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Persrevue

En de vrede van Christus, tot welke
gij immers in één lichaam geroepen
zijt, regere in uw harten; en weest
dankbaar.

(Kolossenzen 3:15)

Het wonder

·

Vrede. De engelen zongen er al over
net na de geboorte van de Heiland. Het
werk dat Hij kwam doen, zou vrede
bewerken. En vooral in de afgelopen
weken stond dit werk weer centraal in
onze aandacht, als het goed is. Het werk
van Christus, zoals dat uitliep op het
kruis en de opstanding. Onmisbare wer
kelijkheden op weg naar zijn vrede. Ze
waren immers de weg die God had
gewezen. En dus de enige weg, waar
langs het wonder van de vrede realiteit
zou worden. Het wonder van wat Paulus
hier noemt: de vrede van Christus. De
vrede, die Christus tot stand bracht. Ze
is allereerst vrede met God uiteraard,
die vrede van Christus. Een geweldig
wonder! Jezus Christus brengt verzoe
ning tot stand tussen de heilige God en
mensen die deze God hadden afgezwo
ren. Die Gods geschenk van de vol
maakte liefde jegens Hem tegen bittere
haat hadden ingeruild. Deze mensen
beginnen God weer lief te hebben. Ja,
maar er komt ook nog een ander won
der mee als vrucht van die verzoening.
Gods kinderen gaan elkaar weer liefheb
ben. Zij mogen de liefde weer aandoen,
weer gekleed gaan in de liefde (vers 14)

H et wo nder va n d e
vrede va n Chri stus
en het mag weer vrede worden tussen de
kinderen van God. In de kerk wordt,
bijvoorbeeld heel duidelijk aan het
avondmaal, het wonder van de vrede
zichtbaar, die Christus heeft gesticht.
Het wonder van de vrede. Het is er
niet vanzelf. Het blijft er ook niet van-
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zelf. Nee, geschapen als we zijn als ver
antwoordelijke mensen, krijgen wij ver
antwoordelijkheid voor die vrede opge
legd. Wij moeten als leden van het ene
lichaam van Christus die vrede hoog
houden. Wij moeten er door de kracht
van de Geest op uit zijn, dat de vrede
van Christus het voor het zeggen heeft
in de kerk. Daar wekt Paulus de Kolos
senzen - en dus ook ons - dan ook toe
op.
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De vrede va n Ch ristus
Laten we om te beginnen nog even
wat nauwkeuriger kijken naar die vrede
van Christus. Wat houdt die in?
We weten: van nature haat een mens
zijn naaste. Dat doet iedereen. Gelukkig
breekt die haat niet altijd ten volle naar
buiten. Ook bij de ongelovige niet. De
HERE heeft die haat gelukkig aan ban
den gelegd. Hij zet er remmen op. Maar
soms slaan die door. En waar mensen
dan met elkaar terecht kunnen
komen... ! Afschuwelijke misdrijven wor
den er soms bedreven. Het kan tot ver
schrikkelijke uitbarstingen van geweld
komen, als de geest van Lamech over
mensen vaardig wordt. En als je daarvan
hoort, snap je niet hoe iemand toch nog
stug kan volhouden, dat de mens van
nature écht goed is.
Overigens: de haat afremmen is
principieel iets anders dan de haat gene
zen. De haat gaat niet echt over van fat
soensnormen bijvoorbeeld, die men in
acht neemt. Ook straf geneest haar niet.
En hetzelfde geldt van allerlei overwe
gingen van humanitaire aard.
Nee, verlost en genezen van zijn haat
wordt een mens uitsluitend door wat de
apostel Paulus hier noemt. Door de
vrede van Christus.
Haat is, dat de onderlinge verhou
ding tussen de mensen grondig kapot is.
En dat ze eigenlijk maar op één ding uit
zijn: op elkaars ondergang. Maar de
vrede van Christus daarentegen is, dat
de kapotte verhoudingen worden her
steld. Wat aan scherven ligt, wordt weer
heel. En dan op zo'n manier, dat er van
de breuklijnen absoluut niets meer te
zien is. Wat kapot was, wordt dus weer
écht heel! Mensen die elkaar haatten,
gaan elkaar weer liefhebben. En we zien
ze samen aan tafel zitten en eten van
hetzelfde brood en drinken uit dezelfde
beker. Avondmaal! Maar ook in de week
staan ze naast elkaar en zoeken ze het
goede voor elkaar en hebben ze elkaar
lief. Ze doen wat in de verzen vooraf
gaand aan de tekst door Paulus wordt
genoemd. Ze staan niet onverschillig
tegenover elkaar. Maar ze zijn met ont
ferming jegens elkaar bewogen. Ze ver
dragen elkaar en ze vergeven elkaar. Ze
hebben met elkaar het kleed van de
onderlinge liefde aangetrokken. Ze heb
ben dat gedaan door de kracht van
Christus.
Zoiets doen mensen nooit uit zich
zelf. Ze zijn immers van nature haters!
Nee, ze doen dit uitsluitend, doordat
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Christus vrede bewerkt en vrede gege
ven heeft. Hij gaf Zich over aan de
totale verbreking. In die weg heelde Hij
de broederlijke liefdesverhouding tussen
haters van nature.
Ja, en nu gaat het erom dat hetgeen
Christus heel maakte, nu ook heel blijft.
Maar dat blijft het bepaald niet zonder
moeite. Want we mogen dan verloste
mensen zijn, we blijven tegelijk ook zon
daars. Mensen met een hart dat ons tel
kens nog weer de verkeerde kant op wil
trekken. Die elke dag keihard moeten
vechten tegen het oude in ons. Dat
oude, dat telkens weer probeert de vrede
stuk te maken. De door Christus gebo
den goede verhouding tussen de broe
ders en zusters in de kerk kapot te bre
ken. De vrede van Christus blijft hier op
aarde dan ook bedreigde vrede.

Bed reigde vrede
Bedreigde vrede, inderdaad. Kijk
maar naar de geschiedenis van de kerk.
Wat zijn er bijvoorbeeld al niet een hele
boel van die persoonlijke kwesties
geweest. De ene broeder wil voor de
andere niet onderdoen. Grote ruzie! En
ieder tracht zijn partijgangers te werven.
Een hele gemeente kan erdoor in rep en
roer komen. De beschuldigingen vliegen
over en weer. Soms kan zo'n vete wel
jaren duren. Want mensen kunnen zich
soms hopeloos vastbijten in hun eigen
gelijk. Wat een droevige zaak, als er in
zo'n conflictsituatie moet worden gecon
stateerd: die broeder of zuster wil in
feite niet weten van de vrede van Chris
tus. Wil zich daar niet aan onderwer
pen. Wil het conflict beslist de wereld
niet uit hebben. Reageert negatief op
elke verzoeningspoging. Maar houdt
strak en stijf vol: ik heb gelijk, en de
ander moet en zal door de knieën!
Paulus laat zien, en dus laat de HERE
zelf het zien: zo mag het niet in de kerk.
Zo mag het beslist niet bij mensen die
van Christus mogen zijn. Zij mogen de
vrede van Christus niet op zo'n manier
verwerpen. Want dat doen ze uiteinde
lijk. Maar zo raken ze die vrede wel
kwijt!

Regerende vrede
Immers, bij hen die van Christus
zijn, regere de vrede van Christus in hun
harten. Die regere. Dat is geen vrome
wens. Het is een opdracht. Die vrede
moet in hun harten regeren. Het woord
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voor 'regeren', dat hier gebruikt wordt,
kun je ook vertalen als 'scheidsrechter
zijn'. Welnu, de scheidsrechter is de man
met de beslissende stem. Zijn beslissing
is bindend. Ze is het eind van alle
tegenspraak. Daar heb je je zonder meer
bij neer te leggen. De beslissende stem is
dus aan de vrede van Christus. Die
moet te allen tijde het laatste woord
hebben in uw harten, zegt Paulus hier.
Zijn er conflicten in de kerk, van die
kwesties, zoals die tussen broeders kun
nen voorkomen, dan zullen de beslissing
in zo'n zaak, en vooral ook de houding
die partijen tegenover elkaar aannemen,
moeten worden bepaald door de vrede
van Christus. Het beslissende gezichts
punt bij zoiets zal altijd moeten zijn, dat
Christus gekomen is om alles heel te
maken . Dat Hij gestorven is en de helse
smarten doorleden heeft, óók met dit
doel, dat onze onderlinge verhouding als
broeders en zusters in zijn gemeente heel
zou zijn, heel zou blijven, en bij versto
ring ervan altijd weer opnieuw heel zou
worden.
Conflicten in de kerk mogen nooit
door blijven woekeren. Want Jezus
Christus stierf aan het kruis. Dat gelo
ven we. En dat moet een levend geloof
zijn. Een geloof, dat door de liefde werkt
en aan de vrede van Christus echt het
laatste en beslissende woord geeft.

Geen valse vrede
De vrede van Christus. We kunnen
ook gevaar lopen, die te vervalsen. Dat
doe je, als je zegt: er moet vrede zijn in
de kerk. Dus alle strijd is daar uit den
boze! Je moet in de kerk dan ook tole 
rant zijn tegenover elkaar. Geen tucht
oefening. Een open avondmaalstafel.
Geen gezeur over afwijking in de leer.
Want dat breekt de vrede . En ook je
broeder niet gaan vermanen, als hij een
weg inslaat die de HERE verbiedt. Dat is
louter voor zijn eigen verantwoording.
Het kan alleen al uit de inhoud van
Paulus' brief aan Kolosse duidelijk zijn,
dat hij dit beslist niet bedoelt. Die brief
is immers vol waarschuwing tegen de
dwaalleer! En laat ons dus zien : wie de
vrede van Christus uitlegt als iets waar
bij alles door de beugel kan en alles
maar geaccepteerd moet worden, vindt
Paulus lijnrecht tegenover zich. Want er
moet vrede zijn tussen de broeders.
Maar er mag geen vrede zijn tussen de
broeders en hen die proberen door hun
leer of hun levenswandel de gemeente
tot zonde te verleiden. Wie dwaalt, moet
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met alle kracht worden weerstaan.
We zijn immers tot de vrede van
Christus geroepen in één lichaam. Als
leden van het ene lichaam, waarvan
Christus het Hoofd is. Tussen de leden
van dit lichaam moet het vrede zijn . Dat
lichaam moet een harmonisch geheel
vormen.
Maar als dat lichaam bedreigd
wordt, als de kiemen van dood en ver
derf zich daarin sterk proberen te maken
met de bedoeling om het af te breken,
dan mogen de leden van het lichaam
nooit zeggen: laat maar gaan! Dit zeg
gen in de kerk is niet minder dan gees
telijke zelfmoord. Het is beslist niet het
laatste woord geven aan de vrede van
Christus. Nee, het is: een verbond slui
ten met de dood. De dood, die Christus
juist door zijn dood en opstanding over
won. Waarom Hij dan ook wil zien, dat
ze ver blijft van zijn lichaam. En dat ze
daarom door de leden ervan radicaal
afgewezen wordt. En dagelijks met
dodelijke ernst door hen wordt bestre
den.
In die strijd zullen de leden van het
lichaam één moeten zijn. In de strijd
bijvoorbeeld tegen de Woordvermin
king. De verminking van het Woord
van de HERE. De aanpassing ervan aan
eigenwillige mensenideeën. In de strijd
ook tegen de vrijheidsdrang, die de
goede banden van de wil van de HERE
verscheurd wil zien vanuit de gedachte:
ik mag toch zeker zelf weten wat ik doe
of niet doe ? En die daarover niet lastig
gevallen wil worden . Ja, in de strijd
tegen alle macht van de zonde, zoals we
die dagelijks tegenkomen in heel het
leven. Zoals we die elke dag ervaren als
.een grote bedreiging, en dat vooral in
ons eigen hart. Alleen als we deze strijd
niet schuwen, geven we echt het laatste
en beslissende woord aan de vrede van
Christus. Die vrede is immers dit, dat er
op aarde weer gevonden wordt een kerk
van mensen die geloven, dat ze maar op
één manier gezond kunnen blijven. Als
ze namelijk alle gemeenschap schuwen
met alles wat hen doden kan.

Dankbaar voor de
vrede
En weest dankbaar, zegt de apostel.
Dankbaar voor de vrede van Christus
namelijk. Hoe ben je dat? Nou, door
metterdaad in elk opzicht aan zijn vrede
het laatste woord te laten. Door altijd
deze vrede te laten beslissen.
Dat is moeilijk. Want de ware vrede
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is niet naar het vlees. Dus blijft er altijd
weer de verleiding, een ongeoorloofde
vrede te zoeken. Vrede met de machten
van het kwaad. De moeite is immers,
dat de vrede van Christus niet ons doet
overwinnen, maar het Woord van God.
En dat laat ons vlees eronderdoor gaan.
De vrede van Christus is dan ook
een vrede die alle verstand te boven
gaat. Waar zij heerst, gebeuren grote
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wonderen. Een ongeestelijk mens ziet ze
niet . Maar wie er oog voor heeft gekre
gen uit genade , prijst zijn Verlosser van
uit een dankbaar hart. Er was haat.
Tegen God en de naaste. Toen kwam
Christus vrede maken. Voor kerken vol
mensen die voor die vrede dankbaar
moeten zijn, naar Paulus' woord hier.
Hun dankbaarheid blijke uit hun lof
lied. En uit het feit, dat ze samen strij-

den tegen al die machten, die wel hun
hart kunnen bekoren, maar die de vrede
willen breken.
Wat een wonder, deze dankbaarheid!
Zoiets gaat toch alle door de zonde aan
getast verstand te boven ? Ja, maar het is
dan ook louter en alleen het werk van
Jezus Christus, de grote Heelmaker. De
enige ware vrede in levenden lijve.

De leugengeest
van Zu idhorn
Er is werk aan de kerk. De beslui
ten van de generale synode van
Zuidhorn zullen als AcrA de kerken
bereiken. Misschien zijn ze al aan
gekomen tegen de tijd dat deze
kroniek verschijnt. Dan hebben de
kerken nog een half jaar de tijd om
te beoordelen of deze besluiten in
strijd zijn met het Woord van Ciod
en de gereformeerde kerkorde.
In deze kroniek geef ik daar een bij
drage aan.

Er is deze keer reden om bijzondere
aandacht aan de ACTA te geven. Veertig
broeders en zusters hebben hun oordeel
over Zuidhorn al gepubliceerd. Volgens
hen kreeg daar 'de leugengeest een wet
tige plaats ten koste van de waarheid . . . .'
Een lijst van w'n vijftien besluiten moet
deze bewering bewijzen. Dat is een
zware beschuldiging. We kunnen er bij
het lezen van de ACTA niet omheen.

Een opbouwend besluit
Alle besluiten van Zuidhorn kunnen
we niet de revue laten passeren. Daar is
geen ruimte voor. Eén zaak is in elk
geval de aandacht waard: die van het
vierde gebod en de zondag. Dat is actu
eel. Het is het eerste in de reeks die de
leugengeest van Zuidhorn moet aanwij
zen.
Laat ik beginnen met het besluit om
een studiedeputaatschap 'V ierde gebod
en zondag' in te stellen. Het is zijn taak
'de kerken te dienen met een handrei
king waarin een positieve standpuntbe-

paling wordt geboden inzake het ethisch
handelen als gelovigen en kerken in de
2lste eeuw met betrekking tot het vie
ren van de zondag als dag van de Here
in het licht van het vierde gebod'. Dit
besluit wordt gemotiveerd o.m. met de
ontkerstening van overheid en samenle
ving. Daardoor wordt de waarde van de
zondag 'als een volledige rustdag' steeds
minder gezien. Ook onder christenen
kalven de zondagsrust en de ruimte voor
de eredienst af. Sinds 1618 is er geen
generale synode meer geweest die hier
over een leerstellige uitspraak heeft
gedaan. Er bestaan 'eeuwenoude
meningsverschillen' over de verhouding
tussen het vierde gebod en de zondag.

