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Bij veel evenementen in ons kerkelijk leven is de Luisterpost/Bralectah een graag 
geziene gast. Want door het werk van deze stichting worden die evenementen 
toegankelijk voor vele anderen, die niet aanwezig konden zijn. Dit wordt gedaan door 
geluidsbanden (tegenwoordig vooral CD-roms) en videobanden. Er moet inmiddels wel 
een behoorlijke videotheek en discotheek zijn ontstaan. Enkele banden en CD’s werden 
ons toegestuurd om voor u te introduceren. Dat wil ik graag doen door middel van deze 
luister/kijkwijzer. 
 
De Synode van Zuidhorn (2002) 
Een interessante video. Het eerste deel van deze band gaat over de gang van zaken tijdens een 
synode. Er wordt een indruk gegeven van het werk dat er allemaal om zo’n synode heen 
gebeurt. De koster komt in beeld, die als een gastheer de synodeleden ontvangt en verzorgt. 
Ook krijgen we een kijkje in de administratiekamer. Daar worden stukken geproduceerd, 
bestemd voor synodeleden en gasten op de publieke tribune. 
Verder krijgen we een indruk van de manier van vergaderen. Daarbij komen twee 
onderwerpen voor onze aandacht: eerst de kwestie van de zondag. Hoe wordt zo’n bespreking 
voorbereid, en hoe wordt het onderwerp behandeld tijdens de vergadering? Een commissie 
verdedigt de voorstellen, er wordt door verschillende sprekers op ingegaan, er worden 
wijzigingen aangebracht. Ten slotte komt het voorstel in stemming. Een ander onderwerp is 
de kerkmuziek. De deputaten die dit onderwerp hebben voorbereid, verzorgen voor de synode 
een presentatie, en daarna wordt er in kleine groepen over doorgesproken. 
Daarna is er een vraaggesprek met synodepreses ds. E.A. de Boer over verschillende zaken. 
Natuurlijk wordt er doorgesproken over de kwestie van de zondag, maar ook over de eenheid 
met de Nederlands Gereformeerde Kerken, de periode van verootmoediging die door de 
synode werd uitgeschreven, het leiding geven door een synode enz. Het waardevolle van dit 
interview is, dat je wat meer achtergrondinformatie krijgt, een beeld van wat de synode heeft 
bedoeld en beoogd. 
Deze band kan goed gebruikt worden op catechisaties, of op een verenigingsavond. Hij duurt 
ruim een uur, maar je kunt natuurlijk ook delen ervan laten zien. Het mooie hiervan is dat het 
werk van de synode - dat vaak toch wel wat op een afstand wordt ervaren - dichterbij komt. 
 
GodFashion 
In drie kwartier krijgen we een indruk van de jeugdkerk GodFashion in Zwolle. We zien veel 
jonge mensen, die bij elkaar zijn gekomen in grote hallen te Zwolle, zingen en bidden. We 
horen een deel van een preek van ds. Troost. Ook vertellen jonge mensen over deze 
bijeenkomsten. Ze zeggen wat hun daarin wel of niet aanspreekt. 
Deze beelden vormen de omlijsting van een vraaggesprek met twee predikanten, ds. Ph. 
Troost (die een pleidooi voert voor de jeugdkerk) en ds. W.G. de Vries (die bezwaren heeft). 
Ds. Troost legt uit dat de naam GodFashion ontleend is aan Galaten 3:27: ‘Want gij allen, die 
in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.’ GodFashion is zoiets als Gods mode. 
Onze christelijke mode is: aangekleed zijn met Christus. 
Ds. Troost geeft aan dat dit initiatief is opgestart omdat er bij de jeugd een sterke 
vervreemding is van de kerk(diensten). Door een jeugdkerk te starten, wil men de jeugd 
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serieus nemen. De bijeenkomsten worden met opzet op de zondagavond belegd, om de kerken 
te ‘dwingen’ kritisch over de kerkdiensten na te denken. 
Een kritisch punt van ds. De Vries: wordt er toch niet te veel op het gevoel, de beleving 
gespeeld? Moet er niet doorgevraagd worden: is het uit Gods Geest of komt het uit mijn eigen 
geest? Een van de bezoeksters geeft ook aan, dat er erg veel aandacht is voor beleving. Voor 
haar een reden om een poosje niet te gaan. 
Een prikkelende video, die een globale indruk geeft van wat er op zo’n bijeenkomst gebeurt, 
genoeg om op een catechisatie, vereniging of gemeentevergadering door te spreken. 
 
Zelfbeproeving 
Dit is een CD. Van een spreekbeurt op een kringvergadering te Hardenberg. Spreker was prof. 
B. Kamphuis. Over het onderwerp ‘Zelfbeproeving’. 
Eerst belicht hij het onderwerp vanuit de Schrift, met name de brieven aan Korinte, en dan 
vooral 2 Korintiërs 13. De Korintiërs hadden veel gaven gekregen, maar waren daar trots op 
geworden. Naast het woord ‘zelfbeproeving’ is een ander woord typerend voor deze brieven, 
en wel het woord ‘roem’. Ze waren gaan opscheppen. Daar waarschuwt Paulus tegen. De 
gemeente moet zich stellen onder de kritiek van God, zichzelf beproeven. 
Vervolgens geeft Kamphuis aandacht aan de zelfbeproeving in de tijd van de Vrijmaking. 
Tegenover de synodalen hielden de vrijgemaakten staande dat zelfbeproeving een geloofszaak 
is, en dat je je daarbij niet richt op jezelf, maar op Gods vaste beloften. Op die manier komt de 
zelfbeproeving ook aan de orde bij het heilig avondmaal. 
Ten slotte komt de spreker uit bij de kerkelijke situatie van nu. We hebben in ons kerkelijk 
leven veel gekregen. Maar er is ook veel om van te schrikken: conflicten rond predikanten, 
rond liturgie, persdiscussies. Er is meer dan genoeg reden om ons te verootmoedigen. Wij zijn 
niet in staat het kerkelijke leven in stand te houden. We moeten concluderen dat er veel is 
scheefgegroeid. Verootmoediging en zelfbeproeving zijn nodig. Daarbij moeten we ons 
afvragen of we niet te veel vanuit onze rijkdommen en te weinig vanuit het kruis van Christus 
geleefd hebben. Nu worden we gedwongen om bij Hem het heil te zoeken. We moeten 
onszelf beproeven. Niet om onze rijkdommen weg te gooien. Maar om ze beter te laten 
functioneren. Laten we onszelf beproeven om tot roem te komen in de Here. 
 
