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‘En Jezus riep een kind bij Zich en zette dat in hun midden’

Revisieverzoek CGK Hoogeveen inzake besluit G.S. t.a.v. dans en drama
Hoogeveen, mei 2019
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Op een vraag van zijn leerlingen
doet Jezus iets onverwachts. Hij
roept een kind bij Zich en zet het
middenin zijn discipelenkring.
Daarna zegt Hij tegen hen:
‘Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich
niet verandert en wordt als de
kinderen, zult u het Koninkrijk der
hemelen beslist niet binnengaan’
(Mat.18:1-3).
Een onvergetelijke ‘beeldpreek’!
Zie je dat kind staan in de kring
van al die grote mannen? Zij
zwijgen, kijken en denken zoiets
als: moet ik zo klein worden?
Jezus Christus laat verkondiging
samengaan met verbeelding –
iets wat veel vaker in de Bijbel
voorkomt.
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Geliefde broeders in Jezus Christus,
Geachte afgevaardigden der Generale Synode der Christelijke Gereformeerde Kerken,
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De Generale Synode van onze Christelijke Gereformeerde Kerken (2016-2017) nam
onderstaand besluit t.a.v. dans en drama. Daarmee heeft hij onze gemeente in Hoogeveen
(en wellicht ook andere gemeenten binnen ons kerkverband) in verlegenheid gebracht. In
onze Hoogeveense erediensten vindt namelijk al langer dan dertig jaar ‘aanschouwelijk
onderwijs’ plaats. Wat bedoelen wij met die term?

10

D.m.v. een korte sketch van twee of drie personen, of een beeldende vertelling door één
persoon (monoloog), of een kort filmpje getoond via de beamer enz., wordt de verkondiging
van de Bijbelse boodschap ingeleid en/of onderstreept. Dit aanschouwelijk onderwijs is geen
vervanging van het evangelie, maar juist een introductie erop en/of een onderstreping ervan.
Omdat deze manier van doen in Hoogeveen al decennia lang een gemeentelijk gebruik is,
worden de kerkenraad en de gemeente van Hoogeveen door uw besluitvorming voor het blok
gezet. Hoe kunnen wij ons conformeren aan zo’n besluit terwijl wij al decennia lang Gods
zegen hebben ervaren over zulk aanschouwelijk onderwijs?
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In dit revisieverzoek zullen wij proberen uiteen te zetten waarom wij denken dat uw besluit
onnodig en onjuist was en is. Wat was/is uw besluit?
20
I.

Besluit G.S. t.a.v. dans en drama

Het besluit van de Generale Synode van de Chr. Geref. Kerken in Nederland (Nunspeet
2016-2017) t.a.v. dans en drama is als volgt verwoord:
De Generale Synode heeft kennisgenomen van
25

1. het rapport van deputaten eredienst;
2. het desbetreffende rapport van haar commissie van onderzoek en rapport;
3. de bespreking ter synode;
constateert
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1. dat er in het Oude Testament weliswaar voorbeelden zijn van dans, waarbij overigens de
liturgische context niet altijd duidelijk aanwijsbaar is, terwijl er geen voorbeelden zijn van
drama in een liturgische context;
2.
dat er geen voorbeelden zijn van dans en drama die terugkeren in de
nieuwtestamentische liturgische context;
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3. dat na Pinksteren de nadruk ligt op de prediking van het Woord en de ondersteuning van
de boodschap met zichtbare elementen terugtreedt;
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4. dat vanwege deze voortgang in de heilsgeschiedenis het niet mogelijk is om uit Bijbelse
voorbeelden, zoals de wonderen en profetische handelingen, directe conclusies te trekken
zijn die de invoering van dans en drama in de eredienst zouden rechtvaardigen;
5