Kroniek J.W. van der Jagt
-

-

- -

--�-

Het lijkt de synode goed om te proberen
die te boven te komen.
Met dit deputaatschap spelen de ker
ken in op de maatschappelijke realiteit
en op de kerkelijke onrust die sinds de
synode van Leusden bestaat. Naar mijn
inzicht is dit een opbouwend besluit.
Het is belangrijk om in deze zaken
samen verder te komen . Het getuigt van
kracht, wanneer dat lukt. Dat zal een
goede uitwerking hebben voor de ker
ken en de samenleving. Ik zeg er wel bij:
wanneer dat lukt. Niet om pessimistisch
te zijn. Maar laten we wel nuchter blij
ven. Het gaat om dilemma's waar men
in eeuwen niet uitgekomen is. Zou ons
dat dan wel lukken ? Maar ook als we
daar niet in slagen, is het van belang om
dat samen onder ogen te zien. In elk
geval wens ik de deputaten alle wijsheid
van Gods Geest toe.
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Verhelderend

·

Dit besluit is ook verhelderend, zelfs
nog voor deputaten iets hebben gedaan .
Ik denk dan aan de onrust rond sabbat
en zondag. Deze laat zich horen in de
aanklàcht dat Zuidhorn de leugen
ruimte bood. Deze kritiek keert zich
niet in de eerste plaats tegen dit depu
taatschapsbesluit, al wordt dit er wel
mee in verband gebracht. Het gaat erom
dat Zuidhorn bezwaren afwees die inge
bracht zijn tegen de uitspraak van de
synode van Leusden m.b.t. een preek
over zondag 38. Men concludeert uit
deze afwijzing, dat beide synodes nu
hebben uitgesproken 'dat wanneer er
gepreekt wordt, dat er geen goddelijk
gebod is om op zondag te rusten, dat
niet in strijd is met Schrift of belijdenis'
(LATEN WIJ ONS BEKEREN, p. 35). De
relatie tussen het goddelijk rustgebod en
de zondag zou doorgesneden zijn. Het
wordt ook wel gezegd, dat de Gerefor
meerde Kerken sinds Leusden nog maar
negen geboden hebben in plaats van
tien.
Op dit punt geeft het deputaat
schapsbesluit een belangrijke verhelde
ring. Er wordt van deputaten een stand
puntbepaling gevraagd 'met betrekking
tot het vieren van de zondag als dag van
de Here in het licht van het vierde
gebod '. Kennelijk gaan de gezamenlijke
kerken ervan uit dat er tussen de zondag
en het vierde gebod een relatie bestaat
en willen zij die helemaal niet verbre
ken.
Het is nog sterker. Ik noemde zo
even de motieven van de synode. Eén
daarvan sloeg ik over. Dat wordt het
eerst genoemd. Het is kennelijk het
voornaamste. Juist als verheldering is
dat motief belangrijk. Daarin wordt nl.
gesignaleerd dat de uitspraken van Leus
den 'hebben geleid tot een onjuiste
beeldvorming in de kerken als zou de
waarde van trouw zijn aan Gods wil in
het vierde gebod en het belang van ver
antwoord invulling geven aan de zon
dag door de synode gerelativeerd zijn'.
Nota bene: de kerken noemen het een
onjuiste beeldvorming dat de trouw aan
het vierde gebod zou zijn gerelativeerd!
Dan kan toch niemand meer beweren
dat de kerken het vierde gebod niet
meer serieus nemen ? Laten de bezwaar
den hun gelijk niet gekregen hebben,
dat kunnen zij niet terugvoeren op
ontrouw aan het vierde gebod!
Was dat trouwens al niet duidelijk in
de uitspraak en het commissierapport
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van Leusden ? Toen bleek dat er voor de
kerken wel degelijk sprake is van een
gebod met het oog op de zondag, name
lijk om vooral op de rustdag trouw de
kerkdiensten te bezoeken (ACTA LEUS
DEN, art. 25 besluit 4.2; p. 352).
De critici wekken de indruk dat het
gaat om de vraag of de kerken het god
delijk rustgebod nog wel erkennen.
Daarmee gaan zij aan de kern van de
zaak voorbij. Leusden en Zuidhorn gaan

ervan uit dat het vierde gebod met het oog
op de zondag van kracht is. De kwestie is
niet óf het rustgebod nog geldig is, maar
hóe het geldig is. Dat is een belangrijk
verschil. In elk geval betekent het, dat
de bodem wegvalt uit de zware aan
klacht dat de kerken ontrouw zouden
zijn aan de wet van God en dat de leu
gen vrij baan kreeg.

Verkeerd dilemma
Het lijkt mij dat dit verkeerde
dilemma er ook de oorzaak van is, dat
de klagers een paar onjuiste taxaties
maken. Want is er niet iets vreemds aan
de hand? De aanklacht komt voort uit
grote bezorgdheid over de zondagsheili
ging. De instelling van het deputaat
schap laat zien dat de kerken deze zor
gen ook hebben. Ze gaan daar werk van
maken. Waarom juichen de critici dat
niet toe ? Zien ze niet dat de kerken hun
zorgen delen ? Maar nee, ook de
opdracht van dit deputaatschap valt
onder de kritiek. Want, zo zeggen zij,
'het feit dat de synode heeft besloten dat
het rusten op de zondag niet berust op
een goddelijk gebod blijft overeind; daar
hoeven deputaten geen onderzoek meer
naar te doen' (a.w., p. 38). Dat geldt
ook voor 'de vraag of er eeuwenlang
binnen de kerken twee lijnen geweest
zijn met betrekking tot de vraag of de
Here ons nog steeds bindt aan de zon
dagsrust' (id.). De synode neemt ook
afstand van de uitspraak van de Dordtse
synode m.b.t. 'het blijvende van het
goddelijke vierde gebod inzake de zon
dagsrust en zondagsheiliging, en wat de
kerken altijd hebben nagesproken' (id.).
Het is allemaal negatief. Is dat terecht?
Om bij het laatste te beginnen. Leus
den verwees naar de Dordtse synode.
Zuidhorn heeft daar kritiek op. Nu zeg
gen de critici dat ze daarmee afstand
neemt van de blijvende betekenis van
het vierde gebod.
Deze kritiek is op zichzelf genomen
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al vreemd. De synode zegt dat er 'op
onderdelen van de gronden terecht kri
tiek is geoefend'. Ik neem aan (ik ken de
ingediende revisieverzoeken niet) dat de
synode dit niet zelf heeft gedacht, maar
deze kritiek in de revisieverzoeken aan
trof. Dan stemt zij deze kritiek dus toe !
Dit deugt kennelijk ook al niet! Is dat
niet vreemd? Intussen slaan de klagers
de plank wel mis. Zij doen alsof de
synode inhoudelijk afstand van Dor
drecht neemt. Maar het ging om de sta
tus van die uitspraak en de aard ervan
als compromisformule. Daarom vindt
Zuidhorn het beroep op Dordrecht niet
zo sterk. De critici geven hier geen goed
beeld van de synode. Is men er soms zo
van overtuigd dat de kerken het vierde
gebod hebben losgelaten, dat zij dit
overal in bevestigd zien ?
Dat vraag ik ook bij de andere twee
punten van kritiek. Deputaten hoeven,
zeggen de critici, niet meer te onderzoe
ken of de zondagsrust op Gods gebod
berust en ook niet of er altijd twee
opvattingen in de kerken hebben
bestaan. Dan hebben we het over het
dilemma of de zondag een goddelijke of
een menselijke instelling is, en hoe de
zondag zich tot het vierde gebod ver
houdt. Die punten hoeven volgens hen
niet bestudeerd te worden .
Nu moeten deputaten onderzoeken
'of er in de veelheid van materiaal ele
menten zijn waarover wel kerkelijke
overeenstemming te verkrijgen valt'. De
synode vindt het goed ' juist nu bepaalde
eeuwenoude dilemma's over . . . het
vierde gebod en de zondag (nog) niet
blijken te kunnen worden weggenomen
. . . dat de kerken niet blijven staan bij
deze constatering; het zal de bezinning
op en de kracht van het christelijke
leven in de kerken ten goede komen,
wanneer de kerken niet-opgeloste dilem
ma's te boven komen . . . .'
Maar hoe stellen de critici zich het
werk van deputaten dan toch voor?! Zul
je oude dilemma's oplossen zonder deze
te bestuderen? Kun je in de veelheid van
materiaal naar punten van overeenstem
ming zoeken zonder je in dat materiaal
te verdiepen? De klagers geven hier wel
een heel vreemde taxatie van het syno
debesluit!
Ik zie dit als het gevolg van het ver
keerde dilemma waarin zij denken. Zij
zien twee posities: de kerken hebben het
rustgebod losgelaten en zijzelf komen
voor het rustgebod op. Daar is men zo
op gefixeerd dat ook de deputatenop
dracht in dat licht gelezen wordt. Daar-
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door kijken de critici eraan voorbij dat
de synode evenmin als zij de geldigheid
van het rustgebod ontkent.

Niet opblazen
Het gevolg is dat de zaak van sabbat
en zondag wordt opgeblazen tot een
kwestie waarin een leugengeest zich
openbaart. Dat is niet terecht. Daar is
niemand bij gebaat. Het is ook helemaal
niet nodig. Wat zie je namelijk in de
eeuwenoude discussie ? Wie zich voor de
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zondag rechtstreeks beroept op het rustgebod in de Decaloog, ontkomt er niet
aan om vast te stellen hoever wij van
daag met deze rust moeten gaan. Daar
bij is wel gebleken dat de oude vuistre
gel die 'werken der barmhartigheid en
noodzakelijkheid' geoorloofd vindt, erg
rekbaar is en verschillend wordt inge
vuld. Het lost dus nog maar weinig op,
wanneer we ons rechtstreeks beroepen
op het vierde gebod. Aan de andere kant
kunnen zij die de zondag zien als instel
ling van de kerk, er niet omheen, aan te
geven in welke mate op zondag rust in

acht genomen moet worden . Voor hen is
het vierde gebod kennelijk toch zo evi
dent, dat het nog steeds verplicht ( !) tot
het houden van rust. Dan moeten we de
verschillen niet opblazen. We kunnen
beter proberen om samen met het licht
van het v ierde gebod helderder zicht op
de zondag te krijgen. Dat is nu precies
de taak van deputaten . Wie zou zich
daar niet in kunnen vinden?

Open avond m a a l
Met de zondagsheiliging hebben
we allemaal te maken. Dat is niet
het geval met de viering van het
avondmaal in een oorlogsgebied
ergens ter wereld. Dat is alleen
iets voor uitgezonden militairen of
krijgsmachtpredikanten. We zouden
dus voorbij kunnen gaan aan het
besluit dat Zuidhorn daarover nam.
Toch gaat het ons op een bepaalde
manier allemaal aan. Zeker als de
critici gelijk hebben.

Zij zien ook in dit besluit de leugen
geest van Zuidhorn. Wat de synode van
Leusden daarover besloot, leidt volgens
hen tot een open avondmaal (LATEN WE
ONS BEKEREN, p. 47). En ook het besluit
van Zuidhorn 'past in de gang naar een
meer open avondmaalsviering, zoals . . .
in onze Gereformeerde Kerken lang
zaam begint op te komen. De eigenlijke
norm voor toelating tot de avondmaals
tafel ligt hierbij in het persoonlijk getui
genis van de avondmaalsganger, terwijl
het bijzonder ambt buiten spel staat'
(id.). Zuidhorn gaat dus verder in het
Leusder spoor. Men verbindt dit zelfs
aan de kenmerken van de kerk (a.w., p.
14, 15). Het besluit over de avondmaals
viering in crisisgebieden zet de ware
kerk op het spel.
Opvallend is dat de critici in hun
brochure maar weinig van de besluitvor
ming in Zuidhorn doorgeven. Ze noe
men alleen dat de onderlinge tucht van

Het Laatste Avondmaal (Leonardo da Vinci)
de avondmaalsgangers aan het Leusder
besluit werd toegevoegd (a.w., p. 47),
alsof dit het enige is wat Zuidhorn deed.
Wat deden de kerken in Zuidhorn?
1. Ze zeiden dat artikel 60 en 61 van
de kerkorde, waar de critici zich op
beroepen, de avondmaalsviering in
een normale situatie regelt. Daarom
kun je op grond van deze artikelen
niet beweren, 'dat avondmaalsviering
onmogelijk is in de hoogst uitzonder
lijke situatie' waar het in dit besluit
om gaat.
2. Ze spraken uit 'dat de regeling voor
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een dergelijke uiterst bijzondere situ
atie geen grond geeft te veronderstel
len dat er in ons kerkverband nu
sprake is of mag zijn van een open
avondmaalstafel' . Het besluit slaat
duidelijk op de situatie in een oor
logs- of crisisgebied. Het wordt een
'uitzonderingsbepaling' genoemd.
3. De kerken vonden het begrip 'veld
of noodgemeente' , dat door Leusden
werd gebruikt, niet op z'n plaats.
4. De aard van de samenkomst werd
duidelijker bepaald. Het moet een
samenkomst zijn waarin het karakter
van de christelijke gemeente gehono
reerd wordt, nl. dat ze een gemeen
schap is op basis van Gods Woord
die aan het onderlinge opzicht en de
tucht gestalte geeft.
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5. Anders en duidelijker werd omschre
ven wie tot het avondmaal mogen
worden toegelaten. De predikant
mag slechts hen uitnodigen 'ten
aanzien van wie hij ervan overtuigd
is dat ze in de christelijke gemeente
waartoe ze behoren, zijn toegelaten
to t het avondmaal; dat ze met ons
overeenstemmen in de "grondstuk
ken" van de christelijke religie; dat ze
onberispelijk van levenswandel zijn
en dat ze met het oog op deelname
aan het avondmaal bereid zijn zich te
onderwerpen aan elkaars opzicht en
tucht'.
6. De synode vond deze voorwaarden in
een kerkelijk besluit, dat al in 1920
(!) de avondmaalsviering regelde
voor christenen die in een ziekenhuis
worden verpleegd. Ik citeer: 'op een
markant punt komt deze situatie (van
een crisisgebied, JWvdJ) overeen met
die van de christenen voor wie de
Generale Synode Leeuwarden 1920,
ACTA art. 170 (dat moet art. 25 zijn,
JWvdJ), haar bepalingen heeft opge
steld namelijk dat 'er voor hen geen
gelegenheid bestaat om in de kerk,
waarvan zij zelf lid zijn, het avond
maal te gebruiken'.
Er zijn niet minder dan zes verande
ringen ten opzichte van het Leusder
besluit! De critici noemen slechts één.
Ze doen alsof Zuidhorn hetzelfde als
Leusden is. Ik noem dat een schandalige
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beeldvervalsing. Het is dubbel schanda
lig, omdat de synode hiermee kritiek op
Leusden, zoals die nu door de critici
geleverd wordt, heeft verwerkt! Op
grond van die valse voorlichting worden
de kenmerken van de kerk in geding
gebracht . Nota bene !

