed verdragen’ is immers een menselijke

ring. In West-Europa uit het antichristelijke

betrekking hebben op het lijden van Jezus’

en geen goddelijke handeling. In vers 20b

sentiment zich in pijnlijke opmerkingen of

volgelingen, blijven ze lastig. Wereldwijd

herhaalt Petrus deze gedachte en komt

soms pesterijen. Spot verdragen met een

worden christenen bespot, gevangengezet

ook de goedkeuring in beeld: als jullie

grondtoon van liefde – zelfs zo ver gaan

en gemarteld. Hoe kan het verdragen daar-

goed doen en dan lijden moeten verdra-

dat je ook de andere wang aanbiedt… In

van genade zijn?

gen, dát is charis voor God. Het lijkt er dus

Gods ogen is het prijzenswaardig en mis-

op dat Petrus dit bedoelt: volhouden, ook

schien zelfs een ‘wederdienst’. Petrus

al is de pijn onverdiend, is in Gods ogen

noemt het een teken van verbondenheid

een ‘prijzenswaardige daad’.

met Christus. Hij roept op ons niet te scha-

Onderzoek
In 1 Petrus 2:19-20 ligt de nuance misschien
net wat anders. Dat is het leuke aan onderzoek: het werpt nieuw licht op teksten.

Leestip

Weldoener

men, maar de christennaam tot eer van
God te dragen (1 Petrus 4:12-16). En hij

In een recent artikel verdedigt T.B. Willi-

geeft hoop: ‘Maar al moet u nog korte tijd

ams zelfs een vertaling van charis als ‘we-

lijden, God, de bron van alle genade, heeft

derdienst’. Hij baseert zich op onderzoek

u geroepen om in Christus Jezus deel te

naar de sociaaleconomische aspecten van

krijgen aan zijn eeuwige luister’ (1 Petrus

de wereld waarin Petrus leefde. Daaruit

5:10).

Tim Keller, Aan Gods hand door pijn en

blijkt dat charis een gebruikelijke term

lijden, Franeker (Van Wijnen), 2014.

was in het verkeer tussen weldoeners en

Myriam Klinker-De Klerck is docent

ontvangers. Zo gold de gift van een wel-

Nieuwe Testament aan de TU Kampen.
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Column

Uit de school
geklapt
E

Kleine rituel
met God

r zijn dingen waarover men niet mag spreken. Neem het personeelsuitje van GKv predikanten. Deze samenscholing gaat

niet richting kartbaan of wokchinees. Op een gure herfstdag in november komt het gilde bij elkaar in een kloeke kerk. De ambiance
valt ruimschoots binnen de comfortzone van de doelgroep. Om dit
gevoel van veiligheid te completeren, wordt er niet gepaintballd
maar vergaderd. Afgemaakt met sprekers en groepjes, op een
bedje van PowerPoints met een huisgemaakte rondvraag als dessert.
Deze bijeenkomsten dragen een besloten karakter. Alleen leden
van de predikantenvereniging zijn welkom. Hier kun je als collega’s
alles zeggen zonder terstond geschorst te worden. Maar ten diepste is het vooral een feest van herkenning onder lotgenoten. Even

 Omdat dit alles in het

Geluk zit in kleine dingen. Dat
geldt ook voor evangelisatie. Als
je weet dat die kleine dingen
mensen gelukkig kunnen maken
of troost en hoop kunnen geven,
maak ze dan onderdeel van je
leven van elke dag.

geheim plaatsvindt, heb ik
dus al te veel gezegd 
uit de sleur om leven en lot te delen, met de voeten op tafel.

tekst Peter Wierenga beeld stockbroker/123RF

Omdat dit alles in het geheim plaatsvindt, heb ik dus al te veel
gezegd. Thomas Dekker heeft laten zien dat het misgaat als je
ploeggenoten meesleept in gênante onthullingen. Maar als ik met

