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Gereformeerd blij - blij gereformeerd
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Nostalgie?
Wanneer ik denk hoe ik opgroeide binnen onze kerken, herinner ik me een glans van vreugde die er elke zondag weer over
het leven kwam te liggen. De preek was de ene keer aansprekender dan de andere keer - maar klonk het niet op de
toonhoogte van Gods liefde in het verbond? Het zingen was niet elke zondag even goed, en we grinnikten om de man die
zo hard zingen kon - maar je wist: hier spreekt het hart. Het was nooit volmaakt - maar was er niet veel vreugde?

Blijkbaar is dit nostalgie. Want die tijd lijkt voorbij. Algemeen is de klacht dat het allemaal zo koud, kil en afstandelijk is.
Weinig erediensten lijken het hart nog te bereiken. Velen komen in een kritische houding terecht waarbij het hart gesloten
raakt. Anderen blijven met open hart hunkeren naar - ik denk - vreugde in de HERE.

Vreugde
Een van de redenen dat er bij velen moeite is om blij te zijn, is volgens mij dat we te weinig beseffen dat de vreugde in de
kerk een eigen stijl heeft. Het is een andere manier van blij zijn. Ik wil met u proberen een paar dingen op te sporen over
die vreugde, om ons te oefenen in die vreugde in God.

Vreugde in Christus
Wanneer je met elkaar plezier maakt, kun je lachen om goede of leuke dingen. Niet om slechte dingen. De lol is er snel af
als er moeilijke of verdrietige dingen genoemd of beleefd worden. Dan komt verdriet. Dan zijn er tranen. De blijdschap is
dan voorbij.
Een van de meest opvallende dingen van de christelijke vreugde is dat die vreugde er kan zijn in goede tijden, maar ook in
slechte tijden. Hoe kan dat? Waarom verliest deze vreugde ook in verdriet niet zijn glans?

Dat komt omdat de oorzaak van deze vreugde niet in onze levensomstandigheden ligt. Die ligt ergens anders. De blijde (!)
boodschap van de Bijbel is dat God reden tot vreugde geeft. Hij gaf die met zijn Zoon Jezus Christus. In Hem ligt de
reden tot blijdschap. Om Hem kan je hart altijd weer blij zijn - in goede, maar ook in slechte tijden.

Als we zien dat het om Christus gaat, zien we ook dat die vreugde samengaat met verdriet over je zonde. Velen ervaren
dat als een tegenstelling. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Wie verdriet heeft over de zonde, is op weg naar Christus. Wie op
weg is naar Christus, is op weg naar de vreugde.
Dat is het kader van de droefheid over de zonde, die wezenlijk is voor de gereformeerde geloofsbeleving. Dat betekent dat
die droefheid tijd en maat kent: in Christus. Bij Hem wordt die droefheid vreugde. Dat sluit elkaar niet uit, maar in.
De geloofsdroefheid kent tijd en maat. Gaat dat ontbreken, dan wordt de droefheid droefgeestigheid. Daar komt het niet
(meer) tot vreugde. Daar dreigt de depressie (het gaat hier niet om een depressie als ziekte). Dat is eerder gevaarlijk dan
gezond. Dat is niet gereformeerd, hoewel men dat wel heeft gezegd. Het gaat uiteindelijk niet om de droefheid, maar om
Christus.

Vreugde door geloof
Misschien kunt u het er tot nu toe mee eens zijn dat de vreugde in Christus zijn bron vindt, maar is het probleem dat u dat
niet in uw leven terugvindt. De glans van de vreugde ligt er niet over - in ieder geval niet altijd.

De Bijbel leert ons dat het belangrijk is hier te beginnen bij het geloof, niet bij het gevoel. Gevoel is belangrijk voor ons
geloofsleven - geloof kan er niet zonder - maar geloof is meer dan gevoel. Die vreugde uit de Bijbel stijgt ook boven ons
gevoel uit.