5. dat voor de gereformeerde eredienst het uitgangspunt principieel is dat ‘de levende
verkondiging van Gods Woord’ (Heidelbergse Catechismus, z. 35) door God gegeven en
geboden is om het heil bekend te maken en te bemiddelen (Rom. 10: 17; 1 Kor. 1: 18-21);
6. dat de Bijbel geen aanwijzingen of aanmoedigingen geeft om eigentijdse en wereldse
communicatiemiddelen als uitgangspunt te nemen voor de overdracht van Gods Woord,
terwijl het tegendeel wel het geval is (1 Kor. 2);
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7. dat deputaten terecht stellen dat er vanuit de gereformeerde traditie geen aanleiding is
voor het gebruik van dans en drama in de eredienst;
8. dat bij dans en drama de gemeente toeschouwer wordt, hetgeen in strijd is met het
karakter van de gereformeerde eredienst;
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9. dat er voldoende materiaal is aangedragen door deputaten om te kunnen komen tot een
conclusie;
is van oordeel
1. dat er onvoldoende Bijbelse grond is te vinden om dans en drama een plaats te geven in
de gereformeerde eredienst;
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2. dat in het licht van de Bijbelse gegevens, de voortgang van de heilsgeschiedenis, en de
invulling van dans en drama als uitingen van de huidige cultuur, het gebruik van dans en
drama niet past bij het karakter van de gereformeerde eredienst;
en besluit
het gebruik van dans en drama in de eredienst af te wijzen.
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II.

Bezwaren

Tegen deze redenering en besluitvorming hebben wij als kerkenraad van de CGK
Hoogeveen de volgende (zeven) bezwaren:
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1. Plaatselijke verschillen. Nergens in de Schriften wordt er gesproken over de
‘gereformeerde eredienst’; de Schriften van O.T. en N.T. geven nergens een ‘blauwdruk’
van een liturgie en/of orde van dienst; het is juist zo dat er een zekere vrijheid is waar te
nemen. Daarom schrijft de apostel Paulus bijvoorbeeld aan de gemeente in Korinthe:
“Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen een
psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een
openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw” (1 Kor.14:26 HSV).
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Het is aannemelijk dat er plaatselijk (grote) verschillen waren in manieren van vieren en
samenkomen; in sommige gemeenten groette men elkaar bv. met de ‘heilige kus der
liefde’, terwijl dit gebruik niet als goddelijk gebod aan alle gemeenten werd opgelegd; de
gemeente van Rome, Korinthe, Efeze, Kolosse, Filippi, Thessalonica enz., waren
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onderling verschillend in wat zij wel/niet deden in hun samenkomsten; maar is dat voor de
apostelen aanleiding om ergens een liturgische vorm op te dringen of af te schaffen?
Nee, wel lezen we dat misstanden die tegen Gods Woord ingaan onder kritiek worden
gesteld. Maar nergens is er sprake van een verbod op of afwijzing van aanschouwelijk
en/of beeldend onderwijs, dans of drama. Waarom vindt de G.S. het dan nodig om
plaatselijke gemeenten dit besluit op te dringen? Wij zijn erg teleurgesteld dat onze G.S.
iets afwijst wat in de Schriften niet afgewezen wordt.
