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Forumbespreking en vragenbeantwoording

M.J.A. Zwikstra-de Weger

In de middagvergadering zijn de vragen die de vier sprekers kregen op hun referaten, beantwoord door het forum dat zij
vormden, met ds. P. Niemeijer als voorzitter. Wat daar gezegd is, vindt u hierna in beknopte vorm terug.

Tolerantie en schriftgezag
Als eerste komen de schriftelijk binnengekomen vragen aan de orde. Ook nu mag ds. Trimp beginnen, en wel met enkele
vragen over de Vrijmaking en het schriftgezag. Hem is allereerst gevraagd of de bezwaarden in de tijd van de Vrijmaking
niet te tolerant waren ten aanzien van beide verbondsbeschouwingen.
Al lang voor de Vrijmaking moest er een evenwicht gevonden worden tussen de twee lijnen binnen het denken over het
verbond. In 1905 is dat bevestigd in de vrede-formule en tot aan de jaren veertig was het gemeengoed dat er verschil van
mening was over het verbond. Toen een van die lijnen, die waarbij de uitverkiezing het verbond beheerst, dominant werd
en aan de kerken werd opgelegd, is het misgegaan. Dat was voor de bezwaarden heel duidelijk. Uit de verklaring van
gevoelen blijkt dat God zijn verbond sluit met de gelovigen en hun kinderen, de belofte komt elke gedoopte toe. De synode
legde echter die verklaring naast zich neer en is doorgegaan in de lijn die zij voor de aandacht had. Doordat de bezwaarden
boven de Schrift gebonden werden, kwamen ze in de moeite en mochten ze niet meer tolerant zijn.
Een ander punt is de kwestie van het schriftgezag, dat ook de laatste tijd door allerlei artikelen in de pers weer voor onze
aandacht is gekomen. Het gaat om vragen over de betrouwbaarheid van Gods openbaring. Het begint al in Genesis met de
scheppingsdagen en het spreken van de slang. Die vragen komen steeds weer boven, met name in studentenkringen, en dat
is niet vreemd. De vragen op zich zijn niet verkeerd, maar het hangt er wel van af met welke antwoorden je komt en hoe je
tot beantwoording komt, meent ds. Trimp.
Hij heeft in zijn toespraak gezegd dat het schriftgezag bij de Vrijmaking eigenlijk geen rol speelde, oftewel, men deed niet
aan schriftkritiek. Ook de synodalen deden niets van de Bijbel af. Je zou eerder kunnen zeggen dat men er iets aan
toevoegde, omdat men boven de Schrift ging binden. Dat is volgens hem een groot verschil met wat er jaren later gaat
gebeuren: dat de betrouwbaarheid van de Schrift zèlf in discussie komt.
Gods beloften zijn van A tot Z betrouwbaar, omdat God zelf betrouwbaar is; Gods Woord is betrouwbaar, omdat God
het zelf heeft gezegd. Terwijl wij als gereformeerden het schriftgezag vasthouden, hoeven we niet om de vragen heen te
lopen. Soms moeten we erkennen dat er tegenstrijdigheden (bijvoorbeeld tussen de getallen in de boeken Koningen en
Kronieken) en problemen zijn (bijvoorbeeld als je de evangelieverhalen met elkaar vergelijkt). Het is erg belangrijk dat we
onze belijdenis betreffende het schriftgezag - NGB art. 2-7 - als volstrekt betrouwbaar erkennen. Al zijn wij als lezers van
de Bijbel nog niet klaargekomen met allerlei problemen, er is voor ons geen rand van onzekerheid in de Schrift. De
problemen proberen we dan niet vanuit ons wetenschappelijk inzicht, maar vanuit het geloofsstandpunt op te lossen.

