
Boek van de maand 

Persrevue 

Sta op, HERE! 0 God, lief uw hand op, 
vergeet de elle1digen aiet. 
Waaro• s11111adt de goddeloze God, spreekt hij In 
zij• hart: Gij vraagt geea rek11schap. 
Gij ziet het, want Gil aaaschouwt moeite en ver
driet, om het 11 uw hand te leggea. 
Op U verlaat zich de zwakke, 
voor de wees zijt Gij een helper. 

(Psalm 10:12-14) 

Menselijke boosaardigheid. De media stonden er 
bol van, ook weer in het jaar 2002. In Venlo werd 
een man doodgeslagen. Zomaar. Omdat hij iets zei 
over het verkeersgedrag van een ander. Eén van de 
vele voorbeelden. Telkens weer zijn er de berichten 
uit het Midden-Oosten. Mensen maken van zichzelf 
levende projedielen. Offeren eigen leven op om 
maar zoveel mogelijk anderen in de dood mee te 
slepen. Met als onvermijdelijk gevolg een verge� 
dingsactie. Verbijsterd vraag je je af: wanneer 
houdt het nu eens op? Here, dat U dat maar laat 
begaan! Here, waarom? Bent U er eigenlijk wel? 

Het probleem 

Menselijke boosaardigheid. De 
dichter van Psalm 10 kon er van 
dichtbij over meepraten. Goddelozen 
maken zich sterk. Terwijl armen en 
ellendigen het kind van de rekening 
zijn. Kwetsbare mensen zonder ver
weer. Goddelozen houden er struikro
verspraktijken op na. Ze maken links 
en rechts slachtoffers, gaan desnoods 
over lijken. Sluipmoordenaars zijn het. 
En een plezier dat ze hebben! Nie-

Gods handbereik 

mand die ze tegenhoudt. Zelfs God 
niet. 

Daar gaan deze goddelozen prat 
op. Wie doet ons wat? Zelfs God laat 
de zaken op hun beloop. Hardop 
zegt men: er is geen God. Daarmee 
bedoelen ze niet dat God niet bestaat. 
Maar dat God niets doet. Hij houdt 
Zich afzijdig. Hij zet zijn blik op 
oneindig, Hij wil niets zien. Denk niet 
dat God je rekenschap vraagt van je 

Schriftlicht H.J.C.C.J. Wilschut 
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daden. Anders zou Hij je nu wel op 
de vingers tikken. Welnee. Ons kan 
niets gebeuren, ons zal niets overko
men! God bemoeit Zich nergens mee. 
Anders hadden wij, goddelozen, toch 
geen vrij spel? 

Waar is de Here eigenlijk? Als kind 
van God zit je er maar mee. De god
delozen grijpen Gods verborgenheid 
en schijnbare afwezigheid aan om hun 
boosaardige gang te gaan. Natuurlijk, 
Gods kind weet het. Die brutale taal 
van de goddelozen is laster. Het is 
smaad voor God. Maar tegelijk is het 
voor jou als kind van God een pro-
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1 
bleem. Want je kunt wel belijden dat 
Gods hand de geschiedenis regeert, 
dat Hij het leven van de volken en van 
de enkele mens leidt. Maar waarom 
is daarvan soms zo weinig te zien? 
Als goddelozen ongestoord hun gang 
kunnen gaan, dwars tegen Gods 
geboden in, en dat ten koste ook van 
kinderen van God, waarom grijpt de 
Here dan niet in om te straffen en om 
zijn kinderen te helpen? Waarom bent 
U zo ver weg, Here? Waarom verbergt 
U Zich in tijden van nood? Waarom 
laat U het toe dat de goddeloze al die 
lastertaal uitslaat? In crisistijd wordt 
Gods hand onherkenbaar. God oogt 
als de grote Afwezige. Here, waarom? 
Waar bent U eigenlijk? 

De uitweg 

Het probleem van de dichter van 
Psalm 10 is bepaald geen theoretisch 
probleem. Hier worstelt een mens 
met zijn God. Je verwacht alles van 
de hand van God. Die overmachtige 
hand, die alles leidt en die alle tegen
stand te sterk is. Maar die hand kan 
zo pijnlijk afwezig lijken. Dat is: de 
God van die hand kan zo pijnlijk ver 
weg lijken. De God van de almacht, 
die tegelijk de God van het recht en 
van de liefde is. Wat zie je er concreet 
van? Wat merk je van het goddelijk 
handbereik? Gaat het alles goed en 
voor de wind, dan is het niet zo moei
lijk om Gods hand te erkennen en te 
prijzen. Maar nu als het tegen zit. Als 
goddeloosheid zich breed maakt. En 
het kwaad goede mensen treft. Dan 
kom je met God in de knoop te liggen. 
We vinden God niet meer in de feiten 
van alledag terug. En we grijpen met 
elkaar naar de wanhopige term 'Gods
verduistering'. Er lijkt geen raakvlak 
meer te zijn tussen onze werkelijkheid 
en de werkelijkheid van God. Hoe kan 
het er anders allemaal zijn? Menselijke 
boosaardigheid. Goddeloosheid. Ver
zet tegen de christelijke kerk. Waarom 
laat God ook in mijn leven dat vrese
lijke toe? Waarom moest ik mijn man, 
mijn vrouw nu al missen? Waarom 
zag ik mijn kind geestelijk verongeluk
ken? Waarom steeds maar die psychi
sche strijd, waarom dat onmogelijke 
huwelijk? Here, waarom bent U zo ver 
weg? En als U dan niet ver weg bent, 
waarom voel t U dan soms zo ver weg? 

En toch zegt de dichter van Psalm 
10 het vertrouwen in God niet op. 
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Hij heeft het spaans benauwd met 
de Here. Maar hij sluit zich niet bij 
de goddelozen aan. Nee, hij zoekt de 
uitweg van het gebed. Hij roept om 
de hand van God. Sta op, Here God! 
Hef uw hand op. Vergeet de ellendige 
niet! Die vraag heeft twee kanten. 
De dichter vraagt om straf voor de 
goddelozen. En om hulp voor Gods 
ellendigen. Here, grijp toch in! Geef 
van uw aanwezigheid daadwerkelijk 
blijk! Laat toch merken dat het niet 
waar is, wat de goddelozen zeggen: 
God vergeet het (vs. 11). Daar komt in 
één adem achteraan: Waarom smaadt 
de goddeloze God, spreekt hij in zijn 
hart: U vraagt geen rekenschap? En u 
begrijpt, de 'waarom?' -vraag van vs. 
13 fungeert als drangreden voor het 
gebed in vs. 12. Here, zo kan het toch 
niet langer doorgaan?! Hier moet toch 
een einde aan komen? Dat kunt U 
toch niet over uw kant laten gaan? 

De 'waarom?'-vraag van Psalm 10 
is dus niet te vergelijken met die van 
iemand als Job. Job riep God op het 
matje. God moest het maar eens aan 
Job uitleggen, verantwoording aan 
hem afleggen. De 'waarom?'-vraag 
van Psalm 10 is van een heel ander 
kaliber. Het is de schreeuw van een 
mens in nood, een soort SOS-signaal. 
Here, waar bent U? Komt U toch! 
Grijp toch in! U kan ik niet missen! 
Terwijl uw hand zo pijnlijk afwezig 
lijkt. 

Loutering 

Herkent u de strijd van deze 
psalmdichter? Worstelt ook u met de 
vraag over Gods handbereik, waar 
God is, wanneer mensen hun boos
aardige gang gaan? Voelde God in het 
jaar 2002 soms ook heel ver weg in uw 
eigen leven? Here, waarom verbergt U 
Zich, waar was U en bent U, terwijl ik 
U zo heel erg nodig heb - en wat merk 
ik van U? 

Dat is voor een kind van God niet 
de makkelijkste tijd in zijn leven. Als 
je gemis van God ervaart. Alsof de 
bodem uit je bestaan zakt. Je bent 
nergens meer. In theorie weet je dat 
God regeert en dat alles uit zijn vader
hand naar je toekomt. Maar zit je in 
de narigheid, dan voelt het heus niet 
altijd zo. Integendeel zelfs. Dan kan 
God juist zo vreselijk op afstand voe
len. 

Maar al is het niet de gemakkelijk-
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ste tijd in je leven, het is ook niet de die opvatting kiest onze berijming Nader Bekeken inhoud slechtste tijd. Ook in de tijd dat Hij (Ps. 10:6): 'U kent al onze zorg en 
Zich schijnbaar verbergt, is de Here ons verdriet. Dat alles legt U in uw 

Schriftlicht met je bezig. Om je op deze manier vaderhand.' Maar je kunt het ook zo 
iets duidelijk te maken. Hij wil je door opvatten, dat de mens zijn moeite Gods handbereik 
dit pijnlijk gemis dichter bij Hem en verdriet in Gods hand legt. Dat is H.J.C.C.J. Wilschut 317 
brengen. Je leert bidden en bij de Here de keus van de Statenvertaling: 'Gij 
aandringen als nooit tevoren. Sta op, aanschouwt de moeite en het verdriet, 
Here, hef uw hand op! Grijp in, rich- opdat men het in Uwe hand geve.' Kroniek 
tend en verlossend! Here, waarom? Het is moeilijk om hier te kiezen. Voor Woord op schrift 320 
Here, waar bent U? Je houdt het niet allebei is wel iets te zeggen. Het gaat In gesprek met de Gereformeerde 
uit in je gemis, je wilt, je moet wel in beide gevallen om schriftuurlijke 

Gemeenten? 321 naar de Here toe. Het wordt een oefe- gedachten. God neemt onze nood in 
ning in bidden en zoeken. Het zal je zijn hand. En wij mogen die nood in Op weg naar een nieuwe ambtsvisie 322 

band met de Here louteren. Tenmin- Gods hand leggen. Dat gaat samen Jozef en Marcus 323 
ste, als je het gevecht aangaat en niet op. Bij de jaarwisseling 324 
teleurgesteld het bijltje erbij neergooit. 

H.J.C.C.J. Wilschut Als je worstelend in gebed naar de Maar hoe je ook kiest, in beide 
Here toe gaat, zoals de dichter van gevallen mag je als kind van God 
Psalm 10 het deed. Er gaat een hele- weten, dat je leeft onder Gods hand- Thema 
boel vanzelfsprekendheidsgeloof op bereik. Dat je met je nood en verdriet Dienen 
de helling. Gemakkelijke zekerheden bij God welkom bent. Hij staat klaar 

J.W. van der Jagt 325 worden je afgenomen en vlotte vrome met zijn heilzame hand. Die hand wil 
babbels, waarin je voor het gemak jouw nood en verdriet overnemen. 
de stoorzender van de zonde in deze Gods hand is naar ons uitgestrekt. Column 
wereld vergeet. Een stoorzender, die Dragend. Helpend. Zorgend. Red- Welk woord was in den beginne? 
zich ook in je eigen hart laat gelden. dend. 

J.J. Burger 329 En die God daar wil opruimen. Je 
kunt alleen nog maar roepen: Here, 

Doorboorde handen help! Dan ben je een boel illusies Rondblik 
kwijt, ook over jezelf. Maar één ding Gereformeerde evangelisatie in onze c1ltu11r 
wordt je steeds duidelijker: ik kan niet Want het is de hand van God in 

H. Drost 330 zonder de Here. Christus. Denk bij de hand van God 
maar aan de doorboorde handen Een nieuwe start? 

Hand-in-beweging 
van onze Heiland. Handen, die onze L. Bezemer 333 
diepste nood van ons overnamen, 
die van de zonde. Om ons ervan te Gemeente breed Er breekt vanaf vs. 14 een stuk bevrijden in de verzoening van de 

geloofsrust bij de dichter door. U ziet schuld. Aan die eens doorboorde han- Plaatselijk contad met NGK 

het, want U aanschouwt moeite en den heeft God de Vader nu alle macht P. Niemeijer 336 
verdriet om in het uw hand te leg- in hemel en op aarde toevertrouwd 
gen. Het is niet waar, per se niet waar en Hij strekt zijn hand naar ons uit. Boek van de maand wat de goddelozen beweren: dat God Ook wanneer God zijn hand nog niet 
Zich afzijdig houdt, dat Hij zijn ogen opheft, richtend en reddend, ook Geloof en natuurwetenschap 

afwendt en Hij niets wil zien. Geluk- dan is daar die hand. Om Christus. H.B. Driessen 338 
kig niet! Gods trouwe Vaderogen zien In Christus. Heilzaam aanwezig en 
alles van nabij. Ons leven ligt open actief. Om nood en verdriet van ons Gedicht voor God. Hij ziet alles. Ook onze over te nemen. Onze last is onze God 
moeiten en ons verdriet. En Hij kijkt een zorg. Samenzang, T. van Deel 

er inderdaad naar met Vaderogen. Het G. Slings 341 
gaat niet om koel registreren. God Dan blijven er vragen en 'waar-
kijkt niet alleen met zijn ogen, maar oms?' Je krijgt geen pasklare ant- Persrevue tegelijk met zijn hart. Een hart vol woorden. Maar je mag jezelf met 
liefde voor zijn kinderen. Gods zien is al je moeite en verdriet in goed Is het ambt (te) zwaar? 342 

omzien naar. Een zien in bewogenheid vertrouwen in Gods handen weten. Zes vuistregels tegen rampen 343 
en medelijden. Die moeite en dat verdriet liggen Weg blijde verwachting 345 

helemaal voor Gods rekening. Wij 
Hakspek 346 En Gods oog brengt zijn hand in hoeven ons er niet langer druk om te 

beweging. U aanschouwt moeite en maken, dat doet onze God wel voor Kleingoed onder vergrootglas 347 

verdriet om het in uw hand te leggen. ons. Hij gaat ermee bezig, om er eens J.J. Burger 
Daarbij kun je je afvragen: wie legt nu voorgoed een eind aan te maken. Je 
eigenlijk de moeite en het verdriet in mag je nood bij de Here parkeren. 
Gods hand? Is het de Here zelf? Voor Hij zal het alles tot een goed einde 
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brengen, al snap jij vandaag niet hoe. 
Op U verlaat zich de zwakke, de wees. 
U bent de Helper geweest. Zo kennen 
we God. Weerloze mensen, mensen 
die alleen en hulpeloos in de wereld 
staan - waarvan de wees in die tijd 
zoveél als het toonbeeld was - hebben 
een sterke en liefdevolle God die voor 
zijn volk opkomt. Voordat Hij zijn 
hand opheft om orde op zaken te stel
len, richtend en reddend, is die hand 
al heilzaam voor je bezig. Je kunt de 
zaak van jouw leven en van Gods kerk 
rustig aan de Here overlaten. 

Dat verlamt niet. Dat brengt geen 
doffe berusting. Integendeel. Dan blijf 
je bidden om Gods ingrijpen. Here, 
verbreek de arm van de goddelozen, 
straf alle goddeloosheid af, laat er 
niets van over. En breng uw rijk van 

In het oktobernum111er van ons blad las u een 
verklaring van de curatoren van onze Theologi
sche Universiteit: 'Het matorium sprak mei drs. 
A.l. Th. de Bruijne over schriftgezag'. Dil naar 
aanleiding van zijn artikelen in het boek WOORD 

OP SCHRIFT. ÎHEOLOGISCHE REFLECTIES OVER HET GEZAG VAN 

DE 1um. In deze verklaring spreken curatoren hun 
vertrouwen uil in drs. De Bruijne. Het schriftgezag 
is bij hem veilig. En zijn uitgangspunten verdienen 
nadere uitwerking. 

Dat zegt niet ieder de curatoren na. 
Op de vergadering van de vereniging 
'Reformanda' op 16 november jl. heeft 
voorzitter dr. S. de Marie ernstige 
woorden gesproken. De goddelijke 
inspiratie van de Schrift is niet lan
ger veilig binnen de Gereformeerde 
Kerken in Nederland. Zie de opvat
tingen van drs. De Bruijne. En nu 
de curatoren zich positief over diens 
uitgangspunten hebben uitgelaten, 
zijn de kerken medeverantwoordelijk 
voor het aanmoedigen van dwalingen 
en schriftkritiek in onze kerken en in 
de opleiding van onze predikanten 
(zie de verslagen in ND en RD van 18 
november 2002). 

Ook buiten eigen kring klinken 

1 
vrede tot overwinning. Maar al bid
dend raak je nu niet in paniek. Je weet 
dat niets Gods oog ontgaat en dat 
zijn hand naar jou is uitgestrekt. Je 
leeft onder zijn handbereik. Die hand 
houdt je overeind. Ook in moeite en 
verdriet. Omdat die nu Gods zaak 
zijn. 

Triomf 

Vandaar dat P salm 10 zo triomfan
telijk eindigt. De Here is Koning, eeu
wig en altijd, de volken zijn vergaan 
uit Gods land. Ootmoedigen en armen 
hebben hun wens verkregen. Het staat 
er alsof het al gebeurd is, zo vast staat 
de gebedsverhoring. Het komt goed! 
Door alles heen werkt God in Christus 
heen naar zijn nieuwe wereld. Dan 
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zullen alle goddelozen merken, dat 
God hun goddeloosheid wel degelijk 
gezien heeft. En dat Hij toch reken
schap vraagt. Goddelozen worden 
eens op hun goddeloosheid afgere
kend. Maar ook Gods kinderen zullen 
dan merken, hoe Gods oog al hun 
nood en verdriet zag, dat zijn hand die 
van hen overnam, hoezeer onze nood 
Hem een zorg werd. Je mag binnen
gaan in zijn eeuwig koninkrijk, waar 
alle nood verdwenen is en alle tranen 
gedroogd worden. 

Zonder Gods hand ben je als Gods 
kind nergens. Met die hand sta je ein
deloos sterk. 

Woord op schrift 

I 

verontruste geluiden. In het blad 
STANDVASTIG, kwartaaluitgave van de 
Gereformeerde Bijbelstichting (die 
zich inzet voor het behoud en de 
bevordering van het gebruik van de 
Statenvertaling) gaf L.M.P. Scholten 
een kritische en bezorgde bespreking 
van het boek WOORD OP SCHRIFT, en dan 
met name ten aanzien van de bijdra
gen van drs. J.J.T. Doedens en drs. 
A.L.Th. de Bruijne (37e jaargang, nrs. 2 
en 3). Zo zou er meer te noemen zijn. 

Geeft NADER BEKEKEN nog aandacht 
aan WOORD OP SCHRIFT?' Die vraag 

Kroniek H.J.C.C.J. Wilschut 

is door meer dan één lezer aan de 
redactie gesteld. U mag weten dat de 
redactie zich grondig op die vraag 
bezonnen heeft. En inderdaad aan 
WOORD OP SCHRIFf - om te beginnen 
aan de bijdragen van drs. De Bruijne 
- nadere aandacht wil geven. Dat wij 
ons eerst grondig hebben bezonnen, 
heeft te maken met de zorgvuldigheid 
die wij in acht willen nemen. Je kunt 
wel grote en zware woorden spreken. 
Maar doe je daar de ander werkelijk 
recht mee? Heb je hem wel goed 
begrepen? Dat zal eerst helder moe
ten zijn. Voor je het weet, heb je een 
broeder in zijn integriteit aangetast. 
Terwijl hij zich nadrukkelijk op de 
igereformeerde belijdenis aanspreek
ibaar verklaart. 



321 

Zeker, er zijn hier vragen te stellen. 
Daarom willen we graag het gesprek 
aangaan. Wij hebben drs. De Bruijne 
uitgenodigd - en bereid gevonden -
om in ons blad te reageren op een 
aantal kritische vragen die onderge-

Een gereformeerde kerk moet blijven reformeren. 
Eenheid rond Schrih en belijdenis is de belongrijk· 
ste voorwaarde voor hervorming. Aldus prof. dr. 
W. van 't Spijker in het RD van 31 oktober jl., in 
het kader van Hervormingsdag. Ik citeer: 'Het is 
geen eis van actualisme of pragmatisme die ons 
wordt voorgehouden. Het is een voorwaarde die 
Gods eigen Woord ons stelt en die beslist over 
de vraag of wij echt gereformeerd zijn en willen 
blijven. Willen wij het waarlijk worden, dan is de 
kerkelijke eenheid van de gereformeerden in dit 
land inderdaad het eerste artikel dat zonder man· 
keren volgt uit inderdaad al de artikelen van ons 
algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.' 

Een vraag 

Behartigenswaardige taal. Ook 
al leverde het Van 't Spijker een wat 
wrange reactie op van de hervormde 
predikant dr. C.A. van der Sluijs (RD 
van 8 november 2002). Was Van 't Spij
ker niet bezig in troebel 'SoW-water ' 
te vissen? Een waardige reactie van 
prof. Van 't Spijker volgde, waarin 
hij het vermoeden van Van der Sluijs 
weerlegde. 'Slechts kan ik niet laten 
om het belang van eenheid onder 
gereformeerden te benadrukken' (RD 
van 9 november 2002). Inderdaad, zo 
kennen we prof. Van 't Spijker. Zijn 
artikel in het RD van 31 oktober lag 
dan ook helemaal in de lijn van wat 
hij eerder schreef in het NO van 5 
augustus 2002. Ook daar ging hij in op 
de uitdrukking 'Semper reformanda', 
met als conclusie: 'Wil men echt gere
formeerd zijn, dan is er werk aan de 
winkel. Maar dat werk kan alleen daar 

1 
tekende hem over zijn bijdragen in 
WooRD OP SCHRIFT zal stellen. Ergens in 
de eerste maanden van het volgend 
jaar - als de Here het goed vindt - zal 
dit gesprek in ons blad plaatsvinden. 
We hopen op een open gedachtewis-
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seling, waarin we met elkaar verder 
komen. Onder Gods zegen. 

In gesprek met de 
Gerei ormeerde 
Gemeenten? 

gedaan worden, als men wil worden 
wat men is. En men is het alleen wan
neer men het (Calvijn zegt: hoe langer 
hoe meer) wil worden, samen met 
allen die dit ook begeren.' 

