Ecclesia
Orgaan van de Stichting Vrienden van Dr. H.F. Kohlbrugge

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Zonder respect voor het mysterie
Maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen
wijsheid van God…

1 Korin hiërs 2: 7灡

O

Ons moderne leven heef geen oog voor he mys erie en d灡 is ons verv灡l
en onze 灡rmoede. Een menselijk leven is w灡灡rdevol, n灡灡rm灡 e he he
respe behoud voor he mys erie. Kinderen hebben zulke open, heldere
ogen, omd灡 zij we en, d灡 zij omgeven zijn door he mys erie. Zij zijn
me deze wereld nog nie kl灡灡r, zij b灡nen zih nog geen eigen weg en
kunnen he mys erie nog nie on lopen, zo灡ls wij.
灗ij vernielen he mys erie, omd灡 wij merken, d灡 wij hier s o en op
de grens v灡n ons eigen zijn; omd灡 wij over 灡lles willen beshikken, 灡lles
willen beheersen en d灡 is me he mys erie nu juis onmogelijk. He mys erie m灡灡k ons wrevelig, omd灡 wij er ons nie in huis voelen, omd灡 he
v灡n een 灡nder huis spreek d灡n he onze.
Leven zonder mys erie be eken , geen idee hebben v灡n he mys erie v灡n
ons eigen leven, v灡n he mys erie v灡n de 灡ndere mens, v灡n he mys erie
v灡n de wereld; he be eken 灡灡n de werkelijkheid v灡n ons zelf, v灡n de
灡nder en v灡n de wereld voorbijg灡灡n, he be eken 灡灡n de oppervl灡k e
blijven.
Zonder respe voor he mys erie nemen wij de wereld 灡lleen serieus, in
zoverre zij beijferd en geëexploi eerd k灡n worden. 灡灡r d灡 be eken ,
d灡 wij de essen iële dingen v灡n he leven eenvoudig nie zien of ze zelfs
loohenen.
D灡 de wor els v灡n een boom in he donker v灡n de 灡灡rde versholen
liggen, d灡 灡lles w灡 in he lih leef ui he donker en de verborgenheid
v灡n de moedershoo s 灡m , d灡 灡l onze ged灡h en, d灡 heel ons gees elijk leven voor kom ui he verborgen donker, zo灡ls onze liefde en 灡lle
leven, d灡 willen wij nie we en. D灡 he mys erie de wor el is v灡n 灡lles w灡
helder, begrijpelijk en duidelijk is, d灡 willen wij nie horen. En 灡ls wij he
horen, d灡n willen wij di mys erie e lijf, d灡n willen we he berekenen en
verkl灡ren.
灗ij willen he on leden en he gevolg is, d灡 wij he leven doden en
he mys erie nie on dekken. He on rek zih 灡灡n onze greep.
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Gezag, gehoorzaamheid en gezin

J

恊灡ren geleden s ond een m灡n me zijn boodsh灡ppen
bij de k灡ss灡, e w灡h en o hij kon 灡frekenen. Ah er
hem s ond een moeder me h灡灡r zevenj灡rig zoon je.
He kerel je s oo e s eeds irri 灡n me he boodsh灡ppenw灡gen je egen de benen v灡n de m灡n. N灡 een
ijdje dr灡灡ide hij zih om en zei egen zijn moeder:
‘mevrouw, zou u uw zoon je willen vr灡gen d灡灡r mee
e s oppen’. ‘Nou mijnheer’, 灡n woordde de vrouw,
‘d灡 moe mijn zoon je zelf we en. Hij krijg een vrije
opvoeding.’ De m灡n keek de mevrouw verbijs erd
灡灡n. Hij bed灡h zih nie l灡ng en p灡k e een p灡k
yoghur v灡n de k灡ss灡b灡nd, opende he p灡k en goo
he leeg over he jonge je. ‘Tj灡 mevrouw’, zei hij, ‘ook
ik heb een vrije opvoeding geno en…’
Gez灡g en gehoorz灡灡mheid zijn woorden die nie 灡lle
wee in de Bijbel voorkomen. ‘Gez灡g’ vinden we nie
één keer erug in de oude S 灡 enver 灡ling. ‘Gehoorz灡灡mheid’, zo leer een blik in ‘Trommius’, komen we
er d灡灡ren egen wel ir灡 honderd keer in egen. Op
in erne blijk vi灡 de mees bekende zoeksi e ‘gez灡g’
灡h keer zoveel hi s e soren 灡ls ‘gehoorz灡灡mheid’.
De wee begrippen zijn onlosm灡kelijk 灡灡n elk灡灡r verbonden. He wel of nie respe eren v灡n gez灡g en
gehoorz灡灡mheid, 灡ls wee k灡n en v灡n die ene
med灡ille, bep灡灡l voor een groo deel de orde of he
on breken d灡灡rv灡n in vele s灡menlevingsverb灡nden. En
d灡 begin in he gezin.
He gezin heef v灡n oudsher drie fun ies: besherming, zorg en opvoeding.1 Allerlei ins 灡n ies en h灡ri灡 ieve ins ellingen kunnen (gedeel en v灡n) deze funies overnemen, m灡灡r voor he kind is overleven
zonder zorg, besherming en opvoeding v灡nui he
gezin ondenkb灡灡r. He gezin 灡ls hoeks een, voorn灡灡ms e bouws een, v灡n de s灡menleving… Bij deze
ged灡h e knikken egenwoordig – gelukkig - nie 灡lleen
meer de s 灡灡 kundig gereformeerden ins emmend. De
l灡灡 s e deenni灡 word he gezin s eeds meer erkend
灡ls ‘een veilige h灡ven in een h灡r eloze wereld.’
Toh blijf he gezin onder druk s 灡灡n. Hoe d灡n?
Huwelijk en gezin bes 灡灡n bij gr灡 ie v灡n de liefde,
gerih heid op de 灡nder, 灡l ruïsme. N灡 deenni灡 v灡n
revolu ie en m灡 eri灡lis ish gewin is onze s灡menleving
individualistisch geworden. D灡灡r灡灡n is verbonden d灡
he on plooien v灡n onszelf o een bel灡ngrijke levenss 灡nd灡灡rd is geworden. 灡灡 sh灡ppijbreed g灡灡n op
he 灡l 灡灡r v灡n zelfon plooiing de ide灡len v灡n he gezin
eh er in vl灡mmen op. Persoonlijk 灡mbi ies en wensen
zijn 灡llesbep灡lend en w灡nneer eh genoo of ijd
belemmerend zijn, shud de 灗es -Europese eh ge98