Maar als je het beeld van de synode
vertekent, snijdt de kritiek allicht ook
geen hout.
Men vreest een open avondmaal.
Maar sinds 1920 kunnen op dezelfde
condities christenen van andere kerken
tot het avondmaal worden toegelaten .
Heeft dat in de afgelopen 83 jaar tot een
open avondmaal geleid? Laten we de
zaken wel in de juiste proporties blijven
zien !
Natuurlijk is het waar dat er te velde
geen normale gemeente is met een ker
kenraad en een ordelijk toezicht op de
toegang tot het avondmaal. Betekent dit
nu dat er geen toezicht is en dat er geen
ambtsdrager is? De bezwaarde gedachte
gang maakt hier een sprong die niet
klopt. Is een krijgsmachtpredikant soms
geen ambtsdrager? De synode legt het
toezicht toch bij hem? Hij laat toe, hij
moet overtuigd zijn dat de avondmaals
gangers aan de criteria voldoen. Hij
houdt het laatste woord, zegt de synode.
Het is dus gewoon niet waar, als men
schrijft: 'Nog steeds is er geen sprake
van ambtsdragers die toezien op de hei
ligheid van de tafel.' Er is wel degelijk

een vorm van ambtelijk toezicht. Dat
toezicht wordt door het synodebesluit
versterkt door het onderling toezicht van
de deelnemende militairen. Het is niet
meer alléén zijn verantwoordelijkheid.
Het is dus ook niet waar dat 'de verant
woordelijkheid voor de heiligheid van
het avondmaal bij de individuele avond
maalsganger wordt gelegd' of dat de
norm voor toelating in zijn persoonlijk
getuigenis ligt 'terwijl het ambt buiten
spel staat'.
Men kan natuurlijk oprecht van
mening zijn, dat met artikel 60 en 61
van de kerkorde alles over het vieren van
het avondmaal is gezegd. Dan is er geen
ruimte om met soldaten te velde of ter
zee het avondmaal te vieren. Dat is dui
delijk. Maar als je om die reden kritiek
op het synodebesluit hebt, kun je er
toch niet aan voorbijgaan, ' dat een
krijgsmachtpredikant uit de gerefor
meerde kerken ook een roeping heeft
ten opzichte van hen die geen lid zijn
van een Gereformeerde Kerk,' zoals
Zuidhorn stelt . Als je daar niet op
ingaat, is de kritiek wel goedkoop. Om
niet te zeggen spotgoedkoop. Zeker in
een veiligheid die ver van oorlogs- en
crisisgebieden ligt.
Al met al raakt de klacht over dit
synodebesluit kant noch wal en nam de
synode, gelet op de omstandigheden
waar het om gaat, een verantwoord
besluit.

CGK
Na Zuidhorn moeten we ook op onze
binnenlandse relaties letten. Ik
moet me nu helaas beperken tot de
CGK. Alles wat er in de verhouding
met hen aan de orde is, hoef ik niet
te noemen. Ik concentreer me op de
zaken waar kritiek op gekomen is.

Ook deze contactoefening dient als
bewijs dat de leugen in de Gerefor
meerde Kerken een wettige plaats gekre
gen heeft. Wat heeft Zuidhorn dan toch
gedaan?
In het kort: de synode besloot om
'dankbaar voor de groeiende toenade
ring . . . tot elkaar de weg naar kerkelijke

eenheid te vervolgen'. Uitgesproken
werd dat een federatief groeimodel aan
beveling verdient. Maar ze ging niet in
op het verzoek 'om overeenstemming te
bereiken over het Schriftgezag voordat
er verder wordt samengesproken'. Dat
verzoek was namelijk bij de synode
ingediend. Verder zijn er nog aanvul
lende besluiten, waarin o.a. de taak voor
de nieuwe deputaten wordt geregeld.
Al met al lijkt er in deze relatie niet
zoveel te gebeuren. Het is een voort-
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gangsbesluit . Daar mogen we op zich
dankbaar voor zijn. Wel zou je wensen
dat er meer snelheid gemaakt kon wor
den. Je krijgt het gevoel dat de contac
ten zich voortslepen, zonder dat er echt
zicht op kerkelijke eenheid is. Ik kan me
niet aan de indruk ontrekken, dat de
begeerte daarnaar aan gereformeerde
zijde sterker is dan aan christelijke gere
formeerde kant.
Ook deze contactoefening valt onder
de kritiek. 'Men ziet in de voortschrij
dende schriftkritiek en andere dwalin
gen in andere kerkgenootschappen
(Christelijke Gereformeerde Kerken en
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Nederlands Gereformeerde Kerken)
geen belemmering in de weg naar een
wording' (LATEN WE ONS BEKEREN, p.
20). Als ik me tot de CGK beperk, dan
slaat die 'voortschrijdende schriftkritiek'
op publicaties van prof. B.J. Oosterhoff,
prof. J.P. Versteeg en dr. B. Loonstra
(a.w.,"p. 59). Met de 'andere dwalingen'
zal men de perforatie van gemeentegren
zen en de samenwerking met de NGK
bedoelen (a.w., p. 60v). Is de kritiek
terecht dat deze zaken geen belemme
ring voor eenwording meer zijn?
Als bewijs verwijzen de critici naar
de synode van Arnhem 1981 en die van
Leusden 1991 (dat moet zijn: 1999). In
Arnhem werd de schriftkritiek binnen
de CGK afgewezen als in strijd
met Schrift en belijdenis (a.w.,
p. 58). Van de Leusder synode
moesten deputaten 'aandacht
geven aan ... het kerkelijk
omgaan met publicaties die het
Schriftgezag raken'. En dan
zegt de kritiek: 'Er moest dus
nog wel over gesproken worden
maar de bestaande verschillen
die voorheen op schriftuurlijke
gronden als een belemmering
voor echte eenwording, in de
waarheid, werden gezien, zijn
door dit besluit nu geworden
tot zaken die de aandacht moe
ten hebben. Middelmatige
zaken. Ze vormen geen belem
mering meer voor verdere stap
pen naar eenwording' (a.w.,
p. 59). De boodschap is duide
lijk: Arnhem en Leusden - wat
een verschil! Wat een afval! En
Zuidhorn gaat verder op die
weg.
Het is een grote stap van Arnhem
naar Leusden. Daar zit achttien jaar tus
sen. De kritiek zet die stap in één keer.
Nu gaat het in de kerkelijke contacten
wel langzaam, maar is er in die achttien
jaar niets gebeurd? Ook hier geeft de
voorlichting een half beeld. Er is o.a.
nog een synode in Ommen geweest, in
1993. De kerken deden daar m.b.t. tot
het punt van de schriftkritiek een
belangrijke stap. Zij besloten 'met
teleurstelling kennis te nemen van het
feit dat zij (de CGK) niet hebben willen
ingaan op de concrete klacht die de
Gereformeerde Kerken ten aanzien van
de behandeling van prof. dr. B.J. Oos
terhoff sedert de Generale Synode van
Arnhem aan de orde gesteld hebben'.
Het kan niet anders, of de critici moe
ten deze teleurstelling delen. Maar
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waarom nemen ze die dan niet in hun
voorlichting op? En dan ook: waarom
gaan ze voorbij aan de motivatie die de
synode hiervoor gaf? Die luidt als volgt:
'dat de Christelijke Gereformeerde ker
ken op deze klachten (m.b.t. schriftkri
tiek, JWvdJ) niet willen ingaan omdat
zij de zaak als afgedaan beschouwen, is
te betreuren; dit hoeft echter geen ver
hindering te zijn om het gesprek met de
Christelijke Gereformeerde Kerken
voort te zetten, daar niet is gebleken dat

de opvattingen van professor Oosterhojfde
opvattingen zijn van de Christelijke Gere
formeerde Kerken' (ACTA OMMEN, art.
64, besluit 2 en grond 2). Het is dus
niet waar dat de kerken zomaar van

deze zaak zijn afgestapt. Dat is een gear
gumenteerde keus geweest. Eerlijke
beeldvorming moet dat toch melden?
Bovendien heeft deze keus diepe wor
tels. Ze kan vanuit de confessie en van
uit de geschiedenis worden verdedigd.
Wat betreft de confessie: in het slot
woord van de Dordtse Leerregels zeggen
we, dat men over het geloof van de ker
ken niet moet oordelen op grond van
persoonlijke uitspraken van sommige
leraars, 'maar op grond van de publieke
belijdenisgeschriften van de kerken zelf'.
En dat is toch zo? Op de synode van
Ommen is dit ook naar voren gebracht
n.a.v. 'persoonlijke uitspraken binnen de
Gereformeerde Kerken die de Christe
lijke Gereformeerde Kerken aanleiding
geven tot vragen' (ACTA OMMEN, besluit
5). Als we ons als GK hiermee verdedi
gen tegen vragen ván de CGK, moet je
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dat dan niet ook betrekken op vragen
die we zelf stellen áán de CGK, nl. als
het niet gebleken is dat de opvatting van
Oosterhoff (ik voeg eraan toe: of de
opvatting van Loonstra) die van de
CGK is? Dat werd in de bespreking in
Ommen ook naar voren gebracht (ACTA,
p. 139).
(Tussen haakjes - ik zou daaraan
willen toevoegen: hadden de schrijvers
van LATEN WE ONS BEKEREN hier maar
aan gedacht, nu zij het beeld van de ker
ken voor een groot deel op persoonlijke
uitlatingen van voorgangers baseren.
Dan hadden ze de zware aanklacht
tegen de kerken onder hun pet gehou
den. En ook: laten de veertig CGK-predikanten, die laatst in het
nieuws waren met hun kritiek
op preken van gereformeerde
voorgangers, zich ook het slot
van de Dordtse Leerregels aan
trekken. Dan kunnen we verder
komen met elkaar in echt chris
telijke en kerkelijke stijl.)
Wat de geschiedenis betreft:
werd ditzelfde niet vaak aange
voerd tegen de CGK, omdat
men vanwege de doopleer van A.
Kuyper niet meeging met de
Vereniging in 1892? De leer van
Kuyper is die van de kerken
niet?
Ik begrijp niet waarom de
critici van Zuidhorn aan
Ommen voorbijgaan. Daardoor
wekken ze de indruk alsof er in
Leusden een grote ommezwaai is
geweest naar de schriftkritiek.
Maar ze gaan eraan voorbij, dat
de beide kerken elkaar als kérken gevon
den hebben in de overeenstemming van
de gereformeerde belijdenis. Daar komt
het toch op aan? De dankbaarheid die
daarvoor mag zijn, wordt door deze
onbillijke kritiek weggenomen. Boven
dien verliest men ook uit het oog, dat
die confessionele overeenstemming de
goede basis is voor verder gesprek over
de zaken die de aandacht nog moeten
hebben. Dat geldt ook voor de zaak van
de perforatie van gemeentegrenzen.
Ook in deze zaken kan toch moeilijk
een leugengeest worden gezien.
Wat de besproken besluiten betreft,
is de aanklacht tegen Zuidhorn een slag
in de lucht.
Afgesloten 28 maart 2003.
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Beeldspra a k of
verbeel d ve rha a l?

De zondvloed, schilderij van Edward Barton
We zetten het gesprek over WooRo
op SCHRIFT voort. In het vorige num

mer van ons blad stelde ik drs.

A.LTh. de Bruijne een aantal kriti
sche vragen over zijn twee eerste
bijdragen aan bovengenoemd boek.
In hetzelfde nummer ging hij op
deze vragen in. Mooi dat een open

haar uitleg?' de kern van de zaak is.
Juist op dat punt blijf ik mijn vragen
houden. Volgens De Bruijne zou ik met anderen - een 'smalle verwerking'
van Assen 1926 voorstaan, waarin je
alleen naar de tekst en context van de
Schrift kijkt, en niet naar de historische
context waarin de tekst staat.

gesprek op gang is gekomen! Alleen
gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat
de antwoorden van De Bruijne mij
niet helemaal hebben kunnen bevre
digen. Er blijven vragen over.

De kern van de kwestie
Met De Bruijne ben ik het eens, dat
de vraag 'Beslist de Bijbel nog zelf over

Voor anderen kan ik moeilijk spre
ken. Wel voor mijzelf. En ik herken mij
niet in de tekening die De Bruijne van
mijn positie geeft. Met hem erken ik,
dat omgevingskennis (historisch, arche-
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ologisch, literair) kan bijdragen aan het
inzicht in de Schrift. Wanneer De
Bruijne wijst op de beeldtaal in Psalm
24 - 'Verhoogt, o poorten, uw boog' - is
het aardig om te weten, dat dit een
dichterlijke uitdrukking is voor het uit
graven van het wegdek. Eigenlijk is het
dus: Verlaagt de weg! Wanneer prof. dr.
]. van Bruggen aan de hand van buiten
bijbelse bronnen een minder negatief
beeld tekent van de farizeeërs dan
gebruikelijk is, mag gevraagd worden
naar de betekenis daarvan voor de uitleg
van het Nieuwe Testament. Zoals het
voorstel van prof. dr. J.P. Versteeg om
vanuit teruggevonden papyrusfragmen
ten het woord ' bede' in 1 Petrus 3 te
lezen als 'kwitantie', het overwegen
waard is (al ben ik niet direct overtuigd,
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maar dat is een ander verhaal).
Alleen, deze voorbeelden raken mijns
inziens de kern van de kwestie niet. Want
de vraag is niet, of gegevens uit de bui
tenbijbelse context bijdragen aan ons
inzicht in de Schrift. W ie zou het willen
ontkennen ? Ik kan er nog wel een aantal
vooröeelden aan toevoegen. Studies als
van J. W ijngaards, VAZAL VAN JAHWEH
(Baarn 1965) en G. van Rongen, ZIJN
VAST VERBOND (Goes 1966) laten zien,
hoe Gods verbond met Israël de struc
tuur vertoont van de verdragen, zoals in
die tijd vorsten die met hun vazallen slo 
ten. Psalm 29 - het lied van de zeven
donderslagen - zou wel eens voor een
groot deel leentjebuur kunnen hebben
gespeeld bij een hymne op Baäl-Hadad
(de dondergod), om - antithetisch - te
getuigen: niet Baäl-Hadad, maar Jah
weh is de God die de elementen en de
natuur beheerst. Zo kan ik nog wel even
doorgaan. Buitenbijbelse gegevens kun
nen het bijbelse beeld scherper maken.
Overigens moet je het belang daar
van ook weer niet overdrijven. 'De
opgravingswetenschap zegt weinig. Als
we Jericho niet zouden vinden, betekent
dat nog niet dat die stad niet heeft
bestaan. Bovendien zijn er in de archeo
logie ontzettend veel interpretatiever
schillen. De kernvraag is waar we ons
vertrekpunt nemen' ( J . van Bruggen in
het blad TERDEGE, 20< jaargang nr. 11,
p. 34). Zo geldt het ook van taalkun
dige en literaire gegevens. Om terug te
komen op het voorbeeld van Psalm 29:
dit lied kan aan een Baälhymne ontleend zijn. Maar het is allerminst zeker
(zie J.P. van der Ploeg, P SALMEN deel I,
serie BOT, Roermond 1973, p. 190v).
Zonder deze achtergrond is trouwens al
duidelijk hoe in dit lied Gods majesteit
in de natuur bejubeld wordt tegenover
het heidendom (zie Nic. H. Ridderbos,
DE P SALMEN I, serie KV, Kampen 1962,
p. 296/7). Ook over de visie van de
joden op het onderhouden van de wet in
het algemeen en die van de farizeeërs in
het bijzonder is het laatste woord nog
niet gezegd. Wetenschap waagt zich terecht - niet zo gauw aan absolute uit
spraken. Dat relativeert de bijdrage van
de buitenbijbelse gegevens ook weer.
Maar nogmaals, het raakt volgens
mij de kern van de kwestie niet. Voor
mij is die kern niet, of bijbelschrijvers in
voorkomende gevallen gebruik maken
van beeldspraak of van metaforische ele
menten. Zelfs niet of ze soms gebruik
maken van - van oorsprong - mytholo-

1

gisch materiaal of mythologische voor
stellingen . Ingebed in eigen kader. En in
literatuur, waar je metaforen verwachten
mag: poëzie en profetie. Iemand als
Joh. Francke - nou niet wat je noemt
een nieuwlichter - had daar onder ons al
oog voor (zie diens V EELKOPPIGE MON
ST ERS, Goes 1970 ; over Franckes conclu
sies blijft uiteraard discussie mogelijk).
Ik dacht dat we het over een afgegrensd
gebied hadden, te weten over de bijbelse
geschiedschrijving. Met daarbij als kern
vraag, of in een historische context door
een schrijver bewust metaforische ele
menten ingevlochten zijn. Zoals volgens
De Bruijne bij de uitleg van Genesis 6
in ieder geval wettig te overwegen is. De
vraag dus: beeldspraak of verbeeld ver
haal ? Ook al dient dat verhaal om naar
een historische werkelijkheid te verwij
zen.