Juist omdat de taal van prof. Van 
't Spijker zo behartigenswaardig is, 
klemt de vraag die ds. Joh. de Wolf 
in het NO van 4 november 2002 stelt. 
Hij doet dat in de bespreking van een 
prekenbundel van C.G. Vreugden-
hil, predikant van de Gereformeerde 
Gemeente te Groningen. De Wolf heeft 
zijn aanmerkingen op deze preken. 
Ze zijn vrij lang en zitten vol met uit
weidingen. Op willekeurige manier 
wordt er van alles bijgesleept. Ook 
wordt er nogal eens 'vergeestelijkt'. 
De sprong van tekst naar toepassing is 
vaak wonderlijk en toevallig. Toch is 
de eindconclusie positief: 'De preken 
van Vreugdenhil kan ik inhoudelijk 
van harte beamen. Bij zo'n boek vraag 
je je af: zou de volgende vrijgemaakte 
synode toch niet eens moeten probe
ren oriënterende gesprekken met de 
Gereformeerde Gemeenten te begin
nen?' 

Om deze vraag is het mij hier 
begonnen. Deze ligt in de lijn met 
het eerdere pleidooi van prof. dr. J. 
Douma in HoE GAAN WIJ VERDER? ONT
WIKKELINGEN IN DE GEREFORMEERDE KERKEN 

(VRIJGEMAAKT), wanneer hij schrijft: 'Ik 

------
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meen dat er genoeg reden is om ook 
met de Gereformeerde Gemeenten 
contact op te nemen. Wie weet wat er 
uit plaatselijke contacten en op lande
lijk niveau nog kan gebeuren. En wie 
weet of er bij velen uit hun kring niet 
evenzeer het verlangen leeft om tot 
een federatie van gereformeerde ker
ken te komen als bij ons!' (p. 174). 

Perspectief 

Het is goed dat vrijgemaakt 
gereformeerden de Gereformeerde 
Gemeenten op een serieuze manier in 
the picture hebben. Vaak komt men 
niet verder dan een karakterisering 
als 'zwartekousenkerken'. Wat ik nou 
nooit zo'n aardige typering vind. Net 
zo onaardig als je onze kerken zou 
aanduiden als 'spijkerbroekenkerken', 
om maar eens een onder ons populair 
kledingstuk te noemen. 

Toch ben ik niet optimistisch over 
het perspectief van eventuele samen
sprekingen tussen de Gereformeerde 
Kerken en de Gereformeerde Gemeen
ten. Om te beginnen denk ik dat men 
er daar echt niet op zit te wachten. 
Sinds G.H. Kersten het 'neocalvinisme' 
in de ban heeft gedaan, kijkt men met 
het nodige wantrouwen naar ons. Wat 
hoor je bij vrijgemaakt gereformeerden 
over bekering en wedergeboorte? Wat 
over bekeerde en geroepen predikers? 
De gemeentebeschouwing verschilt 
als dag en nacht. Niet het verbond 
is bij de Gereformeerde Gemeenten 
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het uitgangspunt, maar de wederge
boorte. Ook bij iemand als ds. C.G. 
Vreugdenhil werkt dat door. Bepaald 
geen 'ultrafiguur ', integendeel. Maar 
bij een spreekbeurt voor vrijgemaakt 
gereformeerden kwam de aanspraak 
'broeders en zusters' niet over zijn lip
pen. Het bleef bij 'vrienden'. Zelfs in 
zijn eigen gemeente bleek hij - desge
vraagd - spaarzaam met de aanspraak 
'broeders en zusters'. 

Wat m.i. bij voorbaat het perspec
tief voor mogelijke samensprekingen 
vertroebelt, zijn de leeruitspraken van 
1931 in de Gereformeerde Gemeenten. 
Het verbond wordt beheerst door de 
verkiezing, zo heet het daarin. Zo lang 
deze leeruitspraken van kracht zijn, 

Het blad Dienst • het blad voor de ambtsdragers 
onder ons· bestaat vijftig jaar. Dat is een geluk· 
wens waard. Ter gelegenheid van dit jubileum 
S<hreef men een prijsvraag uit om een nieuwe 
schets voor het ambt in de 21 e eeuw te ontwerpen. 
Eveneens werd er in Kampen een symposium 
gehouden over vernieuwing van het ambt. 

Continu1leit 

Het is niet de bedoeling om in het 
kader van deze Kroniek in te gaan op 
de concrete resultaten van de prijs
vraag en het symposium. Daarvoor 
bieden de krantenberichten te weinig. 
Eerst moeten de teksten worden afge
wacht. Wel geven de berichten in de 
krant aanleiding tot enig commentaar. 

Met enige verbazing las ik dat 
na de prijswinnaar - een broeder uit 
Hoogezand - aan de synodaal-gere
formeerde predikant M. Noorloos de 
tweede plaats werd toegekend. Ben ik 
nou zo ouderwets dat ik niet begrijp 
hoe aan een prijsvraag van een gerefor
meerd blad voor gereformeerde ambts
dragers een synodaal-gereformeerd 
predikant meedoet? Het spijt mij om 
bij dit jubileum een kritisch geluid te 
moeten laten horen. Maar principieel-

1 
heeft een echt gesprek weinig kans. 
Men begint daar met gebonden han
den. Zo men al het gesprek begint. 

Alleen, is er aan onze kant - buiten 
ds. De Wolf en prof. Douma - werke
lijk verlangen naar gesprek en contact 
met de Gereformeerde Gemeenten? 
Ik vraag het mij af. Zwaar en somber. 
Dat is als regel het beeld dat we van 
hen hebben. Toch, denken we aan ker
kelijke eenheid van alle gereformeer
den in dit land, dan mogen we niet bij 
voorbaat de Gereformeerde Gemeen
ten vergeten, al vrees ik dat de bar
rière tussen hen en ons onoverkome
lijk is. Ook daar heeft de Here zijn kin
deren. Ook daar breekt regelmatig de 
kracht van het reformatorische denken 
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door veel schematiek heen. Boven
dien, al is - helaas! - een bepaalde 
denklijn vanuit de gereformeerde 
scholastiek en van de Nadere Refor
matie kerkelijk gecanoniseerd, beide 
stromingen hebben hun plaats in een 
gemeenschappelijke traditie. Ook 
op het gebied van de levenswandel 
konden vrijgemaakt gereformeerden 
nog wel eens iets leren van hun broe
ders en zusters in de Gereformeerde 
Gemeenten. Nee, niet kritiekloos. Bij 

hen dreigt het gevaar van veruitwen
diging en wetticisme. Maar slaan wij 
soms niet naar de andere kant door? 
Ook hier blijken we echt elkaar als 
gereformeerden nodig te hebben! 

Op weg naar een nieuwe 
ambtsvisie 

kerkelijk heb ik hier moeite mee. 

Met name echter wil ik iets opmer
ken naar aanleiding van de uitspraak 
van br. J.W. Kooiman, eindredacteur 
van het blad, gemaakt in het NO van 
31 oktober 2002. Daar is geen correctie 
op gekomen, dus ik neem aan dat ik 
van de juistheid van deze uitspraak 
mag uitgaan. 'De huidige invulling 
van het ambt is gebaseerd op de 
ruim vierhonderd jaar oude visie van 
Calvijn .... Het is echter maar zeer 
de vraag of die structuur ook nog 
geschikt is voor deze tijd. Zeker nu 
we zien dat steeds meer ambtsdragers 
hun taak te zwaar vinden, moeten we 
ons afvragen of de Here het vandaag 
nog wel zo wil.' 

Even voor de duidelijkheid. Onge
twijfeld heeft het denken van Calvijn 
heel wat bijgedragen aan de gere
formeerde visie op en invulling van 
het ambt. Voor de volledigheid moet 
erbij gezegd worden dat iemand als 
Bucer een misschien nog wel grotere 
bijdrage heeft geleverd. Maar dit ter-

-
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zijde. Waar het mij vooral om gaat, is 
dit. Het antwoord op de vraag: hoe 
wil de Here dat wij het ambt bedie
nen?, wordt primair bepaald door wat 
Hij daarover zegt in de Schrift. Bij alle 
nadenken over de invulling van het 
ambt heeft dat het beslissende start
punt te zijn. 

Dat neemt niet weg dat het een 
legitieme zaak is om vanuit dit start
punt naar een hedendaagse invulling 
van het ambtelijk werk te kijken. De 
schriftgegevens krijgen in een concrete 
situatie gestalte. Zo is het ook gegaan 
in de tijd van de reformatoren. De 
opzet van het ambt kreeg een schrif
tuurlijke onderbouwing. Tegelijk is 
er een tijdbepaalde vormgeving. Je 
loopt niet rechtstreeks vanuit de Bijbel 
naar de ons bekende ambtsdragers 
toe. Toch is het te sterk gezegd dat de 
ons bekende ouderling nergens in de 
Schrift voorkomt. Er loopt wel degelijk 
een lijn van de oudsten uit 1 Timoteüs 
3 naar de ons bekende ouderling. Al 
gaat het niet om een rechtstreekse lijn. 
Hier is ook een stuk historische vorm
geving! 

Dat geeft ruimte voor een eigen
tijdse invulling. Maar dan inderdaad 
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met de Schrift als uitgangspunt. En in 
het besef dat wij niet de eersten zijn, 
die de Schrift lezen en bestuderen. De 
reformatoren ontdekten in de Schrift 
een drietal brandpunten voor de 
bediening van het ambt: onderwijs, 
regering en dienstbetoon. Voor een 
gerefohneerde ambtsvisie lijken mij 
deze bijbels-reformatorische kernen 
onopgeefbaar. Wat dat betreft, zijn 
de bijdragen van Bucer en Calvijn 
allerminst verouderd, ook niet na vier
honderd jaar! Laat alle zoeken naar 
vernieuwing in principiële continuïteit 
staan met deze kernen. Per slot van 
rekening is het Woord van God niet bij 
ons begonnen en heeft het niet alleen 
ons in de 21e eeuw bereikt. Van harte 
hoop ik dat bij alle bezinning het boek 
van prof. dr. C. Trimp, MINISTERIUM. 

EEN INTRODUCTIE IN DE REFORMATORISCHE 

LEER VAN HET AMBT (Groningen 1982) 
niet vergeten wordt. 

Wensen 

Graag verbind ik hieraan nog een 
tweetal wensen. Mijn moeite met het 
meedoen aan de prijsvraag van het 
blad DIENST door een synodaal-gere
formeerd predikant hoef ik niet te 
herhalen. Dat wil niet zeggen dat ik 
wil pleiten voor alleen maar een intern 
vrijgemaakt gereformeerde bezinning 
op de invulling van het ambt in de 21 • 

Het kan u niet antgaan zijn, de vandst van een 
kalkstenen beenderkistje, met daarap de inscrip
tie 'Jakobus, zoon van Jozef, broer van Jezus'. 
Niet alleen het ND, RD en het dagblad Trouw 
gaven er meerdere keren aandacht aan. Zelfs 
bij een neutrale krant als het Algemeen Dagblad 
(AD van 2 november 2002) was dat het geval. 
De combinatie van namen is ook opvallend. Uit 
het Nieuwe Testament kennen we een Jakobus 
als zoon van Jozef en als broer van de Here 
Jezus. Dit zou wel eens zijn 'knekel kist' (de term 
is van K. van Bekkum, ND van 2S oktober 2002) 
kunnen zijn. Dan gaat het tevens om de oudste 
archeologische vondst met de naam van onze 
Heiland. 

8ljno een._ dlocon.re voorlkllllng 

Een 'hèrlJtwondellng .i- JOO .....,.,_. 

LeYMdcontKt(l!l47-1948) 

KerlleNfuWChtln 19-48en 1996 

--
november 

eeuw. Integendeel. Als Gereformeerde 
Kerken in Nederland zoeken wij ker
kelijke eenheid met de Christelijke 
Gereformeerde Kerken. Ik zou ervoor 
willen pleiten om de bezinning op 
het ambt dan ook vooral samen met 
hen te doen. Ook daar denkt men na 
over de opstelling als ambtsdrager 
in de maatschappij van vandaag (zie 
de artikelen rond de laatstgehouden 
conferentie van christelijke gerefor
meerde ambtsdragers in het NO van 
9 en 11 november 2002 en het RD van 
11 november 2002; in alle drie kran
tenkoppen wordt gesproken over 'vra
gen': grote vragen, moeilijke vragen, 
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moderne vragen). Als je elkaar in de 
Here (h)erkent en serieus uit bent op 
kerkelijke eenheid, laat dat dan ook 
in de praktijk blijken. Doe samen wat 
je samen kunt doen. Overigens geldt 
dat voor mijn gevoel niet alleen ten 
aanzien van het ambt, maar ook van 
het kerkrecht en de liturgische bezin
ning. Maar zo hebben wij nieuwe vrij
gemaakt gereformeerde eigenheden 
gecreëerd, die eerder de afstand bevor
deren dan het samengaan. Zowel van
uit principieel als praktisch opzicht 
dring ik aan op meer gezamenlijkheid 
met de christelijke gereformeerden. 
Misschien werkt dat voor ons besef 
wat remmend. Maar de winst is toch 
groter dan dit mogelijk verlies. 

Een tweede wens betreft de inhoud 
van het blad DIENST. Het blad reikt 
veel waardevolle informatie aan, 
waarmee je als ambtsdrager je winst 
kunt doen. Wel is voor mijn gevoel de 
laatste jaren de nadruk op informatie 
rond de praktijk van het ambtsdrager
zijn wat onevenredig groot gewor
den. Vandaar mijn wens om naast 
de praktische toerusting weer meer 
aandacht te geven aan een stuk gees
telijke toerusting. Instructie vanuit de 
Schrift hoe de Here met zijn kinderen 
omgaat. Een ambtsdrager moet niet 
alleen weten hoe, maar ook wat hij te 
zeggen heeft. 

Jozef en Marcus 

'Christeliik maakwerk' 

De geleerden zijn het er niet met 
elkaar over eens of het hier werkelijk 
gaat om de ons bekende Jakobus uit 
het Nieuwe Testament. Tussen haak
jes, die discussie is minder belangrijk 
dan zij lijkt. Het bestaan van de Here 
Jezus behoeft geen buitenbijbels 
bewijs. Daarvoor hebben we aan de 
Schrift genoeg. Die hangt niet van 
archeologische vondsten af. Vondsten, 

Kroniek H.J.C.C.J. Wilschut 
-

die steeds voorwerp van interpretatie 
zijn, waarover discussie mogelijk blijft. 
Absolute uitspraken zijn dan niet aan 
de orde. Laat staan dat je er geloofsze
kerheden op zou kunnen bouwen. 

Toch vraag ik uw aandacht voor 
een onderdeel uit deze discussie. De 
Leidse nieuwtestamenticus prof. dr. 
H.J. de Jonge heeft de beenderkist 
'met een aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid' een vervalsing 
genoemd. Zijn redenering is als volgt: 
Jozef komt als Jezus' vader pas voor in 
de evangeliën van Lucas en Matteüs. 
Het oudste evangelie, dat van Marcus, 
vermeldt Jozef nog niet. Volgens De 
Jonge is het niet erg waarschijnlijk dat 
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het evangelie naar Marcus, dat vol
gens hem dateert van 70 na Christus, 
Jozef niet kent en een beenderkistje, 
dat gedateerd moet worden rond 63 
na Christus, wel. Het kistje is dan ook 
vermoedelijk 'christelijk maakwerk' 
uit de tijd nadat Lucas en Matteüs hun 
evan�eliën schreven (zie RD van 26 
oktober en 9 november 2002; zie ook 
TROUW van 4 november 2002). 

Theologisch vakwerk? 

Bij het verhaal van prof. De Jonge 
zijn de nodige kanttekeningen te 
maken. Over de datering van het 
evangelie naar Marcus kun je twis
ten. Prof. dr. J. van Bruggen komt uit 
rond het midden van de eerste eeuw 
of niet lang daarna, al acht hij een 
nadere datering voor de uitleg van 
dit evangelie niet zo belangrijk (MAR
CUS. HET EVANGELIE VOLGENS PETRUS, 
CNT derde serie, Kampen 1988, p. 21). 
In ieder geval moet niet uitgesloten 
worden dat het evangelie van Marcus 
nog voor het jaar 63 geschreven is. 

Van meer belang is, dat De Jonge 

Wanneer dit blad verschijnt, is het jaar 2002 

zo goed als voorbij. Een typering van het jaar 
als geheel is op dit moment niet goed mogelijk. 
Daarvoor sta je er nog te dichtbij. Toch kijk je 
onwillekeurig terug. En probeer je een voorlopige 
balans op te maken. 

Wat de persoonlijke levensge
schiedenis betreft, valt die balans 
voor ieder anders uit. Sommigen 
kunnen terugzien op een jaar dat 
overwegend positief was. Anderen 
komen tot een minder positieve slot
som en zien terug op een zwaar jaar. 
Gelukkig, wij hebben een God die 
zijn kinderen in voor- en tegenspoed 
helpend en zorgend nabij is. Dat 
steekt als geloofsslotsom boven alle 
verdere deelconclusies uit. 

In de internationale politiek pro
fileerde president Bush zich met zijn 
strijd tegen het terrorisme. Op dit 

1 
suggereert dat Marcus helemaal geen 
Jozef kent. Dit in tegenstelling tot Mat
teüs en Lucas. Hebben die dan soms 
de figuur van Jozef bedacht? Ik vind 
het van schriftkritische beperktheid 
getuigen, dat je uit het feit dat Marcus 
Jozef niet noemt, concludeert dat hij 
hem dus niet kent. Alleen al uit logisch 
standpunt is dat te kort door de bocht. 

Een beenderkistje 

Bovendien laat Marcus' stilzwijgen 
zich goed verklaren. De intieme fami
liegeschiedenis rond Jezus' geboorte 
blijft als geheel buiten beeld, en daar
mee Jozef. Ook heeft het er alles van 
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dat Jozef al overleden was, toen Jezus 
met zijn publieke optreden in Israël 
begon. Dat maakt begrijpelijk dat in 
Marcus 6:3 gevraagd wordt: Is dit niet 
de timmerman, de zoon van Maria?, 
terwijl Jozef ongenoemd blijft. Het is 
maar net hoe welwillend je het evan
gelie leest. 

Het is trouwens nog maar de 

yraag of het evangelie van Marcus 
in tijdsvolgorde aan dat van Matteüs 
en Lucas voorafgaat. Het kan. Maar 
hoeft beslist niet (zie J. van Bruggen, 
t.-iATIEüS. HET EVANGELIE VOOR ISRAËL, 
(:NT derde serie, Kampen 1990, p. 
12, zie ook p. 14; zie van dezelfde 
tchrijver LUCAS. HET EVANGELIE ALS 
fOORGESCHIEDENIS, CNT derde serie, 
p. 21). Dat maakt De Jonges con
llusie over Jakobus' beenderkist 
�ns te meer dubieus. Waarmee nog 
hiets beslist is over de echtheid van 

de beenderkist. Maar wel over het 
gewicht van De Jonges argumentatie. 
Theologisch vakwerk? Niet echt. 

Bii de iaarwisseling 

moment is de oorlogsdreiging rond 
Irak even uit de lucht. Maar voor hoe 
lang? In de nationale politiek beleef
den we een roerig jaar, helemaal na de 
moord op Pim Fortuyn. Het sinds de 
verkiezingen van mei gevormde kabi
net is alweer gesneuveld. En menig 
politiek leider zag zich genoodzaakt 
op te stappen. Ook binnen de christe
lijke politiek kwam beroering rond het 
lijsttrekkerschap van Kars Veling, die 
inmiddels de Tweede Kamer verlaten 
heeft. Het is hier niet de plaats om de 
gang van zaken te beoordelen. Wel 
wil ik graag respect uitspreken voor 
de integere manier waarop Veling met 
deze in het bijzonder voor hem pijn
lijke situatie omging. Een voorbeeld 
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van ootmoed en zelfverloochening. 
Jammer dat tegenstanders in deze 
discussie elkaar meer dan eens te lijf 
gingen met het etiket 'onchristelijk'. 
Ook die ander wil christen zijn. Dat 
sluit verschil van mening en kritiek 
op die ander niet uit. Maar dan over 
'onchristelijk' spreken is een station te 
ver. 'Koppel persoonlijke mening niet 
aan bijbelse norm', schreef Tj.E. van 
Bruggen in het ND van 6 november 
2002. Het is mij uit het hart gegrepen! 

In kerkelijk Nederland blijven de 
SoW-kerken worstelen met het pro
ces van eenwording. Steeds luider 
klinken zowel in hervormde als syno
daal-gereformeerde kring geluiden 
van mensen en kerken die dit proces 
niet mee willen maken. Tot over de 
naamgeving toe blijft er verschil van 
mening. Geen wonder als er geen 
echte gemeenschappelijke identiteit 
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is in het Woord van de Here en een 
schriftuurlijke confessie. 

Als Gereformeerde Kerken in 
Nederland zien we terug op een syno
dejaar. De Generale Synode van Zuid
horn mocht - op de zaken rond '1967' 
na - h<iar werkzaamheden afronden. 
Ook wat de synode betreft, is het nog 
te vroeg om tot een afgerond totaal
oordeel te komen. Met dankbaarheid 
mag de goede sfeer vermeld worden. 
Tegelijk kwam de menselijke kwets
baarheid aan het licht. Voorlopig heb
ben de kerken de handen vol aan het 
toetsen van de genomen besluiten. 
Schrift, belijdenis en kerkorde vor
men de meetlat. Daarop mogen we 
elkaar aanspreken. Daaraan mogen 
we elkaar houden. Al hoort het niet 
bij onze officiële naam, laat het wel 
onze faam zijn: gereformeerde kerken, 
onderhoudend art. 31 KO. 