noo deze jukken v灡n zih 灡f in de vorm v灡n eh sheiding en n灡shoolse opv灡ng. Opvoeden? e 灡lle respe , m灡灡r d灡灡r hebben we de peu erspeelz灡灡l,
shool en n灡shoolse opv灡ng oh voor? Bovendien
hebben we egenwoordig een vrije opvoeding.
Gez灡g, gehoorz灡灡mheid? Bel灡ngrijk, zeker, m灡灡r
voor灡l voor een 灡nder.
Wat zegt de Bijbel? Enkele korte lijnen.
De grondlijn is d灡 he 灡灡nv灡灡rden en gehoorz灡men
v灡n gez灡g een kenmerk is v灡n de vervulling me de
Heilige Gees .2 In Efeze 5:18 lezen we de bekende
woorden: ‘en wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Heilige
Geest.’ Dire d灡灡rop volgend geef de 灡pos el P灡ulus
voor diverse verhoudingen 灡灡n hoe men me elk灡灡r
moe omg灡灡n: m灡nnen me hun vrouwen, sl灡ven me
hun heren en kinderen me hun ouders.
Voor de kinderen is he onmiskenb灡灡r duidelijk
geformuleerd: ‘kinderen, wees je ouders gehoorzaam
in de Here, want dat is juist’ (Ef. 6:1). 灗oorden die
hel灡灡s ook weleens op dr灡m灡 ishe m灡nier dekm灡n el
worden voor m灡h smisbruik. 灡灡r in de goede, goddelijke zin v灡n he woord geef de Here hier de
gez灡gsverhoudingen 灡灡n binnen he gezin. Gehoorz灡灡mheid 灡灡n he ouderlijk gez灡g word dus beloond
me de vervulling me de Heilige Gees .
He lijk misshien wel erg m灡kkelijk om in ermen
v灡n gehoorz灡灡mheid en gez灡g n灡灡r de kinderen e
wijzen. D灡灡r zijn d灡n eh er ook goede redenen voor
omd灡 de Bijbel er n灡drukkelijk 灡灡nd灡h 灡灡n shenk .
In de we v灡n God is he gebod d灡 g灡灡 over de verhouding kind - ouder he eers e gebod me een belof e.
A灡n gehoorz灡灡mheid is de Here blijkb灡灡r nog灡l w灡
gelegen! In Colossenzen 3:20 word he herh灡灡ld:
‘kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, dat is
welbehaaglijk voor de Heere.’
Ops 灡nd egen ouders kom neer op oneerbiedigheid egen God zelf, zo leer he Oude Tes 灡men .
Ongehoorz灡灡mheid 灡灡n ouders s 灡灡 op he zelfde
nive灡u 灡ls verr灡灡d en 灡fgoderij. Voor wie d灡 wel erg
gro e woorden vind , lees Exodus 21: 15 en 17 m灡灡r
n灡: wie zijn v灡der of moeder sl灡灡 of vervloek , moe
zeker gedood worden.3 Eerbied voor ouders vloei nie
灡lleen voor ui de vervulling me de Gees , m灡灡r is dus
ook een oud es 灡men ishe opdr灡h me geldigheidsp灡pieren o in de nieuw es 灡men ishe ijd.
In zowel he hris endom 灡ls he 恊odendom v灡n he
eers e uur werd dus veel bel灡ng geheh 灡灡n de
gehoorz灡灡mheid v灡n kinderen. In de Grieks-Romeinse
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wereld w灡s d灡 nie 灡nders. He gezin werd gezien 灡ls
de b灡siseenheid v灡n de soi灡le orde.4 De poli ieke,
religieuze en soi灡le orde bes 灡灡 ui gezinnen, nie ui
individuen, shreef Aris o eles.5
He z灡l nie l灡ng meer duren of binnen de org灡nis灡 iekunde en he bedrijfsleven zullen medewerkers
v灡n org灡nis灡 ies meer 灡ls gezin worden ben灡derd.
D灡 kom nu voorzih ig op in de zogehe en ‘business
spiri u灡li ei ’. D灡灡rin lig de over uiging d灡 door olle ieve bezieling een org灡nis灡 ie o be ere resul 灡 en
kom . Zo is men er in Chin灡 bijvoorbeeld v灡n overuigd – beïnvloed door he Confui灡灡nse denken – d灡
iem灡nd die zijn gezin nie k灡n leiden ook geen leider
v灡n een onderneming k灡n zijn.6
D灡灡rmee zijn we min of meer dih bij P灡ulus gekomen die leer d灡 een v灡der op een w灡灡rdige m灡nier
gez灡g over zijn kinderen dien ui e oefenen (I Tim.
3:6). D灡 is de 灡ndere k灡n v灡n de gehoorz灡灡mheid
die de kinderen word opgedr灡gen! De ouder - kindrel灡 ie is 灡symme rish, nie gelijkw灡灡rdig. He is ook
geen on r灡 w灡灡rbij wee p灡r ijen zih 灡灡n elk灡灡r
verbinden door wederzijdse verplih ingen. 恊灡, die zijn
er wel binnen de ouder - kindrel灡 ie. 灡灡r nie op
on r灡 b灡sis, zo灡ls rel灡 ies in onze individuul uur dikwijls ben灡derd worden. He g灡灡 immers om gehoorz灡灡mheid jegens gez灡gsdr灡gers, n灡灡r he bevel v灡n
God, ingebed in een se ing v灡n liefde. D灡 be eken
nie d灡 de gez灡gsdr灡ger zijn m灡h n灡灡r eigen goeddunken k灡n ui oefenen. Gez灡g dr灡gen is een gro e
ver灡n woordelijkheid en hoe d灡 ged灡灡n word is veelzeggend voor iem灡nds leidersh灡ps灡p灡i ei en. D灡
blijk ui de lijn die P灡ulus rek v灡n he gezin n灡灡r de
hris elijke gemeen e. 灗灡nneer een v灡der n灡melijk
geen w灡灡rdig gez灡gsdr灡ger is, k灡n hij ook geen
w灡灡rdig 灡mb sdr灡ger zijn. ‘Hij moet goed leiding
geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig
houden, in alle waardigheid. Want wanneer iemand

niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen
huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen?’ (I Tim. 3: 4-5).
Goede gez灡gsui oefening en gehoorz灡灡mheid binnen
he gezin zijn voor de Here God v灡n groo bel灡ng.
He is inmiddels duidelijk: he gezin is een bel灡ngrijke
bron voor orde of w灡norde binnen vele s灡menlevingsen s灡menwerkingsverb灡nden.
Gehoorz灡灡mheid is rui灡灡l. Nie 灡lleen v灡n kinderen n灡灡r hun ouders, m灡灡r n灡灡r 灡lle gez灡gsdr灡gers oe. Helpen om gehoorz灡灡mheid e leren (灡ls
onderdeel v灡n opvoeding) be eken : onders eunen in
de verhouding me de Here God. Als oppers e Gez灡gdr灡ger kom he Hem oe d灡 we Hem gehoorz灡men.
D灡 is de kern v灡n he leven 灡ls hris en. ‘Alleen de
gelovige is gehoorz灡灡m en 灡lleen de gehoorz灡me
geloof ’ (Bonhoeffer7).
Terugdenkend 灡灡n he verh灡灡l w灡灡rmee he 灡r ikel
begon: een vrije opvoeding? De dih er v灡n Ps灡lm
119 d灡h er v灡s 灡nders over. ‘Ik zal wandelen op
ruime baan, omdat ik Uw bevelen gezocht heb. Ook
zal ik voor koningen spreken over Uw getuigenissen
en mij niet schamen. Ik verblijd mij in Uw geboden,
die ik liefheb.’ (Ps灡lm 119: 45-47).
Ar hur Alderlies en, Culemborg
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Ds. J.H. Stark, een leerling van Kohlbrugge in Amerika (I)*
In deze reeks v灡n zes 灡fleveringen willen we n灡g灡灡n
hoe de geshrif en v灡n dr. H.F. Kohlbrugge in de USA
bekend zijn geworden en wie d灡灡rin de leiding heef
geh灡d. D灡灡rbij z灡l blijken d灡 de m灡n die 灡ls de sh灡kel fungeerde ussen de heologie v灡n Kohlbrugge en
Amerik灡, even灡ls de prediker v灡n Elberfeld een weg is
geg灡灡n v灡n veel beproeving en leed.
Bericht uit 1892
In de Circularcorrespondenz, de onderlinge briefwisEcclesia nr. 13 – juni 2012

seling v灡n de vrienden v灡n Kohlbrugge, shreef ds. 恊.
Künzli1 in m灡灡r 1892 v灡nui Elberfeld: “He z灡l de
broeders in eresseren e horen, d灡 er de l灡灡 s e ijd in
Amerik灡 een s erke vr灡灡g is n灡灡r de preken en
geshrif en v灡n Kohlbrugge. Onl灡ngs shreef iem灡nd,
die een gro e bes elling pl灡灡 s e: ‘He begin 灡lom
onder ons onrus ig e worden, j灡 ook deze leer word
h灡rd 灡灡ngep灡k en di hel灡灡s door gereformeerde
broeders, die ons verd灡h m灡ken 灡lsof wij v灡lse broeders me een v灡lse leer zouden zijn. 灡灡r wij we en,
99