Evangelisatie zit in gewone, alledaagse dingen. Geef

die ogen naar de laatste bijeenkomst kijk, mag er best iets over

dat ook vorm in jouw leven. Dit artikel geeft je een

gezegd worden. Een tipje van de sluier: het ging over de predikant

aantal concrete ideeën die vast wel ergens in te pas-

als mens in grote veranderingen. Wat doet dat met je, welke rol

sen zijn in jouw bestaan. Het zijn kleine dingen die jij

kies je daarin, hoe voorkom je een zesde of zevende poot onder

zelf kunt doen, waardoor God in jou aan het werk kan

het schaap? Een scala aan ontwikkelingen passeerde de revue, van

zijn en door jou in het leven van anderen.

technische verbeteringen tot processen waarin de eindsituatie in
nevelen gehuld blijft. Die laatste vaagheid levert een flinke dosis

Ochtenrituelen

onzekerheid en mogelijke conflict op. Altijd handig, zo’n blokje

• Goed beginnen

praktische knowhow.

Als je wakker wordt, blijf dan een minuut ontspan-

Maar het mooiste vond ik de herdenking. Namen van collega’s,

nen in bed liggen en bedenk bij jezelf: elke morgen

gestorven in het afgelopen jaar. Een korte biografie en een bemoe-

schenkt God nieuwe weldaden; veelvuldig blijkt

digend woord over hun plek als getuige. ‘Zalig, die in Christus ster-

zijn trouw (Klaagliederen 3:23). Verwonder je over

ven, de doden, die de hemel erven’,

God en jezelf. Zeg tegen jezelf: God heeft mij lief. En

zongen wij. In ontroering en geloof

bedenk: ook vandaag God heeft jouw en zijn wereld

verbonden. Echt een moment om
door te geven.

lief. Zo kun je rustig opstaan!
• Gericht bidden
Ga na het ontbijt niet meteen bidden, maar kijk
eerst je dag door in je agenda. Wat zijn je plannen?
Wie ga je vandaag ontmoeten? Daarna kun je gericht gaan bidden: niet alleen voor jezelf en je geliefden, maar voor al die mensen die je vandaag zult

Joost Smit is predikant van de
GKv Amersfoort-Vathorst.



Missionair

len verdiepen je leven
ontmoeten op je werk, in de stad of bij
het sporten. Bid voor die mensen en
voor je collega’s. Bedenk: God heeft
hen allemaal lief. Spreek eerst met
God over iemand, voor je met iemand
over God spreekt.
• Ontspannen
Elke keer opnieuw kun je de dag beginnen met stress of in rust. Wat kan
helpen is het volgende: trek je jas niet
gelijk aan bij de kapstok, maar haal
even diep adem en neem zestig seconden rust. Bedenk in die minuut dat
God jou ook deze dag weer wil dragen
en beschermen (dag aan dag, toch?).
Met je Vader erbij is de dag niet minder druk, zal de file niet korter zijn en
je tas niet lichter. Maar God kan voor
een glimlach op je gezicht zorgen.
Vandaag is Hij erbij, je zorgen kun je bij
Hem neerleggen. Ook deze dag is vol
van zijn trouw.

Groeien

Ga na het ontbijt niet meteen bidden, maar kijk eerst je dag door in je agenda. Wie ga je
vandaag ontmoeten? Daarna kun je gericht gaan bidden.

Door jezelf dit soort kleine gewoonten
aan te leren en ze dagelijks te doen,
help je jezelf om te groeien in het leven

naar mensen kijken. Je zult ontdekken

daag niet gaat zoals je wilde, dan kun je

met God en met de mensen om je heen.

dat je je rustiger voelt en gemakkelijker

morgen een nieuwe start maken.

Door bewust na te denken over hoe

een gesprek start. En je zult merken dat

God naar mensen kijkt, ga jij zelf anders

mensen in jouw gedrag en woorden

Avondritueel

iets van de vrucht van Gods Geest zien:

• Goed eindigen

Spreek eerst
met God over
iemand, voor
je met iemand
over God
spreekt 



liefde, trouw, rust, vergevingsgezind-

Voor je jouw dag afrondt, blijf even

heid, geduld, enzovoort.