Dat neemt niet weg dat er veel 
zorg en verontrusting is binnen de 
Gereformeerde Kerken in Nederland. 
Polarisatie en aan tegenovergestelde 
zijden veel verdriet. Soms is het aantal 
onttrekkingen verbijsterend. Om over 
de geestelijke verwarring nog maar te 
zwijgen. 

Laten we de mooie dingen niet 
vergeten. Hoe velen de strijd van het 
geloof strijden. Hoe er blijdschap is 
in het dienen van de Here. Jeugd, 

We leven naar het kerstfeest toe. Opnieuw zu� 
len we vieren dat onze Heiland geboren is. Hij 
kwam in deze wereld om te dienen. Dat heeft Hij 
zelf gezegd. De apostel Paulus schrijft aan de 
gemeente in Filippi dat Hij de gestalte van een 
dienstknecht heeft aangenomen (Fil. 2). Daar
aan is te zien wat Hem bezielde. En de apostel 
verbindt daar de oproep aan, dat deze gezindheid 
ónze mentaliteit moet zijn: de gezindheid van een 
knecht. Het is in onze tijd geen overdaad om ons 
daarop te bezinnen. 

Laat ik eerst met een paar voor
beelden illustreren hoezeer we in onze 
cultuur aan deze mentaliteit behoefte 
hebben. 

1 

gemotiveerd om het Evangelie naar 
buiten toe uit te dragen. Trouwe 
ambtsdienst. En elke zondag de dienst 
van het Woord, van het gebed en van 
de lofprijzing. De zaak van de kerk en 
de zaak van ons leven zijn in Christus 
Gods zaak. Bij Hem kan het niet stuk. 

In de richtlijnen van de Classis 
Assen voor de kerkvisitatie wordt 
aan de kerkenraden gevraagd om 
een sterkte/ zwakte-analyse van het 
gemeentelijk leven te geven. Bij de 
voorbereiding van de visitatie kwam 
de kerkenraad te Assen-Zuid, waar
binnen ik dienen mag, tot een con-

Dienen 

Vaak is de klacht te horen, dat 
mensen tegenwoordig zo weinig res
pect hebben voor elkaar. Dat is eigen
lijk ook geen wonder. De radioluiste
raar en de tv-kijker worden herhaalde
lijk 'vergast' op de respectloze manier 
waarmee over mensen gesproken 
wordt. Het gebeurt onder het mom 
van vermaak, maar deze 'humor' is 
een regelmatige voeding voor een res
pectloze omgang met elkaar. 

Gebrek aan respect komt heel grof 

----- -- -

Thema J.W. van der Jogt 
-
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clusie die ik u graag doorgeef, omdat 
die in feite voor elke gemeente geldt. 
Zwakke punten hebben we vele. Men
selijk tekort. Gebrek en zonde. Maar 
ons sterke punt is, dat de Here bij ons 
wonen wil. Ik besef het, per plaatse
lijke gemeente is een meer specifieke 
analyse mogelijk. Toch wilde ik u deze 
algemene conclusie niet onthouden. 
Dit geeft zwakke kerkmensen troost 
bij het terugkijken op het jaar 2002. En 
moed bij het vooruitzien naar het jaar 
2003. 

Afgesloten op 21 november 2002. 

tot uiting in wat vandaag als 'zinloos 
geweld' betiteld wordt. Wanneer we 
ons indenken hoe het in z'n werk gaat, 
dan zien we een dader die boos, om 
niet te zeggen woedend is. Hij gaat in 
een ongeremde heftigheid tekeer tegen 
het slachtoffer. Het is pure kwaad
aardigheid. Hij braakt allerlei scheld
woorden uit en schuttingtaal. Anders 
gezegd: het is de koude realiteit die 
Paulus met een paar woorden voor 
ons neerzet in Kolossenzen 3:8: toom, 
heftigheid, kwaadaardigheid, laster 
en vuile taal. Met deze mentaliteit ben 
je zo vervuld van jezelf, dat je geen 
respect en geen ruimte voor een ander 
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meer hebt. Laat staan dat je een die
naar van die ander zou willen zijn. 

Komt deze op zichzelf gerichte 
instelling niet op andere wijze uit in 
de openlijke hebzucht en de groot
heidswaan van onze kapitalistische 
samenleving? Je leest over de exor
bitante verrijking van topmanagers 
uit het bedrijfsleven. Maar ook hoor 
je over kostbare investeringen die 
grote ondernemingen nog 
groter zouden maken. Wat 
werd er van de zgn. 'nieuwe 
economie' niet verwacht! 
Die verwachtingen bleken 
lucht. Maar wel hoor je dat 
astronomische bedragen aan 
schuld moeten worden afge
schreven om de ondergang 
af te wenden. Grootheids
waan en hebzucht komen 
voor de val. 

In het klein valt te signa
leren dat veel mensen liever 
kiezen voor een betaalde 
baan, dan voor het dienen 
door belangeloze zusterhulp 
of onbetaald vrijwilligers
werk. 

We beleven een sterk 
individualisme. Iedere mens 
staat op zichzelf. Econo
misch moet ieder individu 
zelfstandig zijn. Mensen 
worden niet meer gezien 

1 
Zichzelf gegeven 

De mentaliteit van de Heiland van 
kerst wordt helder belicht in Filippen
zen 2. 'Die in de gestalte Gods zijnde, 
het Gode gelijk zijn niet als een roof 
heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd 
heeft, en de gestalte van een dienst
knecht heeft aangenomen, en aan de 

Reeds over de kribbe valt de schaduw van het kruis. 
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Maar hoe dat ook zij, we blijven voor 
het wonder staan dat de Zoon van 
God Zich niet te hoog achtte om mens 
te zijn en als dienstknecht Zichzelf te 
openbaren. Hij heeft Zichzelf 'ontle
digd'. Of dat nu wil zeggen dat Hij 
de heerlijkheid opgaf die Hij voor 
zijn menswording bezat, dan wel 
dat het erom gaat dat Hij Zich niet 
als God liet gelden - het wil beide 

keren zeggen dat Hij Zichzelf 
gegeven heeft om te dienen. 
Hij heeft Zich 'voor ande-
ren ter beschikking gesteld' 
(Floor, p. 99). En dat deed Hij 
door gehoorzaam te zijn. In 
gehoorzaamheid diende Hij 
God. Zo werd Hij knecht. Hij 
diende als de minste der men
sen. Zo diende Hij tot in de 
kruisdood. Dat was de diepste 
liefdedienst die de Zoon van 
God voor ons heeft verricht. 

Het is deze zelfovergave 
die ons van alle zelfzucht 
verlost en die ons wordt voor
gehouden als voorbeeld van 
een betere mentaliteit en een 
ander gedrag: de gezindheid 
van Christus. 

Dienen als leefstiil 

Wie de gezindheid van 
Christus heeft, krijgt het 
dienen als leefstijl. Een mens 
wordt slaaf, dienstvaardig en 
gehoorzaam. Op vele plaatsen 
laat de Here Jezus deze stijl 
aan zijn discipelen zien. We 

hoeven dan alleen maar te 

in de samenhang van een 
levensverband dat door God 
gegeven is. Dan is het geen 
wonder dat men zich niet 
verantwoordelijk voor elkaar 
voelt, maar alleen nog betrok
ken is op zichzelf. Zou in dat 
klimaat de dienstbaarheid niet 
verdwijnen? 

Houtsnede van Johan Meise, uit: K. Schilder e.a. 'T HOOGFEEST 
NAAR DE SCHRIFTEN 

denken aan de vele gelijkenis
sen over het koninkrijk van 
God, waarin Hij de kinderen 
van God vergelijkt met slaven Soms zie je de dienstbaar-

heid zelfs als karikatuur: mensen die 
zeggen dat ze het landsbelang dienen. 
Intussen gebruiken ze de publieke 
zaak als podium voor hun eigen 
eerzucht. Egotripperij als dienaar ver
momd. Is dat niet het ultieme bederf 
van de dienstbaarheid? 

Deze voorbeelden geven geen com
pleet beeld van onze samenleving. Wel 
tekenen ze een mentaliteit die domi
nant aanwezig is. Ze staat mijlenver af 
van de gezindheid van de Heiland die 
in Betlehem geboren is. In zo'n cultuur 
kunnen we als christen alleen maar 
dienstbaar leven, wanneer we die 
gezindheid steeds voor ogen hebben. 

mensen gelijk geworden is. En in zijn 
uiterlijk als een mens bevonden, heeft 
Hij Zich vernederd en is gehoorzaam 
geworden tot de dood, ja, tot de dood 
des kruises.' 

Je kunt er van mening over ver
schillen of de apostel in deze verzen 
denkt aan de komst van de Zoon van 
God in het vlees. Zo vatten o.m. de 
kanttekenaars van de Statenverta
ling het op. Ook S. Greijdanus betrekt 
deze woorden op de menswording 
van Gods Zoon. Dr. L. Floor stelt in 
zijn nieuwe commentaar op de brief 
aan de Filippenzen, dat het hier gaat 
om de manier waarop Christus Zich 
onder de mensen gepresenteerd heeft. 

die hun heer dienen. 
Wie denkt hier ook niet aan de 

affaire waarin de vrouw van Zebedeüs 
bij de Here Jezus komt, en voor Johan
nes en Jakobus de twee eerste plaatsen 
in zijn koninkrijk claimt. Naar aanlei
ding daarvan maakt de Here duidelijk 
dat de stijl van zijn koninkrijk totaal 
anders is dan die van de wereld. 'Wie 
onder u groot wil worden, zal uw die
naar zijn en wie onder u de eerste wil 
zijn, zal uw slaaf zijn.' Hij stelt Zich
zelf ten voorbeeld. Hij is niet gekomen 
om Zich te laten dienen, maar om te 
dienen en zijn leven te geven als los
prijs voor velen (Mat. 20:20-28). 

De leerlingen van de Here mogen 
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zichzelf ook geen 'leider' laten noe
men, 'want één is uw leidsman, de 
Christus. Maar wie de grootste onder 
u is, zal uw dienaar zijn.' En dan 
verkondigt de Here wat in het Oude 
Testament in allerlei variaties al naar 
voren komt: 'wie zichzelf verhoogt zal 
verneäerd worden en al wie zichzelf 
vernedert, zal verhoogd worden' (Mat. 
23:10-12; verg. o.a. het lied van Hanna, 
1 Sam. 21 ; Jes. 2 en psalmen als Ps. 
33, 75, 113, 145 en 147). Het is ook 
de toonzetting waarmee Maria haar 
loflied zong: over God, die naar haar 
omzag in haar lage staat en die hoog
moedigen in hun overleggingen heeft 
verstrooid en machtigen van de troon 
gestort, maar die eenvoudigen heeft 
verhoogd en hongerigen met goederen 
heeft vervuld. 

Uit dit onderwijs komt naar voren 
dat dienen in nederigheid de leefstijl 
is in het koninkrijk van God. De Here 
Jezus liet dat op indrukwekkende 
wijze zijn leerlingen voelen, toen Hij, 
voorafgaand aan het laatste pascha, 
zijn kleren aflegde en hun voeten ging 
wassen. Hij verklaarde die opmer
kelijke daad met deze woorden: 'Gij 
noemt Mij Meester en Here, en gij zegt 
dat terecht, want Ik ben het. Indien nu 
Ik, uw Here en Meester, u de voeten 
gewassen heb, behoort ook gij elkan
der de voeten te wassen; want Ik heb 
u een voorbeeld gegeven, opdat ook 
gij doet, gelijk Ik u gedaan heb' Goh. 
13). 

Deze dienende houding is een zeer 
afwijkende leefstijl. Dat blijkt alleen al 
hieruit dat de Here Jezus zijn leerlin
gen er herhaaldelijk op moest wijzen. 
Het valt ook op dat de apostel Pau
lus niet alleen de Filippenzen op de 
gezindheid van de Here Jezus wijst. 
In nagenoeg al zijn brieven komt het 
dienen als de leefstijl van de gemeente 
terug. Kennelijk was dienstbaarheid 
niet vanzelfsprekend voor de gemeen
ten in de wereld van die tijd. 

Dat wordt wel toegeschreven aan 
de Griekse cultuur. Daarin stonden de 
vrijheid en het recht om over je eigen 
leven te beschikken, hoog genoteerd. 
Het slavenbestaan werd als minder
waardig beschouwd. Dienen is dan 
niet in tel. Maar zou dit zo cultureel 
gebonden zijn? Is de moderne mens 
dan wel van zins om een dienaar van 
anderen te zijn? Is het niet van alle tij
den en alle culturen dat we erg gericht 
zijn op onszelf, meer dan op onze 
naaste? In het begin van de wereld 

1 
valt het al op dat Adam de schuld van 
de zonde naar zijn vrouw toeschuift. 
Is hij daarin niet op zijn eigen belang 
gericht ten koste van zijn meest nabije 
naaste, zijn eigen vrouw? Dat getuigt 
allerminst van een dienende mentali
teit! 

Christus kwam om te dienen. Hij 
kwam niet voor niets. We moeten het 
altijd weer van Hem leren wat het is 
om dienaar te zijn. 

Liefde 

In Filippenzen 2 en in zijn andere 
brieven geeft de apostel voor deze 
dienende leefstijl een aantal praktische 
aanwijzingen. Zonder dat ik een vol
ledige schets wil geven, zijn er wel een 
paar hoofdlijnen te trekken. 

Deze stijl wordt in de eerste plaats 
gekenmerkt door de liefde. We wor
den vanuit de gezindheid van Chris
tus aangespoord om 'één te zijn in lief
debetoon', zoals het in onze vertaling 
staat. Hoewel Paulus niet het woord 
liefdebetoon schrijft, is wel duidelijk 
dat hij niet een liefdesgevoel bedoelt, 
of prachtige liefdesverklaringen. Het 
gaat om liefde die mensen samen
bindt. Voorop gaat immers de eensge
zindheid. En het 'één in liefde' wordt 
gevolgd door de eenheid van streven. 
Het gaat kennelijk om liefde metter
daad. Zo schrijft hij aan de Galaten dat 
ze elkaar moeten dienen door de liefde 
(Gal. 6). In dezelfde zin schrijft de 
apostel in Efeziërs 4 en Kolossenzen 3. 

Onwillekeurig komt hier het 
onderwijs van de Here Jezus over 
naastenliefde voor de aandacht. Ik 
denk aan de 'vuistregel' voor het 
liefhebben van onze naaste, die Hij 
gegeven heeft. 'Alles wat de mensen u 
doen, doe gij hun evenzo.' Zo hebben 
we onze naaste lief als onszelf. Het 
komt aan op wat je doet. In die daden 
ben je niet op jezelf betrokken. Je blik 
is gericht op de ander. Dat is de aard 
van echte liefde. Die zoekt zichzelf 
niet, schrijft Paulus in het 'hooglied 
van de liefde' (1 Kor. 13). 

En voor wie geldt deze liefde? 
Wie is onze naaste? Dat werd eens 
aan de Here gevraagd. Hij vertelt dan 
de gelijkenis over de barmhartige 
Samaritaan. Hij eindigt die vertelling 
met een wedervraag: wie is voor het 
mishandelde slachtoffer een naaste 
geweest? Het antwoord kan niet 
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anders zijn dan: 'Hij die hem barmhar
tigheid bewezen heeft.' De kring van 
deze liefde is niet beperkt tot hen die 
wij vanuit bekende relaties en voor de 
hand liggende liefdesverhoudingen als 
naaste erkennen. In principe is onze 
naaste iedereen. Iedereen voor wie wij 
door daadwerkelijke liefde en barm
hartigheid een naaste kunnen zijn. 

Er wordt vandaag veel over liefde 
gezongen. Talloze films worden 
gedraaid waarin liefdesverhoudingen 
worden gespeeld. Bladen worden 
gevuld met de laatste liefdesperikelen 
van beroemdheden en sterren. Maar 
relaties die als liefde worden gebracht, 
worden niet zelden door eigenbelang 
verbroken. Echte liefde is niet op zich
zelf gericht. Ze zoekt het belang van 
de geliefde en is tot alle liefdedienst 
bereid. 

Rivaliteit 

Met deze dienende liefde staat de 
rivaliteit op gespannen voet. Onze 
vertaling spreekt in Filippenzen 2 over 
'zelfzucht'. De oude vertaling noemt 
het 'twisting'. Dat klinkt ouderwets, 
maar het geeft beter de bedoeling 
van Paulus weer: twist of tweedracht. 
Dus rivaliteit. Zelfzucht kan daar wel 
een rol in spelen, maar aan dit woord 
hangt een heel scala van ondeugden 
die de christelijke liefde bederven. Om 
daar wat van te noemen: 

Waar rivalen tegenover elkaar 
staan, zijn beiden erop uit om hun 
eigen belang te verdedigen. Dan zul 
je de belangen van de andere par-
tij zoveel mogelijk negeren of zelfs 
beschadigen. Maar Paulus wijst erop 
dat we niet alleen op ons eigen belang 
bedacht moeten zijn, maar ook op dat 
van anderen (Fil. 2:4). 

Wanneer mensen rivalen voor 
elkaar zijn, verdraagt de één de ander 
niet. Je kunt niet met elkaar omgaan. 
Als je elkaar niet uit de weg gaat, laait 
bij het minste of geringste het twist
vuur op. Die sfeer proeven we ook als 
Paulus in Galaten 6 schrijft over het 
bijten en vereten van elkaar en - het 
klinkt ironisch - ervoor waarschuwt 
om elkaar niet te verslinden. De chris
telijke mentaliteit is heel anders. Zij 
leert ons om elkaar in liefde te verdra
gen (Ef. 4) en om de grieven die we 
tegen elkaar hebben, te vergeven (Kol. 
3). Zo is de liefde. Alles verdraagt zij 
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en alles vergeeft zij (1 Kor. 13). 
Rivalen zullen elkaar niet helpen 

of ondersteunen. Maar dat bedoelt 
de apostel wel, als hij zegt dat we 
elkaars moeilijkheden moeten dragen, 
of, beter weergegeven, dat we elkaars 
lasten moeten dragen ( Gal. 6). Uitvoe
rig laàt hij dat zien in 1 Korintiërs 12, 
waar hij schrijft over de gemeente als 
het lichaam met de vele leden. 

Hoort het ook niet bij de onder
linge rivaliteit om onszelf op te heme
len en de ander te kleineren? Praal
ziekte noemt Paulus het in Galaten 6. 
Daarmee tarten we elkaar. Het maakt 
jaloers. Het is precies wat de apostel in 
Filippenzen 2 afwijst als ijdel eerbejag 
(hij gebruikt hier hetzelfde woord als 
in Gal. 6). Liefde is toch niet jaloers en 
praalt toch niet (1 Kor. 13)? 

De gezindheid van de Here Jezus 
is daar precies het tegendeel van. Hij 
maakt ons nederig. Dan verheffen 
we ons niet meer boven elkaar, maar 
vinden we de ander uitnemender dan 
onszelf (Fil. 2). In Efeziërs 4 heeft de 
apostel het over / alle nederigheid'. Het 
is kennelijk een houding waarin je niet 
gauw tevreden bent, maar alle moge
lijke manieren zoekt om jezelf lager 
dan de ander te rangschikken. Deze 
nederigheid bewijst zich daarin, dat 
we onze naaste altijd willen dienen. 
Alle nederigheid staat tegenover alle 
rivaliteit. Of het moet rivaliteit zijn in 
de bereidheid om te dienen. 

Totaal anders 

Dit zijn een paar hoofdlijnen van 
onze christelijke mentaliteit en leefstijl, 
die vanuit Filippenzen 2 getrokken 
kunnen worden. Ze schetsen het beeld 
van christelijke dienstbaarheid. Deze 
schets kan verder ingekleurd worden. 

We hebben bijvoorbeeld niets 
gezegd over christelijke deugden als 
geduld, dat we nodig hebben om 
anderen te verdragen. De liefde is 
lankmoedig, zegt 1 Korintiërs 13. 

Dit geduld gaat gepaard met 
zachtmoedigheid. Dat is de instelling 
waardoor we niet hardvochtig over 
onze naaste oordelen en ons afwijzend 
tegenover hem opstellen. Het is dat 
we heel toegankelijk zijn en mild in 
onze mening. Daarbij hoort de vrien
delijkheid en de goedheid, woorden 
die al evenzeer spreken van een milde, 
open houding waarin we onze naaste 
op een royale manier tegemoet komen. 
En niet te vergeten: de barmhartig-

1 Nader Bekeken december 2002 

Houtsnede van Johan Melse, uit: K. Schilder e.a. 'T HOOGFEEST NAAR DE SCHRIFTEN. 

heid, de innerlijke ontferming. Een 
prachtig woord, zeker als we beden
ken dat van de Here Jezus gezegd 
wordt dat Hij met ontferming bewo
gen werd, toen Hij het verdriet van de 
weduwe van Naïn zag. En zijn ontfer
ming was meer dan emotie. Hij dééd 
iets. Hij troostte daadwerkelijk en 
schonk de weduwe haar zoon terug. Is 
dat niet de innerlijke barmhartigheid 
van God, die de oude Zacharias bij de 
geboorte van Johannes bezong? Die 
barmhartigheid leert ons om in een 
respectloze samenleving totaal anders 
te zijn. 

De respectloze manier waarmee 
mensen elkaar kunnen afmaken, 
typeerde ik in het begin met Kolos
senzen 3:8. De toorn, heftigheid, 
kwaadaardigheid, laster en de vuile 
taal zijn een smerig kleed dat we moe
ten uitdoen. In het vervolg beschrijft 
de apostel de nieuwe kleren die we 
mogen aantrekken. Als in een korte 
samenvatting komt daarin veel van 
wat we aanstipten, terug: 'Doet dan 
aan als door God uitverkoren heiligen 
en geliefden, innerlijke ontferming, 
goedheid, nederigheid, zachtmoedig
heid en geduld. Verdraagt elkaar en 
vergeeft elkaar indien de één tegen 
de ander een grief heeft; gelijk ook de 
Here u vergeven heeft, doet ook gij 
evenzo. En doet bij dit alles de liefde 
aan als de band der volmaaktheid.' 
Dienstbaarheid die zich op deze wijze 

uit, is het enige gewaad dat christenen 
past. 