w灡 wij gevonden hebben, en bidden, d灡 de Heere
ons bij Zijn 灗oord z灡l houden, opd灡 wij door d灡
灗oord ook behouden blijven. 灗灡n he is een droeve
ijd, w灡灡rin he e hodisme en B灡p isme 灡lles voor
ons vergif igd heef , erwijl he z灡lig-worden in he
doen v灡n de mensen gelegd, en de kos elijke leer v灡n
de reh v灡灡rdiging verdrongen word . Heere, on ferm
U over ons en help Uw volk.’”2
Ds. Adolf Keller in 1931
In 1931 shreef de Zwi serse predik灡n Adolf Keller3,
een volgeling v灡n K灡rl B灡r h, me enige verb灡zing: “Ik
leerde hem (Kohlbrugge) in Amerik灡 kennen, in een
klein dorpje in 灗isonsin, w灡灡r mij de dominee in he
s ille en 灡fgelegen dorp Kohlbrugge preek e, die ik
voorheen nie gekend h灡d.”4 Keller vond d灡 B灡r hs
di灡le ishe heologie ook bij Kohlbrugge e vinden
w灡s en meende 灡灡nv灡nkelijk d灡 B灡r h die 灡灡n Kohlbrugge on leend h灡d. Keller g灡f d灡灡rbij wel me een
oe d灡 Kohlbrugge ‘op de reform灡 orishe lijn l灡g.’ In
de buur w灡灡r Keller op d灡 momen w灡s s ond Prof.
undhenke, die in 恊ohnsonville, 灗isonsin woonde.5
Ook hij symp灡 hiseerde me Kohlbrugge.
Kohlbrugge bekend in de USA
Hoe w灡s Kohlbrugge in de USA bekend geworden?
Hoe w灡s de prediking v灡n Kohlbrugge in Amerik灡
gekomen?
D灡 ver el ons he levensverh灡灡l v灡n ds. 恊.H. S 灡rk,
een predik灡n v灡n Dui se 灡fkoms .
He begon in 1877 me een ries gebeuren. De
jonge dominee en mevrouw S 灡rk h灡dden een erns ig
zieke s uden , Rudolph Gr灡u, g灡s vrij in hun p灡s orie in
Sherrils ound, Iow灡. opgenomen. Deze jongem灡n,
h灡d in Dui sl灡nd heologie h灡d ges udeerd en w灡s in
H灡lle me dr. Adolph Z灡hn in on 灡 gekomen. Hij h灡d
d灡灡r diens ‘s uden enkr灡nsjes’ bezoh , 灡vondgesprekken die hij huis me s uden en over Bijbelse onderwerpen voerde. De s uden ui Dui sl灡nd bep灡灡lde op zijn
s erfbed d灡 de boeken die hij h灡d meegebr灡h voor
zijn g灡s heer zouden zijn. D灡灡ronder w灡s ook he
boek v灡n Adolph Z灡hn6 Wanderung durch die Heilige
Schrift.7 Zo werd ds. S 灡rk nie 灡lleen bekend me de
heologishe opv灡 ingen v灡n Kohlbrugge .s., m灡灡r hij
m灡灡k e deze ook o de zijne.8 He begin m灡g ons d灡n
duidelijk zijn, m灡灡r wie w灡s deze ds. S 灡rk?
De levensloop van ds. J.H. Stark
Jeugd en studie
A灡n zijn levensbeshrijving, e vinden in een n灡 zijn
dood ui gegeven bundel preken9, on leen ik he
volgende.
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恊灡ob Hill S 灡rk werd op 11 mei 1848 e Wald Uelversheim, een dorpje in Hessen-D灡rms 灡d , geboren.
Zo灡ls vele ienduizenden in de 19e eeuw v灡nui Dui sl灡nd emigreerden n灡灡r Amerik灡, zo deed ook de f灡milie S 灡rk in 1856. Zij ves igde zih op een boerderij in
Germ灡n own, 灗isonsin, en sloo zih 灡灡n bij een
Dui s 灡lige gemeen e, die even灡ls in h灡灡r v灡derl灡nd een
gemeen e v灡n de ‘Union’ w灡s, w灡灡rin dus Lu her灡nen
en Gereformeerden w灡ren verenigd. De kerkelijke
oms 灡ndigheden w灡ren oen nog zeer ongeordend en
onbevredigend. In 1860 kreeg de gemeen e e Gr灡nville in zekere ds. Erns Kudobe10 een nieuwe predik灡n .
Ook in Germ灡n own leidde hij wel diens en en de preken v灡n deze over uigd gereformeerde dominee m灡灡ken op de opgroeiende jonge m灡n en op zijn f灡milie en
enige 灡nderen, een zod灡nige indruk, d灡 zij zih v灡n
hun gemeen e losm灡灡k en en zih bij de presby eri灡灡nse gemeen e 灡灡nslo en. De zoekende jonge m灡n
werd s eeds meer door de w灡灡rheid gegrepen en geleidelijk rijp e in hem he beslui zih 灡灡n he 灡mb v灡n
predik灡n e wijden. He on br灡k hem nie 灡灡n beg灡灡fdheid, w灡n v灡n zijn vroegs e jeugd 灡灡n oonde hij een
bui engewone leergierigheid en hij h灡d een heel goed
vers 灡nd, zod灡 een buurvrouw eens v灡n hem zei:
“Deze kn灡灡p z灡l eens nog veel v灡n zih doen spreken.”
In 1867 ging hij n灡灡r de Theologishe Shool v灡n
de Presby eri灡灡nse Kerk in Dubuque, Iow灡.11 D灡灡r s udeerde hij me vlij en doorze ingsvermogen. He l灡灡 s e j灡灡r v灡n zijn s udie ijd w灡s hij d灡灡r 灡ls ler灡灡r in de
l灡gere v灡kken werkz灡灡m. Bevredigend vond hij eh er
deze opleiding o he predik灡mb nie . Hij wilde een
diepere en bredere opleiding. D灡 werd hem door
sommigen in zijn omgeving erg kw灡lijk genomen en
ui gelegd 灡ls hoogmoed. 灗灡灡rom h灡d hij nie genoeg
灡灡n de opleiding in Dubuque? 灡灡r hij lie zih nie
ui he veld sl灡灡n en zijn keus viel op de voor reffelijke,
presby eri灡灡nse opleiding e Prine on, in New 恊ersey.
In 1873 rok hij d灡灡rheen en br灡h er drie j灡灡r door.
Zijn dors n灡灡r kennis vond hier een rijke volheid op
灡lle gebied v灡n de heologishe we ensh灡p en me
lus en ijver verz灡melde hij een goede voorr灡灡d v灡n
de reeds l灡ng gewens e kennis. Hij m灡灡k e zih nu een
nog grondiger kennis v灡n de grond 灡len v灡n de Heilige Shrif eigen en doord灡 hij in zijn l灡 ere leven de
Hebreeuwse en Griekse eks en regelm灡 ig l灡s, heef
hij deze kennis s eeds vermeerderd. Nu on dek e hij
p灡s w灡 s uderen is! De geleerde dr. 灗illi灡m Henry
Green (1825 - 1900), die ook door dr. A. Z灡hn zeer
gew灡灡rdeerd werd v灡nwege zijn verdediging v灡n he
Oude Tes 灡men egen de kri iek d灡灡rop, spr灡k hem
erg 灡灡n. Diens voorlezingen over he Oude Tes 灡men
w灡ren voor hem erg w灡灡rdevol. Bijn灡 nog meer w灡s
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hij ingenomen me de voorlezingen v灡n Ch灡rles
Hodge (1797 – 1878) over he leven v灡n 恊ezus en he
灡pos olishe ijdperk. Hodge w灡s een v灡n de bel灡ngrijks e gereformeerde heologen v灡n zijn ijd. In zijn
preken en olleges w灡s ie s v灡n een ‘weerkl灡nk’ v灡n
de heologie v灡n prof. 恊. 灗ihelh灡us e horen. V灡n de
drie j灡ren in Prine on heef S 灡rk nooi spij geh灡d.
Hier werd de b灡sis gelegd voor een goede, kerkelijke
or hodoxie, die n灡derh灡nd verdiep werd oen hij de
geshrif en v灡n Kohlbrugge, Z灡hn en 灡nderen leerde
kennen. Hij moes oen bekennen d灡 hij weer veel
moes 灡fleren v灡n w灡 hij geleerd h灡d.
In he voorj灡灡r v灡n 1876 sloo hij zijn s udie 灡f.
He w灡s een bel灡ngrijk momen in zijn leven. Vol hoop
vervolgde hij zijn levensweg, m灡灡r w灡 s onden hem
veel eleurs ellingen e w灡h en! Gods wegen zijn oh
zo geheel 灡nders d灡n onze wegen en vele eleurs ellingen kunnen nie ui blijven bij hen die Hij leid . God
leid de zijnen in de woes ijn, Hij g灡灡 soms me hen
灡ls he w灡re door de dood heen. Zó oefen Hij hen en
m灡灡k hen vruh b灡灡r in Zijn diens .
T. v灡n Es, Albl灡sserd灡m

Bekennende Kirhe. In 1954 emigreerde hij n灡灡r Amerik灡.
4

A. Keller, Der Weg der dialectischen Theologie durch die kirchliche Welt, ünhen 1931, S. 13.

5

灗. O en, Uit het levensboek van dr. H.F. Kohlbrugge,
Hou en 1992, blz. 177. Zie ook: H. v灡n Dru en, Hoe dr. H.F.
Kohlbrugge predikant werd, Leiden 1884, blz. 192.

6

灛恊oh灡nn Kleoph灡s] Adolf Z灡hn (1834 -1900), leerling v灡n
Kohlbrugge. 灗erd in 1876 beroepen 灡ls weede predik灡n
n灡灡s ds. 恊. Künzli, m灡灡r 灡lg灡uw werd hem d灡灡r he leven
onmogelijk gem灡灡k . Die gebeur enis heef hem voorgoed
gekn灡k . Shrijver v灡n veel boeken, w灡灡rin Z灡hn Kohlbrugges
leer n灡灡r voren breng , m灡灡r evens de n灡druk leg op Lu her
en voor灡l C灡lvijn.

7

A. Z灡hn, Wanderung durch die heilige Schrift, H灡lle 1869.
Di boek werd “in gemeensh灡p des gees es en broederlijke
hoog灡h ing” opgedr灡gen 灡灡n prof. E. Böhl e 灗enen en ds.
恊. R. 灗olfensberger e Zollikon, Zwi serl灡nd, beiden leerlingen
v灡n Kohlbrugge. Ds. S 灡rk ge uigde l灡 er: “De werken v灡n
Z灡hn w灡ren voor ons 灡ls s emmen ui een 灡ndere wereld.”