een minuut of vijf ontspannen zitten

In je agenda kan een dag erg voorspel-

en ga bij jezelf na hoe je dag ging,

baar lijken, maar er kan onverwacht van

hoe de gesprekken en ontmoetingen

alles gebeuren. Vandaag heeft niets te

waren. Bedenk waar je God voor kunt

maken met gisteren. Als je gisteren moe

danken, want veelvuldig blijkt zijn

was, kun je vandaag productief zijn. Als

trouw! Waar zag jij God aan het werk

je gisteren ongezond at, kun je vandaag

in andere mensen? Aan welke mensen

gezond eten. Als je gisteren mensen

wil je God nog even herinneren? Bid

pijn hebt gedaan, kun je vandaag sorry

voor ze. En dank voor ze.

zeggen. Je kunt elke dag een nieuwe
start maken, leven zoals God het wil en

Peter Wierenga is landelijk adviseur

zoals bij jou past. En wanneer het van-

missionair werk in de NGK.
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Stimulans

Uit het enorme aanbod aan christelijke publicaties online en op papier haalt de rubriek Stimulans een paar
voor het voetlicht die geschikt zijn voor geloofs- en gemeenteopbouw. In deze aflevering onder andere
een bundel met ervaringsverhalen van ouderlingen en een serie korte filmpjes over dogma’s.

tekst Heleen Sytsma-van Loo

Het goede leven

K

erk zijn in de 21ste eeuw, Onder-

toe op meer traditionele kerken.

Weg wijdde er onlangs een heel

Deel A van het boek diept uit wat het

(dik) nummer aan. Van Jos Douma

goede leven is, het leven in Gods ko-

verscheen in november het boek Verlan-

ninkrijk. Douma werkt dit uit in tien

gen naar het goede leven, dat over het-

betrekkelijk korte, goed leesbare hoofd-

zelfde thema gaat. In dat boek probeert

stukjes, vergelijkbaar met de blogs die

hij, aldus het voorwoord, aan te geven

hij publiceert op www.levenindekerk.nl.

wat hij ziet als het DNA van de kerk: dat-

Na een tussenstop waarin hij de drieslag

gene wat in alle vormen van kerk zijn en

nogmaals kernachtig uiteenzet, volgt

in alle ontmoetingen terug te vinden is

deel B, waarin Douma concreet uitwerkt

of zou moeten zijn. Hij komt in zijn boek

wat hij bedoelt met lezen, delen en eten

uit op de drieslag ‘lezen, delen, eten’ als

in de praktijk van het gemeente zijn en

kern. Hij ontleent dat aan een Amster-

waarom die drie pijlers essentieel zijn.

damse pop-upkerk en past het in dit boek

Inspiratie voor ouderlingen

N

a de ervaringsverhalen van

Thema’s waarover de ouderlingen be-

predikanten (zie eerder dit jaar

vraagd worden zijn onder andere huis-

Predikant in de praktijk in de ru-

bezoek, vergaderwerk en samenwerking

briek Stimulans van OnderWeg nummer

met andere werkers in de kerk. Het

5) bundelt uitgeverij Boekencentrum nu

boek is nogal opsommerig van karakter

ook vergelijkbare verhalen van ouder-

en een bredere visie op het ambtswerk

lingen, met als doel om andere ouder-

ontbreekt, maar voor wie zich als ambts-

lingen te inspireren, te stimuleren en te

drager door de ervaringen van anderen

bemoedigen. 28 ouderlingen (m/v) uit

wil laten inspireren, biedt het boek heel

verschillende kerkverbanden, in leeftijd

wat aanknopingspunten en aangenaam

variërend van net 30 tot bijna 70, kregen

leesplezier.

voor het boek Ouderling in de praktijk al-

De reeks vragen leent zich er ook voor

lemaal dezelfde vragen voorgelegd. Met

om als ambtsdrager zelf eens in de spie-

hun antwoorden, hun visie en ervaringen

gel te kijken, individueel of gezamenlijk.

dienen ze hun collega-ambtsdragers. Van
elk van de 28 respondenten is ook een
korte biografie met foto opgenomen.
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Stimulans

Dogma’s en meditaties

I

n samenwerking met de mediaweb-

deze korte filmpjes doen we een aanzet

site www.opkijken.nl is de blog-

tot dat spreken over God. Meer dan een

gersgroep van Niets Nieuws onlangs

beginnetje is het niet.’