Weldaad 

Is deze mentaliteit geen weldaad 
voor de samenleving? Onverschil
ligheid maakt plaats voor betrokken 
belangstelling. Individualisme wijkt 
voor verantwoordelijkheidsbesef. 
Hebzucht wordt mededeelzaamheid. 
Respect voorkomt dat mensen worden 
onteerd. Er komt zorgzaamheid in een 
kille maatschappij. Belangeloos gaan 
we onze naasten dienen. 

De apostel schrijft over deze men
taliteit aan de christelijke gemeente. 
Meestal heeft hij het over de verhou
dingen binnen de gemeente. Natuur
lijk. De kerk die het kerstfeest viert, 
kent als geen ander de gezindheid 
waarin Christus op aarde zijn dienst 
heeft verricht. Het zou heel bizar 
zijn als die gemeente niet door deze 
mentaliteit wordt bezield. Nog merk
waardiger zou het zijn, als dit dienen 
tot die gemeente wordt beperkt. Laat 
het tussen broeders en zusters begin
nen; vanuit hun midden zal het een 
weldaad voor alle mensen zijn, dat er 
christenen zijn die weten wat het is 
om belangeloos te dienen. 
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Welk woord was in den 
beginne? 

Een week, tien dagen, vulde het de 
kranten en het journaal. Daarna was het 
ook helemaal voorbij. Want al tijdens 
de rouwdienst voor prins Claus kraakte 
het kabinet; om kort daarna te vallen. 
Op Bali waren bommen geëxplodeerd. 
In Moskou werd een theater gegi jzeld. 
Dus ging de aandacht van de media 
direct nadat de deuren van de Delftse 
Nieuwe Kerk achter de laatste voor 
Claus gekomen gast gesloten waren, 
naar totaal andere onderwerpen. 

Toch kan het goed zijn nog een keer 
terug te komen op die uitvaartdienst 
in Delft. Zeker in de dagen rond kerst. 
Want op 1 5  oktober 2002 stond in  
Delft, naast woorden u i t  Prediker, Johan

nes 1 :  1 centraal: 'In den beginne was 
het Woord.' En Huub Oosterhuis, de 
predicator in Delft, stelde in zijn over
denking de vraag: 'Wélk Woord was in 
den beginne?' Om in zijn antwoord op 
die vraag te verwijzen naar de Joodse 
uitlegtraditie van de Bijbel, die ons leert 
dat dit woord de thora is, het 'woord 
dat mensen richting wijst', opdat zij een 
leven zullen hebben dat het waard is 
geleefd te worden. 

Wat gebeurt hier? Op het moment dat 
de Joodse u itlegtraditie van de Bijbel 
de sleutel wordt om Johannes 1 : 1 te 
verstaan, gaat een wissel om. Want 
de evangelist Johannes zélf biedt een 
ándere sleutel voor het openingsvers 
van zijn evangelie. Op de vraag: 'welk 
woord was in den beginne?' antwoordt 
Johannes namelijk, dat dat Woord de 
Zoon is. Het Woord is niet de thora, het 
Woord is de Eniggeborene, die aan de 
boezem van de Vader was. De sleutel 

van Johannes 1 vinden we niet in de 
thora, maar bij Jezus, de Zoon. En de 
thora? Pa ulus zegt: die is er later bijge
komen !Gal. 3: 17). Want niet de thora, 
de Zoon gaat voorop. 

Hoe kwam Oosterhuis dan bij zijn 
uitleg? In de aanloop tot zijn exegese 
van Johannes 1 :  1 liet hij er iets van 

zien. Oosterhuis schetste hoe de jonge 
Claus von Arnsberg in het Duitsland 
van de jaren '30 van de vorige eeuw 
opgroeide in een wereld die het zoge
heten Joodse Oude Testament niet 
meer wilde kennen. Het was de tijd 
dat sommige Duitse theologen veel op 
hadden met Marcion, die gestalte uit 
de oude kerk die het Oude Testament 
uit de Bijbel wilde verwijderen. Ben je 
opgegroeid in  zo'n Morcionietische 

sfeer, dan is te begrijpen dat de ontdek
king van de thora blijdschap kan geven; 
is het te begrijpen dat van prins Claus 
getuigd werd, dat hi j  in  zijn latere leven 
liefde kreeg voor dat in zijn jeugd onbe
kende boek. 

Maar de kerk heeft altijd geweten dat 
er bij Marcionisrne het gevaar is van 
overreactie, waardoor we uitkomen 
bij Judaïsme. Dan wordt het Oude 
Testament het één en het al, het ijkpunt 
voor ons denken. En Jezus? Als we nog 
van Hern spreken, wordt hij een Joods 
profeet; niet de vervulling van de thora, 
moor een pleitbezorger ervan. Dan is 
de thora het licht, Jezus een profeet om 
van dat licht te getuigen. En het kan 
fraai klinken, maar het gevolg is wel, 
dat we, zoals Paulus het zegt, niet meer 
onder de genade zijn, maar weer terug 
raken onder de wet !Gal. 5:4 en 1 8) .  

Dat werd dan ook di rect duidelijk in de 
overdenking van Oosterhuis. Zijn woor
den spraken niet meer van de genade 
die God ons in Christus geeft, maar van 
de taak die God ons in de thora oplegt: 
solidariteit en gerechtigheid nastreven. 
God d ie, zoals Oosterhuis het zei, de 

mensen 'smeekt zich over elkaar te 
ontfermen'. God die ons in de thora de 
weg wijst om geschonden recht te helen. 
N iet de Zoon doet dat, eerst plaatsbe
kledend vóór ons, daarna vernieuwend 
fn ons. Ik moet zélf aan de thorawoor
den inhoud geven.  

Prins Claus groeide op in een Mar
cionietische omgeving. Helaas klonk 
rond zijn sterven een Judaiserende 
boodschap. En velen nemen het in zich 
op. Want al spreken de media twee 
maanden na dato nauweli jks meer over 
Claus, de brochure met de preek van 
Oosterhuis gaat in de boekhandel met 

graagte over de toonbank. 

Als we dus i n  deze dagen k rst vieren, 
laten we goed peilen wat d t inhoudt. 
Welk Woord was in den be inne? 
De Zoon! !  We vieren op ke t niet de 
vreugde van de wet, moor komst van 
de Eniggeborene. Wartt de hora, hoe 
belangrijk ook, is door Moz s gegeven, 
de genode en de waarheid ijn door 
Jezus Christus gekomen (Joh 1 :  17). Dát 

is de vrede van Betlehem: w j zijn niet 
onder de mora, moor onder de genade. 

JJ. Burger 
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Wat is nodig om de brug naar de wereld te slaan, 
opdat het Evangelie in Nederland kan landen? 
Behalve een helder beeld van je cultuur moet je 
ook een helder beeld van jezelf hebben om goed 
te zien waar je staat. Wat betekent het dat we aan 
gereformeerde evangelisatie doen? 

Gereformeerd 

Is onze evangelisatie gerefor
meerd? Dat is een vraag die bij veel 
mensen tegenwoordig ook binnen 
de Gereformeerde Kerken irritatie 
oproept. Dat is deels te begrijpen, 
omdat het dan net lijkt of het in evan
gelisatie gaat om 'preken voor eigen 
parochie'. De opdracht van Christus 
aan de kerk om het Evangelie te 
brengen, betekent niet dat we onszelf 
moeten profileren. Het gaat niet om 
zelfbevestiging, maar om doorwer
king, nl. van het koninkrijk van God. 
Aan de andere kant is de irritatie 
over die vraag gevaarlijk, omdat we 
dreigen weg te gooien wat God ons in 
de geschiedenis geleerd heeft. Is dat 
van geen belang meer? Heeft de gere
formeerde traditie niets aan te reiken 
voor hedendaagse evangelisatie? Het 
gaat bij deze vraagstelling dan niet om 
zelfbevestiging, maar om doorwerking 
van bijbelse principes in de praktijk 
van het evangelisatiewerk. 

Ik vond voor een deel lijnen terug 
in het boek van dr. Paas, die op ons 
eigen gereformeerde erf onderge
sneeuwd lijken, namelijk het aangeven 
van het belang van gereformeerde uit
gangspunten voor evangelisatie. 

Verkiezing 

Wanneer het gaat om gerefor
meerde uitgangspunten die van 
belang zijn voor de praktijk van het 
evangelisatiewerk, neemt dr. Paas 
terecht zijn uitgangspunt in de 'gere
formeerde nadruk op verkiezing en 
genade: God begint waar wij zijn.'1 

Dat is de wezenlijke start. Dat 

1 Nader Bekeken december 2002 

Gereformeerde evange· 
lisatie in onze cultuur 

doortrekt direct heel je werk in de 
evangelisatie. Het is de basis bij het 
onmogelijke werk van evangelisatie. 
Want het onmogelijke wordt mogelijk, 
waar Gods Geest werkt. Als je dat 
beseft, zal een stuk afhankelijkheid je 
denken bepalen. Dat gaat in tegen een 
activistische trek die ook in mijn hart 
zit: 'wij zullen mensen tot Christus 
brengen.' De bijbelse verkiezingsleer 
haalt de hoogspanning eraf die er bij 
veel (vrijgemaakt) gereformeerden is 
gekomen onder evangelische invloed. 

Het gevaar bij deze ijverige hoog
spanning dreigt, dat je aan de ene 
kant in je methode gauw overgaat tot 
manipulatie2 van de ander en ander
zijds zelf eindigt in een stuk frustratie. 
Want het is niet in onze macht om 
mensen tot geloof te brengen. Mensen 
haken af. Dat kan aan onze gebrekkige 
presentatie liggen - zeker -, maar het 
gebeurt ook dat mensen het Evange
lie best begrijpen en het niet willen 
accepteren. Het is dan bijbels te erken
nen 'dat het geheim van de verkiezing 
door dit "afhaken" heen gevlochten 
is'.3 

'Getrouw verkondigen is de 
opdracht, niet effectief verkondigen. '4 

Behalve dat deze gezonde leer van 
de genade onszelf kritisch onder de 
loep neemt, worden we vervolgens 
ook wat kritischer op alles wat ons 
aangereikt wordt als dé nieuwe uitvin
ding op het gebied van evangelisatie. 
Ik bespeur de neiging in onze gemeen
ten om kritiekloos over te nemen wat 
riekt naar succes in evangelisatie. 
Maar het bijbelse uitgangspunt van 
de uitverkiezing zet allerlei aanpak 
wel onder gezonde kritiek. Kernachtig 
gezegd: 'De Waarheid verkoopt . . .  zich-

Rondblik H. Drost 
-

zelf en wij hoeven daar geen trucs aan 
toe te voegen.'5 

Een van de sterkste hoofdstukken 
vind ik het hoofdstuk dat gaat over 
'behoeftegerichte' evangelisatie. Wat 
ook door velen van ons omhelsd is 
als 'de' methode van Schwarz of van 
Willow Creek, wordt ontmaskerd 
als een bepaald marktdenken dat 
zich meer richt op de psychische 
behoeften van de moderne mens, 
dan uitgaat van de boodschap van 
het Evangelie. Er treedt misvorming 
van de boodschap op alsof het in 
het Evangelie alleen zou gaan over 
de zorg van God voor een behoef
tig mens en niet meer om de toorn 
van God over een zondig mens. Je 
loopt ook het risico dat je mensen 
gaat manipuleren door (zogenaamd) 
uit te gaan van hun behoeften. Het 
meest beruchte voorbeeld is wel dat 
je overlijdensadvertenties bijhoudt 
om die mensen op te zoeken met de 
troost van het Evangelie, waar ze 
dan het meest behoefte aan hebben 
en dus ontvankelijk voor zijn. Dat 
soort misbruik maken van de situatie 
gebeurt nog al eens door overijverige 
evangelisten. 

Wanneer we opnieuw vanuit 
God leren denken, veranderen de 

zaken: God schept nieuwe behoeften. 
We kunnen met zijn Evangelie de 
wereld opzoeken en hoeven ons niet 
te concentreren op zwakkelingen. 
Gods kracht schept nieuw leven 

in een wereld waar niemand God 
zoekt, 6 tenzij God hem of haar zoekt. 
Paas zegt treffend dat we zonder 
een robuuste leer van verkiezing en 
genade geen steek verder komen.7 

'Wie evangeliseert, moet daarom 
heel goed luisteren naar de behoeften 
van mensen, maar niet alleen om er bij 
aan te sluiten. Luisteren dient ook om 
die behoeften te beoordelen, om ze te 
peilen tot op de bodem. '8 



331 

Christus 

Zowel in evangelische alsook 
steeds meer in reformatorische theolo
gie komt het accent steeds meer te lig
gen op een therapeutisch gestempelde 
theológie 'die aansluit bij de postmoderne 
behoefte aan persoonlijke identiteit en 
vervulling'.9 God wordt Degene die 
ons bevestigen moet in onze identiteit 
en steeds minder de God die ons ook 
veroordeelt in onze zondigheid. Die 
moderne evangelisatieaanpak krijgt 
ook in onze kerken steeds meer voet 
aan de grond: Gods liefde wordt 
zo benadrukt, dat het spreken over 
oordeel en verzoening, kortom, het 
kruis achter de moderne horizon ver
dwijnt.10 Spreken over het kruis doet 
het niet meer goed. 

Tegenover die trend neemt Paas 
zijn tweede uitgangspunt in de leer 
van de incarnatie, d.w.z. de mens
wording van Christus. Het gaat er bij 
deze insteek om dat je het Evangelie 
ook brengt in een bepaalde cultuur, 
zoals Christus in onze wereld is bin
nengekomen. Het gaat er dus om de 
wereld en de cultuur in te gaan zoals 
Christus dat deed. 

Men gebruikt wel eens dat spre
ken over Christus' menswording als 
model voor ons om medemens te 
zijn, waarbij dan Christus' werk van 
de verzoening uit beeld verdwijnt. 
Prof. dr. C. Trimp heeft daarvoor 
gewaarschuwd in zijn studie CoM
MUNICA TIE EN AMBTELIJKE DIENST.11 Maar 
dat is juist niet de bedoeling in dit 
boek: het gaat erom in de cultuur 
Christus' kruis en opstanding ter 
sprake te brengen als de enige weg 
tot behoud. Op deze manier zoekt dr. 
Paas een weg om onze cultuur seri
eus te nemen en het Evangelie voluit 
Evangelie te laten blijven. Hij werkt 
dat o.a. uit door het begrip 'zonde' 
in onze tijd te verduidelijken vanuit 
relationeel denken wat 'in' is: het gaat 
bij zonde niet maar om het overtreden 
van een aantal regels, je zondigt tegen 
Iemand. Zonde vindt plaats in de rela
tie tot God. Het gaat er nadrukkelijk 
niet om het Evangelie aan te passen, 
maar in te passen in modern denken 
- en dat vindt de moderne mens lang 
niet altijd prettig. Het Evangelie raakt 
de mens dan in deze cultuur . . .. 

1 
Verbond en kerk 

Typerend voor gereformeerd den
ken is denken in relatie. Dat is het ver
bond. Een consequentie van wat ver
bondsdenken is 'dat wij wel persoon
lijk willen evangeliseren, maar nooit 
individualistisch. Mensen staan in 
relaties, in gemeenschappen. Wanneer 
wij iemand tot Jezus mogen leiden, is 
hij ook een poort tot zijn gezin en alle 
andere relaties. God werkt in gemeen
schappen. Tenslotte wil evangelisatie 
vanuit een verbondsperspectief men
sen ook terugleiden in de gemeen
schap. Onze God stelt eenzamen in 
een huisgezin. Het is niet de bedoeling 
dat pasgelovigen op zichzelf blijven. 
Wij mogen hen leiden in de richting 
van de christelijke gemeente. Aan ons 
de verantwoordelijkheid om daarvoor 

< = 

de vormen te zoeken, waarin deze 
mensen kunnen worden opgevan
gen (bijvoorbeeld kleine kringen).'12 
Daarom is evangeliseren niet los te 
denken van kerk(stichting).13 

De kerk 

In zijn pleidooi voor een kerk 
waar de genade heerst, zegt Paas hele 
mooie dingen over toelating tot de 
kerk, maar schiet m.i. ook uit de bocht. 
Een kerk waar de genade heerst, moet 
aan mensen geen 'genadeloze' eisen 
stellen, voordat ze lid mogen wor-
den van de kerk. Tot de kerk van de 
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genade hoef je je niet op te werken, 
maar mag je binnenkomen. Dat is het 
mooie in zijn (zendings)benà.dering. 

'In het westen eisen onze gemeen
ten van elk nieuw lid niet alleen 
bekering, maar ook verandering van 
cultuur. Hij moet zijn huidige gedrag 
voor een deel veranderen en de oudere 
patronen, die bij de meerderheid van de 
gemeente prevaleren, overnemen. De 
nieuwe christen moet de oude gezan
gen leren en deze mooi vinden, . . . .  In 
het kort gezegd: hij moet twee genera
ties teruggaan en wat men noemt een 
pijnlijke culturele besnijdenis onder
gaan.'14 

Samenwonen 

Waar gaat het dan mis? Ik noem 
een voorbeeld. 

Twee jonge mensen gaan samen
wonen. Een ouderling gaat op 
bezoek. Hij wil spreken over die 
verkeerde levensstijl. Een van beiden 
is lid van de gemeente. De partner 
is buiten het geloof opgegroeid. Hoe 
spreek je daar goed op in? 

Het eerste is dat je goed onder
scheid moet maken. Degene die lid 
is van de gemeente, wordt geacht het 
Evangelie te kennen, alsook de goede 
boodschap over het huwelijk. Het 
is wel wijs om in deze tijd vooraf te 
checken of dat nog zo is, maar dat is 
wel het kader waarbinnen we binnen 
de kerk werken. Maar die ander? Die 
kent die manier van denken niet. Je 
moet die ander niet direct beginnen 
te vermanen, maar gaan onderwij
zen. Dat geeft dus naar beiden toe 
een andere toon. 

In zijn boek laat Paas heel goed 
zien hoe je moet proberen te begrij
pen waarom mensen dingen doen 
zoals ze doen. Er gaan overtuigingen 
achter schuil. Dat is het leerzame. 
Maar hij slaat m.i. door, als hij schrijft 
dat je gedragsverandering niet als 
eerste voorwaarde mag stellen voor 
kerklidmaatschap. Je mag dat volgens 
mij juist wel doen, als een bewijs 
dat mensen de boodschap van het 
Evangelie begrepen hebben. Het is de 
verantwoordelijkheid van de kerk van 
Christus om alleen hen toe te laten tot 
het lidmaatschap van de kerk, die niet 
alleen het Evangelie begrepen hebben 
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(en dan verder speciale nazorg zullen 
krijgen in onderricht), maar dat ook 
tonen in hun levensstijl. Kortom: de 
nadruk op een houding van begrip en 
inleven is terecht, maar dat moet niet 
leiden tot het opgeven van de beke
ring bij toelating. 

Wanneer Paas toch pleit voor 
snelle toelating, met het argument dat 
op die manier kerktoetreders meege
nomen worden in de gemeenschap 
waar het Evangelie gestalte aanneemt, 
gaat hij te veel voorbij aan de gestalte 
van de kerk als een vergadering van 
gelovigen, die in hun anderszijn juist 
gemeente van Christus in deze wereld 
zijn. Als je dat verzwakt, neem je de 
kracht van het getuigenis weg: 'indien 
nu het zout zijn kracht verliest, waarmee 
zal het gezouten worden ? Het deugt ner
gens meer toe dan om weggeworpen en 
door de mensen vertreden te worden.'15 
Hij vergeet ook dat de christelijke kerk 
al eeuwen dat punt heeft onderkend 
door mensen de status van 'catechu
meen', 'gast' of iets dergelijks te geven 
zonder hen meteen in te lijven. 

Ik denk niet dat we uit dit boek het 
pleidooi voor snelle kerktoetreding 

1 
moeten navolgen, maar wel hebben 
we heel hard de les nodig dat we eerst 
mensen moeten begrijpen, onderwij
zen en lang begeleiden, voordat er 
allerlei vermaningen worden uitge
deeld die in zo'n situatie alleen maar 
kwetsen en vervreemden van het 
Evangelie: ' ... hoe goed is een woord op 
zijn tijd.'16 

Gereformeerd in deze cultuur 

Het boek van dr. Paas is een uit
nodiging om goed na te denken over 
wie je bent, waar je vandaan komt en 
waar je nu staat. Het blijft onze taak 
om in deze tijd gereformeerd te zijn, 
onze identiteit te kennen en tegelijk in 
de goede zin van het woord moderne 
kerken te zijn. Want Christus' kerk 
leeft niet buiten, maar in de tijd - met 
alle mogelijkheden en bedreigingen. 
Dat is een weg om te gaan - onder lei
ding van de Leidsman, Gods Heilige 
Geest. 

Nader Bekeken december 2002 

Noten: 
s. Paas, JEZUS ALS HEER IN EEN PLAT LAND. ÜP 

ZOEK NAAR EEN NEDERLANDS EVANGELIE, Zoetenneer 

2001, o.a. p. 27. 

lijn. 

P. 84 zet manipulatie en methodisme op één 

P. 91. 

P. 93. 

P. 35. 

Romeinen 3:11. 

P. 70. 

P. 78. 

P. 65. 

10 P. 154. 

I l Groningen 1976. 

12 Uit het artikel 'Wat is Gerefonneerde evan

gelisatie?', door S. Paas op website CGK; zie 

www.cgk.nl/ evangelisatie. 
IJ P. 58. 

1• P. 39, citaat van Stott. 