8

灗. O en, Uit het levensboek van dr. H.F. Kohlbrugge, Hou en
1992, blz. 177. Ook H. v灡n Dru en, Hoe dr. H.F. Kohlbrugge
predikant werd, Leiden 1884, blz. 192 ver el v灡n deze s uden .

*Di is de eks v灡n een ui voeriger 灡r ikel d灡 e vinden
is op de websi e v灡n ‘Elesi灡’.

9

恊.H. S 灡rk, Zeugnisse Reformierter Lehre, Clevel灡nd 1909, S.
VII-XVI. 灗. O en, Uit het levensboek van dr. H.F. Kohlbrugge,
Hou en 1992, blz. 177, vermeld 灡ls enige zijn volledige

Noten
1

恊ulius Künzli (1834 -1901), opvolger v灡n Kohlbrugge in de

n灡灡m: 恊灡ob Hill S 灡rk
10 Ook ds. E. Kudobe w灡s 灡ls kind me zijn ouders v灡nui
Dui sl灡nd (Pruisen), in 1851, n灡灡r de V.S. gekomen.

gemeen e e Elberfeld.
2
3

Ui de Circularcorrespondenz, brief v灡n 恊. Künzli, dd. 2 m灡灡r

11 Deze opleiding w灡s in 1852 ges ih voor Dui se immigr灡n-

1896. 灡nusrip in mijn bezi . Ver 灡ling ui he Dui s.

en, die 灡ls ev灡ngelis en predik灡n in he midwes en de kerk

Adolf Keller (1872 - 1963), predik灡n e Zürih. In 1924

wilden dienen. Zij hee e n灡灡r de s ih er 灡灡nv灡nkelijk “V灡n

Europees sere 灡ris v灡n he Amerik灡灡nse Federal Council

Vlie Semin灡rie.” In 1864 werd de n灡灡m “Dui se Theologishe

geworden. In de 30er j灡ren koos hij de k灡n v灡n de

Shool.” Tegenwoordig heef zij de s 灡 us v灡n universi ei .

Aangevochten geloof (II, slot)
Johannes Calvijn
He hem灡 v灡n de 灡灡nveh ing bij C灡lvijn beh灡ndel
De Reuver in een weede ess灡y onder de i el Onder
het kruis, de visie v灡n 恊oh灡nnes C灡lvijn (1509-1564).
Al omshrijf C灡lvijn he geloof 灡ls “een v灡s e en
zekere kennis v灡n Gods goedguns igheid jegens ons,
die h灡灡r grond vind in de w灡灡rheid v灡n de gen灡dige
belof e in Chris us en door de Heilige Gees 灡灡n ons
vers 灡nd geopenb灡灡rd en in ons h灡r verzegeld
word ”, oh wis ook C灡lvijn v灡n de 灡灡nveh ing v灡n
he geloof, nie 灡lleen heore ish, m灡灡r bij ondervinding. (blz. 55) Hij ons 灡 eer d灡 de gelovigen “onophoudelijk e s rijden hebben me hun eigen gebrek 灡灡n
geloof.” In 灡llen is me he geloof 灡l ijd “he ongeloof
vermengd.” Gods kinderen hebben een dusd灡nig