Het beslissende
startpunt
Mijn blijvende moeite met het ver
haal van De Bruijne is, dat - hoe je het
ook draait of keert - niet langer de tekst
als zodanig het beslissende startpunt is.
Wanneer het gaat over de door De
Bruijne mogelijk geachte uitleg van
Genesis 6 (een metaforisch, niet-histo 
risch verhaal over de historische aanlei
ding tot de zondvloed), schrijft hij in
ons blad: 'Kennis uit de omgeving van
de tekst brengt mij daarop.' Ik vind dat
een onthullende zin. Zeker, dan gaat De
Bruijne na of deze exegesemogelijkheid
wel past op de tekst van Genesis 6 zelf,
de context en het geheel van Gods
openbaring. ' Dat is beslissend.' Die laat
ste opmerking noteer ik met dankbaar
heid. Ook voor De Bruijne is de Schrift
en haar gezag beslissend. Ik had ook
niet anders verwacht. Mijn probleem is
van hermeneutisch-methodische aard.
Het is er niet minder principieel om. Ik
kom terug op de eerdere vraag: kan en
mag de Schrift nog voor zichzelf spre 
ken? Moet je niet uitgaan van de
Schrift, zoals zij zich geeft? Ik wil diverse
mijlen met De Bruijne meegaan. Ik wil
overwegen of het metaforisch verhaal
om geschiedenis weer te geven hoort bij
de vertelconventies van die tijd, waarvan
ook de Heilige Geest Zich bediend kan
hebben bij het ingeven van de Bijbel.
Het is voor mij zeer de vraag, maar
goed, ik wil er best over nadenken.

Maar dan zal toch de tekst zelfofhet
geheel van Gods Woord daarvoor de aan-
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knopingspunten moeten bieden. Wanneer
Genesis 6 zich aandient als geschiede
nisverhaal, geeft het verhaal zelf geen
enkele indicatie dat het metaforisch
moet worden opgevat. Ook het vervolg
van de Schrift geeft geen aanwijzingen
in die richting. Dan heeft naar mijn
mening niemand het recht om - met een
beroep op een veronderstelde vertelcon
ventie - dit verhaal metaforisch te ver
klaren, als was het de koningsfabel van
Jotam uit Richteren 9. Daar, in Richte
ren 9, is evident dat het om een metafo 
risch verhaal gaat, waarbij een werkelijke
stand van zaken in beeldtaal geduid
wordt. In Genesis 6 niet. Wat zich als
feitelijk gebeurde geschiedenis geeft,
moet ook als zodanig gelezen worden.
Om de Schrift niet afhankelijk te laten
worden van menselijke inzichten . Om
nog maar te zwijgen over willekeur.
Daarom begrijp ik ook niet zo best,
dat De Bruijne wijst op Matteüs 1.
Inderdaad, daar wordt de geschiedenis
van het Oude Testament gemodelleerd
in een lijst van drie keer veertien
geslachten . Dat kun je metaforisch of
symbolisch Schriftgebruik noemen, al
zou ik andere termen gebruiken. In
ieder geval heeft het iets kunstmatigs.
Maar - dat worden we gewaar wanneer
we Matteüs 1 naast het Oude Testament
leggen. Oftewel, hier is de Schrift zelf
het beslissende startpunt gebleven, en
niet een gegeven van buiten de tekst.
Hier blijf ik mijn moeite houden met de
opvatting van De Bruijne. Zonder dat
ik zijn confessionaliteit of iets dergelijks
in twijfel trek. Wel vind ik dit - beperkt
- opereren met het metafoorbegrip niet
passen in een gereformeerde hermeneu
tiek . Daar zal de Schrift( tekst) zelf het
beslissende primaat moeten hebben.
Tussen haakjes, het was wat voor
spelbaar dat De Bruijne niet zou reage
ren op mijn verwijzing naar de bijdrage
van drs. J .J.T. Doedens in WOORD OP
SCHRIFT . Toch heb ik expres daaraan
aandacht gegeven. Ik had best graag
nader van De Bruijne over deze bijdrage
gehoord. Nee, hij hoeft de bijdrage van
Doedens niet te verdedigen. Dat is
inderdaad de zaak van drs. Doedens.
Maar nu De Bruijne op deze bijdrage
wees als voorbeeld van metaforie in de
praktijk, had ik toch meer van hem ver
wacht. Gaat het nu echt om een ken
merkende en legitieme illustratie van
zijn bedoelingen, of niet?
Ik houd niet van griezelverhalen.
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Toch wil ik wijzen op gevaren, die
mogelijk zijn. Met name op het gevaar
van willekeur. Wanneer Genesis 6:1-4
metaforisch bedoeld is, waarom dan niet
het vervolg van Genesis 6-9? Ook in
buitenbijbelse literatuur - bijvoorbeeld
het Gilgamesj-epos - vinden we 'vloed
vertellïngen' (zie Claus Westermann,
GENESIS I, serie BKAT, Neukirchen
Vluyn 1974, p. 536v) . Waarom zou het
bijbelse zondvloedverhaal niet een anti
thetisch-metaforische tegenhanger zijn
van dergelijke verhalen? Hee antwoord
ligt voor de hand. In de rest van de
Schrift wordt het bijbels zondvloedver
haal als feitelijk gebeurde geschiedenis
beschouwd en behandeld. Mijn vraag:
waarom Genesis 6:1-4 dan metaforisch
opvatten? Even oud als de rest van
Genesis 6 tot 9. Mee voor de schrijver
dus net zo veel of nee zo weinig schrifte
lijke bronnen. Op dezelfde manier als
feitelijk gebeurde geschiedenis verteld.
Willekeur. Het is een scherp woord. Ik
laat het toch staan. Niet om te brand
merken. Maar om een signaal af te
geven. Laat de Schrift zelf uitmaken of
iets metaforisch bedoeld is of niet.

·

Hee gevaar van mogelijke willekeur
onderstreept mijns inziens nog eens,
hoezeer bij De Bruijne een criterium
voor het hanteren van het metafoorbe
grip ontbreekt. Een dergelijk extra crite
rium acht hij niet nodig, begrijp ik uit
zijn reactie. Dat verbaast mij. Het was
De Bruijne zelf die in WOORD OP
SCHRIFT aangaf, dat het moeilijk was om
uit te maken, wanneer sprake is van
metaforische elementen in een letterlijke
context (p. 162, p. 194). In mijn woor
den gezegd: een criterium ontbreekt.
Een dergelijk criterium heb ik niet
nodig. Maar De Bruijne wel. Wat is je
ijkpunt, wanneer de Schrift niet zelf
aangeeft of een verhaal metaforisch
bedoeld is? Opnieuw, laat de Schrift dat
toch zelf uitmaken!
Anders blijft toch de hermeneutische
vakman nodig om de Schrift te kunnen
lezen. Dat de Schrift deskundige uitleg
behoeft, is niet in geding. Wat dat
betreft verschillen De Bruijne en ik niet
van mening. Niet ieder gemeentelid
hoeft over de vaardigheden van de vak
exegeet te beschikken. Die is er nu juist
om binnen de christelijke gemeente
hand- en spandiensten te verrichten
voor een beter verstaan van de Bijbel.
Maar wanneer kennis van vertelconven
ties nodig is om te bepalen of een bijbel
verhaal mogelijk een verbeeld verhaal is,
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dan wordt de gemeente wel degelijk
afhankelijk van de vakman. Want dan
moet die eerst zeggen of het om feitelijk
gebeurde geschiedenis gaat of om een
verhaal, dat als verbeeld verhaal naar die
feitelijkheid verwijst. Staat er wel wat er
staat? Ook hier blijft het mecafoorbegrip
zich wreken. Er blijft een indirectheid,
die zich niet met het blote oog laat
onderkennen. Zoals ook De Bruijne zelf
toegeeft, dat in de metaforische beschrij
ving de relatie tussen verhaal en feit
indirecter is. Ik blijf erbij : sleutel en slot
passen niet bij elkaar. Ook wanneer de
bijbelse geschiedschrijving als tendens
verhaal (om die nare term maar eens te
gebruiken) geen 'notariële precisie'
(Kuyper/Bavinck) vertoont, blijft het
om een feitenverslag gaan. Mogelijk
incompleet. Zodat bepaalde elementen
extra accent krijgen, die in gewone
geschiedschrijving niet meer dan details
zouden zijn. Maar geen verbeeld ver
haal. Tenzij de tekst zelf het tegendeel
aangeeft.

Assen 1 926
Met het bovenstaande is wat mij
betreft het voornaamste wel gezegd. Ik
ga nog in op een paar onderdelen uit het
antwoord van De Bruijne. Allereerst wil
ik terugkomen op 'Assen 1926'. Al
spreekt Assen geen kentheoretische
voorkeur voor letterlijkheid uit, daarmee
is nog niet uitgesloten dat rond Assen
een dergelijke verborgen kentheoretische
voorkeur blijkt, zegt De Bruijne. Dat
Geelkerken werd teruggewezen, was vol
gens hem terecht. Maar rond die terug
wijzing proef je, dat velen het überhaupt
ondenkbaar zouden vinden om in bij
belse geschiedschrijving 'metaforische'
elementen tegen te komen.
Over die verborgen kentheoretische
voorkeur voor letterlijkheid heb ik zo
mijn eigen ideeën. Volgens mij vale dat
nogal mee, schreef ik al eerder. In het
maartnummer van ons blad heb ik
gewezen op Kuyper en Bavinck. Ter
aanvulling wil ik hier de naam van
J. Ridderbos noemen. En dat niet toe
vallig. Ridderbos mag de geestelijke
vader van de uitspraak van Assen 1926
genoemd worden. In huize Ridderbos
was er ten tijde van de Asser perikelen
zelfs een 'Geelkerken-bel', die al te luid
ruchtige huisgenoten tot de orde riep,
weet zoon Herman Ridderbos te vertel
len (JAN RIDDERBOS, serie Kamper mini
aturen IV, Kampen 1999, p. 36/7).
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Maar lees nu eens Ridderbos 'herme
neutiek' in het BIJBELSCH HANDBOEK I ,
OUDE TESTAMENT (Kampen l935,
p. 365v) . Natuurlijk, het is een geda
teerd verhaal. Maar nog steeds erg waar
devol. Ridderbos kende zijn spullen!
Lees de afgewogen betogen over de
Schriftzin, over het verschil tussen de
letterlijke en de rechtstreekse zin, over
de figuurlijke taal of voorstelling (inclu
sief de metafoor!). Dan blijken de zaken
toch echt genuanceerder te liggen dan
De Bruijne doet voorkomen.
In die verband betreur ik, dat wat
J. Kamphuis in ons blad (2• jaargang
nr 6, p. 166v) over de - ook toen al door De Bruijne veronderstelde context
van Assen 1926 heeft opgemerkt, voor
een belangrijk deel niet verdisconteerd
wordt. Het gaat te ver om Kamphuis'
betoog hier te herhalen. Hij wijst er met
name op, hoe Assen opkwam voor de
concreetheid van het bijbels paradijsver
haal, voor het historisch karakter van
Gods openbaring. Dat heeft niets met
'naïef-realisme' te maken, of mee een
(verborgen) kentheoretische voorkeur
voor de feitelijkheid.
Daar komt nog wat bij. Binnen de
Gereformeerde Kerken zijn we niet
gebonden aan een mogelijke kentheore
tische achtergrond van de uitspraak van
Assen 1926. Maar aan die uitspraak als
zodanig. Aan de goede leesregel: laat de
Schrift voor zichzelf spreken! Dat heeft
wel degelijk mee de perspicuicas (door
zichtigheid) van de Schrift te maken. Ik
weet ook wel hoe er binnen de gerefor
meerde theologie (niet onomstreden!)
onderscheid wordt gemaakt ten aanzien
van die perspicuicas. Maar op die punt
kun je er niet omheen. Ik zou graag een
reactie van De Bruijne willen hebben op
het citaat uit de inaugurele rede van B.
Kamphuis, zoals ik dat gaf in het
maartnummer van ons blad: de Schrift
zal zelf wel uitmaken of we iets moeten
opvatten als 'echt gebeurd' of als 'leer
model' of als 'profetisch-visionaire'
beschrijving. En ik voeg daaraan toe: of
een geschiedenisverhaal 'metaforisch'
verstaan moet worden of niet.

Verg issingen
Nog een laatste onderdeel over
mogelijke vergissingen in de Bijbel.
Onfeilbaarheid is geen absolute fouc
loosheid. Daarover verschillen De
Bruijne en ik niet van mening. Wel
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stelde ik de vraag, of De Bruijne niet
een stap verder - wat mij betreft een stap
te ver - ging, toen hij theoretisch de
mogelijkheid open hield, dat Paulus zich
vergist zou kunnen hebben in de bedoe
ling van een bepaalde uitspraak in de
Wet van Mozes.
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Een dergelijke discussie echter ligt
op een ander niveau, dan wanneer je
vraagtekens plaatst van het kaliber of de
apostel de Schrift wel goed begrepen
heeft. Die mogelijkheid lijkt mij bij
iemand, verlicht en geleid door de Geest
van God, bij voorbaat uitgesloten. Dat
is geen kwestie van systeemdwang. Het
is voor mij een geloofsa-priori. Dan kan
het soms veel biddend nadenken vragen,
hoe Schriftwoord en apostolische uitleg
zich tot elkaar verhouden. Dat je daarbij
een gedachte -experiment toepast, waar
bij je - hypothetisch - uitgaat van de
mogelijkheid van een vergissing, is voor
mij het punt niet. Als je het maar niet
als een reële mogelijkheid openhoudt.
Graag maak ik hier dit onderscheid.
Principieel kunnen hier geen vergissin
gen aan de orde zijn.