" Matteüs 5:13. 
16 Spreuken 15:23. 
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Het einde van een bewogen jaar nadert. Vaak blik 
je dan terug en vooruit. In politiek opzicht was 
dit een wel heel bewogen jaar, met een verkie
zingsuitslag die van grote invloed is geweest op 
politiek en samenleving. Een nieuw kabinet kwam 
en is inmiddels ten onder gegaan aan de gevolgen 
van een instabiele en onevenwichtige winnaar, de 
LPF. Onder de kopmannen uit de campagne van dit 
voorjaar is grote schoonmaak gehouden. We zien 
onder de lijsttrekkers die nu de partijkarren trek· 
ken, een rijtje nieuwe gezichten. Hoe zal de uitslag 
zijn? Wat zal die uitslag betekenen voor de positie 
van het CDA en diens lijsttrekker Balkenende, wat 
blijh er over van de LPF, kunnen PvdA en VVD zich 
hervinden en 'last but not least': zal de Christen· 
Unie de verwachtingen nu waar maken? 

Het jaar 2002 is er een uit een 
lange reeks. Straks begint 2003 en aan 
het eind van dat jaar staat de vlag er 
wellicht heel anders bij. Wie had een 
jaar geleden de groei van het CDA 
durven voorspellen? Relativering is 
van belang, is er iets nieuws onder 
de zon? Daarom grijpen we terug op 
een ander bewogen jaar: 1925. Ook 
toen waren er verkiezingen voor de 
Tweede Kamer, die op dat moment 
nog honderd leden telde. Ook toen 
een ongunstig financieel getij. Een niet 
echt stabiele parlementaire periode, 
met veel wisselingen. En dan hoor 
je een van die lijsttrekkers voor zijn 
partijkader zeggen: 'Ik hoop dat ik u, 
A.-R. mannen en vrouwen, daarbij niet te 
zeer heb teleurgesteld, dat de uitslag niet 
beneden uwe verwachtingen is gebleven. 
Want immers, gij deelt met mij zoowel 
in het kwade als in het goede gerucht en 
geniet dus, evenals ik, ook meer van het 
kwade dan van het goede. En zoo daar dan 
nog bij kwam dat gij, in uwe verwachting 
omtrent mij beschaamd waart geworden 
en over de uitkomst teleurgesteld waart, 
dan ware dat dubbel hard.'1 

Dit zijn de woorden van de 
bekende H. Colijn, op een vergade
ring in het voorjaar van 1925 voor 
het kader van de toenmalige ARP, 
de Anti-Revolutionaire Partij. Colijn 
was toen minister van Financiën en 
lijsttrekker voor de midden 1925 
gehouden verkiezingen. Verkiezingen 

1 Nader Bekeken december 2002 

Een nieuwe start? 

nog betrekkelijk kort na de Eerste 
Wereldoorlog en tegen de achtergrond 
van internationale zorgen. Zeker in 
Rusland, maar ook in allerlei West
Europese landen (Italië, Frankrijk, 
Duitsland) boekten communistische 
bewegingen winst. In eigen land 
signaleerde Colijn achteruitgang in 
het handhaven van de christelijke 
grondslagen van het staatkundig en 
maatschappelijk leven. Op de politieke 
agenda stond een financiële bezuini
ging van forse omvang, die Colijn - als 
minister van financiën - zeer ernstig 
nam. 

Een sombere achtergrond om een 
verkiezingscampagne te voeren, al 
zullen de weersomstandigheden in 
de zomer van 1925 beter zijn geweest 
dan een campagne in onze tijd van het 
jaar. Colijn besefte dat zijn boodschap 
niet gemakkelijk was, ook niet voor de 
eigen achterban. 

leiderschap 

Leiderschap is in een periode van 
verandering en instabiliteit van groot 
belang. Dat geldt voor verandering 
in een organisatie, in een bestuur en 
uiteraard ook voor veranderingen in 
de samenleving. Leiderschap is in de 
politiek al heel lang een belangrijk 
gegeven. De politiek leider bepaalt het 
gezicht van de partij. Zijn er nu van 
die leiders? 

De uitslag van mei dit jaar heeft 
tot desoriëntatie geleid bij de politieke 
partijen. Desoriëntatie, omdat het ver
wachte draagvlak in de samenleving 
door allerlei oorzaken kleiner bleek 
dan verwacht. Vooral de PvdA wor
stelt hiermee. De VVD heeft ervoor 
gekozen het stemmenverlies voor lief 
te nemen en in ieder geval niet een 
breed publiek debat over de plaats en 
het doel van de VVD in de samenle-

Rondblik L. Bezemer 
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ving te voeren. Het blijft overigens de 
vraag of zich dat in de komende jaren 
niet gaat wreken en die discussie toch 
gevoerd gaat worden. Uiteindelijk 
heeft ook de VVD met interne stro
mingen te maken, maar vooralsnog 
sluit men de gelederen om Zalm. 

Die verliezen voor bijvoorbeeld 
PvdA en VVD zijn door het Pim-For
tuyneffect zichtbaarder geworden. Het 
is als bij een forse novemberstorm: 
bomen met te weinig diepgang in de 
worteling gaan om. 

De PvdA ging zo op in het Haagse 
circuit, dat die worteling in de 
samenleving in de loop der jaren fors 
verzwakt is. Eigenlijk zie je na de ver
kiezingen in de verschillende partijen 
hetzelfde reactiepatroon op tegenval
lende uitslagen. De pijlen worden 
gericht op de lijsttrekker of op de par
tijvoorzitter. 

Dat is niet nieuw. Het gebeurt 
in het bedrijfsleven, in de sport en 
ook in de politiek. Is het verstandig? 
Gebeurt het op een goede, eerlijke en 
evenwichtige basis? Is de stroom van 
e-mails, ingezondens in de kranten en 
brieven aan de partijbesturen - waarop 
men zich beroept - representatief? De 
mediagekte slaat al snel toe. Lijsttrek
kers worden vlot opzij gezet. Terecht 
en eerlijk? 

Wanneer een politieke partij 
een nieuwe trekker zoekt, wordt er 
meestal een profiel gemaakt. Welke 
kwaliteiten moet iemand hebben die 
de partij in de campagne moet gaan 
aanvoeren? Je kijkt dan naar kandi
daten en je kiest wie het meest aan 
het profiel voldoet. Dan is de kans op 
verrassingen in de campagne minder 
groot. 

Mensen als Melkert en Veling 
hebben in hun partijen hun sporen 
verdiend. Men wist wat voor vlees 
men in de kuip had. Geen twijfel is er 
over de inhoudelijke kwaliteiten en de 
mediagevoeligheid kende men tevo
ren. Nu blijkt dat vooral die mediage
voeligheid gaat spelen. 

Blijkbaar zijn de media en de 
mails zo machtig geworden dat ze 
bijna doorslaggevend zijn. Versterk 
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je daarmee niet tegelijk de macht van 
die media? Vergroot je dan niet de 
opkomstmogelijkheden voor popu
listen als Henk Westbroek en André 
Hazes? Daaraan meedoen is jezelf 
degraderen. Een inkomend lijsttrekker 
moet toch de kans hebben een profiel 
neer te zetten. 

Bij lijsttrekker Colijn zie je die
zelfde zorg al meer dan vijfenzeventig 
jaar geleden. In een heel wat minder 
mediagerichte tijd, met kranten die 
trouw de partij van hun keuze volg
den. Colijn had op dat moment zijn 
sporen al verdiend. In 1911 had hij 
als minister van Oorlog getoond een 
doortastend bestuurder te zijn. En 
nadat hij een aantal jaren zich wat 
minder in landelijke politiek had laten 
zien, kwam hij in 1922 terug en werd 
leider van de ARP. In 1923 werd hij 
tussentijds minister van Financiën en 
alom werd duidelijk dat de feitelijke 
politiek leider in het kabinet niet 
minister-president Ruijs de Beeren
brouck was, maar Colijn. En Colijn 
trad op. Met harde bezuinigings
maatregelen slaagde hij erin het schip 
van staat weer naar een sluitende 
begroting te loodsen, al gaf dat tegelijk 
een storm van kritiek. Bezuinigen is 
nooit populair. Wellicht is daaruit zijn 
zorg over de uitslag te verklaren. Met 
Colijn zie je een politicus die in zijn 
tijd breed gerespecteerd werd. Toch 
wijst hij zijn partijgenoten op een aan
tal onderwerpen die op dat moment 
speelden en die voor hem obstakels 
voor een nieuwe regeringssamen
werking zouden kunnen opleveren: 

1 

een sluitende begroting, herinvoering 
van de doodstraf, afschaffing van de 
staatsloterij, het verbreken van de 
financiële band tussen de staat en de 
kerken, een verbeterde Zondagswet. 
Onderwerpen die in onze tijd sym
pathiek zijn, maar nog verder van de 
politieke realiseerbaarheid af staan 
dan in de tijd van Colijn. Colijn vraagt 
zich daarom af of er wel op regerings
samenwerking moet worden aange
stuurd. Zijn die belangrijke punten 
voor de ARP het enige waarnaar geke
ken moet worden om samenwerking 
te beoordelen? Hij roept zijn achterban 
op niet alleen naar die punten te kij
ken, samenwerking betekent immers 
geven en nemen. Je zult de bereidheid 
tot samenwerking naar het oordeel 
van Colijn naast de resultaten op deze 
voor de ARP belangrijke punten in 
de bredere politieke context moeten 
bekijken. 

Wij weten hoe het verder ging. 
Colijn werd na de verkiezingen van 
1925 minister-president van een kabi
net dat ruim een half jaar later ten val 
kwam door de Vaticaancrisis. 

Sluit de gelederen 

Op zich is wat bij de PvdA en in 
mindere mate bij de V V D  is gebeurd, 
niet nieuw. Na een periode van 
politieke macht slaat de zelfgenoeg
zaamheid toe. De eigen positie wordt 
overschat en de afstand van de samen
leving groeit. Wisseling van leider
schap is dan een kwetsbaar moment. 
In zeker opzicht zou je het kunnen 
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vergelijken met de periode in het CDA 
onder Lubbers. Ook toen waren er bij 
de wisseling van leider in 1994 grote 
problemen. Het is nog maar een jaar 
geleden dat het CDA zich daarvan 
herstelde. 

De PvdA heroriënteert zich en 
heeft in Wouter Bos een nieuwe leider 
aangewezen. Het zal nog wel even 
duren voor de partij weer op weg is 
naar de oude positie. De verkiezingen 
van volgende maand zijn daarin niet 
meer dan een tussenstop. 

Een partij in problemen roept ver
volgens met verve: sluit de gelederen. 
Het gebeurt bij de PvdA. Bos wordt 
gekozen en de andere leiderskandi
daten tillen hem onmiddellijk op het 
schild. Ieder weet dat verdeeldheid 
voor de verkiezingen funest is voor de 
uitslag. 

Dat geldt ook de ChristenUnie. 
Het evaluatierapport van juni dit jaar 
noemt op het punt van het leiderschap 
een aantal duidelijke zaken die blijk
baar pas in oktober geëffectueerd zijn. 
Het zegt ook iets over de eigen stijl 
van een christelijke partij daarbij.2 De 
val van het kabinet en het besluit tot 
verkiezingen hebben de discussie over 
het leiderschap van de CU versneld 
tot een heroverweging gebracht. Dat 
de partij nu de gelederen sluit rond 
de nieuwe lijsttrekker Rouvoet, is een 
logisch gevolg. 

Maar daarmee is de kous niet af. 
Het gemurmureer zal na de verkie
zingen opnieuw de kop opsteken. 
De oproep in de pers van een aantal 
prominenten kort voor het congres 
van begin november is daar een teken 
van. Uiteraard is dit verloop een 
ongelukkig gebeuren. En de ongelijke 
verdeling van de hoogste plaatsen 
over representanten van RPF en GPV 
is bepaald niet handig in een postfu
sieproces. Tegelijk zijn het voor velen 
krokodillentranen. Deze politieke 
fusie is door velen in het GPV en in de 
RPF met alle inzet bewerkt. Nooit is 
daarbij een claim gelegd op een verde
ling tussen de beide 'bloedgroepen'. 
Integendeel, bij de politieke fusie zijn 
hier geen afspraken over gemaakt. 
Om daar dan later toch over te begin
nen, is mosterd na de maaltijd. Het is 
onhandig en ontactisch, maar het CU
congres heeft ervoor gekozen. 

Al met al is het een triest verhaal. 
De CU heeft voor velen de glans 
verloren. Dat geldt voor GPV ' ers en 
RPF'ers. De analyse van de uitslag van 
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midden mei geeft behoorlijke indica
ties over verliezen in zowel RPF- als 
GPV-bolwerken. De les van die uitslag 
was ook om de band met de eigen 
achterban te versterken. Met deze 
gang van zaken rond het lijsttrekker
schap en de toedeling van de hoogste 
plaatsen aan RPF' ers en GPV' ers is 
daar geen bijdrage aan geleverd. Dit 
geeft onvrede in het land en bevordert 
de onthechting die in de CD-evaluatie 
van juni al gesignaleerd is. Dat geeft 
zorg voor de uitkomst bij de verkie
zingen. 

Er is in de afgelopen tijd veel 
geschreven over deze ontwikkelingen 
in de CU. Daaruit blijkt dat verschil
lend wordt gedacht over de uitkomst 
van deze politieke fusie. Het enthousi
asme van velen is getaand en de voor
vechters van deze fusie zullen zich 
achter de oren gekrabd hebben. Maar 
er is geen weg terug. Daarom is het 
voor de toekomst van de christelijke 
politiek van belang, dat de CU zo snel 
mogelijk met enthousiasme en elan 
een goede boodschap neerzet in de 
samenleving. De politieke boodschap 
van de CU is goed, het is eerder ook 
in dit blad aangegeven.3 De vertaling 
zal in de komende tijd minder aan 
PvdA en Groen Links moeten worden 
verbonden, waardoor de beleving 
van de presentatie kan veranderen. 
Een eigen lijn op basis van de eigen 
uitgangspunten is de beste insteek. 
Laat zien waar christelijke politiek 
in Nederland voor staat. Vanuit die 
eigen insteek blijkt het verschil met 
de andere politieke stromingen in 
dit land. ChristenUnie, kies voor die 
inhoudelijke lijn, er is een boodschap 
voor de samenleving. 

Politieke agenda 

Het LPF- experiment is mislukt 
met alle gevolgen daarvan voor de 
politieke belangstelling van een deel 
van het kiezerspubliek. Het land is 
hierdoor in problemen gebracht in 
een periode dat een krachtig bestuur 
nodig is om een beginnende econo
mische crisis het hoofd te bieden. Een 
stevig kabinet kan ook werken aan het 
bevorderen van een moreel herstel in 
ons land. Premier Balkenende heeft op 
dat onderwerp nog niet heel veel laten 
zien. Wellicht krijgt hij de kans in een 
nieuw kabinet daar gerichter aan te 
werken. Op dat punt moet hij de steun 
krijgen van de christelijke politieke en 

1 
maatschappelijke instellingen. Tegelijk 
dien je daarbij de politieke context in 
de mogelijkheden te verdisconteren. 
Niet om daarmee de eigen doelen te 
ontkrachten, maar wel om met nuch
terheid om je heen te zien. Tweederde 
van ons parlement behoort niet tot 
een christelijke politieke partij. Dat 
legt een extra claim op het maken van 
goed gemotiveerde en onderbouwde 
keuzen. Daar waar het CDA en Bal
kenende goede keuzen maken, zullen 
zij vanuit CU en SGP met kracht moe
ten worden gesteund. De SGP heeft 
dat in de afgelopen tijd beter opgepakt 
dan de CU. Dat zal in de komende tijd 
moeten verbeteren. Er staan immers 
belangrijke zaken op de christelijke 
politieke agenda: 
• De weg terug op het euthanasie

en abortusdossier. 
• Het bevorderen van een levens

stijl die recht doet aan christelijke 
waarden. 

• Het versterken van de positie van 
de identiteitsgebonden instellingen 
in onderwijs en zorg. 

• Het bevorderen van veiligheid en 
rechtshandhaving. 

• Het bevorderen van de zondags
rust en het terugdringen van keu
zen die daarop een inbreuk maken. 

Het lijstje kan nog met vele onder
werpen worden aangevuld. Ook een 
man als Colijn had in 1925 zijn lijstje 
onderwerpen. Hij keek naar moge
lijkheden om samen met hervormden 
(CHU) en rooms-katholieken op een 
aantal onderwerpen verder te komen. 
Colijn benadrukte daarbij dat de 
oplossingsrichting voor de problemen 
uit zijn tijd uit het 'geestelijk beginsel' 
voortkomt. 

Al is de woordkeus nu anders, de 
denkrichting blijft gelijk. De overheid 
heeft daarin een eigen verantwoorde
lijkheid naast de verantwoordelijkheid 
van allerlei maatschappelijke instel
lingen en verbanden. In onze tijd bete
kent het, dat christenen én richting 
overheid én richting maatschappelijke 
verbanden moeten bevorderen dat 
die normatieve benadering tot haar 
recht komt. Dan kan het een het ander 
versterken en kan de samenleving 
verder komen. Juist nu de positie en 
de rol van de overheid door onder 
meer het optreden van de LPF in de 
ogen van velen verzwakt zijn, komt 
het erop aan dat de overheid zich in 
die rol weer nadrukkelijk manifesteert. 
De overheid en de overheidsperso-
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nen zullen dat in optreden en gedrag 
moeten waarmaken en als het ware 
moeten terugverdienen. Uiteraard 
bedoelen we daarmee niet, dat de 
overheid alleen gezag heeft wanneer 
dat door de samenleving wordt aan
vaard. Zeker niet. De overheid is door 
God ingesteld en zal alleen al daarom 
gerespecteerd en gehoorzaamd moe
ten worden. Tegelijk zal het optreqen 
van de overheid daar wel bij moeten 
aansluiten. En dat is in de afgelopen 
maanden niet voldoende gebeurd. 

Koningschap 

We vieren straks kerstfeest, Chris
tusfeest. Dat lijkt vaak buiten de rea
liteit van elke dag te staan. Wie voert 
nu campagne met kerst? Wie spreekt 
in de campagne over de geboorte van 
Christus? Ben je dan wel reëel bezig 
of ben je vergeestelijkt? Je praat in de 
politiek toch over hypotheekrenteaf
trek of over wachtlijsten in de zorg. 
Hoe kun je voor een zaal vol kiezers 
of voor de beeldbuis over Christus 
spreken? Moet je in een verduisterd en 
geseculariseerd Nederland daar nog 
kiezers mee werven? 

Maar juist kerstfeest is een heel 
reëel feest. Christus is geboren en 
heeft de dood overwonnen. Hij heeft 
de macht in hemel en op aarde. Wij 
leven in een land en in een wereld die 
van Christus is. Hij is Koning over 
deze wereld en is niet afhankelijk 
van welke kiezers ook. Het kernpro
gramma van de ChristenUnie stelt 
daarom terecht dat de overheid moet 
erkennen dat Christus Koning is en 
dat de overheid in zijn dienst staat.4 
Nuchterheid is daarbij geboden. De 
kracht van de zonde is groot, maar 
we weten Wie regeert en we weten 
dat Gods geboden goed zijn voor de 
samenleving. Daarom mag met een 
nuchtere blik naar de wereld worden 
gekeken, maar wel vanuit een hoge 
roeping en met een grote opdracht. 
Dat mag met kerst thuis en in de kerk 
en in ons hart gevierd worden en dat 
mag blijken in uw leven en ook in het 
stemhokje straks in januari 2003. Daar 
mogen we ook voor bidden. Colijn 
sloot in 1925 zijn toespraak af met de 
woorden: 'Immers weten we dat de uit
komst in 's Heeren hand is . . . .  En, einde
lijk, te werken in die stemming des harten, 
dat we in het eind, ook als het tegenloopt, 
in volle overgave kunnen zeggen: Uw wil 
geschiede!' 
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Noten: 
H. Colijn, OM DE BEWARING VAN HET PAND, 

Rede ter opening van de deputatenvergadering 

te Utrecht, 23 april 1925. 

Zo valt in een van de aanbevelingen uit juni 

de volgende les te lezen: 'Een christelijke politieke 

partij moet ook in de omgang met zijn eigen mensen 

een christelijke stijl bewaren. Wij schuiven mensen 

die zich met ons geroepen weten 'evangeliebelijder' 

te zijn in de politiek niet tussentijds aan de kant. We 

moeten ons ook trouw weten aan elkaar. Bovendien 

kan uit de geschiedenis van andere partijen worden 

afgelezen dat een partij die leiders opzij schuift zel

den aan gezag wint bij de achterban.' Uit: BouwEN 

Steeds meer kerkenraden krijgen te maken met 
contacten met de Nederlands Gereformeerde Ker
ken (NGK). 
De synode van Berkel 1996 stelde regels voor 
kerkelijke samensprekingen vast, waarbij ervan 
uitgegaan wordt dat de samensprekende kerken 
behoren tot kerkverbanden die wederzijds van 
elkaar hebben uitgesproken dat ze staan of willen 
staan op de basis van Gods Woord en de gere
formeerde belijdenis. Dat is het geval tussen de 
Gereformeerde en de Christelijke Gereformeerde 
Kerken ( CGK). Voor die contacten beschikken we 
dankzij de synode van Berkel over een duidelijke 
regeling, waarin de mogelijkheid geboden wordt 
van kanselruil en toelating tot elkaars avondmaal. 

Dat is anders in het geval van de 
Nederlands Gereformeerde Kerken. 
Daarvan hebben we als Gerefor
meerde Kerken niet uitgesproken dat 
er eenheid is in leer en kerkregering. 
Volgens de regels van Berkel bestond 
in die gevallen 'slechts' de mogelijk
heid van erkenning van elkaar als 
kerk van Jezus Christus, maar was er 
geen mogelijkheid van kanselruil en 
toelating tot elkaars avondmaal. 