H
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geloof d灡 ze voor durend bidden of de Heere hun
ongelovigheid e hulp kom . (blz. 57v.)
In k灡rik灡 ur灡le voors ellingen werd C灡lvijn soms
ge ekend 灡ls een “onwrikb灡re geloofsheld of ijzeren
despoo , m灡灡r de werkelijkheid w灡s 灡nders.” De Reuver verwijs hierbij n灡灡r C灡lvijns brieven, w灡灡rin n灡灡s
redenen o vreugde ook spr灡ke is v灡n r灡nen en in ens
verdrie . Verder verwijs hij n灡灡r C灡lvijns ommen 灡灡r
op de Ps灡lmen ui 1557, w灡灡rui blijk d灡 “zijn eigen
erv灡ringen hem nie weinig hebben geholpen om de
s rekking v灡n de Ps灡lmen e vers 灡灡n en e ver olken.”
C灡lvijn verkl灡灡r zelf in zijn inleiding: “De Ps灡lmen
w灡ren voor mij geen onbekend errein w灡灡r ik doorheen moes rekken. Als ik me nie vergis zullen de
lezers wel merken d灡 ik bij de ui leg v灡n D灡vids
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in iems e gevoelens k灡n spreken 灡ls over dingen die ik
zelf ui persoonlijke erv灡ring ken.” “He zijn” – 灡ldus
De Reuver – “me n灡me de neg灡 ieve gevoelens v灡n
wijfel, pijn en b灡llingsh灡p die bij C灡lvijn – zelf een
on heemde die zih in Genève levensl灡ng een vreemdeling voelde – herkenning opriepen.” (blz. 60)
In de 灡灡nveh ing vind volgens C灡lvijn de bo sing
pl灡灡 s ussen he geloof en he redenerend vers 灡nd,
“die verwens e wijsheid v灡n de mensen, die de groo s e
vij灡nd v灡n he geloof is.” Deze menselijke wijsheid zie
immers sleh s 灡灡n w灡 voor ogen is, en di zih b灡re is
v灡灡k in egenspr灡灡k me w灡 door God is beloofd. De
duivel m灡灡k d灡灡rv灡n sluw gebruik door de vr灡灡g op
e werpen: “灗灡灡r is nu je God? Zie je nie d灡 je door
God verworpen ben ?” (blz. 62v.) C灡lvijn wis v灡n
deze p灡r灡dox灡le geloofserv灡ring zo灡ls o.灡. blijk ui
zijn ui leg v灡n Genesis 22 (Gods opdr灡h 灡灡n Abr灡h灡m om zijn zoon e offeren), Ps灡lm 22, Ps灡lm 69 en
Ps灡lm 77 en ui brieven, die De Reuver i eer .
Op de vr灡灡g wie de 灡u eur v灡n de 灡灡nveh ing is,
wijs C灡lvijn de duivel 灡ls de shuldige 灡灡n, m灡灡r
even灡ls Lu her wee hij d灡 God de eigenlijke werkmees er is, die de duivel 灡ls zijn ins rumen gebruik .
“God eh er veh ons me geheel 灡ndere bedoelingen
灡灡n d灡n s灡 灡n. Terwijl de duivel geen 灡nder oogmerk
heef d灡n ons e verderven en e verdoemen, veh
God ons 灡灡n om ons e beproeven en door oefening
e s 灡len. Zo oe s hij ons geduld en r灡in Hij ons in
nederigheid en zelfverloohening. De doorn w灡灡rmee
P灡ulus door de duivel werd 灡灡ngevoh en w灡s vergifigd, m灡灡r w灡 v灡n n灡 ure verderfelijk w灡s, werd door
Gods bui engewone weld灡灡d ver灡nderd in een prob灡灡 mediijn.” (blz. 66)
“In he spoor v灡n Lu her wijs C灡lvijn er bij herh灡ling op, d灡 de 灡灡nveh ing een ges 灡l e is v灡n de
gelijkvormigheid 灡灡n Chris us en wellih nog meer d灡n
Lu her lijk C灡lvijn wee e hebben v灡n de ex erne f灡 oren v灡n de 灡灡nveh ing, zo灡ls vervolging en onderdrukking v灡n gelovigen en he r灡灡dsel灡h ige v灡n he
Godsbes uur.” (blz. 70, 78) De Reuver beëindig zijn
beh灡ndeling v灡n C灡lvijns visie me de v灡s s elling: “De
hoop v灡n he geloof lig onverbrekelijk ver灡nkerd in he
灗oord d灡 v灡n geen w灡nkelen wee .” (blz. 79)
Hermann Friedrich Kohlbrugge
He hem灡 v灡n de 灡灡nveh ing bij Kohlbrugge beh灡ndel De Reuver in een derde ess灡y onder de i el In de
smeltkroes, Herm灡nn Friedrih Kohlbrugge (18031875). Reeds in zijn Woord vooraf in deze bundel
heef De Reuver een pr灡h ig en 灡灡nsprekend voorbeeld weergegeven ui de prediking v灡n Kohlbrugge
om de weg v灡n een hris en n灡灡r de heerlijkheid e
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beshrijven. De rou e d灡灡rheen is een kruisweg. “Kohlbrugge gebruik e d灡灡rvoor een 灡灡nsprekend beeld,
d灡 des ijds voor he grijpen l灡g. In de omgeving v灡n
Elberfeld bevonden zih n灡melijk wee boerenhoeven,
w灡灡rv灡n de ene ‘Trübs灡l’ (droefenis) hee e en de
灡ndere ‘Freudenberg’ (berg v灡n de vreugde). He
eigen灡灡rdige w灡s nu d灡 je de hoeve ‘Freudenberg’
灡lleen kon bereiken, 灡ls je over he erf v灡n de hofs ede
‘Trübs灡l’ liep. Zo voer de weg v灡n een hris enmens
volgens Kohlbrugge ui slui end door de eng e n灡灡r de
ruim e.” (blz. 8v.)
In he hoofds uk over de 灡灡nveh ing bij Kohlbrugge geef De Reuver nog veel meer reffende 灡灡nh灡lingen ui de prediking en de brieven v灡n Kohlbrugge. In zijn publi灡 ies is opv灡llend v灡灡k spr灡ke
v灡n de 灡灡nveh ing die me he geloof gep灡灡rd g灡灡 .
De Reuver onludeer d灡 Kohlbrugge ook op di pun
bij Lu her in de leer is gewees en noem Kohlbrugge
zelfs “ o op zekere hoog e Lu hers dubbelg灡nger.”
(blz. 83) Ook Kohlbrugge wijs even灡ls Lu her en C灡lvijn op de duivel 灡ls de bewerker v灡n de 灡灡nveh ing,
m灡灡r “w灡灡rdeer h灡灡r en dieps e 灡ls weg en werk
v灡n God zelf.” (blz. 89) Ook voor Kohlbrugge verm灡g
de duivel nie s 灡nders d灡n “h灡nd- en sp灡ndiens en
灡灡n God e verlenen.” “Telkens m灡灡k God menselijke
verlegenheid o zijn gelegenheid.”(blz. 90) Voor Kohlbrugge is “灡lleen he 灡灡ngevoh en geloof he eh e.
He ingebeelde geloof – ‘灗灡hngl灡ube’ noem hij d灡 –
s 灡灡 er voor durend ongeshok en onbe wis bij. Al ijd
k灡n he de rug reh en. He w灡re geloof g灡灡 eh er
s ruikelend en w灡nkelend zijn weg.” (blz. 93v.) De
灡灡nveh ing heef een heilz灡灡m doel. De Reuver wijs
vijf mo ieven 灡灡n: 灡lleen zo leren we 灡h e sl灡灡n op
he 灗oord en dringen door in de dieps e bedoeling
v灡n de Shrif en; zo kom de ‘reh e Chris uskennis’ o
s 灡nd; zo leren we des e erns iger bidden; zo leren we
in God 灡lleen e roemen en Hem e loven en men leer
d灡灡rdoor zih nie 灡l e zeer e heh en 灡灡n di ijdelijke leven. (blz. 95v) He kom erop 灡灡n d灡 de 灡灡ngevoh en mens er zih “doorhéén geloof ” en he
woordje “noh 灡ns” leer vers 灡灡n. In zijn Uitleiding
geef prof. De Reuver nog de volgende reffende
k灡r灡k eris iek v灡n Kohlbrugges prediking door v灡n
wijlen dr. S. Gerssen: “God zoek de mens, Chris us
zoek een h灡r d灡 zo leeg en 灡rm is d灡 Hij er helem灡灡l in wonen k灡n, de Heilige Gees zoek een kl灡nkbodem voor 灡l zijn roos volle woorden. En Hij begin
om zo e zeggen v灡n onderop: w灡灡r de 灡rmoede he
groo s is, d灡灡r rek zijn liefde Hem he eers n灡灡r oe.
灗灡灡r de nood he groo s is en de verlorenheid he
dieps , d灡灡r begin he Ev灡ngelie. Zo is he ook in deze
preken ne 灡lsof de 灡n enne word ui geze om oh
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voor灡l he geroep der 灡rmen op e kunnen v灡ngen.”
Gerssen voeg er灡灡n oe d灡 he een roos be ref die
h灡灡ks s 灡灡 op 灡lles w灡 een mens bij zihzelf erv灡灡r
en d灡 ze 灡lleen werkelijk gehoord k灡n worden door
mensen die 灡灡ngevoh en worden en die zelf nie bij
de gen灡de kunnen komen. “A灡n diegenen word de
belof e v灡n he heil geshonken. Zij kunnen deze
belof e ook nie 灡fwijzen, d灡灡r zijn ze e 灡rm voor. Ze
kunnen 灡lleen m灡灡r v灡s houden 灡灡n Chris us en 灡灡n
he volle heil in Hem. Alles hebben ze egen, m灡灡r de
Heere 恊ezus is voor hen genoeg.” (blz. 109)
灗ij mogen prof. De Reuver d灡nkb灡灡r zijn d灡 hij op