Ik noteer dat De Bruijne in dit ver
band opmerkt: 'Kennelijk heb ik hier in
het kader van mijn gedachte-experiment
te onbeschermd geformuleerd.' Mooi,
denk je dan. Maar meteen volgt dan de
zin: 'Daarmee zeg ik niet dat ik dit bij
voorbaat uitsluit.' Zeker, bij enig door
denken merk je dat de manier waarop
de bijbelschrijvers teksten uit het Oude
Testament lezen, wel degelijk past bij de
letterlijke betekenis van die teksten zelf.
'Maar dat wil in de omgang met de Bij
bel ontdekt worden en niet bij wijze van
vooroordeel geponeerd zijn.' Daarbij
wijst De Bruijne op de manier waarop
dr. P.H.R. van Houwelingen in zijn
proefschrift uit 1987 eerlijk overwogen
heeft of 2 Petrus wel echt door de apos
tel Petrus geschreven is.

Jona en de vis, sculptuur

Volgens mij worden hier twee din
gen door elkaar gehaald. W ie een proef
schrift of commentaar over 2 Petrus
schrijft, ontkomt er niet aan om over
het auteurschap van Petrus te schrijven.
Het is in de loop van de geschiedenis
door meer dan één in twijfel getrokken.
Bovendien vraagt het stijlverschil tussen
1 en 2 Petrus om verklaring. Hoe kan er
bij één auteur een dergelijk verschil in
stijl optreden? Toch zal een gerefor
meerd verklaarder de naam 'Simeon
Petrus' in het briefhoofd bij voorbaat
serieus nemen. Hoe dan ook, Petrus is
bij het ontstaan van deze brief betrok
ken. Hetzij direct (zo Van Houwelin
gen) of indirect (zo bijv. Calvijn). Te

meer - maar dat is een secundair argu
ment - omdat pseudepigrafie ( je
schrijft onder andermans naam) noch in
de oudheid in het algemeen noch in de
oude christelijke kerk als normaal en
eervol aanvaard werd (zie ]. van Brug
gen in TERDEGE, a.a., p. 34). Wat dat
betreft is het net iets te vlot, wanneer
De Bruijne schrijft dat in de tijd van de
Bijbel geschriften soms op naam van
iemand anders werden gezet. Zo het al
gebeurde, dan werd dat niet als legitiem
beschouwd. Kunt u nagaan hoe voor
zichtig je met buitenbijbelse gegevens
moet omgaan, die lang niet altijd een
duidig zijn !

Tenslotte

=

In het bovenstaande verhaal zijn
nauwelijks directe vragen aan drs. De
Bruijne geformuleerd. Wel de nodige
tegenwerpingen. Graag zetten we het
gesprek voort en bieden we De Bruijne
opnieuw gelegenheid om te reageren. De
zaak is het waard. De broederlijke
gemeenschap is ermee gediend. Met De
Bruijne betreur ik de grote woorden die
sommigen zich over hem veroorloofd
hebben en veroorloven. Dat neemt de
mogelijkheid en noodzaak van een ste
vig debat niet weg. Aan De Bruijnes
integere bedoelingen twijfel ik niet.
Tegelijk raak ik er steeds meer van over
tuigd, dat zijn metafoorverhaal niet past
in een gereformeerde hermeneutiek. Of
praten wij langs elkaar heen en vergis ik
mij? Graag horen we nader van drs. De
Bruijne.

Kijk ook eens bij :
www.woordenwereld . n l
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Taa l -ka n a a l

"Kunt u voortaan i n de kerkd iensten

van. Of ontroerd . Je hebt niet het

eenvoudig nog geen ingewikkelde

n iet een andere verta l i ng va n de

gevoel de Here te prijzen. Of je kle i n

zi n nen begrij pe n . Maar wij passen

Bijbel gebruiken? We begrijpen er niet

te maken voor zijn g rootheid.

ons slechts aan om h u n u iteindelijk te

veel meer van als er u it deze Bijbel

leren de volwassen taal te verstaan.

gelezen wordt" Dat was een serieuze

Wat is taal iets fantastisch ! Wat een

Dan kunnen ook zij hun gedachten

vraag, die onla ngs aan mij gesteld

geschenk aan ons als mensen. Dat we

onder woorden brengen. Die delen

kla n ken aaneenvoegen ku nnen tot

met anderen. De vreugde beleven van

begrijpelijke taa l . Dat we gedachten

het echt com m u n iceren. Een echte

Th uis lezen we sinds kort ook uit

onder woorden ku nnen brengen. Zo

(taal)gemeenschap vormen.

de 'Groot Nieuws' verta ling . Het

ku nnen we met elkaar praten. Ja, we

boek Jeremia. Onhei lsprofetieën

noemen dat tegenwoord ig heel duur:

De Here spreekt tot ons. H ij heeft

geadresseerd aan het vol k J uda. I k

'commu n icatie'. Maar, eerlijk is eerlijk:

Zich i n grote liefde aa ngepast aan

moet eerlijk zeggen: n u hoor j e i neens

d ieren 'comm u niceren' ook. Neem

onze menselijke taal. Een wonder,

de gekwetste liefde van de Here. Je

ol ifanten. Neem dolfij nen. Neem

g roter nog dan het gesch enk van

proeft verbazing over hoe het volk

mieren. Zij onderhouden een heel

de ta al. Zouden wij ons d a n niet

zijn zorgza me l iefde zomaar kan

ingewi kkelde com m un icatie.

i nspa n nen om die taal te begrijpen?

werd.

Dat is meer d a n de moeite waard.

afwijzen. Prachtige verta ling. N iet
foutloos, maar wel heel duidelijk en

De Here gaf ons taa l ! Wij

Het gaat im mers ove r ons leven. En

sprekend.

communiceren n iet alleen, wij kunnen

laten we ju ist daarom geen enkel

ook spreken. Niet in de ru i mte, maar

obstakel accepteren, dat het verstaan

Er is grote vraag naar n ieuwe l iederen

met elkaar. Wij ku nnen gedachten

van die levensbelangrijke boodschap

in de kerkd iensten. 0 nee, die van het

delen. En daarom ku n nen wij als

bemoeilijkt. Heldere ta at, dus. In

Liedboek zijn haast net zo moeilijk als

mensen ook iets ontwikkelen. De

pred iki n g . In l iederen en vertalingen.

de psa lmen. Ze vertederen misschien

aarde bebouwen en in cultuur

Maar laten we er tegelijk voor waken

de oudere generatie nog wel, maar

brengen. Dat ku nnen dieren niet.

dat onze taal verschraalti Dat we

de jeugd heeft er niet veel mee.
De jeugd is veel meer in voor de

eens zover komen, dat we te en
Taa l . Het is zoiets prachtigs! We

de Here moeten zeggen, in o ze

liederen van E&R. Eigentijds; simpel;

ku n nen di ngen zeggen, d ie anderen

hedendaagse en versimpeld sms

aansprekend; pakkende melodie.

aanzetten iets te doen. Of iets te

taal: "Snap ff* niet. Te moeil jk. Geef

laten. We ku n nen di ngen zeggen, d ie

samenvatti ng."

De taal in de kerk moet eenvoudiger.

anderen blij maken. Of ontroeren.

En dat n iet a lleen voor jongeren, zo

Di ngen, die troosten. Of bemoed igen.

constateer ik. Ook voor de ouders van

Taa l-kanaal. Dat is: a lleen d or het
Woord verbonden. Met God ! Met

deze jongeren wordt een zin met meer

De Here spreekt ook tot ons. H ij,

elkaar. Maar wel al leen zola g je

dan één komma al lastig te begrijpe n .

onze Redder, wordt zelfs het 'Woord'

bl ijft lezen. Zolang je blijft 1

Jip en Ja nneke-taal wordt er wel eens

genoemd. Omdat H ij in heel zijn

Naar dat Woord. En dat za l

spottend gezegd.

aardse leven het Woord van zij n

ons, zoa ls we zijn, altijd wel nige

Vader sprak tot ons. Ja, zij n leven zelf

i nspa n ni ng blijven vergen.

Als kerken staan we voor de keus.

was het Woord van zijn Vader. Zijn

Onbegrepen woorden kunnen i m mers

leven, 'taa l en teken'.

R.Th. Pos

geen werk verrichten in je ha rt. Het
zingen van 'niets-meer-zeggende'

Korte zinnetjes. Simpele woorden.

woorden roept geen positieve

Zo spreken wij tegen onze klei ntjes.

Noot:

gevoelens op. Je wordt er niet blij

Wij passen ons aa n. Wa nt zij ku nnen

*

ff = effe (even).

or
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N a a r een n ieuwe
vi sie op het a m bt?
Het 'vakblad' voor ambtsdragers
DIENST schreef ter gelegenheid van
de vijftigste jaargang een prijs·
vraag uit over 'Ambtsdrager in de

21 • eeuw'. Er kwamen 21 inzendin·
gen, waarvan er drie in aanmerking
kwamen voor een prijs. Het oordeel
van de jury werd bekendgemaakt
op een symposium, dat op 1 en 2
november 2002 te Kampen werd
gehouden.1 Heel opvallend was dat
bij de reacties geen enkele bijdrage
was van de hand van één van de
predikanten uit de Gereformeerde
Kerken. Dit is zeer te betreuren. De
prijsvraag was een prima aanlei·
ding om eens grondig na te denken
over de ambtelijke toerusting in een
moderne tijd.

Ik vind het verontrustend dat onze
predikanten het zo hebben laten afwe
ten. Was er geen tijd of is er sprake van
theologische gemakzucht? Er moeten
onder onze dienaren des Woords ook
mannen zijn die deelnemen aan bezin
ningsarbeid. Onze kerken kunnen niet
enkel leven van de inbreng van 'Kam
pen'. Theologie moet ook in pastorieën
bedreven worden. W ij hebben als predi
kanten ook verantwoordelijkheid voor
de vragen waar de kerken samen voor
staan!
Nu de dominees het zo lieten zitten,
mag er te meer waardering zijn voor de
inzet van hen die wel deelnamen aan de
genoemde prijsvraag.
Ik wil enige aandacht geven aan de
drie bekroonde inzendingen, waarbij de
vraag centraal zal staan: wat kunnen wij
ermee en in hoeverre worden er bruik
bare suggesties gedaan?

De bijdrage van
T. Havinga
De eerste prijs werd toegekend aan
het verhaal van T. Havinga. De jury
achtte het sterk op het punt van de ana
lyse. Havinga meent dat onze cultuur de

De Goede Herder
kenmerken draagt van een functionele
benadering van de dingen. Het gaat
vandaag vooral om de vraag: wat kun je
ermee? Dat functionele beïnvloedt ook
de kerkleden in hun beleving van de
preek, het werk van de ambtsdragers en
het kerk-zijn. Daarbij wijst Havinga ook
op de individualisering en atomisering
van de samenleving. Daardoor voelen
mensen zich minder betrokken bij een
kerkelijke gemeenschap en wordt de
aandacht sterk gericht op het persoonlijk
'zielenheil'.
In het tweede deel van zijn bijdrage
gaat Havinga in op de vraag: hoe kun je
kerk zijn in een functionele wereld? Hij
is ervan overtuigd dat het bijzondere
ambt niet versterkt behoeft te worden,
maar dat de reactivering van het alge
mene ambt van de gelovigen het pri
maat moet hebben. Dat heeft gevolgen
voor de invulling van het bijzondere
ambt.
Het sleutelwoord is hier (in tegen---

Rondblik A.N. Hendriks
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stelling tot controle) vertrouwen. Daar
mee moeten wij het ambt van alle gelo
vigen reactiveren. De kerkenraad moet
aan werkgroepen en commissies, ver
trouwen geven, ruimte laten voor initia
tieven. Kerkenraden moeten durven los
laten. Een jaarlijkse rapportage met
mogelijkheid tot bijstelling moet vol
doende zijn.
Ik ben het met Havinga eens dat er
vertrouwen moet zijn. Maar ik mis bij
hem toch te veel het zicht op de ambte
lijke verantwoordelijkheid van de ker
kenraad. Aan hem is de regering van de
gemeente opgedragen. Van de oudsten
wordt gevraagd dat zij goede leiding
geven (vgl. 1 T im. 5: 17). Zij zijn de
' beheerders' van het huis van God
(T it. 1:7). Dat impliceert dat de kerken
raad wel werkzaamheden aan gemeente
leden kan toevertrouwen, maar toch de
eindverantwoordelijkheid blijft dragen.
We zijn er met 'durven loslaten' niet!
Vertrouwen geven is niet de remedie die
het spanningsveld, dat er nu eenmaal is,
in rook doet opgaan. Havinga meent
dat het jaarlijkse huisbezoek niet
inspeelt op de snelle ontwikkeling van
onze tijd , al wil hij wel dat de ouderling

111

bezoeken aflegt. Hij pleit voor het vor
men van 'huiskringen', waarin plaats is
voor bijbelstudie en kringgebed. Hij
denkt ook aan internet- en e-mailgroe
pen (met een ouderling als moderator).
Een modulesysteem kan als alternatief
voor de verenigingen worden opgezet.
Het lijkt me toe dat Havinga te vlug
afscheid neemt van het bekende huisbe
zoek. Wie het beter weet, moet het
vooral zeggen. Maar het huisbezoek
functioneert van oudsher als instrument
om de wacht bij de tafel van de Here te
betrekken. De ouderlingen hebben ook
het opzicht. Ik weet: dat is geen kiHe
controle, maar voluit herderlijk werk. Zij
'zien toe' op de kudde (Hand. 20 :28) en
'waken' over de zielen (Heb. 13:17) . Dit
vind ik te weinig terug in de bijdrage
van Havinga. Daarom deel ik zijn sug
gestie niet om het aantal ouderlingen te
verminderen. De ouderling wordt bij
hem te veel de 'moderator' (de aanstuur
der) en is te weinig de herder die Gods
kudde heeft te 'hoeden' (vgLl Petr. 5 :2).
Wel waardeer ik zijn suggestie om
ouderlingen 'met specialisaties' te heb
ben en de ouderlingenwijken anders in
te delen. Reeds Martin Bucer, de refor
mator van Straatsburg, sprak daarvan.
Te denken is aan de arbeid onder jonge
ren, studerenden, bejaarden. Niet elke
ouderling behoeft van alle markten
thuis te zijn. Over deze suggestie mag
zeker nagedacht worden.