gestart met een serie filmpjes, tot nu

De filmpjes zijn kort maar krachtig, en

toe in twee categorieën: dogma’s en

bedoeld als opwarmertje om bijvoor-

meditaties (www.nietsnieuwsblog.nl >

beeld op een kring- of jeugdavond

Beeld). De serie over dogma’s, zo staat

samen door te praten over het betref-

weergave van Psalm 121. In de beeld-

op de website, is een zoektocht in lijn

fende onderwerp. De eerste drie filmpjes

meditaties is het de bedoeling dat een

met een oude christelijke traditie: de

onder het kopje ‘dogma’s’ gaan over wat

gedeelte uit de Bijbel vanuit het heden

dogmatiek. ‘Dat klinkt niet al te best’, zo

dogmatiek is, over de ondoorgrondelijk-

opnieuw verteld wordt – ter inspiratie,

gaat het verder, ‘maar is niet meer dan

heid van God en over dat God een God is

staat erbij. Beide series zullen in de loop

een menselijke poging om iets over God

uit één stuk.

van de tijd ongetwijfeld verder worden

te zeggen en daarover door te denken. In

De eerste beeldmeditatie is een moderne

aangevuld.

We gaan ze halen

B

oeiend om te volgen is de bewe-

ber zijn ze met bijna 400 auto’s naar Den

recht en het Europese verband. (…) Onder-

ging ‘We gaan ze halen’. ‘Ze’ zijn de

Haag gereden, als statement dat Neder-

tussen lonkt het populisme, lonkt de macht

4000 vluchtelingen die de Neder-

landers bereid zijn om letterlijk heel ver te

en het geld en prikkelt de angst de mens

landse regering beloofd heeft binnen twee

gaan in het naleven van Jezus’ opdracht uit

om er een loopje mee te nemen. Laten we

jaar op te nemen, vluchtelingen die nu klem

Matteüs 25. Op diezelfde dag verbindt Voor-

vol voor dat recht gaan staan. Opdat het

zitten in Griekenland. Nog maar een hand-

berg in het online magazine Lazarus

groeit. En straks ook Syrische kinderen niet

jevol van die 4000 mensen is daadwerkelijk

(www.lazarusmagazine.nl) deze concrete

meer goed weten wat dat precies is, oorlog.

in Nederland gearriveerd. Te weinig, vinden

daad van gerechtigheid met een aantal Bij-

Dat ze het alleen nog kennen uit de ge-

de ‘we’ uit de naam van de beweging. Ini-

belteksten: Jesaja 2:1-11, 1 Tessalonicenzen

schiedenisboekjes.’

tiatiefnemers zijn onder meer kunstenares

2:13-20 en Lucas 20:19-26. Hij schrijft: ‘We

Tinkebell, Johannes van den Akker, abt van

rijden naar Den Haag en beroepen ons op

het Kleiklooster in Amsterdam, en theoloog

afspraak is afspraak, beloofd is beloofd. We

en publicist Rikko Voorberg. Op 30 novem-

herinneren Den Haag aan het vluchtelingen-

Nieuw project over christenvervolging

I

am n is een project over het thema

tenen schilderden toen ze het noorden

gen aan de hand van een Bijbelgedeelte,

christenvervolging, geschikt voor

van dat land binnenvielen. Eerder dit jaar

een werkboek en een studieprogramma

kringen, Bijbelstudieverenigingen

gebruikten wereldwijd veel christenen

voor bespreking van het materiaal in

het als profielfoto op sociale media. Het

groepsverband, een dvd waarop ver-

nasrani, het Arabische symbool dat IS-

materiaal is samengesteld door Uitgeverij

volgde christenen hun verhaal doen en

strijders op de huizen van Irakese chris-

Groen (onderdeel van Royal Jongbloed) in

een cd met 12 nummers over het thema

samenwerking met Stichting De Onder-

van Gods regering in een wereld vol drei-

grondse Kerk en behandelt zes thema’s:

ging en geweld. In het voorjaar wordt de

opoffering, moed, blijdschap, volharding,

set nog aangevuld met materiaal voor het

vergeving en trouw.

middelbaar onderwijs.

en catechese. De letter n of

staat voor

De I am n-reeks bestaat uit een verhalenboek met 48 waargebeurde verhalen

Op www.i-am-n.nl is meer informatie

van christenvervolging in de islamitische

over dit project te vinden en kan proef-

wereld, een dagboek met 90 overdenkin-

materiaal worden aangevraagd.
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Jeugdwerk

Verwondering maakt
het gewone bijzonder
Woensdagavond: twaalf jongeren van 15 jaar komen bij elkaar. Na een korte
ontmoeting stelt de jeugdleider de vraag: ‘Wie heeft deze week iets van God
opgemerkt?’ Het blijft stil en de jongeren kijken wat beduusd. Niemand weet zich
een voorval te herinneren. Is God afwezig in de levens van jongeren?