Bespreekbaar
Een vraag aan ds. Van Benthem veronderstelt dat een heleboel dingen eigenlijk niet bespreekbaar zijn. Op vragen aan
redacties van verschillende bladen wordt gewoon geen antwoord gegeven.
Spreker wil de vragensteller wel aanmoedigen om zijn vragen te blijven stellen, maar heeft zelf de indruk dat veel dingen -
en er wordt een heleboel overhoop gehaald de laatste tijd - wel bespreekbaar zijn. Hij is van mening dat we daar niet al te
krampachtig en te fel op moeten reageren. De mensen stellen zich met hun vragen kwetsbaar op. Het is dan heel belangrijk
om erachter te komen waar het probleem zit, en dat is vaak ergens anders dan waar het in tot uiting komt.
Ds. Van Benthem noemt als voorbeeld hiervan iemand die gereformeerd onderwijs niet nodig vindt. Bij nader doorvragen
waarom, blijkt het niet dat onderwijs als zodanig te zijn, maar spelen de eigen negatieve ervaringen (lange reizen, gepest
worden en het feit dat dat thuis niet bespreekbaar was) een belangrijke rol. Het was vanzelfsprekend dat je naar de
gereformeerde school ging; de moeiten die je daarmee als kind had, mochten gewoon niet aan bod komen. Zo kunnen
mensen soms in een ander uiterste vervallen, dat ze zeggen: waarom gereformeerd onderwijs, hoewel dat eigenlijk niet eens
aan de orde is. Je moet dus goed proberen te traceren, waarom vragen gesteld worden en niet direct al met vrij botte
antwoorden klaarstaan.

Levensstijl
Voor br. Kisjes is de vraag of cabaret een goede methode is om een brug te slaan tussen ouderen en jongeren. In de



huiselijke sfeer zou iets als cabaret wel ten goede kunnen werken, meent hij, maar als op schoolavonden gereformeerde
leraren een goed cabaret opvoeren, zonder één onvertogen woord, kan dat ook een brug slaan naar de jeugd. Dat is te
merken uit reacties van de leerlingen en zoiets kan een goede sfeer en een positief werkklimaat scheppen.
Natuurlijk moeten we ook hierin nuanceringen aanbrengen, al zijn we daar niet zo sterk in. Wij moeten ons altijd
betrouwbaar tonen, door in onze houding de fundamenten waaruit wij willen opvoeden en toerusten, goed aan de jeugd te
laten merken. Ouderen en jeugd vormen niet twee partijen op gelijke hoogte, maar wij worden geroepen om hen op te
voeden. Dat is wel eens moeilijk, je moet je vaak beheersen, maar toch: volhouden! Want als wij ons terugtrekken, loopt
het mis.
Enkele volgende vragen hebben betrekking op de normen in onze levensstijl. Wat kan wel, wat kan niet? Heel wat
voorbeelden worden genoemd (dans, bioscoop, disco, moderne kleding in de kerk door mannen en vrouwen). Hoe ben je
een leesbare brief van Christus? Duidelijke taal richting jeugd, ook vanaf de kansel, is toch zeer belangrijk.
'Een welles-nietes-discussie' is een vruchteloze discussie, meent br. Kisjes. Je kunt beter beginnen met: 'áls je aan
dergelijke activiteiten mee zou doen, vind je dat nou passen?' Dan krijg je een discussie over hoe je je als christen moet
opstellen. Soms kun je voor heel verrassende dingen komen te staan. Maar je moet dat gesprek wel willen aangaan. Praten
over wat we onder een christelijke levensstijl verstaan, is nodig.
Br. Kisjes noemt het sprekende voorbeeld van een van zijn leerlingen die z'n staart liet groeien. Hij kon dit op school niet
toelaten, maar vroeg wel aan die jongen waar dat nu een vertolking van was. Zo ontstond er een gesprek in een goede
sfeer met wederzijds begrip.
Hebben wij zelf een echt christelijke levensstijl? Vandaaruit moeten we toch met de jeugd spreken en ons verdiepen in hun
leefwereld, bijvoorbeeld door belangstelling te tonen voor hun muziek. Spreker is er blij mee, dat vanuit scholen steeds
meer in de richting van de ouders avonden georganiseerd worden om deze dingen bespreekbaar te maken.