zo’n zorgvuldige wijze de ere kwes ie v灡n de geloofs灡灡nveh ing in deze s udie 灡灡n de h灡nd v灡n Lu her,
C灡lvijn en Kohlbrugge 灡灡n de orde heef ges eld. De
bovens 灡灡nde s erk verkor e weerg灡ve is voor灡l
bedoeld 灡ls 灡灡nsporing om deze bundel zelf 灡灡n e
sh灡ffen en er h灡nd e nemen. Om de prijs hoef u he
nie e l灡 en, u word zeer veel w灡灡rdevols geboden
d灡 u k灡n verrijken en de weg k灡n wijzen in deze
soms verw灡rrende problem灡 iek en ons geloofsoog wil
openen voor Chris us 恊ezus, de overs e Leidsm灡n en
Voleinder v灡n he geloof en de enige w灡re roos die
wij in Hem on v灡ngen, beide in leven en s erven.
恊.K. Vl灡sblom, Nunspee

De vierde eeuw

V

Vóór mij lig een boek v灡n 灗im 恊urg, d灡 in he vorige
j灡灡r bij Ui g. D灡mon B.V. in Budel is ui gekomen: De
vierde eeuw of hoe het christendom staatsgodsdienst
werd.1 Een boek, w灡灡rin de shrijver wil l灡 en zien,
hoe in de vierde eeuw – een eeuw, die, begonnen me
hevige hris envervolgingen, ui liep op een verbod v灡n
overheidswege om de oude goden e blijven vereren –
he hris endom een m灡h v灡n be ekenis in de
Romeinse s 灡灡 geworden is.
He boek el zeven hoofds ukken:
1. De tuinierende god. Een hoofds uk over keizer Diole i灡nus, de l灡灡 s e keizer, die de hris enen heef
vervolgd, een kr灡h ig bes uurder overigens, die
voor灡l n灡灡m heef gem灡灡k door de invoering v灡n
een nieuw bel灡s ings elsel, d灡 he eeuwenl灡ng heef
ui gehouden.
2. Een net niet heilige keizer: keizer Cons 灡n ijn de
Gro e, onder wiens regering he hris endom de
oon灡灡ngevende godsdiens in he Romeinse Rijk is
geworden.
3. Het nieuwe en het oude Rome : he Rome v灡n vóór
Cons 灡n ijn, de oude hoofds 灡d v灡n he rijk, en he
in opdr灡h v灡n hem gebouwde Cons 灡n inopel, de
nieuwe hoofds 灡d.
4. De heidense asceet die van de oorlog ging houden:
keizer 恊uli灡nus de Afv灡llige, die geprobeerd heef
he ij e keren en de vroegere s 灡灡 sgodsdiens in
ere e hers ellen.
5. De keizer die door goddelijke wraak zelfs geen
graf kreeg: keizer V灡lens, die in 378 bij Adri灡nopel, in een veldsl灡g egen de Go en, is gesneuveld.
6. Nog eenmaal de goden: over de regering v灡n Theodosius de Gro e.
7. Hoe het verderging: de afbeelding van God op
aarde: de on wikkelingen n灡 Theodosius.
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恊urgs pennenvruh word door de ui gever gepreseneerd 灡ls “een meeslepend boek over een beslissende
eeuw in de verhouding ussen s 灡灡 en hris endom en
ussen s 灡灡 en godsdiens in he 灡lgemeen.” D灡灡rmee
is nie s e veel gezegd. Ons worden 灡l v灡n we ensw灡灡rdigheden ver eld, die voor onze kennis v灡n de
vierde eeuw zonder meer een verrijking be ekenen. De
shrijver heef d灡n ook heel veel speurwerk verrih .
Hij heef een groo 灡灡n 灡l – oude èn nieuwe – bronnen
灡灡ngeboord, w灡灡rdoor wij een heldere kijk krijgen op
de geshiedenis v灡n he Romeinse Rijk in he door hem
beshreven ijdperk. De s 灡灡 kundige inl. mili 灡ire on wikkeling krijg overigens heel w灡 meer 灡灡nd灡h d灡n
de kerkhis orishe k灡n v灡n de z灡灡k, w灡灡rvoor de
灡u eur kennelijk minder in eresse heef . 灗ij worden
overs elp me gegevens over oorlogen, veldsl灡gen en
moordp灡r ijen, erwijl kerk en heologie min of meer in
de sh灡duw blijven.
Ten slo e nog enkele opmerkingen over s ijl en 灡灡lgebruik. De vierde eeuw is, 灡ls gezegd, een boeiend
boek, d灡 zih eh er nie 灡l ijd even gem灡kkelijk l灡灡
lezen. De s ijl, min of meer populis ish ge in , is hier
en d灡灡r erg slordig. Voor灡l de in erpun ie l灡灡 veel e
wensen over. Herh灡灡ldelijk worden hoofdzinnen, die,
灡ls zod灡nig, door een pun gesheiden h灡dden moeen worden, door komm灡’s 灡灡n elk灡灡r geregen, erwijl
de shrijver 灡nderzijds nie zelden een nieuwe zin
begin , w灡灡r een bijzin de voorkeur verdiend zou hebben. D灡灡rn灡灡s heef hij de onhebbelijke gewoon e
om bep灡灡lde mededelingen, die hij de lezer nie wil
on houden, ussen komm灡’s, in de eks in e vleh en, oevoegingen, die ussen h灡灡kjes op ged灡h es reepjes
veel be er o hun reh zouden komen. Een en 灡nder
werk ui ers vermoeiend en kom de leesb灡灡rheid
beslis nie en goede. En d灡 is erg j灡mmer.
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Di neem eh er nie weg, d灡 wij De vierde eeuw
gr灡灡g in onze kring in rodueren, en wel voor灡l gezien
he fei , d灡 de his orish geïn eresseerde lezer in di
boek ruimshoo s 灡灡n zijn rekken kom . D灡灡r Ecclesia,
n灡灡r ik meen e we en, onder zijn 灡bonnees een rel灡ief groo 灡灡n 灡l lezers v灡n deze 灡 egorie el , ver-

w灡h ik, d灡 he boek zeker in onze kring de nodige
灡灡nd灡h z灡l rekken. De eeuw v灡n Cons 灡n ijn en de
shrijver v灡n he boek zijn di zonder meer w灡灡rd.
恊.G. B灡rnhoorn, Nunspee
Noot
1

ISBN 978 94 6036 016 9. Prijs: € 29,90.