De bijdrage va n
M. Noorloos
Bij deze bijdrage gaat het om het
verhaal van een predikant, die gemeen
teadviseur is in de Samen-op -Wegker
ken. Hij handelt meer over de ambts
drager dan over de ambten. De jury gaf
Noorloos de tweede prijs, omdat hij op
indringende manier de vinger legt bij de
geestelijke instelling waarmee ambtsdra
gers hun werk moeten doen. Hij komt
met een warm pleidooi voor de spirituele
kerkenraad. Het werk op de kerken
raadsvergaderingen dreigt te verzakelij
ken. Hoe willen de ambtsdragers geeste
lijk leiding geven, wanneer zij zelf
tekortschieten in de vertrouwelijke
omgang met God? Voor Noorloos is een
spirituele kerkenraad een raad 'die leeft
en werkt in de Geest van Christus,
omdat Hij de Heer van de kerk is en
dus ook in de kerkenraad de leiding
behoort te hebben'. Dit betekent dat de
ambtsdragers van harte naar het Evan-
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gelie luisteren en het beantwoorden.
Daarom is het van vitaal belang dat zij
het Evangelie niet aHeen persoonlijk
horen en beantwoorden, maar ook
samen als kerkenraad en daarvoor in
elke vergadering de nodige ruimte reser
veren.
Noorloos bepleit een ruim bezin
ningsmoment aan het begin én aan het
einde van de vergadering. Een bezin
ningsmoment waarbij ieder zijn bijdrage
kan leveren. Aan het slot ziet hij ruimte
voor een 'kringgebed' waarin ieder
voorbede en dankzegging kan doen. De
ervaring van de auteur is dat talrijke
kerkenraden de meeste aandacht beste
den aan allerlei activiteiten, maar de
minste aan een openhartige omgang
met God en met elkaar, terwijl ook de

bezinning op het werk vaak in de knel
komt.
Ik heb mijn vragen rond dat 'kring
gebed', maar waardeer het pleidooi van
Noorloos om opening en sluiting van de
kerkenraadsvergaderingen meer inhoud
te geven. Afgevaardigden naar onze GS
van Zuidhorn getuigen ervan, hoe
zegenrijk het samen zich bezinnen op
het Woord van God, het samen bidden
en zingen gewerkt heeft.
De bijdrage van Noorloos is sympa
thiek, maar schiet wel wat voorbij aan
de doelstelling van de prijsvraag: hoe
moet het met de ambtelijke dienst in de
21• eeuw?

De bijdrage va n
L. Kla pwijk
Het opstel van de derde prijswinnaar
springt eruit doordat het met een wel
zeer nieuwe organisatorische aanpak
komt. Klapwijk gaat uit van de taken
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die de gemeente volgens de Schrift
heeft. De leden van de gemeente kiezen
een 'kerkbestuur'. Dit bestuur zet met
en namens de gemeente beleid en plan
nen uit. Deze plannen worden in
opdrachten vertaald voor de 'kerkmana
ger', die ze uitdeelt en doorvertaalt naar
'werkgroepen' die bemenst worden door
gemeenteleden. Deze werkgroepen ken
nen op hun beurt ook weer een mana
ger. De werkgroepen kunnen onder
steund worden door 'aspectgroepen',
waartoe gemeenteleden behoren die over
bepaalde kwaliteiten beschikken, zoals
schriftkennis en kennis van de sociale
kaart. De kerkenraad wordt bij dit
model niet een pastoraal coHege, maar
een kerkbestuur, waaraan de centrale
'kerkmanager' verantwoording schuldig
is. Deze 'kerkmanager' is zeker niet de
predikant.
Klapwijk ziet vier werkvelden,
waarop de genoemde 'werkgroepen'
bezig zijn: pastoraat en diaconaat; zen
ding en evangelisatie; onderwijs en toe
rusting; gemeenteopbouw. Organisato
risch ligt het aHemaal niet 'zo heftig':
'Als we de verenigingen en werkgroepen
groeperen naar de vier werkgroepen en
daar een duidelijke leiding boven zetten
is dat deel al geregeld. Zet tussen de
kerkenraad en de werkgroepen een lei
dinggever, de kerkmanager, en daarmee
is dat ook voor elkaar.' De kerkenraad
moet daarna op bestuurlijke gronden
worden samengesteld. 'Een huishoude
lijk reglement schrijven en de zaak is
geregeld.'
Klapwijk beseft dat het in de prak
tijk zo gemakkelijk niet zal gaan. Maar
dat komt doordat wij niet 'doel- en
resultaatgericht werken'. Het model dat
hij voorstaat, vraagt dan ook 'een grote
omschakeling in de manier van denken'.
We moeten als kerk meer op onze
opdracht zijn gericht en minder op ons
'zijn'.
Wat Klapwijk naar voren brengt, is
daarin verrassend dat hij nagedacht
heeft over een totaal nieuwe opzet van
het kerkelijke werk. Maar ik denk dat
zijn opzet meer past bij een bedrijf of
een stichting, dan bij de kerk van Chris
tus. Niet helder wordt waar de ambts
dragers hun plaats hebben. Krijgen ze
een plaats in het 'kerkbestuur' of funge
ren zij ook (bijvoorbeeld als 'aanjagers')
in de 'werkgroepen'? Klapwijk wil het
werk door gemeenteleden laten doen, al
houdt hij ruimte voor 'deelopdrachten'
die door ambtsdragers worden vervuld.
Maar kun je het werk van ouderlingen
als beheerders van Gods huis een
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'deelopdracht' noemen? Is de kerken
raad een bestuur dat 'namens de
gemeente ' optreedt? In de gereformeerde
leer van het ambt is er ook altijd de lijn
Christus - ambtsdragers - gemeente
geweest. Aan Christus ontlenen de
ambtsdragers hun positie, al gaat dat
wel via de verkiezing door de gemeente !
Hoe denkt Klapwijk in zijn model
plaats in te ruimen voor de bediening
van de tucht? Moet dat via een 'werk
groep ', die daar verantwoordelijkheid
voor draagt?
Ik griezel van de figuur van 'kerk
manager'. Voor je het weet, heb je een
soort directeur van kerkelijk werk in
huis. Of een bisschop in een modern
jasje. Christus' gemeente moet niet
gerund worden, maar pastoraal geweid!

Nog veel werk te doen
Het viel me op dat er sterk gerede
neerd wordt vanuit Efeziërs 4:12: de
ambtsdragers zijn er om de heiligen toe
te rusten tot dienstbetoon. Zo worden
de ambtsdragers 'moderatoren', mensen
die de gemeenteleden aan het werk moe
ten zetten en houden. Maar het Nieuwe
Testament zegt meer over de ouderlin
gen. Het zijn n iet alleen de aanjagers,
maar vooral ook de herders die de kudde
van God hebben te weiden en daar
opzicht over hebben. In de genoemde
bijdragen komt dit laatste te weinig uit
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de verf. En dat leidt tot een versmalling
van de taak van de ambtsdragers.
De bijdragen van Havinga en Klap 
wijk verraden niet veel kennis van wat
in onze kring al sinds jaren over het
ambt geschreven is. Een bad in die lite
ratuur had hun bijdragen sterker en
evenwichtiger kunnen maken. De jury
moest erkennen: 'Niemand van de
inzenders slaagde erin met een schets te
komen waarin analyses, Bijbels inzicht,
kennis uit andere disciplines en organi
satiemodellen leiden tot een goed onder
bouwde nieuwe totaalvisie op de ambten.'
De jury beseft dat het ook geen klei
nigheid is, wat gevraagd werd. Maar
omdat men zo weinig de gereformeerde
literatuur gebruikt heeft, is alles ook zo
weinig degelijk onderbouwd.
Het resultaat is dus nogal pover. Des
te meer betreur ik het dat onze predi
kanten er niet op ingesprongen zijn.
Want er is denkwerk te doen. Ik herin
ner aan de kwestie van 'de bedieningen'.
Liggen daar mogelijkheden voor een
nieuwe eeuw? Ik denk ook aan de vraag
of we het aantal ambten dienen uit te
breiden. De reformatoren deden daar
niet moeilijk over. Vraagt een nieuwe
tijd ook om meer ambten? En dan de
zaak van mogelijke specialisatie, zowel
wat predikanten als ouderlingen betreft.
Ook de werkvormen die nu veelal nog
gehanteerd worden, vragen nadere
bezinning. Ik heb begrepen dat de refe-

raten van de hoogleraren C .J. de Ruijter
en M. te Velde op het symposium aan
zetten hiertoe gegeven hebben. Daar
neem ik kennis van.
De jury constateert uit de verschil
lende inzendingen dat de rol van de
ouderling behoorlijk in beweging is. Het
pastoraat met het oog op de heiligheid
van de gemeente komt meestal niet goed
uit de verf. Met name de huisbezoeken
worden door een aantal inzenders als
een gepasseerd station gezien. Ouderlin
gen zijn vooral mannen met (geestelijke)
visie op de gemeente.
Ik denk dat er voor de redactie van
het jubilerende DIENST nog veel werk
aan voorlichting te doen is. Wanneer
meelevende kerkleden zoals de inzenders
denken, is er werk aan de winkel. Blijk
baar is het hard nodig dat wij elkaar
weer vanuit de Schrift onderwijzen over
de taak van de ouderlingen.
Het ligt in de bedoeling, zo lees ik,
dat er naar aanleiding van het sympo
sium een boek verschijnt in de reeks
' Bezinning T heologische Universiteit
Kampen'. Ik zie ernaar uit en hoop dat
er gewerkt wordt aan wat de prijsvraag
van DIENST niet opleverde.
Noot:
1

Voor een verslag van het symposium, de

bekroonde bijdragen en het oordeel van de
jury, zie DIENST, jrg. 51, nr. 1 .

Gereformeerd
onderwij s
Hoe blijft het bijzonder?

'Recent werd ". de gereformeerde
identiteit van het onderwijs prijs
gegeven door een la ndelijk besluit
tot openstelling van gereformeerde
schoolverenigingen voor niet-ker
kleden.'1 Wat is hier aan de hand?
Wat is eigenlijk die typisch gere
formeerde identiteit, en wat is er

Gereformeerd onderwijs: het is een
van de richtingen die we in Nederland
kennen. Je kunt het karakteriseren als
een behoudende richting, die verwant
lijkt aan het P C -onderwijs. Maar toch
zijn gereformeerde scholen anders. En ze
blijven anders ook, ondanks de recent
genomen besluiten. Tenminste, de eigen

gebeurd waardoor dit oordeel wordt
uitgesproken?

Rondblik H. van Leeuwen
-
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identiteit kan heel goed behouden blij
ven, ook als er wat verandert. Daar wil
ik graag meer over zeggen.

Verbond en opvoeding
Een typering van gereformeerd
onderwijs begint bij het fundament van
ons leven als gereformeerde christenen.
Centraal staat de relatie die God met
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ons is aangegaan: het verbond dat Hij
sluit met de gelovigen en hun kinderen.
Met die verbondsvisie onderscheiden de
'vrijgemaakten' zich van anderen. In de
Vrijmaking van 1944 speelde de visie op
verbond en doop een belangrijke rol.
Daarbij gaat het om vragen als:

1
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Welke plek geeft God aan het kind van
gelovige ouders?
Wat betekent het wanneer dat kind het
teken en zegel van de doop ontvangt?
Welke consequenties heeft dat voor de
opvoeding, voor het kader waarbinnen
je je kind wilt opvoeden?
Deze visie is niet pas ontwikkeld in
die woelige jaren halverwege de twintig
ste eeuw. Deze leer is de leer van de
christelijke kerk door de eeuwen heen.
Het werd al vastgelegd in kerkelijke
papieren die inmiddels honderden jaren
oud zijn. In de Drie formulieren van
eenheid beleden en belijden de kerken
van de Reformatie hun geloof in God,
als samenvatting en verwoording van
wat God Zelf in zijn Woord ons leert.

Verbondenheid
De eenheid in het geloof wordt niet
beleden door individuele christenen,
maar door mensen die zich door dat
geloof ook met elkáár verbonden weten.
Die verbondenheid is zichtbaar in de
kerk. Die zichtbaarheid blijkt in allerlei
concrete dingen: samenkomsten en ere. diensten, een kerkgebouw, gemeenteac
tiviteiten, het op elkaar toezien, geza
menlijke sociale en politieke actie waar
dat kan. Het geloof is niet slechts alleen
voor eigen gebruik bedoeld. En de kerk
is geen naar binnen gerichte groep. In
de kerk worden gelovigen vanuit de Bij
bel gevoed en gestimuleerd voor het
leven van elke dag, om in deze wereld
een zoutend zout te kunnen zijn. Dat
betekent: christen-zijn is zichtbaar voor
anderen, niet als een licht onder een
korenmaat. Kerk-zijn straalt uit in de
directe leefomgeving; kerkdeuren staan
open voor onze medemensen. Dat blijkt
uit diaconale acties (barmhartigheid) en
uit evangelisatie en zending.

Toerusting
Gelovige ouders beseffen dat het
nauw luistert als het om de opvoeding
van hun kind gaat. Daarom zoeken zij
naar mogelijkheden van onderwijs
waarin gewerkt wordt vanuit de gerefor
meerde leer. De gereformeerde scholen

hebben daardoor een duidelijke plek
binnen de gemeenschap van de Gerefor
meerde Kerken in Nederland.
In het gereformeerd onderwijs
maken we er werk van om de leerlingen
toe te rusten voor de taak die zij als
christenen in het leven hebben te ver
vullen. Kennis en vaardigheden, normen
en waarden: ze vormen de basis waarop
de ontplooiing van jonge mensen wordt
gestimuleerd. De vakken bijbelkennis,
kerkgeschiedenis en geloofsleer maken
deel uit van het onderwijsaanbod.
Het doel van gereformeerd onderwijs
is te omschrijven met een aantal kern
uitspraken:
kinderen begeleiden op hun weg naar
de volwassenheid,
gericht op het levensdoel: God en de
naaste te dienen,
binnen de kaders van het
gereformeerde geloof,
en rekening houdend met ieders
gaven en mogelijkheden.
Deze levensbeschouwelijk bepaalde
visie op opvoeding en onderwijs kun je
herkennen in alle functies van de
school. Deze visie vormt het kader voor
alles wat binnen de school gebeurt. Als
werkers in de gereformeerde school
accepteren en respecteren we ieder kind
als een uniek en waardevol schepsel van
God. Zo wordt werk gemaakt van een
christelijk klimaat binnen de school.

Eigen richting
De loop van de geschiedenis in de
twintigste eeuw heeft ons gebracht van
de School-met-den-Bijbel naar de gere
formeerde school. Die school was en is

sterk verbonden met de Gereformeerde
Kerken (vrijgemaakt), omdat daar de
visie op verbond, opvoeding en onder
wijs opnieuw werd scherp gesteld op wat
God zelf in de Bijbel daarover leert. In
de juridische context van het Neder
landse onderwijsbestel is de gerefor
meerde school daardoor al meer dan
vijftig jaar verbonden met de Gerefor
meerde Kerken. Daarbij is altijd ruimte
geboden voor kinderen uit gezinnen
buiten die kerken, wanneer de ouders
gemotiveerd en bewust die keuze wilden
maken en dat paste binnen de kaders
van de school. De ouders van buiten de
v rijgemaakte kerken accepteerden de
organisatorische verbinding tussen
school en kerk, met als consequentie
beperkingen voor hun eigen inbreng in
de richting van het onderwijs.

Verbreding gewenst?
Er zijn de laatste jaren ontwikkelin
gen in de onderlinge verhouding tussen
de Gereformeerde Kerken en de Christe
lijke Gereformeerde Kerken. Door res
pectievelijke generale synodes wordt
eenheid in de leer uitgesproken.
Ondanks allerlei obstakels is er sprake
van toenadering. Er is herkenning en
erkenning als broeders en zusters in de
HERE.
Binnen het gereformeerd onderwijs
wordt veel gesproken over de consequen
ties voor het benoemingsbeleid van de
gereformeerde school. Eenheid in de leer
van de kerk kan (moet?) leiden tot een
heid rond de school. Het bereiken van
die kerkelijke eenheid kost tijd en mag
nooit gaan ten koste van het fundament
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van de gereformeerde school: de leer van
de kerk, met name als het gaat om de
Bijbel als Woord van God, de kerk als
vergadering van gelovigen en de belijde
nis als samenvatting van de leer van die
kerken.