2. Autonomie. In de Schriften lezen wij dat de plaatselijke gemeenten een grote mate van
autonomie hebben. Zo lees je in Openb.2-3 dat elke gemeente op zijn eigenheid en
plaatselijke situatie wordt aangesproken. Smyrna wordt niet op één lijn gesteld met
Pergamum, en Tyatira wordt niet over één kam geschoren met Laodicea. Efeze, Sardes
en Filadelfia – het zijn allemaal unieke gemeenten met een eigenheid waarop Christus
hen aanspreekt. Enerzijds toont Hij begrip voor hun situatie en bemoedigt Hij zijn
gemeenten in hun concrete omstandigheden. Anderzijds vermaant Hij hen ook waar
nodig. Daarbij verliest Hij echter geen moment de eigenheid van iedere gemeente uit het
oog. Integendeel: de zeven (en andere) gemeenten worden juist op hun plaatselijke
eigenheid en verantwoordelijkheid aangesproken en beoordeeld. Het is daarom de vraag
of de G.S. met dit ‘dans-en-drama-besluit’ niet treedt in de plaatselijke bevoegdheid van
de gemeente(n). Dans en drama zijn namelijk geen hoofdzaken, maar bijzaken (zgn.
‘adiaphora’). Kunnen de plaatselijke gemeenten niet veel beter zelf (be)oordelen of
dergelijke communicatiemiddelen opbouwend zijn? Eerder schreef de G.S. hierover in de
brochure Stijlvol samenkomen (2012):
“Als enkele summiere aanwijzingen worden gegeven over de wijze waarop we in de
eredienst zouden kunnen omgaan met de uitingen van de huidige cultuur, is het niet te
bedoeling om voor te schrijven hoe het in elke gemeente moet. De aanwijzingen geven
aan hoe het zou kunnen, al naar gelang de omstandigheden. Ze sporen er ook toe aan
om er verder over na te denken” (blz.18-19).
3. Nederland als zendingsveld. Op de synode van Dordrecht (1618-1619) werd afgesproken
om buitenlandse kerken niet met een ‘Nederlandse maat’ te meten. Zij mochten anders
zijn dan de binnenlandse kerken. Verschillen mogen er zijn! Naar dit inzicht proberen wij
als kerken nog steeds in liefde, wijsheid en verdraagzaamheid om te gaan met
zusterkerken in zendingsgebieden. Wij dringen hen niet een zodanig besluit op. Onze tijd
is echter heel anders dan de Gouden Eeuw. Veel kerken lopen leeg. Ontkerkelijking en
secularisatie grijpen om zich heen. Kort gezegd: het zendingsveld is hier in het Nederland
van 2019! Een andere tijd vraagt om andere (en nieuwe) vormen om het evangelie te
communiceren. Omdat wij zendingsgemeenten in binnen- of buitenland niet een ‘dans-endrama-besluit’ opdringen, noch hen bepaalde gewoonten en/of gebruiken verbieden, is
het zeer de vraag of de Christelijke Gereformeerde Kerken dat onderling wel moeten
doen – gesteld dat zij plaatselijk naar eer en geweten, in gelovig opzien tot de Here,
zoeken naar wegen om het evangelie te communiceren richting de postmoderne mens.
4. Uitwerking. Een besluit mag ook (achteraf) worden beoordeeld op haar uitwerking. Als
kerkenraad hebben wij gemerkt dat zo’n ‘dans-en-drama-besluit’ niet veel goeds doet
onder onze leden. Op huisbezoeken en in de spreekwoordelijke ‘kerkelijke
wandelgangen’ horen wij hoe menigeen zo’n besluit beleeft. In veel gevallen wordt zo’n
besluit niet als noodzakelijk of opbouwend ervaren, maar juist als beknellend en de eigen
vrijheden inperkend. Wij vrezen dat dergelijke besluiten de band en verbondenheid met
ons kerkverband eerder (verder) onder druk zetten dan stimuleren. Velen in onze