Dat is iets om eens bij stil te staan. Er zijn tijden dat God ons die vreugde niet zo doet ervaren. Dat kan een verdrietige
ervaring zijn. Sommigen lopen het risico zich van de HERE af te keren, als het gevoel niet gevoed wordt.
Laten we ons niet van Hem afkeren. Laten we zien hoe de Geest ons ook onderwijzen wil in die dingen. Hij wil ons leren



niet in een blij gevoel het houvast te zoeken, maar in Christus. Hij neemt ons daarom de gevoelens wel eens een tijd af. Dan
komt het aan op geloof. Dat geloof moet dan tegen het gevoel in spreken: "Ik voel geen vreugde, ik ervaar geen blijdschap,
maar toch weet ik dat Christus gekomen is, ook voor mij; op die belofte leg ik de hand; dat neem ik aan; in Hem is mijn
vreugde."
Het is soms nodig dat je geloof van je gevoel afgebracht wordt, om niet in je gevoelens te rusten, maar in dat wat buiten
jezelf ligt: in Christus onze Heiland.
Wel hunkert ons geloof naar gevoel, maar het is belangrijk ons aan Gods lessen te onderwerpen. Hij zal op zijn tijd ons die
genade weer geven. Er komt een tijd van overvloediger genade (zie Dordtse Leerregels I,16). Gereformeerd blij betekent
niet blij - en toch blij: in Christus. Het ligt uiteindelijk buiten onszelf. Dat troost ons hart.

Vreugde uit het Woord
Als we leren zien hoe de vreugde in Christus ligt buiten onszelf, zien we ook dat je die vreugde nooit in je broekzak met je
meedraagt. Die vreugde in het heil moet je je steeds weer eigen maken. God geeft mensen daartoe de gelegenheid.
Het is gereformeerd die gelegenheid te zien in het Woord. Dat Woord is de navelstreng waarlangs God ons voedt met de
vreugde om Christus.

In de Gereformeerde Kerk herken je dat principe in de manier van de eredienst. Niet centraal staat de expressie van alles
wat wij in ons hart aan vreugde meedragen, want ons hart is vaak leeg op zondagmorgen. Centraal staat Gods Woord. Om
tot beleven van vreugde te komen, is er tijd nodig. Tijd voor het Woord. Veel tijd voor de preek. Juist om de vreugde
goede grond te geven, staat het Woord centraal.

Datzelfde kom je tegen bij de viering van het avondmaal. Er is een lang formulier. Velen ervaren dat als een bedreiging van
de viering. Maar je kunt het ook zien als de weg tot de viering. Het is dat formulier dat ons doet wanhopen aan onszelf
opdat we ons leven (en ook onze vreugde) "buiten onszelf zoeken, in Christus Jezus". Het vraagt geduld dat allemaal mee
te maken. Maar de lof is dan ook echt. De vreugde wordt groot:
"Loof de HERE mijn ziel
en alles wat in mij is zijn heilige naam.
Die al uw ongerechtigheden vergeeft
die al uw krankheden geneest."
Hoe kostbaar zijn je in dat moment zulke woorden. Dat zijn in de kerkdienst de momenten van viering - gevoed door het
Woord.

Er is in christelijk Nederland tegenwoordig ook veel 'korte-bocht'-vreugde. De EO trekt het land door met
praise-avonden. Mensen zijn daar op slag blij: zodra de drum slaat, is er de vreugde. Wat moeten wij daarvan zeggen?
Hoe spreken we daar met onze kinderen over?
Het lijkt me belangrijk dan met hen eens te praten over wat vreugde is volgens de Bijbel. Want de suggestie die er van
deze moderne vorm van christelijke vreugde uitgaat, is dat dit pas echt is: "In de kerk niet; daar is geen spontane
blijdschap." Dat kan onze kinderen in de war brengen en ongezonde kritiek op de kerk voeden.
We kunnen hun leren dat het hoogstens een bepaalde uiting van vreugde is. Niet meer en niet minder. Er zijn heel andere
soorten beleving van de vreugde in Christus. Die gaan vaak veel dieper. Dat zal wel duidelijk zijn. Maar is het avondje
'praisen' daarmee veroordeeld?
Het gevaar lijkt mij dat mensen muziek als grond voor hun vreugde gaan zien. Die bron droogt gauw op. We hebben gezien
hoe men dat in sommige kerken heeft uitgeprobeerd. Muziek in plaats van het Woord moest de vreugde voeden. Het gaf
een poosje de 'kick'. Maar toen viel alles dood. De bloemen van de vreugde groeien alleen op de grond van het Woord.
Dat is gereformeerd blij - al luisterend van zondag tot zondag, al lezend van dag tot dag.