De synode van Leusden 1999 heeft 
daarom ingegrepen in de regels van 
Berkel en deze opening ook geboden 
aan de NGK. Het ging daarbij om een 
'uitzonderlijke' mogelijkheid die een 
zorgvuldige afweging vereiste. Helaas 
bood de synode voor die afweging 
geen duidelijke handreiking. Daardoor 
ontstond een gecompliceerde situ-
atie. Terecht heeft dan ook de synode 
van Zuidhorn 2002 besloten deze 

1 
AAN DE BASIS, Evaluatierapport verkiezingsuitslag 

ChristenUnie 15 mei 2002. 
Vgl. de bijdrage van G.J. Schutte, 'Om een 

christelijk politiek program', in: NADER BEKEKEN, 

jrg. 9 nr. 4 (april 2002). 
Vgl. het kernprogramma: 2.1. Overheden en 

burgers leven in een wereld die haar oorsprong 

en bestemming in God heeft. De overheid kan 

daarom niet neutraal zijn, maar behoort te 

erkennen dat Christus Koning is en dat zij in 

zijn dienst staat (Rom. 13:2). Onze grondwet 

behoort daaraan uitdrukking te geven. In een 

vrije samenleving met een grote verscheiden

heid aan opvattingen geeft de overheid goede 
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leiding wanneer zij haar beleid voortdurend 

toetst aan de Bijbel. 

Drs. L. Bezemer is gemeentesecretaris 
van de gemeente Oldebroek. 

Plaatseliik contact met 
NGK 

uitzondering ongedaan te maken. Het 
was immers nogal vreemd om in een 
algemene regeling die gold voor alle 
samensprekingen en dus geen enkele 
kerk bij name noemde, ineens de NGK 
met naam en toenaam genoemd te 
zien worden en over hen uitspraken te 
lezen die aan geen enkele voorwaarde 
gebonden waren. 

Landeliik·plaatseliik 

Maar niet alleen formeel, ook 
inhoudelijk waren er vragen te stel
len bij de ingreep die Leusden deed. 
Want de regeling gaat ervan uit, dat 
kan worden teruggevallen op twee 
kerkverbanden die wederzijds van 
elkaar hebben uitgesproken dat ze 
staan of willen staan op de grondslag 
van Gods Woord en de gereformeerde 
belijdenisgeschriften. Maar dat is bij 
de NGK niet het geval. En dan krijg 
je een regel waarin allerlei dwarsver
bindingen naar de kerkverbanden te 
vinden zijn, zonder dat die kerkver
banden dat waar kunnen maken. Om 
maar eens een paar punten te noemen: 
1. Landelijk is met de CGK over een 
aantal onderwerpen doorgesproken 
en consensus geconstateerd. Daar kan 
in plaatselijke contacten bij worden 

Gemeentebreed P. Niemeijer 
-

aangesloten. Tussen de Gereformeerde 
Kerken (GK) en NGK is ook gesproken 
over een aantal onderwerpen (binding 
aan de confessie, tolerantie, toelating 
tot het avondmaal), maar daar is (nog) 
geen overeenstemming over. Hoe 
moet dat feit verrekend worden in 
plaatselijke contacten? Kunnen kerken 
elkaar plaatselijk wel vinden op pun
ten waarop dat landelijk niet mogelijk 
is? Betekent dat, dat plaatselijke NGK 
wel instemmen met de nota's die in het 
landelijk gesprek van gereformeerde 
zijde zijn ingebracht? 
2. In de contacten met de CGK is een 
belangrijke toezichthoudende rol weg
gelegd voor het kerkverband aan beide 
zijden: classes, particulier-synodale 
deputaten en landelijke afspraken. 
Dat kan, als beide kerkverbanden zich 
onderworpen weten aan het Woord 
van God en gebonden aan de gerefor
meerde belijdenis. Maar hoe zit dat 
bij de NGK? Tegen het gereformeerd 
karakter van hun kerkverband bestaan 
bij de GK juist reserves. Dat betekent 
dat van de steun van het kerkverband 
van de NGK niet kan worden uitge
gaan. 
3. Een volwaardige relatie vergt dat je 
elkaar aanspoort om te blijven bij het 
Woord van God en de leer van de kerk. 
Maar hoe doet de plaatselijke NGK dat 
binnen haar eigen kerkverband, waar 
dwaalleer getolereerd wordt? En als 
ze het daar niet doet, welke garantie is 
er dan dat ze het richting de GK wel 
doet? 
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4. Juist ten aanzien van het voorgaan 
in kerkdiensten en het toelaten aan 
het avondmaal speelt het kerkverband 
een belangrijke rol. Je kunt immers 
predikanten en avondmaalvierders 
van elders krijgen. Hoe wordt daarmee 
omgegaan? 

Op deze punten bestaat helaas 
geen helderheid. En dat beperkt de 
mogelijkheid van contact met een 
Nederlands gereformeerde kerk. 

Helderheid geboden 

Helderheid en zorgvuldigheid zijn 
sowieso geboden ten aanzien van een 
aantal specifieke problemen in de con
tacten met de NGK. Samensprekende 
kerkenraden zullen op z'n minst alert 
moeten zijn op de volgende punten: 
a. In de gereformeerde kerkorde (KO) 
wordt de toegang tot het avondmaal 
afhankelijk gemaakt van de belijde
nis van het geloof naar de gerefor
meerde leer (art. 26 en 60 KO). In het 
Akkoord van kerkelijk samenleven 
van de Nederlands Gereformeerde 
Kerken (AKS) is geen sprake van een 
dergelijke binding van gemeenteleden 
cq. avondmaalgangers aan de gere
formeerde leer. In art. 20 AKS wordt 
gesproken over 'openbare belijde-
nis . . .  van het ware geloof'. Wie de 
geschiedenis van de jaren zestig op 
dit punt kent en ook kennis genomen 
heeft van de gesprekken tussen de 
gereformeerde deputaten Kerkelijke 
Eenheid en de Nederlands gerefor
meerde Commissie voor Contact en 
Samenspreking, weet dat belijdenis 
'van het ware geloof' voor Nederlands 
gereformeerden echt iets anders is dan 
belijdenis van het geloof 'naar de gere
formeerde leer'. 
b. In de gereformeerde kerkorde 
wordt er tucht geoefend over hem 
die tegen alle broederlijk vermaan in 
'afwijkt van de zuivere leer of in zijn 
leven zich misdraagt' (art. 73 KO). In 
het AKS wordt het afwijken van de 
zuivere leer niet genoemd en is alleen 
sprake van 'zondigen' (art. 25 AKS). 
Pas bij ambtsdragers is sprake van 
tucht bij 'onschriftuurlijke leer' (art. 30 
AKS). 
c. In de gereformeerde tuchtoefening 
en bewaring van de heiligheid van 
het avondmaal heeft de gemeente een 
duidelijke taak. Zij wordt ingescha
keld niet alleen aan het begin (Mat. 
18), maar ook in de voortgang van 

1 

een tuchtprocedure (eerste, tweede 
en derde 'trap'; art. 77 KO). In het 
AKS lezen we van die inbreng van de 
gemeente in 'eerste, tweede en derde 
trap' niets. Daar lijkt de kerkenraad 
bij uitstek verantwoordelijk voor de 
voortgang van de censuur. 
d. Voor de daadwerkelijke bewaking 
van de kansel door tuchtoefening over 
predikanten is in het AKS de mede
werking van de genabuurde kerk en 
de regionale vergadering nodig (art. 
30 AKS). Die behoren tot een kerk
verband waarvan landelijk niet door 
de GK is uitgesproken dat het staat of 
wil staan op de grondslag van Gods 
Woord en de gereformeerde belijdenis
geschriften. Welke garantie is er dan 
voor de wacht rond de kansel? 
e. In het AKS wordt van ambtsdra
gers gevraagd (het kan niet bindend 
worden opgelegd) om de drie formu
lieren van eenheid te ondertekenen. Is 
een ambtsdrager van mening dat hij 
de daarin beleden leer niet langer voor 
zijn rekening kan nemen, dan dient hij 
zich te verklaren 'ten genoegen van 
zijn kerkenraad' (art. 17 AKS). Aan de 
zusterkerken zal daarvan rekenschap 
worden gegeven. Dat is voldoende. 
Als zusterkerken of het kerkverband 
een dergelijke kerkenraad en ambts
drager aanspreken op hun afwijking 
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van de confessie, kunnen de desbetref
fende ambtsdrager en kerkenraad zich 
beroepen op art. 17 AKS om zich het 
kerkverband 'van het lijf te houden'. 
Als een kerkenraad genoegen heeft 
genomen met de verklaring van zijn 
predikant, is naar art. 17 AKS de kous 
af. Biedt een dergelijke situatie wel 
voldoende basis voor kanselruil? 
f. In de gereformeerde kerkorde 
kan een gemeentelid zich beroepen 
op een meerdere vergadering. De 
daardoor genomen beslissing zal als 
bindend worden aanvaard, tenzij er 
strijdigheid is met Gods Woord of de 
kerkorde (art. 31 KO). In het AKS ligt 
dat anders. Volgens art. 34 AKS kan 
een kerkenraad een besluit van een 
meerdere vergadering om hem move
rende redenen naast zich neerleggen. 
In elk geding is slechts één beroep 
mogelijk, behalve als het de leer van 
de kerk of de tucht over een predikant 
betreft (art. 35 AKS). In geschillen over 
de toegang tot het avondmaal is dus 
slechts beperkte mogelijkheid van 
appèl en ook nog de mogelijkheid dat 
een kerkenraad zich niet voegt naar de 
uitspraak van de regionale vergade
ring. 
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De laatste jaren verschijnt het ene boek na het 
andere van de hand van de Engelse theoloog Alis· 
ter McGrath. Hij is 'Principal' van Wycliffe Hall 
in Oxford, een instituut waar anglicaanse theolo
gische studenten wonen en werken. McGrath 1 is 
tevens professor in de theologie aan de Universiteit 
in Oxford, en aan Regent College in Vancouver. 
Uitgeverij Kok heeft een aantal van zijn boeken 
vertaald en uitgegeven: CHRISTELIJKE THEOLOGIE. EEN 

INTRODUCTIE; BRUGGEN BOUWEN; UITLEGGEN WAT JE GELOOFT; 

en TOEKOMST VAN HET CHRISTELIJK GELOOF. 

In dit artikel zal het gaan over het 
boek: GELOOF EN NATUURWETENSCHAP. 
EEN INTRODUCTIE. 

Volgens de omslag voert dit boek 
de lezers binnen in de fascinerende 
interactie tussen wetenschap en 
geloof. Het is speciaal geschreven voor 
mensen die interesse hebben in deze 
wisselwerking, maar die nog weinig 
of geen kennis hebben opgedaan van 
een van beide (of beide) terreinen. 

Een overzicht 

Nu, de auteur heeft een prettige 
stijl om te lezen, om niet te zeggen dat 
het boek leest als een trein. Gemak
kelijke stof biedt hij echter niet, en hier 
en daar heb ik maar wat overgeslagen, 
omdat het ingewikkeld was. Toch is 
de auteur erin geslaagd om een hel
dere inleiding te geven over 'geloof en 
natuurwetenschap'. 

Het boek behandelt de onderwer
pen: Geloof: bondgenoot of vijand 
van de wetenschap?; Wetenschap en 
wetenschapsfilosofie; Schepping en 
natuurwetenschap; Natuurlijke the
ologie: sporen van God in de natuur; 
Modellen en analogieën in geloof 
en wetenschap; Strijdvragen op het 
gebied van geloof en wetenschap, en 
in het laatste hoofdstuk zeven voor
beelden van de integratie van geloof 
en natuurwetenschap. Aan het einde 
van ieder hoofdstuk wordt lectuur 
vermeld voor verdere studie. De ver
taler heeft er ook aanvullende Neder
landse literatuur aan toegevoegd. 
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Geloof en 
natuurwetenschap 

Alister McGrath 

Miilpalen 

Het boek begint met de beschrij
ving van drie historische mijlpalen op 
het gebied van de relatie tussen geloof 
en wetenschap. Dat zijn: de astrono
mische discussies uit de zestiende en 
het begin van de zeventiende eeuw; 
de opkomst van het wereldbeeld van 
Newton in de tweede helft van de 
zeventiende en in de achttiende eeuw; 
en het debat over de evolutietheorie 
uit de negentiende eeuw. Deze drie 
cruciale controverses worden alge
meen beschouwd als de mijlpalen 
in de relatie tussen geloof en weten
schap. Zonder begrip van deze kwes
ties is het moeilijk de latere ontwikke
lingen en discussies te volgen (p. 11). 
We zullen deze dan ook langslopen. 

Miilpaal 1 :  

de nieuwe astronomie 

Een belangrijk element in het mid
deleeuwse wereldbeeld was het geloof 

Boek van de maand 
H.B. Driessen 

-

dat de zon en andere hemellichamen, 
bijvoorbeeld de maan en de plane
ten, om de aarde draaiden. De Bijbel 
werd vanuit dit standpunt uitgelegd. 
De meeste levende talen dragen nog 
steeds de kenmerken van dit wereld
beeld, want het is nog steeds heel nor
maal om te zeggen: 'De zon ging om 
half zeven op' - hoewel dit taalgebruik 
in feite de opvatting weerspiegelt dat 
de zon om de aarde draait. 

Het in de vroege Middeleeuwen 
meest geldende model van het uni
versum was dat van Ptolemaeus, 
een astronoom uit het Egyptische 
Alexandrië. Ptolemaeus stelde dat de 
bewegingen van de zon, de maan en 
de planeten als volgt konden worden 
beschreven: 
a. de aarde staat in het middelpunt 
van het heelal; 
b. alle hemellichamen beschrijven cir
kelvormige banen rond de aarde; 
c. deze banen hebben de vorm van 
cirkelbewegingen, waarbij het mid
delpunt van de cirkel op zijn beurt een 
andere cirkelbeweging maakt. 

Echter steeds gedetailleerder en 
nauwkeuriger waarnemingen van de 
bewegingen van planeten en sterren 
veroorzaakten steeds meer problemen 
voor deze theorie. De theorie werd 
wel aangepast, maar tegen het einde 
van de vijftiende eeuw was het model 
zo ingewikkeld geworden, dat het 
instortte. 

In de zestiende eeuw werd dit 
geocentrische (de aarde in het mid
delpunt) model vervangen ten gunste 
van het heliocentrische. In dat model 
staat de zon in het middelpunt en is 
de aarde één van de om de zon draai
ende planeten. Die verschuiving in het 
denken wordt vaak de 'copernicaanse 
omwenteling' genoemd, maar er zijn 
drie personen die een belangrijke rol 
hebben gespeeld in deze verandering: 
Copernicus, een Poolse geleerde (1474-
1543), een Deense astronoom Tycho 
Brahe (1546-1601) en Johannes Kepler 
(1571-1630). 
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Nu was het oudere, geocentrische 
model door de middeleeuwse theolo
gen aanvaard. Ze waren eraan gewend 
om de Bijbel door een geocentrische 
bril te lezen. De eerste verdedigers 
van de theorie van Copemicus ston
den dus voor twee vraagstukken: 

Ten eerste moesten ze uiteenzetten 
welke gegevens tot de conclusie leid
den dat de aarde en andere planeten 
om de zon draaiden, en vervolgens 
moesten ze laten zien dat dit stand
punt niet in tegenspraak is met de 
Bijbel. 

In dit verband noemt McGrath 
Calvijn, die twee belangrijke bijdragen 
aan de waardering en ontwikkeling 
van de natuurwetenschappen heeft 
geleverd. Ten eerste stimuleerde hij 
het wetenschappelijk bestuderen van 
de natuur, en ten tweede verwijderde 
hij een belangrijke hindernis bij die 
studie, door te zeggen dat de Bijbel 
voornamelijk bedoeld is om Jezus 
Christus te doen kennen. De Bijbel 
is niet een handboek voor astrono
mie, aardrijkskunde of biologie. God 
heeft de openbaring afgestemd op de 
capaciteit van mensen. 'God moet wel 
afdalen tot ons niveau, anders kunnen 
we de openbaring niet vatten.' 'Op een 
ander, meer wetenschappelijk niveau 
hadden zelfs de grootste natuurkun
digen er weinig tot niets van kunnen 
begrijpen.'2 De schrijver van Genesis, 
zegt Calvijn, 'was geroepen als leraar 
van de ongeleerden en primitieven, 
naast de meer ontwikkelden; daarom 
kon hij zijn doel alleen bereiken met 
deze simpele lessen' (p. 23). 

Miilpaal 2: Newton 

Dan is er een tweede mijlpaal: 
Newton en het deïsme. 

Het heliocentrisch model had een 
paar meetkundige vragen opgelost 
en Kepler had zijn wetten ontdekt, 
maar was er een reden waarom die 
wetten zo fraai konden worden gefor
muleerd? Konden die wetten over de 
beweging van de aarde, de maan en 
de planeten met een enkel principe 
worden verklaard? 

Isaac Newton (1642-1727) maakte 
duidelijk dat er een enkele wet ten 
grondslag ligt aan die 'hemelse 
mechanica'. Newton paste de bewe
gingswetten toe op de baan van de 
maan om de aarde. Hij nam aan dat 
de kracht die maakte dat de appel op 
de grond viel, ook de maan in een 

1 
baan hield. Hieruit kon hij de omloop
snelheid van de maan berekenen. Dat 
leverde een antwoord op met een 
afwijking van 10%. Zijn succes in het 
verklaren van deze hemelse bewe
gingen leidde er al spoedig toe, dat 
men het heelal ging zien als een grote 
machine, die werkte volgens natuur
wetten. Dit wordt daarom een 'mecha
nistisch wereldbeeld' genoemd. 

Latere schrijvers stelden veelal dat 
dit mechanisme op zichzelf stond en 
voortbestond - en dus had men geen 
god nodig om het te scheppen of te 
onderhouden. De religieuze gevolgen 
hiervan zullen duidelijk zijn. Echter, 
als de wereld een machine is, dan leidt 
dat direct tot de gedachte dat hij ont
worpen moet zijn. Dat was ook New
tons mening. De beroemdste weergave 
van Newtons denkbeelden vinden we 
vermoedelijk bij Willam Paley. Paley 
vergeleek de complexiteit van de 
natuur met het ontwerp van een hor
loge. Beiden hielden de gedachte van 
een ontwerp en een bedoeling in, wat 
wees op het bestaan van een Schepper. 

Miilpaal 3: Darwin 

Ook al werd God buitengesloten 
uit de mechanische werkelijkheid, 
toch was zijn orde en zijn handelen 
volgens velen in de biologische werke
lijkheid nog aanwijsbaar (p. 32). 

Laten we de vraagstukken waar
mee men zich geconfronteerd zag op 
een rijtje zetten: 
1. De vraag van de aanpassing. Dat 
wil zeggen, de wijze waarop de vorm 
van een organisme is aangepast aan 
de vereisten van zijn omgeving. 
2. De vraag waarom sommige soor
ten uitsterven. Het staat vast dat Dar
win wat dit betreft sterk is beïnvloed 
door Thomas Malthus' theorieën over 
bevolkingsgroei. 
3. De onevenwichtige geografische 
spreiding van de levende organismen. 
4. Het voorkomen van rudimentaire 
organen - bijvoorbeeld de tepels van 
mannelijke zoogdieren - was moeilijk 
te verenigen met een scheppingsthe
orie die uitgaat van de afzonderlijke 
schepping van de soorten, omdat 
zulke organen nutteloos en overbodig 
lijken te zijn (p. 34). 

Darwins theorie bestaat uit de vol
gende bouwstenen. Darwin beweert 
dat er in de natuur een proces van 
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'natuurlijke selectie' plaatsvindt. Er 
ontstaan variaties in de natuur; de 
vraag is dan of de nieuwe variant 
beter toegerust is om te overleven dan 
de voorgaande. De 'survival of the 
fittest' werd later de naam voor dit 
proces. 

Uiteindelijk vertoonde Darwins 
hypothese nog veel zwakheden en 
losse einden. Zij vereist bijvoorbeeld 
het ontstaan van nieuwe soorten, maar 
daarvoor is geen bewijs gevonden. 

McGrath vat de religieuze bete
kenis van het Darwinisme als volgt 
samen (p. 37): 

'Het Darwinisme was in tegen
spraak met de traditionele christelijke 
opvatting dat alle leven zijn specifieke 
eigenschappen heeft te danken aan 
goddelijke scheppingsdaden. Met 
name de unieke, bevoorrechte positie 
van de mens als de kroon op Gods 
schepping werd daardoor op losse 
schroeven gesteld.' 

Beliiden! 

Ik onderbreek nu de samenvat
ting van het boek. McGrath geeft een 
rondleiding rond 'geloof en natuurwe
tenschap', en al rondleidend biedt hij 
interessante stof aan. Ik zou voor een 
lief ding willen dat hij als rondleider 
uit de beschrijving was gestapt, om 
duidelijk te maken hoe het christe
lijke geloof onder druk staat, en hoe 
belangrijk het is om 'God als de Schep
per van hemel en aarde, aller zienlijke 
en onzienlijke dingen' te belijden. Ik 
bedoel dat niet als een dooddoener, 
integendeel. God de Vader schenkt 
ons leven, onderhoud en onderdak, 
en alle schepselen zijn zo in zijn hand 
dat zij zich tegen zijn wil niet roeren 
of bewegen kunnen. Daarmee zeg ik 
ook niet, dat ik mijn Vader begrijp of 
kan volgen, ik probeer alleen te zeg
gen dat ik als mensenkind afhankelijk 
ben van Hem. Zoals zondagmorgen 
in een kerkdienst: Onze hulp is in de 
naam van de HERE, die de hemel en 
de aarde heeft gemaakt! 