11.20/5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

gemeente begrijpen er werkelijk niets van dat een synode tot een dergelijk(e)
besluit(vorming) overgaat. Naar het inzicht en de beleving van velen zijn er veel
belangrijkere zaken en uitdagingen in onze postmoderne tijd. Het ‘dans-en-drama-besluit’
wordt in ons midden als overbodig en polariserend ervaren – en wij menen dat wij daarin
niet uniek zijn. Daarom is het (nood)zaak dat onze Generale Synode zich afvraagt: wat
doet zo’n ‘dans-en-drama-besluit’ in onze kerken? Wie een dergelijk besluit over
‘bijzaken’ neemt, moet ook bereid zijn de geestelijke uitwerking in de plaatselijke
gemeenten mee te wegen. Was het werkelijk wijs om de plaatselijke kerken hiermee op te
zadelen? Is het werkelijk wijs om dit ‘dans-en-drama-besluit’ in stand te houden richting
de toekomst?
5. Tegenstrijdigheid in besluitvorming. Met het ‘dans-en-drama-besluit’ heeft de G.S.
volgens ons iets over het hoofd gezien, namelijk zijn eigen eerdere overwegingen en
besluiten. In de hierboven aangehaald brochure Stijlvol samenkomen (2012) wordt
uiteengezet welke factoren een rol spelen bij de communicatie van het evangelie in onze
postmoderne tijd. Daarin wordt o.a. het volgende geconcludeerd:
“Wanneer gebruik gemaakt wordt van middelen die vanuit de huidige cultuur op ons
afkomen – bijvoorbeeld een beamer, bepaalde muzikale vormen, theater, film, beeldende
kunst - dan dient men zich van tevoren af te vragen of deze dienstbaar kunnen zijn aan
wat wezenlijk is voor de liturgie. Dient het de gemeenschap - in al zijn geledingen - of
schaadt het die juist? Is het tot eer van God of plaatst het de mens en zijn kennen,
kunnen of gevoelen in het middelpunt?
Het gebruikmaken van andere communicatiemiddelen dan het woord is niet vreemd. Ook
in de Bijbel komen we communicatie tegen op een andere wijze dan (alleen maar) het
gesproken woord. Het Hebreeuwse woord ‘dabar’ kan vertaald worden met ‘woord’, maar
ook met ‘daad, ding’. Als zodanig kunnen ook gebeurtenissen, gebaren, bepaalde
handelingen, fungeren als een woord. Het woord geschiedt, wordt of is tastbaar in
gebeurtenissen, handelingen, in de geschiedenis van mensen en volken. Profeten
moesten soms symbolische handelingen verrichten die golden als een woord van de
HERE.
Gebruikmaken van middelen die in de schepping gegeven zijn om het Woord van de
HERE door te geven, of om de ontmoeting in de ruimste zin van het woord te vieren, is
dus op zich niet verkeerd. Toch is het gesproken woord in de Bijbel dominant, ook al is
Gods spreken tegelijk ook een daad, een gebeurtenis. Het moet gehoord worden, ook al
is horen tegelijk ook doen wat er gezegd wordt.
De Reformatie was uiterst kritisch t.a.v. het gebruik van beelden als de zogenaamde
boeken der leken. Deze kritiek was vooral gericht tegen het cultische gebruik waarbij de
beelden van heiligen werden vereerd en de heiligen zelf werden aanbeden. Deze
negatieve houding geldt echter niet t.a.v. symbolische handelingen, beeldspraak en
gelijkenissen. Er is dan ook geen principieel bezwaar om allerlei hulpmiddelen te
gebruiken om woorden te verhelderen en in het leven van mensen te laten landen. Wel is
het zo, dat het gevaar bestaat dat de hulpmiddelen belangrijker worden geacht dan waar
het in de eredienst ten diepste om gaat. Daarom dient het volgende in acht genomen te
worden:
Het gebruik van hulpmiddelen is ondergeschikt aan het Woord en dient ter ondersteuning
van de hoorbare verkondiging van het evangelie. Het soort hulpmiddelen zal moeten
passen bij het karakter van de eredienst dat de sfeer ademt van enerzijds vertrouwen in
de HERE en anderzijds eerbied en ontzag voor Hem. Het gebruik van hulpmiddelen dient
beperkt te zijn. Het dient niet in mindering te komen op de hoorbare, woordelijke
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verkondiging van het evangelie. Hierbij geldt dat er in de ene gemeente meer acceptatie
van dergelijke hulpmiddelen kan zijn dan in een andere gemeente.
Overigens dienen we ons er bewust van te zijn dat de echte communicatie door de
Heilige Geest tot stand wordt gebracht. Dat mag ons er echter niet van weerhouden om
zo helder mogelijk te zijn. Daar kunnen moderne hulpmiddelen ons bij helpen” (blz.21-22).
Naar ons gevoelen handelen wij als CGK Hoogeveen volledig in overeenstemming met
deze handreiking, maar worden wij nu eveneens onnodig beperkt door het recente besluit