Verbreding, of: rui mte
Door betrokken christelijke gerefor
meerden wordt bij herhaling benadrukt,
dat zij geen verandering van het gerefor
meerd karakter van de scholen willen.
Juist vanwege het karakter zoals het
hierboven beschreven is, hebben zij
bewust voor die scholen gekozen. Tege
lijkertijd willen ze meer betrokken zijn
bij wat er in 'onze scholen' gebeurt, en
willen ze bijdragen aan goed, gerefor
meerd onderwijs.
De vraag is dus: hoe kun je, zonder
de grondslag van de school en van de
schoolvereniging te veranderen, ruimte
scheppen voor christelijke gereformeer
den als het gaat om het ledenbeleid en
het benoemingsbeleid?
Er zijn er, die zeggen dat je niet voor
de muziek uit moet lopen. Dat het er
eerst maar eens van moet komen dat de
kerkelijke eenheid bereikt wordt; daarna
volgt de rest. Als we nu 'onze scholen'
openstellen, is er geen weg meer terug.
Wees niet te optimistisch, wees niet te
goedgelovig, zo klinkt het.

Vaste grondslag
Wat we nodig hebben, is continuï
teit. We willen daarom de grondslag
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van de gereformeerde school houden
zoals die inhoudelijk bij de start was.
Maar continuïteit moet geen belem
mering worden waardoor geen recht
gedaan kan worden aan kerkelijke ont
wikkelingen. En daar lijkt het wel op,
want in heel wat Statuten van gerefor
meerde schoolverenigingen staat een
verbinding geformuleerd met de Gere
formeerde Kerken, soms met de toevoe
ging 'vrijgemaakt', soms ook met een
verwijzing naar een door die kerken
gehouden generale synode. Als je de
doelgroep van de school wilt verbreden,
dan zul je die kerkelijke aanduiding dus
ook moeten veranderen. In veel gevallen
vergt dit een nogal ingrijpende proce
dure; soms zelfs moet de vereniging
opgeheven worden, omdat het desbetref
fende artikel van de Statuten niet gewij
zigd mag worden.
Overeind moet blijven de verbinding
van de school met 'de leer van de Gere
formeerde Kerken'. Blijkens uitspraken
van de beide generale synodes is de leer
zoals die geldt binnen de vrijgemaakte
kerken, ook veilig binnen de Christelijke
Gereformeerde Kerken. Op die manier
kan de kring uitgebreid worden, terwijl
tegelijk de binding aan de gereformeerde
leer gehandhaafd blijft.

Ju rid ische ru i mte
De discussie over verruiming van de
benoemingsmogelijkheden en de toela
ting van leden van de schoolvereniging
loopt nu al een aantal jaren. De wens
om ook onze christelijke gereformeerde
broeders en zusters een volwaardige plek
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in onze scholen te geven, wordt behoor
lijk breed gedragen. Daarom is gestu
deerd op de vraag hoe je dat zou kun
nen regelen. Het is veelal niet mogelijk,
het desbetreffende artikel in de Statuten
te wijzigen. Daarvoor is een oplossing:
hef de vereniging op en sticht een
nieuwe, met Statuten die de gewenste
ruimte wél bieden.
Hoewel deze aanpak onvermijdelijk
lijkt, erg elegant is ze niet. Door de
opheffing ontstaat immers - zij het tijde
lijk - een vacuüm waarin de school tij
delijk geen eigenaar meer heeft. Boven
dien wordt zo een omleiding gemaakt
naast een 'verboden route': als we de
Statuten niet mogen wijzigen, heffen we
gewoon de vereniging op. Is die omlei
ding wél legaal?
Er blijkt een andere mogelijkheid te
zijn: een geactualiseerde interpretatie
van de Statuten, zonder de tekst ervan
te veranderen. De bedoeling van de
bepaling in de Statuten is immers, dat
de school verbonden is met de Gerefor
meerde Kerken; het onderwijs wordt
gegeven naar de leer van die kerken. Op
grond van de kerkelijke uitspraken kan
worden uitgesproken, dat dit artikel
opnieuw geïnterpreteerd wordt. Het
effect is dan, dat voor de toepassing van
dit artikel de Christelijke Gereformeerde
Kerken gelijkgesteld zijn met de Gere
formeerde Kerken (vrijgemaakt) .

Zorgvu ldig heid
gevraagd
Dit i s een kijk op Statuten waar we
wel even aan moeten wennen. Want
laten we eerlijk zijn: op die manier heb
ben we zo'n artikel in onze Statuten
nooit gelezen. Daarom zullen we elkaar
goed moeten overtuigen van de zuivere
bedoelingen. Dat kan tijd kosten. Die
tijd moeten we dan ook maar nemen.
En we moeten elkaar in die gedach
tegang meenemen. De school is immers
van de ouders. Zij moeten dus ook ach
ter een geactualiseerde interpretatie van
de Statuten staan. Het bestuur van de
vereniging is bevoegd een uitspraak over
de interpretatie te doen. Het zou een
miskenning van de leden zijn, wanneer
zij niet betrokken zijn bij de route op
weg naar die uitspraak. Sterker nog:
terecht zouden ze zich buitenspel gezet
kunnen voelen, wanneer ze onverwacht
met een dergelijke uitspraak van het
bestuur geconfronteerd worden.
De koers is uitgezet. De vaart zit
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erin. Maar het doel i s nog niet bereikt.
En we moeten niet omwille van dat doel
onze grondslag dan maar prijsgeven.
Zorgvuldigheid is dus geboden. Het
gaat tenslotte om het onderwijs voor
onze kinderen, de kinderen van het ver
bond: een kostbaar bezit.

1

*

*

Samengevat
*

Kenmerkend voor gereformeer!i
onderwijs is de verbinding met de
leer van de Gereformeerde Kerken.

*

Nader Bekeken april 2003

In de praktijk is dat ingevuld door
een strikt beleid voor toelating
van leerlingen, openstelling van
de vereniging voor kerkleden en
benoeming van kerkleden als
personeel aan die scholen.
Kerkelijke uitspraken over eenheid
in de leer tussen de Gereformeerde
Kerken (vrijgemaakt) en Christelijke
Gereformeerde Kerken hebben
gevolgen voor de gereformeerde
scholen.
Daarbij blijft de eigen identiteit:
het karakter en de grondslag van die

*

scholen onveranderd.
De praktische realisatie hiervan
vereist zorgvuldigheid en consensus.

Noot:
1

Aldus een passage uit de brochure

LATEN WIJ ONS BEKEREN - EEN OPROEP

uitgegeven door de
Landelijke Werkgroep Verontrusting
Kerkelijke Ontwikkelingen LW V KO,
p. 27.

TOT REFORMATIE,

Oudere doopled en
Gereformeerde kerken zijn belij
dende kerken. Een van de uitvloei
sels daarvan is artikel 82 KO: De
kerkenraad zal iemand die als kind
de doop heeft ontvangen, vermanen
wanneer hij als volwassene nalaat
openbare belijdenis van het geloof
te doen, of ook in ander opzicht zijn
roeping tot nieuwe gehoorzaa mheid
in Gods verbond ontrouw is. I ndien
hij de vermaning van de kerkenraad
hardnekkig verwerpt en daarbij
duidelijk laat blijken dat hij afkerig
is van het verbond en onverschillig
of zelfs vijandig staat tegenover
de dienst van de Here, zal dit met
instemming van de classis aan de
gemeente worden bekendgemaakt
enz.

Een artikel tegen vrijblijvendheid en
verbondsautomatisme! Mooi op papier.
Maar hoe werkt het in de praktijk?

Roeping
Heel wat kerkenraden worstelen met
het probleem van de 'oudere doopleden'.
En dan bedoel ik niet ouderen die uit
schroom niet tot belijdenis en avond
maalviering durven komen, maar jonge
ren die voor de catechisatie niet meer te

motiveren zijn. Ze hebben de bekende
stof al zo vaak behandeld. Om dat weer
eens te doen, en dan ook nog in een
groep met jongeren, dat lokt absoluut
niet aan. Hun probleem zit ook niet in
de 'kennis'. Het zit veel dieper.
Wat is daaraan te doen? Of moeten
kerkenraden het maar accepteren en
zien wat ervan komt? Moeten we blij
zijn dat ze zich nog niet onttrokken
hebben? Moeten we het gesprek jaar in

Gemeentebreed
P.

Niemeijer

jaar uit gaande houden in de hoop dat
het lijntje niet breekt? Moeten we zor
gen dat ons in ieder geval niets te ver
wijten valt en ze zich in ieder geval niet
om ons 'rigorisme' onttrekken?
Artikel 82 KO benadrukt iets
anders. Het spreekt over openbare
geloofsbelijdenis die 'nagelaten' wordt.
Over de roeping tot nieuwe gehoorzaam
heid, waaraan zo'n jongere ontrouw is.
Inderdaad: de doop vraagt om ant
woord. Een eerlijk antwoord op een
leeftijd waarop ook andere levenskeuzen
worden gemaakt. Het antwoord van het
geloof. Hoe kun je dat als kerkenraad
bevorderen?
In het vervolg vindt u een model
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voor de bearbeiding van oudere doopleden aan de hand van de richtlijnen voor
tucht over doopleden van de synode van
Sneek 1939. Mogelijk biedt het een
handvat.

Bearbeiding
1. Doopleden vanaf 19 jaar die nog niet
de zgn. belijdeniscatechisatie bezoeken, krijgen elk jaar apart huisbezoek.
Met hen wordt pastoraal gesproken
over de roeping om de Here te belijden en over datgene wat hen daarvan
weerhoudt. Op deze leeftijd zijn ze de
puberteit voorbij en maken ze allerlei
keuzen over de richting en invulling
van hun leven. Dan mag de keus
voor de Here niet de laatste zijn! Het
is belangrijk dat ambtsdragers nagaan
welke obstakels er zijn om belijdenis
te doen en aan het opruimen daarvan
werken.
2. Met doopleden vanaf 21 jaar wordt
jaarlijks door de wijkouderlingen
een concrete weg van bekwaming
afgesproken, die nog niet meteen
hoeft uit te monden in, maar die wel
'gericht ' moet zijn op openbare belijdenis van het geloof. Meedraaien in
de 'gewone' catechisaties levert vaak
problemen op. Gekozen zou kunnen
worden voor zelfwerkzaamheid aan
de hand van E. Brink, HET W OORD
VOORAF, waarbij de wijkouderling
elke maand een gesprek heeft met het
dooplid om te kijken hoe ijverig hij
daarmee bezig is en om vragen door

1
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te spreken. In die gesprekken groeit
hopelijk een band tussen ouderling
en dooplid, zodat in hun contact ook
persoonlijker kan worden doorgesproken. Om vrijblijvendheid tegen
te gaan, wordt de afspraak door de
wijkouderling schriftelijk bevestigd
aan het dooplid.
3. Doopleden die zich aan hun afspraak
niet houden of weigeren een dergelijke afspraak te maken, ontvangen
twee keer per jaar bezoek van twee
ouderlingen in het kader van de
censuur over doopleden volgens art.
82 KO (vanwege dit kader is het bezoek van twee ambtsdragers nodig).
W anneer ze 25 jaar worden, zal de
kerkenraad beoordelen of er sprake is
van afkerigheid of onverschilligheid.
Dit hoeft niet in het spel te zijn (er
kan ook sprake zijn van diepe problemen door bijv. traumatische gebeurtenissen in het verleden, seksuele
geaardheid, verstoorde relaties, persoonlijkheidsstoornissen etc.)! Maar
is er sprake van onverschilligheid of
afkerigheid, dan zal de kerkenraad dit
met instemming van de classis aan de
gemeente meedelen (vgl. art. 82 KO;
zie voor de tekst van de 'bekendmaking ' p. 539 van het GEREFORMEERD
KERKBOEK). Besluit een kerkenraad
tot uitstel van deze maatregel, dan
komt de zaak minimaal elk jaar terug,
in principe tot uiterlijk hun dertigste
levensjaar.
4. Doopleden die trouw de erediensten
bezoeken, kerkelijk meeleven en zich
niet ernstig in leer of leven misgaan,

maar die wel nalaten tot openbare geloofsbelijdenis te komen, zullen pastorale zorg ontvangen in alle geduld
en toewijding.
5. Doopleden die leven op een manier die openbare geloofsbelijdenis
blokkeert (bijv. door ontrouw in
kerkgang en catechese, ongehuwd samenwonen, werelds leven), zullen in
bezoeken, die door twee ouderlingen
gebracht worden, vanuit de Schrift
worden onderwezen over de heiligheid die God van ons wil. Indien zij
tot dit onderwijs geen mogelijkheid
bieden of indien zij aan dit onderwijs
geen gehoor geven door goede voornemens in praktijk te brengen, zal de
kerkenraad na een periode van vermaan door twee ouderlingen besluiten dit met instemming van de classis
aan de gemeente bekend te maken
(vgl. art. 82 KO; zie voor de tekst van
de 'bekendmaking' p. 539 van het
GEREFORMEERD KERKBOEK).
6. Indien doopleden weigeren zich door
ouderlingen te laten aanspreken,
zal de kerkenraad hen een paar keer
schriftelijk benaderen. Afhankelijk
van hun reactie zal de kerkenraad
opnieuw persoonlijk contact met hen
zoeken, dan wel (als ze totaal geen
mogelijkheid tot contact bieden)
besluiten tot de constatering van hun
daadwerkelijke onttrekking, dan wel
(indien de mogelijkheid bestaat dat
inhoud te geven) tot censuur over
doopleden volgens art. 82 KO.

Eva ngel i sch a l s
a ntigereformeerd
Baanbrekend?

ondertitel: een evangelische theologie

nock en Brow een verrassend nieuw

voor de 21 e eeuw. De uitgever doet

ontwerp voor een evangelische

In 2001 verscheen een boek waarin

er nog een schepje bovenop: in dit

theologie. Pinnock is hoogleraar

de auteurs claimen een theologie

baanbrekende boek bieden Pin-

systematische theologie en Brow is

te presenteren voor de komende
eeuw. Een ontwerp dat het ten min
ste honderd jaar uithoudt. Liefde
is het centrale motief. Liefde loopt
als een rode draad door het boek.
Het heet ONTKETENDE LIEFDE met als

anglicaans priester in Canada. Ze

Boek van de maand

H.J. Boiten

lezen de Bijbel hardnekkig als goed
nieuws, over Ciod, genade en bevrij
ding, wereld en kerk.
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Het klinkt veelbelovend: nieuw en
baanbrekend. En wint evangelisch den
ken in Nederland niet aan invloed? Mag
je niet blij zijn met een nieuw, creatief,
open en uitnodigend geloofsontwerp
waarin 'liefde' centraal staat? Maar we
moeten wel vragen: zou de inhoud van
het Boek die prachtige woorden van de
omslag waarmaken? Hebben we met dit
boek echt baanbrekende theologie van
de nieuwe eeuw in handen?