Agenda

tekst Evert Jan Hempenius en Anko Oussoren

• 27-30 december 2016: HGJB-Kerst-

Nu is het mogelijk dat een 15-jarige van-

zelf, worden dan teruggeworpen op onze

conferentie op vakantiepark Pagedal

wege de groepsdruk niets durft te zeggen,

eigen motivaties en verlangens. Dat kan

te Stadskanaal. Zie www.hgjb.nl/

maar het is onze ervaring dat jongeren

de afwezigheid van God zelfs versterken.

voor-jongeren/activiteiten/activiteit:

worstelen met de vraag hoe God verbon-

De jongeren die wij spreken verlangen er

kerstconferentie-2016.htm.

den kan worden met het leven van elke

juist naar God te ervaren in het gewone,

dag en dat ze dat vaak ook niet is geleerd.

dagelijkse leven.

• 14 januari 2017: Prayer Night 2017. Zie
www.prayernight.nl.

In de wereld waarin jongeren leven lijkt
God ver weg. Voor velen is God een ach-

Vertrouwen

terhaald verschijnsel, Hij is niet langer

Daarvoor is het in de eerste plaats be-

nodig om een goed leven te leiden. Dat

langrijk dat we vertrouwen op God. Voor

Godloze leven is in de eerste plaats een

ons betekent dat: anders leren kijken naar

spiegel voor ons als volwassenen, als

God, naar jezelf en naar de wereld, leren

jeugdleiders. In hoeverre is God realiteit in

kijken met verwondering. Dat kunnen we

onze levens?

leren van mensen in de Bijbel, die telkens

rentie 2017 in De Wereld in Lunteren.

Het is dus niet gewoon om nog in God te

weer verwonderd waren over het werk

Zie www.jeugdleidersconferentie.nl.

geloven. In de ontwikkeling die jongeren

van God. Verwonderd over de schepping

doormaken wordt het geloof in God nau-

en de wijsheid van de wet (Psalm 19). Ver-

welijks gestimuleerd en voor je het weet

wonderd over het bestaan van de mens

merken ze God alleen nog op in bijzon-

(Psalm 8). Maar lees ook eens hoe Elihu

dere gebeurtenissen: in aanbidding, een

Job en zijn vrienden vol verwondering

bijzondere ervaring of een onverwachte

leert kijken naar de wereld (Job 36:22-

genezing. Of we creëren plekken waar

33). Mensen waren verwonderd als Jezus

God kan worden ervaren, zoals jeugd-

over vergeving sprak: ‘Wie is Hij, dat Hij

diensten, events of conferenties. Het is

zelfs zonden vergeeft?’ (Lucas 7:49). De

goed dat deze plekken er zijn, maar het is

verwondering betreft niet alleen het bij-

ook kwetsbaar, want wat als God er niet

zondere, maar ook het gewone: ‘U maakt

wordt ervaren? Jongeren, maar ook wij-

mij in de buik van mijn moeder. Elk deel

• 20-21 januari 2017: Jeugdleidersconfe-

In hoeverre is
God realiteit in
onze levens? 
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Jeugdwerk

In onze
onderlinge relaties
laat God iets van
zichzelf zien 



Juist als we ons bewust zijn dat het gewone voor God bijzonder is, geeft dat ruimte voor ervaring. Verwonder je over de gewone dingen. (beeld racorn/123RF)

Media/tips
• Bekijk en bespreek samen de korte
inspiratiefilm The Butterfly Circus. Deze

van mijn lichaam hebt U gevormd. Ik dank

heid, schoonheid en liefde. Verwondering

film gaat over de grote depressie in

U daarvoor. Want het is een wonder, zoals

over de natuur en over de ongelofelijke

de jaren dertig in de Verenigde Staten.