t.a.v. dans en drama. Volgens ons spreekt de G.S. zichzelf qua besluitvorming tegen.
Enerzijds wordt er ruimte geboden en richtlijnen gegeven aan de hand waarvan de
plaatselijke kerken hun erediensten kunnen vormgeven. Anderzijds wordt er min of meer
een verbod op dans en drama uitgevaardigd – terwijl de G.S. zelf uitgesproken heeft:
“Het gebruikmaken van andere communicatiemiddelen dan het woord is niet vreemd. Ook
in de Bijbel komen we communicatie tegen op een andere wijze dan (alleen maar) het
gesproken woord. (…) Gebruikmaken van middelen die in de schepping gegeven zijn om
het Woord van de HERE door te geven, of om de ontmoeting in de ruimste zin van het
woord te vieren, is dus op zich niet verkeerd” (blz.21-22).
Voor onze kerkenraad dringen de volgende vragen zich op: hoe geloofwaardig is het
‘dans-en-drama-besluit’ in relatie tot en in het licht van de door de G.S. uitgegeven
handreiking met richtlijnen: Stijlvol samenkomen (2012)? Welke reden had onze G.S. om
méér te zeggen dan hij deed in deze brochure? En welke reden heeft de G.S. om het
‘dans-en-drama-besluit’ nog langer in stand te houden constaterend dat het de G.S.brochure Stijlvol samenkomen (2012) tegenspreekt?
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6. Visueel ingestelde samenleving. Naast de hierboven genoemde bezwaren mist onze
kerkenraad een verstandige, evenwichtige weging van beeldgebruik en visuele
hulpmiddelen anno 2019. Onzes inziens heeft de G.S. niet – of in elk geval te weinig –
meegewogen dat wij (hoe langer hoe meer) leven in een visueel ingestelde samenleving.
Onze kinderen en jongeren weten niet beter of de dingen worden verbeeld c.q.
uitgebeeld. Op school en op straat worden zij door vele beelden bereikt. Is het dan wijs
om in de kerk(diensten) alleen het zintuig van het gehoor aan te spreken? Wij zijn de
‘hoorcultuur’ van de afgelopen eeuwen allang voorbij! Eerder heeft onze G.S. daarover
zelf het volgende uitgesproken in de brochure Stijlvol samenkomen (2012):
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“Onze cultuur is hoe langer hoe meer een beeldcultuur geworden. Boodschappen die
men op de ander wil overbrengen, worden vooral verpakt in pakkende beelden. De
invloed van de media en de moderne communicatiemiddelen op het leven van mensen is
daarom ook niet gering” (blz.15).
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7. Bijbelse gegevens (Jezus’ onderwijs). Tot slot, als kerkenraad zijn wij erg onder de indruk
van de enorme hoeveelheid aanschouwelijk onderwijs die wij in de Schriften tegenkomen.
Wat heeft het de G.S. te zeggen dat de Schriften ons zoveel ‘woorden in/met beelden’
aanbieden? In Gods Woord, de Bijbel, gaat prediking maar al te vaak hand in hand met
uitbeelding! Hieronder volgt een opsomming die ongetwijfeld nog met andere
schriftgegevens aangevuld zou kunnen worden.
In het boek Genesis lezen we dat God dierenhuiden voor Adam en Eva maakt en aan hen
geeft (3:21). Zo wordt Gods bescherming uitgebeeld. Zij mogen Gods zorg aan den lijve
ervaren en met eigen ogen zien. Ook Kaïn krijgt een teken van de Here als hij wordt
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weggestuurd (4:15). Dat teken is hem tot bescherming en bemoediging. Het verkondigt
iets! In de geschiedenis van Noach dienen bv. de duif en de regenboog als ‘zichtbare
verkondiging’ (8:11, 9:13-17); zowel de duif als de regenboog heeft Noach van Godswege
iets te zeggen! Bij de aartsvaders worden ook vele tekenen en symbolen (of symbolische
handelingen) gegeven om hen tot geloof te brengen of hun geloof te versterken. Denk bv.
aan de functie van brood en wijn als Abraham Melchizedek ontmoet (14:18). Ook de
rokende oven en de brandende fakkel verkondigen deze aartsvader iets (15:17). Een van
de belangrijkste zaken is natuurlijk de besnijdenis (17:9-14). Het verbond wordt zichtbaar
en tastbaar gemaakt door het teken! Andere voorbeelden van beelden, tekenen,
aanschouwelijk onderwijs, symbolen en symbolische handelingen in de Bijbel zijn:
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De vrouw van Lot verandert in een dode zoutpilaar (Gen.19:26, Luk.17:32)
Een ram wordt geofferd in plaats van Izak (Gen.22:13)
Jakob droomt over een ladder met engelen en plaatst daarna een gedenksteen
(Gen.28:10-19)
Jakobs huisgenoten begraven hun afgoden en sieraden (Gen.35:1-3)