Verantwoordelijkheid
Ook ds. Ter Beek kreeg een vraag over het omgaan met de jeugd. In gesprekken met jongere mensen, of met broeders en
zusters op vereniging, is er vaak onbegrip voor elkaar als het bijvoorbeeld gaat over: we moeten eigenlijk één lijn trekken
als ouders voor onze kinderen. Dan doen de mensen dit vaak af met een beroep op hun eigen verantwoordelijkheid.
Ds. Ter Beek heeft de neiging om zich, net als ds. Van Benthem, af te vragen waaróm iemand zich beroept op zijn eigen
verantwoordelijkheid: misschien is de manier waarop kritiek gebracht wordt, al aanleiding voor misverstand tussen
generaties: ouderen die veel zaken zelf hebben moeten uitzoeken, willen wel even voor de jongeren denken en beslissen.
Als een jonge vader bijvoorbeeld breeduit ter discussie gaat stellen of hij zijn kinderen wel naar de gereformeerde
basisschool moet doen, is dat in de ogen van ouderen een achterhaalde vraag. En nu is het heel belangrijk dat we van
elkaar aannemen dat zoiets met een bedoeling ter discussie gesteld wordt: laat eens horen hoe jij dat indertijd gedaan hebt.
Bedenk vervolgens dat ouderen ook door gebed en gesprekken met anderen naar hun beslissingen toe hebben moeten
groeien. Gun dan die ander ook de tijd om inderdaad in eigen verantwoordelijkheid een bepaald besluit te nemen.
Als het gaat over één lijn trekken in een gemeente, moet nog een ander punt in rekening gebracht worden. In de
maatschappij waarin wij leven, is een zekere veelvormigheid niet te voorkomen. Lees maar de jeugdhoekjes in de
kerkbladen van de afgelopen vijfentwintig jaar. De onderwerpen die daarin besproken worden, laten vaak die
veelkleurigheid zien. Die komt mee met onze groei (120.000 mensen!). Ieder heeft nu eenmaal zijn eigen achtergrond.
Hoe gaan we nu in de gemeente met elkaar om? Spreker wil dit plaatsen tegen de achtergrond van de eed die we samen
zweren iedere zondag, als belijdende leden met de kinderen in de belijdenis van hun ouders begrepen. Hij verwijst naar de
Dordtse Leerregels, waar gezegd wordt dat we, naar het voorbeeld van de apostelen, gunstig oordelen èn spreken over
hen die laten zien dat ze naar het Woord van God luisteren; want het diepst van hun hart is ons onbekend (DL III/IV, 15).
Dat is het oordeel van de liefde. Als gelovigen hebben we elkaar serieus te nemen.

Verheft uw harten tot God
Dan gaat ds. Ter Beek in op de vraag waarom we ons hart moeten verheffen aan het begin van de kerkdienst. Sommige
predikanten zeggen: we zullen de dienst staande beginnen. We beginnen ons toch zaterdag al op de zondag voor te
bereiden?
Dat laatste is natuurlijk zo, maar de andere dagen van de week geven we ook ons hart aan de Here en stellen we ons leven
ter beschikking van de Heilige Geest. Maar in de zondagse eredienst spreken we de taal van de liturgie, en dat eerst op een
heel geconcentreerde, maar vervolgens ook op een zichtbare manier. Dat 'hart verheffen' betekent niet: laten we staan. Het
betekent: offer uw hart aan de Here; stel uzelf ter beschikking van de dienst van God; leg uzelf in de handen van de Heilige
Geest.
Een predikant hoeft niet aan die ene formule vast te zitten, hij mag daar ook een moderne uitdrukking voor kiezen,



bijvoorbeeld: 'offer uzelf aan de Here', of: 'stel uzelf ter beschikking voor de dienst of voor de eredienst'. In de kerkdienst
maakt een gemeente door middel van de liturgie zichtbaar wat in de harten leeft. In het samen zingen, bidden, bijbellezen,
offeren, naar de preek luisteren, zegt de gemeente: 'Here God, hier zit ik, ik wil luisteren naar wat u te zeggen hebt. Ik ben
er voor u.' Dat is de taal van de liturgie, en die taal moeten we serieus nemen.
In de kerk kun je ook liegen, toneelspelen. Dan beeld je iets uit wat niet in je hart zit. Als je met je ogen dicht de indruk
wekt dat je luistert, maar intussen slaapt, huichel je. Als je naar het avondmaal loopt en volstrekt niet van plan bent een
ruzie met een broeder bij te leggen, speel je toneel. Daarom begint de kerkdienst met een: stel uzelf met huid en haar ter
beschikking van de dienst van God. De gemeente antwoordt daarop met: zo waarlijk helpe mij God almachtig. Met andere
woorden: ja, dat willen we graag doen en zijn we vast van plan; dat beloven we voor God. Dat bedoelt ds. Ter Beek met
de taal van de liturgie.