Dat Newton een wet van de zwaar
tekracht heeft kunnen formuleren, 
is mooi, maar dat wijst er toch ook 
op dat God de wereld mooi heeft 
gemaakt? Daarvoor ontbreekt een 
empirisch bewijs - zeggen sommige 
wetenschappers - maar daarom moet 
het wel beleden worden. 
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Nu zou het kunnen zijn dat 
McGrath dit boek heeft geschreven 
om in debat te kunnen komen met 
wetenschappers die niet meer in God 
geloven. Het boek zou dan een poging 
kunnen zijn om te laten zien, dat hij 
zijn onderwerp kent en in het debat 
serieus genomen moet worden. Hij 
spreekt over apologetische kansen 
(p. 112, 220, 236). Net op het moment 
dat je denkt: nu gaat een debat begin
nen, wordt het volgende onderwerp 
aangesneden. 

Gesprek geloof en wetenschap 

Allerlei natuurkundigen en theo
logen passeren de revue: Pannenberg, 
Barth, Polkinghome, Peacock, Teilhard 
de Chardin, om er maar een paar te 
noemen. McGrath geeft in een paar 
bladzijden weer wat deze auteurs over 
ons onderwerp zeggen, en dan komt 
een volgende auteur te berde. Boeiend 
en in een rijke schakering. 

In het hoofdstuk 'Zeven voor
beelden van de integratie van geloof 
en natuurwetenschap' komt o.a. 
Wolfgang Pannenberg aan de orde. 
McGrath merkt dan over hem op: mis
schien is wel het meest opvallende bij 
deze theoloog, zijn bewering dat de 
opstanding van Jezus een objectieve 
historische gebeurtenis is, waarvan 
allen die toegang tot het bewijs had
den, getuigen zijn geweest. Waar Bult
mann de opstanding als een gebeur
tenis in de belevingswereld van de 
discipelen behandelt, verklaart Pan
nenberg dat dit een feit is dat thuis
hoort in de wereld van de openbaar 
toegankelijke geschiedenis (p. 229). 

Dat Pannenberg over de opstan
ding van Jezus als feit spreekt, in 
een vreemde reconstructie van de 
BijbeP, komt bij McGrath4 niet aan 
de orde. Het lijkt erop dat alleen die 
citaten worden gebruikt, waarmee een 
gesprek tussen geloof en wetenschap 
tot stand zou kunnen komen. 

Wereldgodsdiensten 

Op de achterflap van het boek 
staat: 'Hoewel Alister McGrath zich 
vooral richt op het christelijk geloof, 
wordt ook het belang van de andere 
godsdiensten verdisconteerd.' 

Zo citeert McGrath een islamitische 
wijsgeer Al-Ghazzali, in een hoofdstuk 
over 'Wetenschap en godsdienstfilo-

1 
sofie' (p. 117), en noemt hij de meest 
invloedrijke vorm van scheppingsleer 
die van het jodendom, het christen
dom en de islam (p. 123). Ik heb 
bezwaar tegen die gelijkschakeling. 
Ik snap wel dat andere godsdiensten 
ook last hebben van wetenschap die 
het zonder God en zonder openbaring 
meent te kunnen stellen. Als christen 
belijd ik toch dat er 'één Naam onder 
de hemel is gegeven'? 

Metafoor 

Het is verleidelijk om over het 
hoofdstuk 'Modellen en analogieën 
in geloof en wetenschap' wat uitvoe
riger te schrijven.5 In dat hoofdstuk 
gaat het over analogie, metafoor6 en 
religie. McGrath schrijft dan over het 
woord 'losprijs' (p. 164) in de Bijbel.7 
Ook gaat McGrath in op de natuur
lijke selectie als metafoor in Darwins 
hypothese. Een kweker selecteert 
actief, heeft dat actieve selectieproces 
ook een parallel in de natuur? Is 'de 
natuur' een handelend persoon, die 
actief varianten selecteert die zij goed 
vindt? Mag je zeggen dat de natuur 
iets selecteert, aangezien selectie wijst 
op doelbewustheid, keuze en ver
stand? (p. 171). 

Een metafoor nodigt als het ware 
uit tot associatie van gedachten. Bij 
'losprijs' denk je aan: voor wie moet 
die losprijs worden betaald? Wie zijn 
de gegijzelden? Aan wie moet die 
'prijs' worden gegeven? Is die 'prijs' 
in de Bijbel geld, of mag het (of Hij, 
als Jezus Christus daarmee wordt 
bedoeld) iets anders zijn dan goud of 
zilver? 

Met enige creativiteit zijn er nog 
wel meer vragen te bedenken rond 
zo'n metafoor als 'losprijs'. Wie bijbel
leest, leest woorden van God. Dan zijn 
er indringende vragen te stellen rond 
de metafoor. Zoals: wat ik nu bedenk 
bij deze metafoor, was dat de bedoe
ling van Gods openbaring? Ontvang 
ik op deze denkmanier licht van Hem? 
Zit mijn creativiteit op de troon, of ben 
ik eerbiedig aan het luisteren naar wat 
God zegt? Stel ik bij deze metafoor 
goede vragen, of ben ik vragend op 
een dwaalspoor? McGrath stelt ook 
de vraag: hoe kunnen de grenzen van 
zulke vergelijkingen getoetst worden? 
(p. 166). Een andere vraag laat zich 
ook stellen: hoe kunnen we tekst als 
metafoor herkennen? 
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Afronding 

Uit deze bespreking mag u zeker 
concluderen, dat we een boeiend boek 
van McGrath gekregen hebben. Veel 
onderwerpen passeren de revue. De 
christelijke taxatie van die onderwer
pen laat de auteur echter veelal aan de 
lezer over. 

N.a.v. :  Alister McGrath, GELOOF EN 
NATUURWETENSCHAP. EEN INTRODUCTIE, 
Kok, Kampen (2001), 
ISBN 90 435 0027 5. 260 pag. 
Prijs € 23,95. 

Noten: 
G. van Rongen, NICODEMIETEN VROEGER EN 

NU, DE ACl1JALITEIT VAN ARTIKEL 28 VAN DE NEDER

LANDSE GELOOFSBELIJDENIS, Serie Woord en Wereld, 

nr. 47, 2000. 

c. Trimp, KERK IN AANBOUW, HAAR PRESENTIE EN 

PRETENTIE, RB-serie, Goes 1998, p. 149-184. 

J.J.T. Doedens, 'Taal en teken van trouw', in: 

c. Trimp (red.}, WooRD OP SCHRIFT. THEOLOGISCHE 

REFLECTIES OVER HET GEZAG VAN DE BIJllEL, Kampen 

2002, p. 105. 
3 B. Kamphuis, BoVEN EN BENEDEN. HET UIT-

GANGSPUNT VAN DE CHRISTOLOGIE EN DE PROBLEMATIEK 

VAN DE OPENBARING, NAGEGAAN AAN DE HAND VAN 

DE ON1WIKKELINGEN BIJ KARL BARTii, DIETRICH BoN

HOEFFER EN WOLFHART PANNENBERG, Kampen 1999, 

p. 379. 

C. Trimp, "Neo-evangelische' omgang met 

de bijbel', in: c. Trimp (red.}, WOORD OP SCHRIFT, 

p. 55: 'Kortom, wij weten ons, met onze leer der 

Schriften, allerminst veilig bij McGrath.' 

Metaforen zijn in de mode. Een paar verwij

zingen: 

- Harmen van den Berg, KNowLEDGE GRAPHS AND 

Loclc. ÜNE OF 1WO KINDS, Proefschrift Universiteit 

Twente 1993; stelling 5: 'De grote rol die metafo

ren spelen in het creëren van natuurlijke-taalbe

tekenis vraagt van theologen een herbezinning 

op de relatie tussen Openbaring, taal, werkelijk

heid en waarheid.' 

- Lambert Wierenga, DE MACHT VAN DE TAAL, DE 

TAAL VAN DE MACHT, Kampen 1996. 

- A.L.Th. de Bruijne, 'Hermeneutiek en metafo

rie', in: C. Trimp (red.) WOORD OP SCHRIFT. 

Een metafoor is een specifieke uitdrukking, 

waarmee je zegt wat je niet bedoelt en bedoelt 

wat je niet zegt (René Diekstra). 

Vgl.: A. McGrath, 'De aantrekkelijkheid van 

het geloof', in: RADIX, jaargang 28, p. 105-122 

(met name p. 114-117). 
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__ I 

SAMENZANG 

We zagen gisteren nog een merel, 
die kwam vlak voor het raam zitten 
waarachter oma in haar wagentje -
nee jongen, zo goed als hier 
hebben we het nog nooit gehad, 
de mensen zijn allemaal even 
aardig voor de oudjes en de kaas 
krijgen we maar met moeite op, 
beschuit hebben we altijd over 
- voor de kleinzoon denkt oma dan -
en soms 's avonds is er zang 
op de radio en zitten we samen 
toch zo heerlijk te zingen 
dat we alles vergeten. 

T. van Deel 

Uit: STRAFWERK 1969 

Kort commentaar: 

Verstild leven. 

Nader Bekeken december 2002 

Hoe klein is hun wereld geworden. 
Maar dankbaarheid overheerst. 
Wat is zingen toch wezenlijk! 
Niet alleen voor ouderen. 
Aangrijpend getekend. 

G. Slings 

Gedicht 
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Op 1 en 2 november jl. vond in 
Kampen een symposium plaats over 
het ambt in de 2l51• eeuw. Het ND 
van donderdag 31 oktober gaf een 
voorbeschouwing, de krant van 4 
november deed verslag. In DE WEKKER 
van 8 november reageerde ds. G. van 
Roekel vanuit chr. geref. invalshoek in 
een artikel dat als kop had Is het ambt 
(te) zwaar? Van Roekel schrijft o.a. het 
volgende. 

Vorige week bracht het NEDERLANDS DAG
BLAD het voor mij schokkende bericht dat 
veel ambtsdragers in de Gereformeerde 
Kerken (vrijgemaakt) hun ambt te zwaar 
vinden en het daarom vroegtijdig neer
leggen. De belangrijkste reden voor deze 
overbelasting en de daaruit voortvloeiende 
vraag om ontheffing uit het ambt, is de 
verandering die het ambtelijk werk heeft 
ondergaan. 'Ambtsdragers zijn bestuur
ders geworden, in plaats van geestelijke 
leidsmannen '. 

In reactie hierop zegt Van Roekel o.a.: 

In algemene zin ben ik geneigd om te zeg
gen: ja, het ambt is zwaar. Maar, zo voeg 
ik er aan toe, dat hangt niet allereerst 
samen met de toename van bestuurlijk 
werk, maar met de eigen aard van het 
ambt. Het ambt in de gemeente van Chris
tus is immers geen hobby of liefhebberij, 
maar een roeping van Godswege. God Zelf 
roept - door Zijn gemeente - broeders tot 
het ambt van ouderling of diaken. Daarom 
vraagt die dienst volledige inzet van de 
ambtsdragers en bovendien besef dat we 
voor de uitoefening van ons ambt verant
woording hebben af te leggen aan de Here. 
En dat alles maakt het ambt geestelijk 
'zwaar'. 

Eerlijk gezegd heb ik dit aspect pijnlijk 
gemist in alle berichten die het NEDER
LANDS DAGBLAD de afgelopen dagen wijdde 
aan het (vrijgemaakt-gereformeerde) 
symposium 'Ambtsdrager in de 21e eeuw' 
dat vorige week vrijdag en zaterdag in 
Kampen plaatsvond. Afgaande op die 
berichten is er in Kampen stevig kritiek 
geuit op allerlei aspecten van de leer van 
het ambt en op het .functioneren van de 
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Is het ambt (te) zwaar? 

ambtsdragers en zijn bovendien een groot 
aantal suggesties (soms ook heel ver
gaande) gedaan om het ambt beter te laten 
.functioneren, maar over de aspecten van 
roeping, dienst aan Christus ' gemeente en 
verantwoordelijkheid las ik niets. 

Kwam dat niet ter sprake? Of kwam het 
wel aan de orde, maar heeft de verslagge
ver van het NEDERLANDS DAGBLAD ervoor 
gekozen om andere aspecten te verslaan? 
Ik houd het maar op het laatste. Ik kan 
me namelijk niet indenken dat onder vrij
gemaakt-gereformeerde broeders over het 
ambt wordt nagedacht zonder dat prin
cipiële bezinning op de roeping tot en de 
verantwoordelijkheid van het ambt promi
nent aan de orde komen. Laten we op dit 
punt als kerken van gereformeerde belijde
nis de vinger aan de pols houden en samen 
waken tegen nivellering van het ambt en 
het ambtsbesef Bezinning op het ambt is 
goed en nodig - ook in onze tijd - maar 
dan wel vanuit een principieel vertrek
punt, namelijk dat de Here Zelf ons roept 
tot deze dienst in Christus' gemeente. En 

Persrevue J.J. Burger 
-

1 

de aard van deze dienst is zodanig dat het 
ambt inderdaad 'zwaar' is: ambtsdragers 
zijn immers door de Heilige Geest gesteld 
tot opzieners over de gemeente Gods, die 
Hij Zich door het bloed van Zijn Eigene 
verworven heeft (Hand. 20: 28). 

Vervolgens gaat Van Roekel in op 
het bestuurlijk werk van een kerken
raad. 

Nu dan de vraag ". : maakt bestuurlijk 
werk het ambt te zwaar? Zijn ambtsdra
gers inderdaad bestuurders geworden, in 
plaats van geestelijke leidsmannen? 
Wie over deze vraag nadenkt moet aller
eerst constateren dat het bestuurlijk werk, 
dat op ambtsdragers afkomt, de laatste 
tientallen jaren aanmerkelijk is toegeno
men. De wijkouderling is allang niet meer 
de ambtsdrager die hoofdzakelijk (weke
lijks ?) pastorale bezoeken in de gemeente 
aflegt en slechts één keer in de maand een 
(kerkenraads)vergadering heeft. De omge
keerde situatie lijkt soms eerder werkelijk
heid: ambtsdragers die meer tijd kwijt 
zijn aan vergaderen dan aan pastoraal of 
diaconaal bezoekwerk. Veel kerkenraden 
vergaderen tegenwoordig standaard om 
de twee of drie weken met daar bovenop 
extra vergaderingen voor bezinning of bij 
bijzondere omstandigheden (bijv. beroe
pingswerk). En daar komt dan nog al het 
vergaderwerk bij dat van ambtsdragers 
gevraagd wordt voor commissies, kringen, 
overleg- en bezinningsgroepen. Kortom, er 
is de laatste decennia in veel kerkenraden 
een uitgebreide overlegstructuur gekomen 
die het ambt inderdaad zwaarder heeft 
gemaakt. 

Maar is het ambt daardoor té zwaar 
geworden? En zijn daarom ingrijpende 
maatregelen nodig, zoals op het sympo
sium in Kampen werd betoogd? Ik ben er 
voorlopig nog niet van overtuigd. Ik zou 
vooralsnog in alle nuchterheid willen plei
ten voor een kritische doorlichting van het 
bestuurlijk werk van een kerkenraad. 

Laten kerkenraden zich in de eerste plaats 
afvragen of al dat vergaderwerk echt 
nodig is voor de opbouw van de gemeente. 
Hebben we het ambt niet onnodig zwaar 
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gemaakt door het bestuurlijk werk alsmaar 
uit te breiden? Kan het misschien zo zijn 
dat kerkenraden werk naar zich toe halen 
dat evengoed door anderen gedaan kan 
worden? Of is het wellicht zo dat kerken
raden werk doen dat ook achterwege zou 
kunnen blijven? 
Ik koni op deze vragen omdat de toename 
van het bestuurlijk werk voor kerkenraden 
mij eerder een gevolg lijkt van een maat
schappelijke trend dan dat ze voortvloeit 
uit een bijbelse roeping. In de maatschap
pij is ten gevolge van de democratiserings
beweging een uitgebreide overlegcultuur 
ontstaan in onderwijs, bedrijfsleven en 
overheid. Met enige vertraging is die cul
tuur ook in de kerk ontstaan. We hebben 
dat soms alleen maar principieel geduid, 
alsof de Here al dat vergaderwerk noodza
kelijkerwijs van ons vroeg. Maar die stel
ling lijkt me niet (meer) te verdedigen. De 
kerkelijke vergadercultuur is op zijn minst 
voor een deel te danken aan 'de geest van 
de tijd'. 

Inmiddels hebben we in de samenleving 
ontdekt dat de uitwassen van de overleg
cultuur leiden tot bureaucratisering en 
vooral tot traagheid van besluitvorming. 
Daarom wordt er steeds vaker gepleit voor 
'duidelijkheid en daadkracht'. Ook in de 
kerk lopen we tegen de grenzen van de 
mogelijkheden aan. Ambtsdragers dreigen 
inderdaad meer bestuurders dan gees
telijke leidsmannen te worden. Daarom 
pleit ik voor herbezinning op het punt 
van bestuurlijk werk voor ambtsdragers. 
Eenvoudig gezegd: is al het werk dat 
gedaan wordt ook echt - en dus principieel 
- nodig? 
Laten kerkenraden de geestelijke moed 

Ontwikkelingswerk. Hongersnood 
in Afrika. Werk van De Verre Naasten 
of van de ZOA. We volgen het. Geven 
er op z'n tijd geld aan. Bidden ervoor. 
Maar denk je er ook over ná? In INTER
NATIONALE SAMENWERKING van oktober 
jl. stond een artikel van Ronald Rovers 
onder de titel 6 vuistregels tegen nieuwe 
rampen. Rovers zegt o.a.: 
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hebben om grenzen te stellen en keuzes te 
maken. De mogelijkheden om over zinvolle 
zaken te vergaderen zijn legio. Maar dat 
maakt het ambt onnodig zwaar en vormt 
een reële bedreiging voor pastoraal en 
diaconaal bezoekwerk. Daarom is nodig 
dat kerkenraden prioriteiten stellen en die 
zorgvuldig bewaken. 

Na een aantal opmerkingen over 
vergadertechniek rondt Van Roekel als 
volgt af: 

Is het ambt te zwaar? Mijn antwoord 
is tweeledig. Het ambt is zwaar van-
wege de aard van het ambt. Het is nog 
zwaarder geworden door de toename van 
bestuurstaken. Maar aan de andere kant: 
we hebben zelf het ambt ook onnodig 
verzwaard. Door een uitgebreide verga
dercultuur te ontwikkelen en in stand te 
houden. En door onze vergaderstijl niet 
tijdig aan te passen aan de veranderde 
omstandigheden. Daarom ben ik nog lang 
niet toe aan alle suggesties die volgens 
het NEDERLANDS DAGBLAD in Kampen 
werden gedaan, afgedacht van de vraag 
of alles wat daar voorgesteld werd ook 
principieel verdedigbaar is. Laten we eerst 
het bestuurlijk werk van kerkenraden en 
kerkenraadsleden eens kritisch doorlichten. 
Zodat ambtsdragers kunnen doen wat hun 
primaire taak is: geestelijk leiding geven. 
Herders horen immers niet voortdurend 
aan de vergadertafel, maar bij de kudde. 

Het verslag dat het NO maandag 
4 november over het symposium in 
Kampen gaf, wekte de indruk dat 
genoemde bijeenkomst af en toe een 
hoog proefballonnetjesgehalte had. 
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Hoewel je je altijd afvraagt of zo'n 
verslag wel echt weergeeft, echt weer 
kán geven, wat er feitelijk gezegd is 
en in welk kader bepaalde uitspraken 
stonden. Of zijn soms de proefballon
netjes vanwege hun nieuwswaarde in 
de krant juist voorop gezet? Ook Van 
Roekel stelt zich wat dat betreft terecht 
gereserveerd op. Tegelijk maakt hij 
m.i. een paar nuchtere opmerkingen: 
erken maar gewoon dat het ambt 
zwaar is; blijf je intussen in je werk in 
de kerk geroepen weten door God. En 
vergader efficiënt en niet te veel. 

Overigens: als het gaat om de 
huidige zwaarte van het ambt, moet 
m.i. één ding niet vergeten worden. 
Eén, twee generaties terug kende de 
samenleving veel mensen die in hun 
arbeidssituatie niet doorgegroeid 
waren tot hun maximale mogelijkhe
den. Zulke mensen hadden in kerk (en 
samenleving) vaak heel veel intellec
tuele energie over voor allerlei werk. 
Vandaag promoveert iedereen tot zijn 
mentale top. Voor je werk moet je álles 
geven. Je moet van je baas soms ook 
de halve wéreld over. Je móet dat wel, 
anders sta je op straat. Dat is een voor 
het ambt verzwarend element dat er 
vroeger zo niet was. Dan hoeft het 
ambt vandaag niet eens zwaarder te 
zijn dan veertig jaar terug, het voelt 
voor velen wél zwaarder. Omdat de 
samenleving zoveel vraagt. Juist op 
dat punt heb ik nogal eens mensen 
zien vastlopen. En wat doe je dáár nu 
aan? Toch een andere arbeidsethos? 

Zes vuistregels tegen 
rampen 

Het Westen is momenteel vooral bezig met 
zijn eigen achtertuin. Dat gebrek aan aan
dacht voor wat over de grenzen gebeurt 
is niet nieuw en evenmin verwonderlijk. 
In de naschok van Elf September is de 
wankele westerse veiligheid het belang
rijkste onderwerp op de internationale 
agenda. Ook de economische recessie en de 
overstromingen in Duitsland (deze zomer 
- JJB) leiden de aandacht af Opnieuw 

keek niemand naar de ellende duizenden 
kilometers verderop. Daar, in Malawi, 
Zambia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique 
en Swaziland dreigt voor miljoenen men
sen een acuut voedseltekort. Dat was het 
gevolg van droogte, overstromingen en 
een gebrek aan bezaaiing. Maar op de ach
tergrond zijn halfslachtige en soms rond
uit idiote beslissingen de oorzaak van het 
voedseltekort. Een voorbeeld van het laat-
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ste is het tamelijk misplaatste gevoel voor 
timing van Zimbabwes president Robert 
Mugabe die blanke boeren van hun land 
jaagt juist op het moment dat de grootste 
hongersnood van de afgelopen decennia 
voor de deur staat. Maar ook westerse 
landen en organisaties voeren een gebrek
kig beleid. Zij doen nauwelijks iets aan het 
instabiele politieke klimaat van een aantal 
Afrikaanse landen terwijl dat een noodza
kelijke voorwaarde is voor vooruitgang. 
Argumenten om niet in te grijpen kun
nen alleen zijn gebaseerd op egoïsme, 
lafheid of desinteresse. De oorzaken van 
hongersnood zijn bekend. Geld overmaken 
is een lapmiddel en lost op lange termijn 
niets op. Voedseldroppings kunnen zelfs 
averechts uitpakken. Wat werkt wel? Zes 
strategieën om hongersnoden te voorko
men. 