ik gemaakt ben. Alles wat U maakt, is een

creativiteit van mensen roept vragen op:

Men vond afleiding in het circus, waar

wonder. Dat weet ik heel goed’ (Psalm

Hoe werkt dat? Wat is dat? Heel mooi zien

ook bijzondere mensen tentoonge-

139:13-14, BGT).

we dat bij Mozes en de brandende struik:

steld werden. Eén van hen is Will, De

‘Hoe kan dat? Hoe komt het dat de struik

Man Zonder Ledematen. Zijn leven

niet verbrandt? Ik zal eens gaan kijken.’ En

verandert als Mendez, de directeur

Als tweede moeten we met verwonde-

Mozes ontmoet God.

van het circus, hem begroet. Uitein-

ring kijken naar het leven van elke dag.

Ook wij mogen God zo ontmoeten en het

delijk wordt hij volwaardig lid van het

Het gaat God om ons gewone dagelijkse

bijzondere is dat Hij daar vaak gewone

team en inspiratiebron voor anderen.

leven. Als je ‘s avonds in bed de dag over-

mensen voor gebruikt. Juist in onze on-

De film is te zien via www.youtube.

denkt, in de gesprekken die je voert. In

derlinge relaties laat God iets van zichzelf

com/watch?v=YdAs_kchyYk.

het plezier, maar ook het verdriet dat je

zien. Mensen zijn geen individuen, maar

ervaart. Als je kwaad bent, of juist de hele

zijn aan elkaar gegeven. Geloven is iets

wereld aan kunt.

gemeenschappelijks.

Jezus heeft dertig jaar lang een gewoon

Daarbij hoeft niet iedereen dezelfde er-

leven geleid zonder dat Hij iets bijzonders

varingen te hebben. Wel is er veiligheid

deed, op een enkele gebeurtenis na die is

en ruimte nodig waar ervaringen worden

opgetekend. Jezus maakt dat het gewone

gedeeld en waar we ons verwonderen

bijzonder wordt. Wij willen graag bijzon-

over wat anderen ervaren. Juist jongeren

dersconferentie georganiseerd. Het

dere dingen meemaken. We verlangen

hebben daar behoefte aan.

thema in 2017 is ‘Verwondering’. God

naar intense ervaringen, maar de kans be-

Verwondering leert ons om deze wereld,

wil ook door jeugdwerkers heen wer-

staat dat we onszelf verliezen als we dat

het leven, en vooral ook het gewone, te

ken. Hij geeft ons zijn Geest, iets om

zoeken in bijzondere gebeurtenissen. Juist

verbinden met de werkzaamheid en aan-

je over te verwonderen. Hij wil dat wij

als we ons bewust zijn dat het gewone

wezigheid van God, de Vader van Jezus

ons verwonderen over ons gewone

voor God bijzonder is, geeft dat ruimte

Christus. Daarin hebben we elkaar hard

leven. Hij wil werken in het leven van

voor ervaring. God maakt het gewone bui-

nodig.

Intens

• In januari wordt jaarlijks de jeugdlei-

de jongeren en van ons.
• Bekijk en bespreek samen de af-

tengewoon, bovenmenselijk. Verwonder
Evert Jan Hempenius is predikant en voor-

sluiting van de oudejaarsconference

zitter van BGO Jeugdwerk. Anko Oussoren

van Herman Finkers, ‘Kwetsbaar-

is adviseur van het Praktijkcentrum. Met

heid, zachtheid en schoonheid’.

Ten derde maakt verwondering ons

bijdragen van Karen Scheele en Paul Smit,

Te zien via www.youtube.com/

nieuwsgierig naar de mensen om ons

jeugdwerkadviseurs bij het NGJ.

watch?v=8RxiDmoIlho.

je over de gewone dingen.