Bidden volgens voorschrift
Door middel van de interruptiemicrofoons is er ook gelegenheid om mondelinge vragen te stellen. Vanuit de zaal komt er
een kritische vraag voor ds. Ter Beek over het gebed in de eredienst. Sommige dominees laten daarin eindeloze theorieën
horen, ze doen toch geen tentamen, zo wordt onder enige hilariteit naar voren gebracht.
Ds. Ter Beek vindt dat gemeenteleden hun predikant daarnaar mogen vragen, juist omdat ze geacht worden mee te bidden.
Maar misschien is dat moeilijk, omdat er dominees zijn, die - spreker wil het niet ontkennen - slecht tegen kritiek kunnen.
Maar hoe dan ook, predikanten dienen zich te houden aan de 'agenda' voor het gebed, die in de orde van dienst, zowel in
die van Middelburg als die van Kampen, wordt voorgeschreven. Er staat namelijk precies bij waarvoor zij bidden moeten:
in het gebed na de wet moet de schuldbelijdenis plaatsvinden. Dat moet in duidelijke woorden overkomen, en niet als een
lesje dogmatiek. Spreker wil hierbij graag zijn collega's oproepen zich aan de regels te houden en zo te bidden, dat
iedereen het kan volgen.

Dwarsliggers
Van dezelfde broeder is de vraag aan br. Kisjes of het zo moeilijk kunnen vinden van ouderlingen soms komt, doordat er
niet voldoende 'dwarsliggers' waren? Heel wat jongelui die zich op school correct gedroegen, moeten daarentegen van de
kerk niets meer hebben.
Br. Kisjes heeft echter niet gezegd, dat al die botsende jongelui later geroepen worden tot het ambt. Hij heeft alleen maar
willen aangeven dat je er soms verbaasd over bent dát die dwarsliggers-van-toen nu heel wat geworden zijn. Maar het
probleem dat er vaak moeilijk ambtsdragers te vinden zijn, heeft volgens hem niet die oorzaak.
Hij denkt dat je generaliseert, als je zegt dat jongelui die zo netjes en zo mooi meelopen, na enige tijd de kerk vaarwel
zeggen. Er doen ook ieder jaar weer zo veel van die jongelui belijdenis! Dat is toch een wonder! Maar het uit de kerk gaan
kan ook voor een groot deel aan onze eigen houding liggen: geven wíj het goede voorbeeld? Het is belangrijk dat ouders
die met hun kinderen problemen hebben, daar met ze over praten. Dát is constructief en goed met de jeugd bezig zijn. Al is
dat natuurlijk geen garantie dat ze allemaal uiteindelijk goede leden van Christus' kerk worden.

Thema's
Een broeder pleit voor themapreken met onderwerpen die de jeugd bezighouden; het thema moet van te voren worden
aangekondigd (in het kerkblad bijvoorbeeld). Ps. 119:37: 'wend mijn ogen af, zodat zij geen ijdele dingen zien', trof deze
vragensteller. Daarom lijkt het hem goed op deze wijze zaken als tv-gebruik concreter in de prediking te noemen.
Ds. Trimp wil de eerste poging tot beantwoording wagen. Hij is van mening dat door allerlei tekstkeus en door de
catechismusprediking voldoende actuele thema's in de preken naar voren komen. Ook voor jongeren zijn die van groot
belang. Themaprediking op zich is goed in het kader van de gemeenteopbouw: in diverse kerken wordt bijvoorbeeld bij de
start van het seizoen een bepaald thema behandeld op de verenigingen, en vaak ook op de huisbezoeken. De predikant
preekt dan drie of vier keer over dat thema. Dat is zinvol. Ds. Ter Beek gaat hiermee akkoord.
Voor ds. Van Benthem is het houden van preken over eerder aangekondigde thema's niet mogelijk. Wel probeert hij in zijn
heel jonge gemeente de kinderen meer bij de prediking te betrekken. Binnenkort zal dat eens per twee maanden als volgt
gaan gebeuren: hij geeft ruim een week van tevoren op waarover de preek zal gaan. Door een werkgroep wordt over die
tekst een kleurplaat gemaakt, die de kinderen mee kunnen nemen als de kerk uitgaat. Dit is een goede aanleiding om er
thuis op door te praten en om de jongere kinderen bij de kerkdienst te betrekken.
Omdat de vragensteller in de beantwoording van zijn vraag nogal teleurgesteld is, gaat ds. Ter Beek er nog nader op in. Hij
is van mening dat de jeugd niet alleen met thema's of themapreken gepakt wordt. Predikanten moeten aansluiten bij de
leefwereld van de jeugd en hun taal kennen. Het is wel eens aardig om een bepaald tv-programma concreet te noemen in
de preek, maar het is beter altijd te proberen gewoon rechte taal te spreken. Daar is de catechismus vol van: in de



zondagen over het geloof, over de apostolische geloofsbelijdenis of de wet kun je volop rechtstreeks de jeugd aanspreken!
Maar niet alleen de jeugd, heel de gemeente moet in de prediking gesticht en vermaand worden. Daarom moet een
predikant in zijn preek niet om de zaken die aan de orde zijn, heen preken, maar duidelijk zijn. Wie duidelijkheid geeft,
mag ook duidelijkheid vragen. Het Woord van God gaat ons daarin voor, ook in een tekst als Ps. 119:37.