1. Ingrijpen in binnenlandse politiek 
"We moeten ophouden te wachten tot 
onderlinge militaire conflicten zijn opge
lost", zegt Michiel Keyzer, hoogleraar 
economie aan het Centre for World Food 
Studies van de Amsterdamse Vrije Uni
versiteit. Het is zinloos het gebrek aan 
natuurlijke hulpbronnen aan te vullen als 
strijdende partijen elkaars hulpbronnen 
voortdurend onderuit halen. Veiligheid 
is verweven met de economie en daarom 
moeten donorlanden en internationale 
organisaties ook dat aspect bij hulp en 
opbouw betrekken. Keyzer wil niet zeggen 
dat Afrikaanse landen "allemaal NAVO
lid moeten worden", maar zo'n organisatie 
zou een goed effect op de stabiliteit kunnen 
hebben. 
De combinatie van een instabiel, corrupt 
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politiek stelsel en hongersnood zou je een 
wetmatigheid kunnen noemen, verzucht 
Joachim von Braun, hoogleraar aan de 
Universiteit van Bonn: "Het Westen moet 
een grote mond opzetten!"  Braun wijst 
er op dat we heersende elites langs diplo
matieke weg vriendelijk doch dringend 
moeten aansporen de democratie een kans 
te geven. En hier en daar kunnen we best 
sancties uitdelen als er niet wordt geluis
terd, vindt de Duitser. 

2. Stimuleer de handel 
Dat de wereldhandel oneerlijk verloopt is 
onzin, volgens Jagdish Bhagwati, econoom 
aan de Columbia Universiteit in New 
York. Het idee dat het Westen de handels
barrières van ontwikkelingslanden afbreekt 
terwijl het tegelijkertijd de eigen barrières 
opbouwt, is volgens hem een mythe . . . .  
Volgens cijfers van de VN-handelsorga
nisatie UNCTAD zijn importtarieven 
in ontwikkelingslanden voor een flink 
aantal producten inmiddels hoger dan in 
westerse landen . . . .  Ook volgens Michiel 
Keyzer is het argument van westers pro
tectionisme "misleidend". Vaker belem
mert de eigen politieke elite een eerlijke 
handel. Het electoraat in de steden roept 
om lage prijzen. Politici kiezen daarom 
voor goedkope import die nadelig is voor 
de boerenstand. 

3. Gebruik genetisch gemodificeerde 
gewassen 
Het gebruik van genetisch gemodificeerde 
gewassen is volstrekt niet relevant voor de 
kleine boeren, die het grootste deel van de 
Afrikaanse landbouw vormen. "Ze kunnen 
niet eens kunstmest en gewasbescherming 
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aanschaffen", zegt Nico de Ridder, docent 
Plantaardige productiesystemen aan de 
Landbouwuniversiteit Wageningen. "Laat 
staan CM-zaden. "  De welles-nietes-dis
cussie over het gebruik van CM-gewassen 
wordt volgens hem dan ook alleen in wes
terse landen gevoerd. In de grootschalige 
landbouwbedrijven zoals in Zuid-Afrika 
(graan) en Mali (rijst) zou GM wel een 
rol kunnen gaan spelen. Ook de landbouw 
in Zimbabwe kan ervan profiteren. Onder 
andere omstandigheden. 

4. Meer asfalt! 
Voedsel dat in de binnenlanden wordt ver
bouwd komt door het belabberde wegennet 
nauwelijks in de kustplaatsen terecht. 
Daardoor kan het niet worden geëxpor
teerd. Die isolatie heeft nog een belangrijk 
nadeel voor de handel. Boeren hebben 
vaak maar met één handelaar te maken 
die daardoor gemakkelijk de prijs voor het 
voedsel kan bepalen. Van concurrentie is 
geen sprake en zonder een redelijke prijs 
is het voor de boeren niet lonend gewas
sen voor de handel te verbouwen. Volgens 
Joachim von Braun is verbetering van de 
infrastructuur op het platteland zelfs de 
belangrijkste maatregel om hongersnoden 
te voorkomen. Niet alleen wegen, maar 
ook scholen en ziekenhuizen moeten wor
den verbeterd. ". 

5. Geen voedselvoorraden aanleggen 
Malawi verkocht onlangs zijn voedsel
voorraden om de balans op te poetsen. Nog 
steeds is niet duidelijk waar de opbreng
sten precies naar toe gingen . .  " Bij het 
aanleggen van lokale voedselvoorraden is 
alleen het leger gebaat. Het leger plundert 
de voorraden tijdens moeilijke perioden 
zodat er nauwelijks voldoende overblijft 
om de eerste klappen op te vangen wan
neer zich een voedseltekort voordoet . . . .  
Voedsel kan in de verkeerde handen juist 
een "instrument van repressie" worden. 
Overigens geldt deze situatie vooral voor 
die landen waar het leger door politieke 
instabiliteit vrij kan graaien. 

6. Bestraf schommelende wisselkoer
sen 
Vooral zuidelijke Afrikaanse landen heb
ben last van heftige koersschommelingen 
van hun nationale munt. En dat verkleint 
het vertrouwen van de bevolking in de 
economie. Het verkleint ook het vertrou
wen van de boeren in hun eigen produc
ten. Wat hebben ze eraan als ze volgende 
week nog maar een derde van de huidige 
prijs voor hun graan krijgen? Hard optre
den helpt, volgens Michiel Keyzer. "Het 
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Internationale Monetaire Fonds moet lan
den niet laten wegkomen als de koers op 
en neer gaat. Fluctuerende wisselkoersen 
zijn altijd het gevolg van slecht financieel 
beleid. " Overigens is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend dat internationale finan
ciële instellingen zich met de wisselkoer
sen vdn ontwikkelingslanden moeten 
bemoeien. "Rampzalig beleid", volgens 
het internationale hulpconglomeraat 

In het KATHOLIEK NIEUWSBLAD van 
6 september 2002 stond onder boven
staande kop een artikel van gynaeco
loge A.C. van Beest. Ze schrijft o.a.: 

Het stond in de krant. De komende jaren 
wordt aan zesduizend zwangere vrouwen 
een bloedonderzoek aangeboden met als 
doel opsporing van kinderen met Down
syndroom. De test geeft aan of er een 
verhoogde kans aanwezig is en niet dát 
het kind het Syndroom van Down heeft. 
Hiervoor zal een vlokkentest of vrucht
waterpunctie nodig zijn. Prof Van Vugt, 
hoogleraar foetale geneeskunde aan de VU 
ziet grote mogelijkheden voor dit project. 

Voordelen 
Deze proef bij zwangeren onder de 36 jaar 
luidt een nieuwe periode in. Onderzoek 
bij aanstaande moeders boven de 36 jaar 
wordt reeds lang verricht. Maar op deze 
manier worden niet alle kinderen met 
Downsyndroom opgespoord: tweederde 
van deze kinderen wordt geboren uit de 
veel grotere groep vrouwen die jonger 
zijn dan 36 jaar. Bovendien brengen deze 
jongere moeders veel meer kinderen ter 
wereld. Bekeken vanuit effectiviteitsper
spectief bestaan er zeker voordelen. Met de 
serum test wordt 60% gedetecteerd . . .  

Onrust 
Zo'n grootscheeps onderzoek roept echter 
vragen op. Wat gebeurt hier? Het gaat 
niet om een onderzoek omdat er al een 
afwijking in het gezin of familie voorkomt 
('op indicatie', zoals dat wordt genoemd), 
maar bij vrouwen zonder enige aanleiding 
dan hun zwangerschap. En dat is nieuw. 
Het gaat niet slechts om het buisje bloed, 
maar om de aard van het onderzoek. 
Meedoen aan een onderzoek dat ten goede 
komt aan een kind ligt emotioneel anders 

1 
Oxfam. De VN hadden twee jaar geleden 
bij monde van UNCTAD-topman Yilmaz 
Akyüz ook hun twijfels over het beleid van 
de internationale financiële instellingen. 
"Je kunt je afvragen of ontwikkelings
landen tot wisselkoersstabiliteit kunnen 
komen als de Grote Drie (VS, Japan en 
EU) hun onderlinge wisselkoersschomme
lingen niet beperken. Maar alle voorstellen 
zijn tot nu toe door de VS afgewezen. "  
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Waarom dit artikeltje hier? Om 
w�r eens te prikkelen over deze din
gen na te denken en op weg naar de 
komende Tweede-Kamerverkiezingen 
politieke partijen ook op déze thema's 
inhoudelijk te blijven bevragen. 

Weg bliide verwachting 

dan wanneer het de beëindiging van een 
pas begonnen leven kan betekenen. 
Bovendien wordt de zwangere vrouw zelf 
een betrokkene. Omdat je zwanger bent 
moet je ongevraagd, en misschien ook 
ongewild, beslissen al dan niet op het aan
bod in te gaan. Niets vrije keuze! Want 
meedoen aan een test kan al leiden tot kie
zen voor een abortus. 
Alleen al het verzoek mee te doen zal emo
ties, stress en onzekerheid oproepen. In de 
periode tussen oproep en het afnemen van 
bloed kan onrust ontstaan over de vraag 
van wel of niet meedoen. En na de bloed
afname is het met spanning wachten op 
de uitslag. Is die positief of negatief? Hoe 
betrouwbaar is deze? Bij verhoogd risico 
komt de beslissing voor verder onderzoek 
ter sprake, die het echtpaar voor een zeer 
moeilijke afweging stelt. En zullen ze bei
den dezelfde beslissing nemen? Bovendien 
houdt afbreken van de zwangerschap het 

risico in dat de ingreep een gezond kindje 
het leven kost . . . . 
Ooit verwoordde een zwangere het zo: "Al 
die stomme onderzoeken ook, vroeger had 
je dat allemaal niet en werden kinderen 
gewoon geboren. "  Ze zou gelijk kunnen 
hebben. 

Nadelen 
De Gezondheidsraad heeft het plan om 
alle aanstaande moeders een bloedtest 
aan te bieden al eerder gelanceerd. Geen 
leeftijdsindicatie meer, maar alle zwangere 
vrouwen. Er is dan geen ontkomen meer 
aan. Dat is een groot verschil met het op 
een natuurlijke wijze naar de 'belaste' leef
tijd toegroeien en tot de hogere risicogroep 
gaan behoren. Je wordt erbij bepaald of het 
kind dat je draagt wel geboren mag wor
den. Eigenlijk mag je niet echt zwanger 
zijn totdat de uitslag bekend is. Weg blijde 
verwachting. 
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En dit is niet het enige nadelige gfvolg. 
Er zullen onnodige miskramen blij 1e11 

voorkomen door het prenatale testl!n. Dat 
erkent ook de Gezondheidsraad. V�htwa
terpunctie en vlokkentest kunnen lt "1en 
tot miskraam van kerngezonde kind)ren. 
Zes opgespoorde Downkinderen kunnen 
tien gezonde foetussen het leven kosten. In 
welk diep leed geraakt de moeder als dat 
haar overkomt? Terwijl de bedoeling van 
de screening juist is om 'leed te voorkb
men '! 

Kosten 
Wordt eerst een bloedtest gedaan en alle�n 
bij onraad verder onderzocht, dan is de 
daling (van het aantal kinderen geboren 
met Downsyndroom) "nog steeds niet 
indrukwekkend", vindt directeur De 
Graaf van de Stichting Down's Syndroom 
(SOS), aangezien het slechts om ongeveer 
driehonderd kinderen per jaar gaat. Boven
dien is volgens de directeur dit onderzoek 
erg duur. Volgens hem is het beter dat de 
Nederlandse samenleving de kans krijgt 
te kiezen waar zij dat geld in wil steken: 
testen of wetenschappelijk onderzoek om 
iets te dóen aan Down, of de begeleiding 
en integratie van Downkinderen. 
Bovendien speelt volgens de Graaf een 
onjuiste, verouderde beeldvorming ten 
aanzien van het Downsyndroom ('mon
gooltjes') een negatieve rol. 
De Graaf "Moeten we nu echt een enkele 
honderdduizenden vrouwen gaan testen, 
met alle persoonlijke consequenties van 
dien, om een paar honderd kinderen met 
een IQ van 80 op te sporen?"  

Kent u de taal van de jeugd? AAN 

DE HAND van november jl. gaf een 
overzicht van wat men hakspek noemt: 
een creatieve vorm van taalgebruik 
waarbij getallen en letters samen zin
nen vormen, door middel waarvan 
makkelijk en snel per e-mail, chatten 
of SMS-berichten gecommuniceerd 
kan worden. Een lijstje: 

- 4 = for,four / U = you / 2 = to, two, 
too / C = see. Een voorbeeld: b4 is 
'before' of 4U is Jor you'. 

- CUL: See yoU Later. 
- GTSY: Glad (Great) To See You - blij 

1 
Vermijdbaar en verwijtbaar? 
Niemand geeft het toe, maar de praktijk 
is dat gehandicapten minder geaccepteerd 
worden als hun geboorte voorkomen had 
kunnen worden. Een uitspraak als "Zoiets 
neem je niet mee naar de winkel", spreekt 
boekdelen, evenals opmerkingen in de zin 
van "Je laat het toch wel onderzoeken? "  
en "Het hoeft n u  toch niet meer?"  Zal 
zo'n groot onderzoek dit negatieve beeld 
niet nog verder versterken? Zal het zover 
komen dat er problemen kunnen ontstaan 
met ziektekosten- en andere verzekerin
gen? 
Ook scholing en arbeid van deze mensen 
met Downsyndroom leveren nog veel 
problemen op en kos:en geld, ondanks de 
verzekering van de overheid dat gehkndi
capten erbij horen. Ongetwijfeld spelen 
economische aspecten een rol. Want de 
kosten van zo'n uitgebreide screening zul
len aanzienlijk lager liggen dan de kosten 
die gemaakt moeten worden als deze kin
deren mogen blijven leven. 

Tegenstand 
Dit onderzoek staat niet op zichzelf. Het 
moet de weg openen en de logistiek leveren 
voor het opsporen van andere chromoso
male afwijkingen in het streven naar het 
perfecte kind. Is dit geneeskunde of een 
search and destroy mission (zoek op en 
vernietig - JJB)? 
Niet alleen zij die geloven dat de mens een 
schepsel van God is, en beëindiging van 
leven daarom niet toekomt aan de mens, 
zullen negatief reageren. De Parlementaire 
Assemblee van de Raad van Europa heeft 

Hakspek 

(geweldig) je te zien. 
- JK: Just Kidding - grapje! 
- KISS: Keep It Simple Stupid - houd 

het eenvoudig stommeling. Of van 
Keep It Short and Simple - houd het 
kort en eenvoudig. 
LOL: Laughing Out Loud - lach me 
kapot. 
LY: Love you. 
SWALK: Sealed With A Laving Kiss 
- bezegeld met een liefdevolle kus. 
TOL: Thinking Out Loud - hardop 
denkend. 
TOMTG: Tijd OM Te Gaan. 
VLEK: Veel Liefs En Kusjes. 

- -- -- ------------ ------
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op de vraag naar het waarom van mensen
rechten, gezegd dat aan mensen eerbied 
voor de menselijke waardigheii1 toekomt, 
louter en alleen omdat zij uit mensen 
voortkomen. Een uitspraak die valt binnen 
de context van het EVRM, de Europese 
rechten van de mens. 

Übermenschen 
Hier gaat de techniek omwille van eco
nomische effectiviteit aan de haal met de 
waardigheid van een mens in het besin 
van zijn ontwikkeling. Van de meest 
kwetsbare mens wordt de menselijke waar
digheid en het respect voor menselijk leven 
opgeofferd. 
Voegen we hieraan toe de vraag tot wiens 
heil dit geschiedt, dan weten we uit de 
verhalen en onderzoeken dat veel vrouwen 
in verwarring raken, emotioneel labiel 
geworden zijn, vele jaren van hun leven 
met psychische problemen tobben. Het is 
kennelijk niet tot hun heil geschied. Het 
heil van de samenleving dan? Omdat die 
beter af zou zijn zonder mensen met het 
Downsyndroom? Over wat voor samenle
ving hebben we het dan? De beheersbare 
samenleving? Enkel van Übermenschen? 

Over abortus en euthanasie wordt 
- dunkt me - tegenwoordig onder ons 
niet meer zo veel gesproken. Zijn we 
het onderwerp een beetje moe? Maar 
de ontwikkelingen gaan wel door! 

Wombat: Waist Of Money, Brains 
And Time - verspilling van geld, ver
stand en tijd of verspilling van moeite. 

- ff betekent even. 

Jk ff? Een grapje even? Of is dit een 
puntje van de ijsberg van de culturele 
omslag die op allerlei gebied vandaag 
de dag plaatsvindt? In elk geval iets 
om van op de hoogte te blijven. En 
waarschijnlijk niet alleen om het spel
letje mee te kunnen spelen. Want: 
welk denken ontwikkelt zich achter 
dit soort taalvormen? 
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Kleingoed onder vergrootglas 
Agressie en ploertigheid behoren allang 
niet meer tot het exclusieve repertoire van 
criminelen. 

Nausicaa Marber in ÎROUW van 9 
november 2002. 

Het groepje dat Kuitert blijft volgen wordt 
steeds ouder en steeds kleiner. Deze v/h 
theoloog bewandelt een hoe langer hoe 
eenzamer pad. 

Willem van der Meiden in VoLZIN 

van oktober 2002. 

Emancipatie heeft de vrouw helemaal niet 
bevrijd: werken, consumeren, werken. ". 
Over vrijheid en vreugde gesproken. 

Dorien Pessers in KATHOLIEK WEEK

BLAD van 15 november 2002. 

Of de preek morgen leuk is of niet, is hele
maal geen thema. Waar het om gaat, is of 
wij morgen een preek krijgen waarmee wij 
kunnen leven, maar waarmee wij ook kun
nen sterven. Leuke preken dienen hooguit 
het tijdelijke leven. 

H.J. Selderhuis in het ND van 19 
oktober 2002. 

Kleuters zijn aan regels toe, schoolkinde
ren aan normen, pubers aan waarden. 

W. ter Horst in CENTRAAL WEEKBLAD 

van 15 november 2002. 

". omdat we een klein land zijn dat met 
zijn rug naar Eurapa wat dromerig over 
de Atlantische Oceaan uitkijkt naar grote 
oom Amerika. 

Geert Mak in het ND van 5 oktober 
2002. Mak bedoelt het politiek, maar 
geldt het vaak ook niet in de (vrijge
maakte) kerk? 

De ChristenUnie zou dan ook moeten 
investeren in inhoud, inhoud en nog eens 
inhoud. 

M. te Velde in DENKWIJZER van okto
ber 2002. 

Als er niets verandert valt de professio
nele kerkmusicus uit de huidige 'rode lijst 
van bedreigde en kwetsbare beroepen' om 
opgenomen te worden in de geschiedenis
boeken, naast lang vervlogen professies als 
turfsteker, kopiist en minstreel. 

1 2 1 van 15 november 2002. 

Ik ben wel eens bang, dat we in de Neder
hlnds Gereformeerde en de Gereformeerde 
.&rken (vrijgemaakt) de winst van de 
'jaren dertig aan het verspelen zijn. 

0. Mooiweer in het ND van 12 
november 2002. 

De uitzonderlijke grootheid van het chris
tendom ligt hierin, dat het geen boven
natuurlijke remedie biedt tegen het lijden, 
maar wel een bovennatuurlijk gebruik van 
het lijden. 

Simone Weil, geciteerd door Joris 
Schröder in KATHOLIEK NIEUWSBLAD van 
1 november 2002. 

Soms gaan mensen hun belijdenis geloven 
in plaats van het geloof te belijden. 

Gert Marchal in CENTRAAL WEEK

BLAD van 20 september 2002. 
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Verschenen: 

Er zit meer achter 
dan ie denkt 

Nader Bekeken december 2002 

GJ. Schutte ( 1 939) is geboren in N ieuwpool't (ZH ) .  Nadat hij gedurende 25 jaar bij verschi l-
lende gemeenten had gewerkt, werd hi j  in 1 98 1  l id van de Tweede Kamer voor het Gerefor-
meerd Politiek Verbond. Als lid van een kleine fractie voerde hij  het woord ti jdens ruim 2 200 

plenaire debatten over de meest uiteenlopende politieke onderwerpen.  Gedurende zijn 20-

jarig Kamerlidmaatschap veranderde het politieke landschap sterk. I n  de beginjaren bevond 
het CDA zich in het centrum van de macht. Daarna volgden de paarse jaren, waa rbij  de ch ris-
telijke politiek als geheel zich langs de zij l i jn 
bevond. I n  beide situaties probeerde Schutte 
vanuit een nationaal-christelijke visie op over-
heid en samenleving politieke keuzes te analy- 56 seren en te beïnvloeden. 

Dit cahier wil aan de hand van uitspraken van 
politici in concrete situaties inzicht bieden in 
enkele achtergronden van hedendaags poli
tiek denken.  Deze achtergronden spelen niet 
al leen in de politiek een belangrij ke rol, maar 
in het gehele leven. Daarom worden bouw
stenen aangedragen om ze te toetsen aan 
bijbelse normen. 

Er zit meer 
achter 
dan ie denkt 
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