Gemeenschappelijk
heen. Het roept verlangen op naar goed-
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Wandelen met God

Een hemelse
gebedstaal

De eerste keer dat ik in tongen bad, is 23 jaar geleden. Het overkwam me
in mijn eigen woonkamer, in een tijd dat ik nog helemaal niet bezig was
met charismatisch christendom. Sterker nog, ik had behoorlijke twijfels over
Gods betrokkenheid. Maar opeens kwam God heel dichtbij.
tekst Ronald Westerbeek beeld miluxian/123RF

Ik was net terug uit India, waar ik als

niets van Hem zag of merkte. Terwijl

Geest ontving? Nee, ik geloof dat de

beginnend journalist een aantal maan-

ik tekeerging, merkte ik dat mijn ver-

Geest van God allang in mij woonde,

den had gewerkt. De confrontatie met

ontwaardigde woorden begonnen te

zoals in iedereen die is wedergeboren.

het oorlogsgeweld in Kashmir had mijn

veranderen in een dankgebed voor zijn

Was ik nu een ‘betere’ christen gewor-

christelijke geloof behoorlijk geschud.

beloften van liefde en trouw. En opeens

den? Bepaald niet. Ik moet bekennen

Ik kon even heel weinig met ideeën

hoorde ik mezelf bidden in woorden die

dat ik in de jaren die volgden mijn ge-

over een liefdevolle en nabije God.

ik niet kende, in een vloeiende taal van

loof kwijtraakte. Pas toen God opnieuw

Om eerlijk te zijn, ik zat in mijn woon-

aanbidding. Dat ging zo’n drie kwartier

ingreep in mijn leven, begon tot me

kamer en begon tekeer te gaan tegen

door, en ik ervoer een diepe vrede en

door te dringen hoe dichtbij God wil

God. Te vloeken. Kwaad vroeg ik waar

rust.

komen en dat Hij echt ‘de levende in ons

Hij dan was en waarom ik helemaal

Was dat het moment dat ik de heilige

midden’ is. Geleidelijk ging ik meer ont-
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dekken over het leven door de Geest. Het duurde jaren voordat
ik weer in tongentaal bad. Nu is het onderdeel van mijn gebedsomgang met de Heer, in mijn eigen stille tijd of soms als ik
met anderen bid.

Geheimtaal

Column

Minimalisme

S

inds een tijdje krijg ik mailtjes over minimalisme, die
me aansporen bij de les te blijven. Voor wie niet weet

wat dat is: het is niet iets met moderne kunst, of een bepaalde stijl zwemkleding. Het minimalisme is een beweging

Over de gave van het spreken in tongen ontstaat al snel dis-

die zich verzet tegen de hoofdstroom van onze cultuur,

cussie, misschien omdat het raakt aan ieders persoonlijke ge-

waarin het juist draait om meer en spullen steeds sneller

bedsleven. Wat niet helpt, is dat binnen de pinksterbeweging

worden afgedankt. Daarom: own less, live more. Het is niet

soms werd beweerd dat iedere ‘Geestvervulde’ christen in ton-

alleen een keuze om minder aan te schaffen. Het gaat erom

gen moet spreken. Paulus ontkracht dit als hij retorisch vraagt

dat je bewust afstand doet van dingen. Kleiner gaan wonen

of soms iedereen in tongen spreekt (1 Korintiërs 12:30). Wat

bijvoorbeeld, om jezelf te dwingen tot het hebben van min-

ook verwarrend kan zijn, is dat de het Nieuwe Testament niet

der spullen.

eenduidig is. Zoals Paulus zegt: ‘Er is een verscheidenheid in

Ik moet zeggen dat die beweging mij sympathiek is. Vanaf

werkingen’ (1 Korintiërs 12:6) en er zijn ‘allerlei tongen’ (12:10).

onze studententijd leven we al met het idee dat je als
christen niet zomaar mee kunt doen met wat de wereld

 Opeens hoorde ik mezelf bidden
in woorden die ik niet kende 

om je heen normaal vindt. Voor ons houdt dat in dat we in
Nederland nooit een auto hebben gehad, en de meeste kleding tweedehands is. De wereld kan onze westerse manier
van consumeren niet dragen. We gebruiken met zijn allen
gewoon te veel energie, grondstoffen en landbouwgrond
om onze levensstijl (‘elke dag een stukje vlees op tafel’) in

Soms zijn ‘tongen’ kennelijk bestaande menselijke talen (xe-

stand te houden.

nolalie), zoals toen omstanders de discipelen in hun eigen taal
hoorden getuigen. Meestal is het klanktaal (glossolalie), die
de indruk van ‘wartaal’ (1 Korintiërs 14:23) kan wekken – het is
een ‘geheimtaal’ (14:2), een bidden met de geest die buiten het
verstand om gaat (14:14-15), een hemelse taal (13:1).