Schriftkritiek
Een andere broeder wil nog even terugkomen op het punt van de schriftkritiek. Hij stemt niet met ds. Trimp in dat met de
Vrijmaking schriftkritiek niet direct in geding was. Hij wijst op de beweging van kritische jongeren (ds. Geelkerken!) en
vraagt zich af hoever tolerantie dan ging bijvoorbeeld bij prof. Schilder, toen hij met collega's die de veronderstelde
wedergeboorte leerden, in Delfshaven kon samenwerken.
Ds. Trimp heeft duidelijk willen maken, dat voor hem schriftkritiek betekent dat men de Schrift verknipt, er een eigen
boodschap uit haalt en niet gehoorzaam wil luisteren naar wat God in zijn Woord te zeggen heeft. Dat zien we vandaag,
maar dat was in de tijd van de Vrijmaking zo niet aan de orde.
Ook wat de synode in 1942 leerde, had te maken met schriftvertolking en niet met schriftkritiek zoals wij die vandaag
kennen. De groep van Geelkerken heeft zich losgemaakt van de Gereformeerde Kerken. Volgens de spreker is de strijd
van de dertiger jaren niet te typeren als een strijd voor of tegen schriftkritiek. Men wilde toen Gods Woord betrouwbaar
achten. Maar in de vijftiger en zestiger treedt er een verschuiving op: dan is de Schrift niet meer veilig bij veel predikanten
en gemeenteleden.

Schriftgezag
Op de betrouwbaarheid van de Bijbel zien we kritiek van buitenaf en van binnenuit, constateert een volgende vragensteller.
Het eerste zien we meestal vanuit de archeologische hoek. Van Delden ging daarop in in het boek Schepping of evolutie.
Er is dus een behoorlijk weerwoord tegen moderne opvattingen. Het tweede noemde ds. Trimp al - uit de Bijbel zelf!:
getallen, die in Koningen en Kronieken niet altijd volledig overeenkomen; met die duizendtallen kunnen families bedoeld
zijn. Volgens ds. Trimp is dat niet zo wezenlijk; er kan sprake zijn van overschrijvingsfouten e.d., maar we zijn er nog niet
aan toe om de Bijbel op deze punten goed te interpreteren. Als het antwoord daarop blijft steken, blijft er toch onvrede
achter? Tot zover deze uitvoerige vraag.
Ds. Trimp antwoordt dat je eerst zult moeten aangeven bij welke passages uit de Bijbel vraagtekens kunnen rijzen. Dat de
overschrijvers van de Bijbel zich wel eens vergist zouden hebben, is een veronderstelling. Hij heeft met het noemen van
deze punten willen aangeven dat eventuele oneffenheden niets afdoen van het gezag van de Schrift, zoals de Schrift zich zelf
aan ons aandient. Hier speelt ook de kwestie mee van de onfeilbaarheid oftewel de foutloosheid van de Bijbel. Het is onze
gereformeerde opvatting dat de Bijbel niet een soort notariële akte is, waarin alle punten en komma's vastliggen. Nee, de
Bijbel is het boek van God, waarin God als Vader met zijn kinderen spreekt.