Vreugde van de kerk
Wie gereformeerd wil denken, denkt niet alleen vanuit het Woord, maar komt op die manier ook altijd bij Christus' kerk
uit. Dat is ook goed als je nadenkt over het blij zijn in de HERE. Het gaat niet om mijn vreugde alleen. Het is de weg van
de kerk - samen met al de heiligen.

Dat geeft ook aan hoe beperkt 'praise-avonden' zijn. Dat zal men zelf wel erkennen. Maar wij moeten het wel tegen elkaar
zeggen, als we denken dat dat 'het' is. Zo'n avond is typisch een gebeuren van een groep die er zin in heeft - en er zin in kan
hebben. Maar die uitbundige vreugde van een groep kan niet de vreugde van een gemeente zijn. Want als dat de stijl van
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de vreugde in de kerk werd, zou een deel van de gemeente afhaken.
Een weduwe droomde vannacht weer van haar man en voelt zich vanmorgen bijzonder alleen in de kerk. Een broeder
hoorde vrijdag in het ziekenhuis slecht nieuws. Een ander slaagde voor het examen.
Wanneer we ons al die gevoelens van mensen op een zondagmorgen in de eredienst wat indenken, begrijpen we de
gereformeerde manier van zingen: het zingen van de psalmen. Dat zijn de liederen van heel het leven. In die psalmen kunnen
al Gods kinderen mee zingen - in slechte en in goede tijden.

Hoe evenwichtig die psalmen zijn, realiseerde ik me eens in een groep evangelische christenen. We zongen evangelische
liederen. Die zijn heel blij. Die opwekkingsliederen kun je goed zingen in tijden van vreugde, maar hoe gaat dat in andere
tijden? In de groep vertelde iemand eens over een goede kennis die op een nare manier om het leven was gekomen. Dat
gaf tranen. Toen moest er gezongen worden. Iemand zette in: "Juicht, want Jezus is Heer." Op zich een prima lied, maar
niet op dat moment.
Waarom niet? Dat is alleen een lied voor goede tijden en voor blijde mensen. De psalmen echter zijn de liederen van al
Gods kinderen die samenkomen in de gemeente. In de psalmen kan zowel het opgewekte als het terneergeslagen hart zich
herkennen en uiten. Niemand hoeft af te haken. Gereformeerd blij is de vreugde samen met al de anderen.

Een weg
Christus - geloof - Woord - kerk. Het zijn woorden die aanduiden wat het is, om blij gereformeerd te zijn en
gereformeerd blij. De vreugde is niet altijd een feit in ons leven, maar er is een weg om te gaan. Dat is de weg naar Christus
en de weg met Hem.

Werk aan de winkel
Gereformeerd blij-zijn is blij gereformeerd te zijn. Is er dan geen kritiek op de kerk te leveren? Genoeg. Het gebeurt ook in
overvloedige mate. Zoveel dat de vreugde er bij ons bijna in stikt. Daarom dacht ik dat deze keer maar na te laten.
Tegelijk lijkt het me in dit kader wel belangrijk te zeggen dat we positief mogen zijn over alles wat gebeurt, om na te
denken hoe het anders - dat wil zeggen: beter - kan om die vreugde vorm te geven.
Er blijft werk aan de winkel. Maar het is pas goed werken als je blij bent met wat je kreeg.

"...de vreugde in de HERE, die is uw toevlucht"
Dat staat in Nehemia 8 vers 11. Dat zijn woorden om eens op u in te laten werken. Andere bijbelteksten die ons hier veel
over kunnen zeggen zijn: Psalm 4:8; Psalm 86:4; Jesaja 64:5; Matteüs 13:20; Filippenzen 4:4. Neem eens de tijd om erover
na te denken, eruit te bidden of een inleiding erover te schrijven. Ermee bezig zijn brengt tot beleving: "Uw woord was mij
tot vreugde en blijdschap mijns harten" (Jeremia 15:16).
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