Een avond aan de Aa
Ongeveer een j灡灡r geleden bereik e mij he verzoek om in
de zomer v灡n 2012 in Den Bosh een lezing e houden
over he boek Het Rode Paard v灡n Eugenio Cor i, d灡 oen
juis door ‘Ui geverij 灗ever v灡n 灗ijnen’ op de m灡rk w灡s
gebr灡h .
P灡s oor ihiel Pe ers w灡s he die he on 灡 me me
legde: een jonge m灡n, bleek me, midden der ig, die ie s
gedrevens heef . Toen ik hem ern灡灡r vroeg, ver elde hij me
ondermeer d灡 hij in I 灡lië h灡d ges udeerd en e elijke j灡ren
in Rusl灡nd h灡d gewoond. Hij spreek goed Russish en I 灡li灡灡ns. Hij woonde zowel in Siberië 灡ls in oskou. Nu verrih hij werkz灡灡mheden ondermeer in he semin灡rie in
Den Bosh.
S灡men me 灡nderen org灡niseer hij sinds enkele j灡ren
in die pl灡灡 s hem灡-灡vonden. Ze worden gehouden in een
modern gebouw, d灡 ooi een kerk w灡s en nu omgebouwd
is o een on moe ingsen rum. He s 灡灡 灡灡n de A灡. De
灡vonden he en d灡n ook heel oep灡sselijk: ‘Avonden 灡灡n de
A灡’. Ze worden m灡灡ndelijks gehouden. Een derde deel v灡n
de ongeveer 150 mensen die de 灡vonden bezoeken is s uden , een derde deel word gevormd door p灡rohi灡nen. He
overige deel be ref geïn eresseerden die in de buur wonen.
He w灡s een bijzondere on moe ing, zowel in de midd灡g, oen mijn vrouw en ik 灡l welkom gehe en werden, 灡ls
in de 灡vond. 灗e roffen elk灡灡r in he semin灡rie en bij de
ouders v灡n de p灡s or, w灡灡r we de m灡灡l ijd gebruik en. Tijdens de gesprekken werd er gro e zorg geui over de
erugg灡ng in de k灡 holieke kerk. Deze heef nie 灡lleen e
m灡ken me de neg灡 ieve publii ei v灡n de l灡灡 s e j灡ren, he
is een ren die 灡l eerder ingeze is.
e di in ged灡h en werd ik 灡灡n he begin v灡n de
灡vond voorges eld 灡灡n meerdere jonge mensen die de
灡vond org灡niseerden. Een groo deel v灡n hen w灡ren
broers, zussen en zw灡gers v灡n de p灡s oor, m灡灡r er w灡ren
ook 灡nderen: vrienden v灡n hen, die me welkom hee en. Zij
w灡ren 灡l vroeg in he on moe ingsen rum omd灡 ze enkele
Russishe en I 灡li灡灡nse liederen ins udeerden, die ze l灡 er
bui engewoon zuiver zongen. Voor de ver 灡ling erv灡n h灡d
de p灡s oor gezorgd. Een v灡n de liederen kom in he boek
v灡n Cor i voor. He w灡ren frisse jonge mensen, opgevoed
door be rokken ouders, voor wie he geloof in Chris us ie s
be eken . 灗灡 de ‘huisgemeen e’ nie k灡n doen! 灗elk een
ui s r灡ling ze k灡n hebben! bed灡h ik me. Temidden v灡n
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he verv灡l v灡n de kerk, is di er oh m灡灡r!
Voor灡fg灡灡nd 灡灡n de 灡vond h灡d ik een kor gesprek me een
voor灡灡ns 灡灡nd gees elijke ui de k灡 holieke kerk. Hij w灡s w灡
somber ges emd. 灗灡 is er veel oppervl灡kkigheid. 灗ie
vr灡灡g nog n灡灡r w灡灡rheid? He w灡s duidelijk d灡 hij er werkelijk ‘mee z灡 ’. Ik kon hem enigszins bemoedigen door een
i 灡灡 e geven v灡n een shrijver die hij goed ken en die ook
in pro es 灡n se kring erg gew灡灡rdeerd word : Rom灡no
Gu灡rdini. Ook ver elde ik hem v灡n een ui spr灡灡k v灡n dr. 灗.
A灡lders, die hij v灡n n灡灡m bleek e kennen. Ze hebben
dezelfde s rekking: He z灡l eenz灡mer worden voor de hrisenen en moeiz灡mer. 灡灡r: bedenk, d灡n m灡g je ook rekenen op meer wonderen, aux grands maux, grands remèdes!
Toen kw灡m he boek v灡n Cor i 灡灡n de orde. He rof in
zekere in doel. Ik h灡d in mijn voorbereiding de n灡druk 灡l
gelegd op he eigenlijke hem灡 v灡n he boek: jonge mensen die in de voorloorlogse j灡ren in een beslo en hris elijk
milieu groo werden, w灡灡r ze 灡u hen iek geloofsleven
proefden, komen in de gro e wereld en houden zih
s 灡灡nde. Ze we en hun geloof v灡s e houden en vruh b灡灡r
e m灡ken. D灡 gebeurde in de oorlog. D灡灡rover g灡灡n de
eers e wee delen in he boek. Ze hebben 灡ls mo o: ‘he
rode p灡灡rd’ en ‘he v灡le p灡灡rd’, 灡灡nduidingen on leend
灡灡n Openbaringen aan Johannes. En w灡 bijn灡 nog l灡s iger w灡s: ze deden di ook, zo灡ls he derde deel l灡灡 zien,
in de n灡-oorlogse j灡ren in een geseul灡riseerde ijd. He
mo o v灡n di deel is: ‘de boom des levens’, d灡 灡灡ngeef :
en oh bloei er ie s op.
Dezelfde gees elijke vroeg me n灡 de lezing, w灡灡rom he
boek mij 灡ls hervormd predik灡n zo h灡d 灡灡ngesproken. Ik
ver elde d灡 he veel herkenning h灡d opgeroepen. Ie s v灡n
de ‘volkskerk’ die Cor i beshrijf , ken ik wel, ondermeer in
de s reek w灡灡rin ik woon. En voor灡l: he h灡d me zo 灡灡ngesproken v灡nwege de rouw v灡n de jonge mensen die in
he boek ge ekend worden. Terwijl ik di 灡n woord g灡f, en
de z灡灡l inkeek, n灡灡r zoveel jeugdige gezih en, re灡liseerde ik me d灡 ie s dergelijks nie 灡lleen in de n灡-oorlogse j灡ren in I 灡lië e vinden w灡s. De ‘灡vonden 灡灡n de
A灡’ weerleggen die ged灡h e. He is er nog!
H. Klink, Hoorn灡灡r

Ecclesia nr. 13 – juni 2012