Tegenstrijdigheden
Anderzijds moeten we, aldus ds. Trimp, hiermee natuurlijk niet het gezag van de Schrift alleen erkennen, als het gaat om het
kruis en onze verlossing en verzoening, en de historische betrouwbaarheid van de rest daaromheen ontkennen. De
betrouwbaarheid is gegeven, als een geschenk van God, dat wij alleen in geloof kunnen aanvaarden. De betrouwbaarheid
van de Bijbel is niet te bewijzen door allerlei redeneringen, of eventueel door archeologische vondsten.
Op de opmerking van vragensteller dat prof. Van Bruggen tegen de hedendaagse aanvallen in, in zijn boeken over de
evangeliën juist aan de hand van allerlei onderzoeken zo sterk laat zien dat de Bijbel één geheel is, stelt ds. Trimp dat
onderzoek natuurlijk gedaan moet worden, maar dat we mogelijke oneffenheden ook onder ogen moeten zien. Prof. Van
Bruggen houdt zich bezig met exegetisch onderzoek. Meningsverschillen op dat gebied sluiten de betrouwbaarheid van de
Bijbel niet uit.
Ds. Van Benthem voegt eraan toe dat prof. Van Bruggen de oneffenheden die er zijn, juist op wil lossen vanuit het
uitgangspunt dat de Schrift betrouwbaar is. Hij vindt dat ook heel sterk. Want je kunt om je heen horen dat er
oneffenheden voorkomen, en dat die wel ónbetrouwbaar zúllen zijn. En als je zo redeneert, kun je genoeg vinden.
Ds. Niemeijer wil de nadruk leggen op de betrouwbaarheid van God. Wij geloven in de sprekende God, wij nemen de
canon aan als canon, niet omdat wij alles precies op een rijtje kunnen krijgen, maar omdat de Heilige Geest het geloof in
ons hart werkt (art. 5 NGB). Als er moeite is bij het verstaan van de Schrift, moeten we die moeite bij onszelf zoeken.
Daarin kan Prof. Van Bruggen ons helpen, maar ons schriftgeloof stort niet in als een exegese van Van Bruggen niet
houdbaar blijkt.
Vanuit de zaal wordt kort en bondig naar voren gebracht dat tekstkritiek mag, maar schriftkritiek niet!



Verantwoordelijkheid
Aan br. Kisjes wordt gevraagd of wij niet te veel aan de jeugd overlaten. We kunnen niet alles precies voorschrijven, maar
duidelijke taal ten opzichte van hen is nodig. We moeten de jeugd niet te veel verantwoordelijkheid in de schoenen
schuiven!
Het is niet de bedoeling van br. Kisjes om te veel aan de jeugd over te laten. Wij moeten duidelijk zijn naar hen toe, maar
als de jeugd niet luistert, zijn wij nog niet van onze verantwoordelijkheid af. Dat zijn wij nooit! Maar, en dat heeft ds. Ter
Beek ook al gezegd, we zouden wel meer naar de jeugd moeten luisteren. De meeste bondsdaggangers zijn zelf in een tijd
opgegroeid waarin er nog een zekere mate van acceptatie was, als ouders hun kinderen dingen verboden, al waren er toen
uiteraard ook die ertegen ingingen. Maar de jeugd vraagt van ons vandaag argumenten en op die manier kunnen we onze
invloed uitoefenen.
En als we ze die argumenten niet kunnen geven, dan moeten we ons afvragen of wat de jeugd doet, dan wel zo in strijd is
met de christelijke normen die wij zelf aangelegd hebben. Dergelijke vragen moeten we onszelf wel stellen! Br. Kisjes is
ervan overtuigd dat je door voor de jeugd open te staan en met ze te praten, heel wat kunt bereiken. Jongeren zijn best in
staat excessen in bijvoorbeeld muziek te (h)erkennen. Maar we moeten ze niet laten geworden. Hierin zijn echter allerlei
nuanceringen: zwart-wit-antwoorden zijn niet te geven, niet aan ouderen en ook niet aan de jeugd. Als we onze jongeren
maar blijven begeleiden en vasthouden, en niet te gauw denken dat ze volwassen zijn.

Gebed
Een laatste opmerking uit de zaal is van een broeder die aandacht vraagt voor het gebed van ouders voor hun kinderen. Hij
ziet niet zoveel in praten, ieder kind is verschillend en sommigen worden moe van al dat praten. Maar bidden, dat is de
weg. Al lag hij vroeger nogal eens dwars, hij wist dat zijn ouders voor hem baden. En dat er Eén is die zijn kinderen
vasthoudt, dat ervaart hij nog steeds nu hij zelf kinderen heeft.
Br. Kisjes geeft hierop de korte reactie dat uiteraard ieder kind weer anders is en op een andere manier aangepakt moet
worden. Toch heeft praten met de huidige jeugd wel degelijk zin. Maar - en dat moet ook met de kinderen besproken
worden - het gebed en hoe je daarmee omgaat, hoe je tegenover de Here staat, die dingen zijn minstens even belangrijk!
De voorzitter sluit af met de conclusie dat de discussie sterk in de richting van de jeugd ging. Hij is blij dat de laatste
vragensteller met name de trouw van God aan zijn verbond onder ons aller aandacht bracht. Dat is immers de vloer
waarop wij op deze bondsdag spraken.