Wijnstok-ethiek 
Hierover sprak ds. Jos Douma voor de HBO-vereniging in Groningen. Hij zet zijn wijnstok-
ethiek naast andere ‘concepten’: de gebodsethiek, de deugdethiek en de navolgingsethiek. 
Omdat in genoemde concepten naast sterke ook zwakke punten zitten, kiest hij voor de zgn. 
wijnstok-ethiek. Hij gaat daarbij uit van de gelijkenis van de wijnstok in Johannes 15:1-11. 
Douma noemt een tiental punten die hem zijn opgevallen als heel bruikbaar voor de ethiek. 
Enkele ervan geef ik hier door: 
- een ethiek die uitgaat van Johannes 15, vraagt zich vooral af: wie is Christus voor mij? Ben 

ik met Hem verbonden in alle vragen van het leven?; 
- het boeiende van het beeld is: de sappen vloeien vanuit de wijnstok over in de ranken. Het 

leven dat Jezus leeft, leeft Hij door ons heen; 
- verder benadrukt Jezus: blijf in Mij. Jezus wil dat we aan Hem verbonden blijven; 
- Jezus belooft ook dat we dan veel vrucht zullen dragen. Dit klinkt royaler dan zondag 44 

van de Heidelbergse Catechismus, waar we belijden dat we maar een klein begin van de 
nieuwe gehoorzaamheid hebben. Juist in de veelheid van vruchten zullen we God de eer 
geven; 

- verder valt op dat Jezus ons met dit beeld in een gemeenschap plaatst. We nemen niet in ons 
eentje ethische beslissingen. 
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Er zijn veel dingen aan de hand in onze kerken. Voor Douma is de belangrijke vraag deze: 
staat de persoon van Christus wel centraal in ons denken, handelen en beleven? Douma 
benadrukt het solus Christus, naast de drie sola’s van de Reformatie. Door ons op Hem te 
richten, ontstaat er een christocentrische spiritualiteit. 
In ons bidden gaat het om verbondenheid met Christus. Het gebed is het voornaamste in de 
dankbaarheid. Toch is de gebedspraktijk niet rooskleurig. Bidden moet je niet te smal 
opvatten. Het is zoveel als ‘Gods aangezicht zoeken’ (Ps. 27). Bidden is: je afstemmen op 
Jezus. Van het bidden worden dan drie dingen gezegd: 
- bid in de naam van Jezus; 
- bid verwachtingsvol (Jak. 1: bidden in geloof en niet al twijfelende); 
- bid zonder ophouden; in de brieven van Paulus staan vele gebeden. 
 
Een verhaal waar veel over te zeggen valt. Daarvoor ontbreekt mij hier de ruimte. Twee 
opmerkingen: is het niet wat smal om een ethiek te typeren naar aanleiding van net dat ene 
schriftgedeelte, Johannes 15? Ethiek wil toch het geheel van de Schrift in rekening brengen. 
Mijn tweede opmerking: ik kon me wel goed vinden in de vraag die vanuit de zaal gesteld 
werd of de sterke nadruk op Christus niet ten koste gaat van de Drie-eenheid. Richt Jezus zelf 
niet heel sterk de aandacht op de Vader? Hij kwam toch om zijn Vader te verheerlijken (Joh. 
17)? En in het gebed richt Hij onze aandacht toch op ‘onze Vader’? 
Nou vooruit, nog een derde opmerking: storend vond ik het soms massieve je afzetten tegen 
de vrijgemaakte traditie. 
Bruikbaar voor verenigingswerk? Ik denk het wel. Maar laat er dan iemand tevoren deze CD 
beluisteren, een samenvatting maken en daarmee de vereniging dienen. De lezing prikkelt 
voldoende om gespreksstof voor een goede discussie te leveren. 
 
Professoren in gesprek 
Deze videoband is een opname van een gesprek tussen vier professoren (Kamphuis, Kwakkel, 
Van der Pol en De Ruijter) over negen stellingen. Deze stellingen gaan over kerkelijke 
ontwikkelingen. De ruimte ontbreekt mij om hierover nog iets te vertellen. Kort wil ik er dit 
over kwijt: ik vind deze band niet zo geschikt voor het verenigingswerk. 
 
Muziek 
Er zit muziek in het kerkelijke leven. Dat merk je aan optredens van allerlei koren, 
zangavonden enz. In Zwolle werd op 9 november 2002 een Kerk- & Liedavond van de VGK 
georganiseerd. Daar is een CD van gemaakt. Die ga ik niet bespreken. Wat hier geboden 
wordt, is zo mooi. Een stukje ‘vrijgemaakte traditie’ op z’n fijnst. Hier wordt op prachtige 
manier tot Gods eer gemusiceerd. Dit moet ik niet bespreken, maar ondergaan. We wensen de 
Luisterpost/Bralectah toe dat ze nog veel goeds mag doen tot de eer van Gods grote naam. 
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