Opbouw
Destijds leerde ik veel van gereformeerde theologen als J.P.
Versteeg, C. Graafland en Dick van Keulen, om mijn ervaring te

Ook als je zuinig leeft,
hoopt zich in de loop der
jaren een groot aantal
spullen op 



begrijpen. Bijvoorbeeld dat het een vergissing is om te denken
dat Paulus weinig moest hebben van het spreken in tongen. Je

Tegelijk moet ik erkennen dat het in de praktijk niet mee-

zou dat haast denken als je 1 Korintiërs 12-14 leest, maar Paulus

valt om te minderen. Ook als je zuinig leeft, hoopt zich in

schrijft hier over de samenkomsten in Korinte. Binnen de ere-

de loop der jaren een groot aantal spullen op. Ik ben nogal

dienst heeft het spreken in tongen maar een beperkte functie

van het bewaarderige type. Je weet nooit hoe iets nog

en voor de opbouw van de gemeente draagt het weinig bij. In

eens van pas komt. U kent dat wel. Speciaal boeken doe

de samenkomsten kun je beter profeteren, zegt Paulus.

ik niet zo snel weg. Je zult altijd zien dat je het boek dat je

De meeste gaven dienen tot opbouw van de gemeente. Ton-

vorige week naar de kringloop bracht, de volgende week

gentaal, daarentegen, is gericht op God (1 Korintiërs 14:2) en

net nodig hebt. Ik heb me nu toch voorgenomen om iedere

vooral bedoeld tot opbouw van de gelovige zelf (14:4). Het

keer als ik met de trein reis vijf boeken neer te leggen bij

is allereerst gebedstaal, ingegeven door de Geest (14:2,14).

de boekspot op het station. Het probleem is alleen: ook

‘Belemmer het spreken in tongen niet’, zegt Paulus daarom

andere mensen leveren daar hun boeken af. Soms heel

(14:39). Sterker nog: ‘Ik zou willen dat u allen in tongen kon

goede, en ze zijn gratis mee te

spreken!’ (14:5). In je eigen omgang met God is het bidden in

nemen. Tja...

tongen een prachtige genadegave, waarnaar je je van harte
mag uitstrekken! Het is één van de gaven waarin je mag ervaren dat God heel dichtbij wil komen.
Ronald Westerbeek (GKv) is systematisch theoloog en werkt
voor New Wine als stafwerker theologie en toerusting.
Dick Westerkamp is predikant van
De Lichtboog (NGK) te Houten.
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Eline Visscher

Jij bent mooi!
50 tips om te ervaren hoe waardevol je bent
Het ideale boek voor tienermeiden! In deze levensfase voel je je
onzeker. Ben ik wel knap genoeg? Vinden ze me wel leuk?
Wat moet ik eigenlijk met mijn
leven? Eline Visscher is een
enthousiaste, jonge en gelovige
blogger. Ze schrijft heel herkenbaar en vol humor.
Ze kent haar Bijbel uitstekend, net als de wereld van de
tienermeiden. In Jij bent mooi! geeft zij 50 superpraktische tips voor tienermeiden, met leuke
illustraties en telkens een nuttig inzicht uit de Bijbel.

Buijten & Schipperheijn Motief
www.buijten.nl – in de boekwinkel – 208 p., €14,95

Tear heeft een bijzondere,
misschien wel unieke visie
op structurele armoedebestrijding. Een visie die
draait om training van
mensen, versterking van
lokale kerken en gemeenschappen. Zodat mensen
zelf in staat zijn om op te
staan uit armoede. En als
dat nog niet lukt, helpen
we natuurlijk ook. Om een
hongerig kind te voeden
heb je geen visie nodig.
Alleen een hart dat je laat
spreken. Dat is vaak de
start van een nieuw begin.
Laat ook jouw hart spreken.
Ga naar Tear.nl.

“Soms is het begin
van een antwoord op armoede
rijst met tomatenpuree.”

Voor de nuchtere idealisten.