Jakobs zegening van Efraïm en Manasse waarbij hij de handen kruislinks oplegt
(Gen.48:13-20)
Mozes en brandende doornstruik (Ex.3:2)
Mozes’ staf die in een slang en zijn gezonde hand die in melaatse hand veranderd
(Ex.4:1-9)
De tien plagen over Egypte (Ex.7-12)
Het bloed van het lam aan de deurposten bij de tiende plaag (Ex.12:21-24)
God openbaart Zich in een wolkkolom en vuurzuil (Ex.13:21-22)
Mozes gooit op Gods aanwijzing een stuk hout in het water bij Mara (Ex.15:25)
De 12 waterbronnen en de 70 palmbomen bij Elim (Ex.15:27)
Het voedsel uit de hemel: kwartels en manna (Ex.16)
Het water uit de rots (Ex.17:5-6, 1 Kor.10:4)
De staf van Mozes die in strijd tegen Amalek omhooggehouden wordt (Ex.17:8-16)
De tabernakel (Ex.25-31); God mag Zelf niet afgebeeld/uitgebeeld worden (Ex.32), maar
zijn eigenschappen, daden en gaven wel in de symboliek van de tabernakel
De offers en reinigingsrituelen in het boek Leviticus (Lev.1-7, 13-14)
De voorschriften in de wet op het nazireeërschap (Num.6:1-21)
De bloeiende staf van Aäron (Num.17:1-9)
De koperen slang die verhoogd wordt in woestijn (Num.21:1-9, Joh.3:14)
De vrijsteden (Deut.4:41-43)
De hoofdbanden en deurposten (Deut.6:4-9)
Het ‘monument’ van 12 stenen bij doortocht Jordaan (Joz.3-4)
De tekenen aan Gideon (Richt.6:36-40)
Het lange haar van Simson (Richt.13:5)
Samuëls mantel (oftewel: Sauls koningschap) scheurt af (1 Sam.15:28)
Samuel zalft David met olie (1 Sam.16:13)
David huppelt en danst uitbundig, in een onderkleed, als de ark naar Jeruzalem wordt
gebracht (2 Sam.6:5, 1 Kron.15:29)
De profeet Ahia scheurt zijn mantel in twaalf stukken (1 Kon.11:29-39)
De profeet Jesaja loopt drie jaar op blote voeten in zijn onderkleed door Jeruzalem
(Jes.20:1-6)
De profeet Jeremia staat bekend om zijn symbolische handelingen: hij moet een linnen
gordel tonen in nieuwe en bedorven staat (Jer.13:1-11); hij mag geen vrouw trouwen en
geen kinderen verwekken (Jer.16:1-4); hij mag geen bezoek brengen aan huis waar
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Bij al deze gegevens uit de Schriften vragen wij uw bijzondere aandacht voor de
handelingen van onze Heiland Jezus Christus. Wat heeft het onze G.S. en onze kerken te
zeggen dat Hij zowel woorden als beelden gebruikt om de blijde boodschap bij mensen te
brengen?
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gerouwd of gefeest wordt (Jer.16:5-9); hij moet een aarden kruik kopen en die kapotslaan
(Jer.19:1-5); hij moet rondlopen met een houten en een ijzeren juk op de nek (Jer.27-28);
hij moet de akker van zijn neef Hanameël kopen terwijl hij zelf in de gevangenis zit
(Jer.32:6-15); hij moet grote stenen begraven onder de tegelvloer van farao’s huis
(Jer.43:8-13)
Ook bij de profeet Ezechiël zie je dergelijke dingen: Ezechiël moet een boekrol opeten
(Ezech.3); hij moet op een kleitablet de stad Jeruzalem tekenen met daaromheen een
belegering (Ezech.4); hij moet vastgebonden worden en 390 dagen op linkerzij liggen
t.g.v. Israëls ongerechtigheid en 40 dagen op rechterzij liggen t.g.v. Juda’s
ongerechtigheid; hij moet een noodrantsoen brood eten (Ezech.4:1-17); hij moet zijn
hoofd- en baardhaar afscheren en in drieën verdelen (Ezech.5:1-4); hij moet op reis gaan
als balling – niet door de deur, maar door een gat in de muur (Ezech.12:1-7); hij moet
brood bevend eten en water sidderend drinken (Ezech.12:17-20); hij moet twee stukken
hout beschrijven met Jozef en Juda, en deze aaneenvoegen (Ezech.37:15-22)
De profeet Hosea moet trouwen met een overspelige vrouw (Hos.1:2-12); als zij
weggelopen is, moet Hosea haar terugkopen en opnieuw tot zich nemen (Hos.3:1-6)
Johannes de Doper: zijn verschijning en leefwijze verbeelden iets van de profeet Elia;
mensen dopen tot bekering en vergeving van zonden in de Jordaan (Mat.3:1-12,
Mark.1:1-8, Luk.3:20)
Petrus krijgt visioen van een laken met allerlei dieren daarin (Hand.10:9-16)
De profeet Agabus profeteert over Paulus door zijn eigen handen en voeten met Paulus’
gordel samen te binden (Hand.21:11)
In de apostolische brieven komen we allerlei ‘uitbeeldingen’ tegen, zoals: elkaar kussen
met de heilige kus der liefde (Rom.16:16, 1 Kor.16:20, 2 Kor.13:12, 1 Petr.5:14); mannen
moeten bidden met opheffing van heilige handen (1 Tim.2:8)
Het is onnodig om hier te schrijven dat het boek Openbaring vol staat van uitbeelding,
tekenen, symboliek en beeldkracht

-

Hij stopt zijn vingers in de oren bij de genezing van een dove (Mark.7:31-37)
Hij spuwt in de ogen bij de genezing van een blinde (Mark.8:22-26)
Hij kiest de kinderen te omarmen, zijn handen op te leggen en hen te zegenen
(Mark.10:13-16)
Hij wandelt over het water (lees: de kwade watermachten) van het Meer van Galilea
(Mat.14:22-33, Joh.6:16-21)
Hij schrijft met zijn vinger in zand (Joh.8:6-8)
Hij reinigt de tempel (Mark.11:15-16)
Hij bestrijkt de ogen van de blindgeborene met modder (Joh.9:6)
Hij laat Zich zalven door Maria van Betanië (Joh.12:1-3)
Hij kiest voor een intocht in Jeruzalem op een ezel (Mat.21:1-11)
Hij breekt het brood voor én na zijn opstanding als verwijzing naar zijn verzoenend lijden
en sterven (Luk.22:14-20, 24:30-31,35)
Wat op de voorkant van dit revisieverzoek staat, spreekt misschien nog het meest; wat
doet en zegt Jezus om zijn discipelen, ‘de eerste gemeente’, te onderwijzen?
“Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: Wie is toch de belangrijkste
in het Koninkrijk der hemelen? En Jezus riep een kind bij Zich en zette dat in hun midden.
En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u
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het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit
kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen. En wie zo'n kind ontvangt in
Mijn Naam, die ontvangt Mij” (Mat.18:1-5 HSV).
5

Dit is een onvergetelijke ‘beeldpreek’ van de Here aan zijn leerlingen! Zien we dat kind staan
in de kring van al die grote mannen? Zij zwijgen, kijken en denken zoiets als: moet ik zo klein
worden? Jezus Christus laat zijn verkondiging samengaan met verbeelding!

III.
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1. De G.S. heeft te weinig oog en waardering gehad voor de plaatselijke verschillen inzake
de inrichting van de eredienst.
2. De G.S. treedt in de plaatselijke bevoegdheid van de gemeente(n) als het gaat om
bijzaken (zgn. ‘adiaphora’) als dans en drama, en doet zo tekort aan de autonomie van de
gemeente(n).
3. De G.S. schat onvoldoende in dat Nederland een zendingsveld geworden is waardoor de
kerken moeten zoeken naar nieuwe vormen om het evangelie te communiceren.
4. De G.S. heeft met het ‘dans-en-drama-besluit’ kerken en kerkleden van zichzelf
vervreemd door (jarenlange) plaatselijke gewoonten af te wijzen.
5. De G.S. heeft tegenstrijdig gehandeld door zowel de brochure Stijlvol samenkomen
(2012) als het besluit inzake dans en drama de kerken in te sturen.
6. De G.S. heeft nauwelijks naar waarde ingeschat wat het betekent om kerk te zijn in een
visueel ingestelde samenleving met visueel ingestelde mensen die niet met woorden
alleen bereikt kunnen worden.
7. De G.S. heeft de vele gegevens uit de Schriften op het punt van ‘aanschouwelijk
onderwijs’ te gemakkelijk ter zijde geschoven; de Schriften ademen ‘woorden in beelden’
hetgeen ook in de erediensten verdisconteerd mag worden.

IV.
30

Conclusies

Afsluiting

Op grond van deze (zeven) bezwaren vragen wij bij u als G.S. revisie aan van bovenstaand
besluit inzake dans en drama. Wij hopen en verwachten dat de G.S. bovengenoemd ‘dansen-drama-besluit’ nietig zal verklaren en de richtlijnen in de brochure Stijlvol samenkomen
(2012) zal handhaven ten dienste van de kerken.
Moge de Here God en onze Heiland Jezus Christus onze G.S. rijkelijk zegenen in zijn
beraadslaging en besluitvorming.
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Met broederlijke groet, in Christus Jezus verbonden,
CGK Hoogeveen

Lieuwejan van Dalen, preses

Jan van Amerongen, scriba
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