Evangelische aanval op
Augustinus en Calvijn
Met liefde als thema vertoont het
boek een stevig concept. Het is terug te
vinden in alle opschriften van de hoofd
stukken: godsdienst - ontwerpen van
liefde; theïsme - creatieve liefde; opstan
ding - overwinnende liefde; triniteit persoonlijke liefde enz. Het boek pre
senteert zijn ontwerp in vier hoofddelen:
een leer over God, over zonde, over ver
lossing en over geloof. Het moet gezegd:
de indeling is overzichtelijk.
Vooraf bakenen de auteurs hun eigen
positie af. Zij gaan voor liefde. In het
goede nieuws over Jezus Christus gaat
het over niets minder dan Gods liefde
voor alle mensen. Gods genade is over
vloedig voor heel de mensheid. God
doet alles om in die genade te laten
delen. De liefde van God strekt zich uit
naar de gehele mensheid. Brow noemt
dit het 'theïsme van creatieve liefde'.
In de evangelische theologie wil dit
ontwerp een ingrijpende omwenteling
zijn. Op drie punten verhelderen de
auteurs hun idee.
In de eerste plaats kiezen zij tegen
het model waarin de genade van God
naar hun opvatting geminimaliseerd
wordt. Tot onze verwondering vallen
dan de namen van Augustinus en de
reformatoren (p. 9). Die leerden, aldus
de auteurs, dat God opzettelijk zijn
genade onthoudt aan een niet nader te
omschrijven aantal zondaren 'om rede
nen die ons begrip volstrekt te boven
gaan'. Deze traditie kent God 'een kwa
lijke karaktereigenschap ' toe door Hem
voor te stellen als iemand die naar wille
keur mensen van zijn verlossende hulp
uitsluit. Maar, aldus hun kritiek, Gods
liefde is er niet slechts voor uitverkoren
individuen. Dat zou betekenen dat Pau
lus, die weent over de verlorenen, in feite
meer genadig is dan God. En het sugge
reert dat waar wij geacht worden onze
vijanden lief te hebben, God zijn vijan-
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den niet altijd liefheeft.
In de tweede plaats spreken de
schrijvers over God voortdurend eerder
in beelden van gezin dan van recht
spraak. God is niet allereerst een Rech
ter die juridische beschikkingen treft.
Het is fundamenteler om God als vader
te beschouwen. T heologen als Anselmus
en Calvijn hebben ons op het verkeerde
spoor gebracht.
In de derde plaats zien ze God als
een op wederkerigheid gerichte triniteit,
niet als een allesbepalend en manipula
tief (mannelijk) ego. Ook hier, vinden
ze, is het kwaad afkomstig van Augusti
nus en werd het door de reformatoren
herhaald. God schept echter mensen
met de mogelijkheid Hem te verrassen
en te behagen. Hij verheugt zich met
ons als het ons goed gaat en Hij lijdt
met ons als wij lijden.
In hun opzet zijn deze evangelische
auteurs klip en klaar. Dat er binnen en
buiten de kerken velen zijn die het
Evangelie niet verstaan als goed nieuws
voor hen en om die reden lijden, is te
wijten aan opvattingen van mannen als
Augustinus en Calvijn. Het beeld van
God als strenge en onverzoenlijke Rech
ter en absolute Soeverein heeft veel
mensen tot ongeloof en wanhoop gedre
ven (p. 30). Legalistische terminologie
misvormt het Evangelie. Dan zie je ver
lossing voor alles als het gunstig stem
men van God. En je ziet het kruis niet
als openbaring van een ontfermend
God, maar als instrument van Gods
oordeel. P innock en Brow verzetten zich
tegen dergelijke theologie (inleiding) die
dodelijke consequenties kan hebben.
W ie verwacht dat er een isgelijkteken
staat tussen evangelische en gerefor
meerde theologie, of dat er enige funda mentele overeenstemming tussen beide
is, wordt door de auteurs direct uit de
droom geholpen. Zelfbewust, direct en
voluit openen ze de aanval op de leer
van de Schrift, nagesproken in de gere
formeerde belijdenis. En dat in een boek
met de liefde als thema!

Voor ik nu verder op de inhoud van
het boek inga, maak ik alvast twee kriti
sche opmerkingen.
De weergave van de gereformeerde
theologie en van de opvattingen van
Augustinus en Calvijn en anderen is
onzorgvuldig, soms vertekend. Nergens
leren zij dat Paulus genadiger is dan
God. Integendeel. Of dat God van ons
een liefde vraagt die Hij zelf niet kan
opbrengen. Aan onze liefde gaat Gods
liefde vooraf. God is ook geen God van
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willekeur. In liefde zond Hij zijn enigge
boren Zoon, opdat een ieder die gelooft,
niet verloren gaat, maar eeuwig leven
heeft. Zelfs het geloof is een gave van
God. Gereformeerden belijden dat we,
toen wij nog vijanden waren, met God
verzoend zijn door de dood van zijn
Zoon. De auteurs maken een valse
tegenstelling tussen God als Rechter en
Vader. W ie leeft in het verbond van
genade, ontdekt een rechtsverhouding
waarin de liefde rechtelijk is vastgelegd
en beschermd. Dan laat je het wel na
om God als Rechter en als Vader tegen
elkaar uit te spelen.
Een tweede opmerking. Pinnock en
Brow zijn niet de eersten die de Bijbel
zo lezen. Ze staan ook zelf in een tradi
tie, zij het duidelijk een andere dan de
gereformeerde . Ik proef een mix van
doopsgezinde en remonstrantse ideeën.
Niet alleen de door henzelf gemaakte
karikatuur van de gereformeerde leer
wijzen ze af. Met de karikatuur moet
ook die leer zelf onder het mes. Hun
ideeën zijn niet nieuw, maar eeuwen
oud. Kennelijk werkt ook de kracht tot
dwaling meer dan honderd jaar. Ook in
deze nieuwe eeuw is de oude dwaling
virulent, zij het in een aangepast jasje.

Godsi eer
Pinnock en Brow bespreken de gods
leer in dialoog met andere religies. Ze
willen alle religieuze opties in alle eer
lijkheid vergelijken (p. 25). Voor christe
nen is het een natuurlijke manier om uit
te zoeken wat de meest aantrekkelijke
religie voor hen is. Ieder moet de bewijs
voering wegen en voor zichzelf kiezen
(p. 38). De optie van het 'theïsme van
creatieve liefde' is de beste manier om
tot een zinvolle levensvulling te komen
(p. 26). Het theïsme poneert God als
Schepper van de wereld. Het schep
pingsverhaal is geen wetenschappelijke
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theorie, maar een bevestiging van ons
geloof in de Schepper. Dat sluit de
wetenschap van de evolutie niet uit.
Geloof en wetenschap, aldus de auteurs,
gaan over hetzelfde, maar spreken alleen
maar verschillende talen.
Het Vaderschap van God is een
metafoor. God is niet als mannelijk
bedoeld. Voor God worden ook vrouwe
lijke beelden gebruikt. Jezus voelde zich
even vrij om van God te spreken als
over een vrouw (p. 35) . In dergelijke
beelden draait het om God als 'ouder'.
In de Bijbel worden zowel mannelijke
als vrouwelijke beelden gebruikt voor
elk van de drie Personen (p. 57). God is
een gemeenschap van liefhebbende rela
ties in een eenheid van één wezen.
Gods eenheid is niet enkelvoudig,
het is een complexe eenheid en
tevens gemeenschap van drie Per
sonen (p. 54). Hoe kan God per
soonlijk en liefdevol zijn als Hij
niet drie-enig is? Een God van het
unitarische type zou een wereld
nodig gehad hebben om de eigen
eenzaamheid te bestrijden. Trini
teit is rationeel superieur aan de
alternatieven. De essentie van
Gods natuur is liefde. Liefde op
zichzelf is onmogelijk, zij vereist
pluraliteit van personen, ook in de
enkele goddelijke natuur van God.
Wat is dan die eenheid? In het tri
nitarische model is de eenheid van
God een eenheid van personen die
door liefde met elkaar verbonden zijn en
die onderling in gesprek zijn (p. 56).
Triniteit is niet verdeeld: God is wel drie
Personen, maar verenigd door liefde
(p. 60). Als 'een relationeel, drie-enig
wezen' verlangt het vurig naar liefde
volle relaties met mensen. Het doel van
het leven is 'opgenomen worden in het
trinitarisch gezin van God' (p. 15).
Mijn weergave van Pinnocks gods
leer is niet compleet. Ik haal slechts
enkele punten naar voren die me opvie
len en die mijns inziens om aandacht
vragen.
Het is duidelijk dat Pinnock en
Brow een veel te grote plaats aan de
ratio geven. Geloven is niet een verstan
dige en rationele keuze uit verschillende
religieuze opties. Geloven is naar de
aard van de zaak een eigen gave van
God, die de natuurlijke weerstand van
ons hart overwint. Uit de dood tot het
leven. Uit het donker tot het licht. Ons
geloof gaat aan het scheppingsverhaal
niet vooraf, maar dankt zijn ontstaan
aan de Geest, die werkt met en door het
levende Woord.
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woorden en terugkeren. Dit geldt voor
We missen in Pinnocks godsleer de
belijdenis dat Vader, Zoon en Heilige
iedereen. Iedereen kan in relatie treden
Geest één, eenvoudig en ondeelbaar
met de God van hemel en aarde op basis
God zijn. Het mankeert ook aan een
van het beeld en de aanwezigheid van
dogmatische doordenking van die god
Gods Geest in de hele schepping
delijke eenheid. Triniteit is voor Pin
(p. 69) . Pinnock wijst de leer van de erf
zonde af, namelijk dat kinderen zonder
nock rationeel superieur. Maar rationeel
de triniteit onderbouwen is nog iets
. het te weten deel hebben aan de veroor
deling in Adam, en bijgevolg ook de leer
anders dan de leer van de heilige Schrift
naspreken. In hun ontwerp van een
van de verkiezing. Dit juridische model
godsleer geven Pinnock en Brow allesbe wekt volgens hem de indruk dat God
immoreel is en veel minder liefde toont
heersende nadruk aan de eenheid van
dan menselijke ouders doorgaans doen
Gods natuur als liefde en aan de triniteit
als verbondenheid in liefde en gesprek.
(p. 70) .
Het wezenlijke van God is liefde, zeggen
Pinnock tekent het oordeel van God
zij . En je kunt nu eenmaal onmogelijk
als een uiting van zijn zorgende liefde.
liefhebben als je op jezelf bent. Maar
Het calvinisme maakte Gods toorn (als
uiting van zijn heiligheid) los van
Gods liefde. Dat maakt de indruk
van gespletenheid in God. Pin
nock wil daarvan niet weten
(p. 75). God oordeelt onze zonde,
maar in zijn hart wenst Hij ons
allen genadig te zijn. Er is toorn,
maar Gods liefde is eeuwig. Zorg
is de bron van toorn. God heeft
een hekel aan toorn; die doet
Hem pijn en hij is geen funda
mentele eigenschap van Hem.
God is een Vader die zijn gebro
ken schepselen wil helen, geen
Rechter die hen wil veroordelen.
Soms vertonen oudtestamentische
auteurs een ander beeld van God
dan christelijke. Bij de verwoesting van Sodom en Gomorra lijkt
geen enkele poging te zijn gedaan om de
van deze gedachtegang gaat de suggestie
zondaren tot inkeer te brengen. Maar de
uit dat de goddelijke eenheid een kwes
Bijbel als geheel wil Pinnock anders
tie is van moraliteit, socialiteit: immers
lezen. Hij ziet Gods gramschap als een
van liefde.
uiting van Gods liefde. Calvinisten gelo
ven dat het werk van Christus ten goede
komt aan wie God heeft voorbestemd,
Zonde als onvolkomen
maar zij denken tegen een achtergrond
liefde?
van de rechtszaal in plaats van die van
een gezin. In het gezinsmodel is de
liefde van God als die van een liefheb
Ook de zonde beschrijven de auteurs
bende ouder (p. 82).
in verband met hun thema ' liefde'. Pin
Pinnock en Brow bespreken de
nocks definitie van zonde is dan ook
'onvolkomen liefde', en die staat in
vraag, waarom er zoveel waarschuwin
voortdurende tegenstelling met zonde
gen over de hel in de Bijbel staan als de
hel geen realiteit is en God ieders
als 'inbreuk op de wet' (p. 61). Het fun
behoud wil (p. 97). Pinnock ziet de hel
damentele obstakel voor mensen om
behouden te worden, ligt in het zich
als een optie, een mogelijkheid, die aan
afkeren van Gods liefde, niet in overtre
de kant van de mens opkomt, al is het
onbegrijpelijk God blijvend niet lief te
ding van de regels (p. 105). Zonde ont
hebben. De hel is geen vergeldende eeu
kent en verbreekt de relatie met God.
wige straf. Dat zou ver uitgaan boven
Die breuk bezorgt niet alleen ons, maar
wat zondaren verdienen (p. 104). Pin
ook God veel pijn.
Ondanks de zonde zijn we volgens
nock en Brow kiezen voor een hel als de
uiteindelijke vernietiging van de onboet
Pinnock nog altijd beelddragers van
vaardigen (p. 102) .
God. Daarom zijn we in staat tot
berouw en kunnen we Gods roep beant-
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De tegenstelling die P innock en
Brow maken tussen zonde als onvolko
men liefde en zonde als inbreuk op de
wet, is ronduit vals. Daarmee maken ze
de wet verdacht, alsof daarin geen liefde
is te vinden . Juist in de wet klinkt Gods
eis om Hem en onze naaste lief te heb
ben. Gefde is de vervulling van de wet.
Ook in deze zondeleer valt het op
hoe de menselijke rede een plaats ont
vangt boven het gezag van de Bijbel.
Waarom is het zinnig de zondeval op te
vatten als historische gebeurten is?
Omdat de verdorvenheid niet natuurlijk
is en ergens begonnen moet zijn. Zij
'zou gepostuleerd moeten worden als de
Bijbel er niet over gesproken had'
(p. 68). Voldoet de bijbelse leer aan de
ratio van de auteurs, dan mag zij blijven
meespelen. Voldoet de bijbelse leer daar
aan niet, dan moet ze wijken. Dit is een
typisch vrijzinnige gedachtegang en
omgang met de Bijbel.
De schrijvers willen niet weten van
God die wreekt en eeuwig straft. Door
van die opvatting een karikatuur te
maken, creëren zij ruimte om ermee af
te rekenen. De hel kan geen eeuwige
wraakzuchtige marteling zijn, zeggen ze,
want God is niet wraakzuchtig en han 
delt niet als een sadist. God is geen
meedogenloze, op wraak beluste Rechter
(p. 100). Intussen wordt de leer van de
Schrift over God die wreekt met een
eeuwige straf, verworpen. De gerefor
meerde belijdenissen verwijzen voortdu
rend naar de Schrift, ook bij dit onder
werp. De Schrift leert dat God naijverig
is, een wreker is de HERE voor zijn
tegenstanders en toornen blijft Hij tegen
zijn vijanden ( Nah. 1). God oefent straf
over hen die Hem niet kennen en het
Evangelie van de Here Jezus niet
gehoorzamen. Ze zullen boeten met een
eeuwig verderf, ver van het aangezicht
van de Here (2 Tess. 1).
De auteurs denken oppervlakkig
over de ernst van de zonde. Zonde is
onvolkomen liefde. Liefde, zij het onvol
komen. Niet de schuld, maar de dood
staat centraal. Ze geven dan ook hoog
op van de mogelijkheden van de in
zonde gevallen mensen. Die hebben het
beeld van God niet verloren. En vervol
gens heet het, echt remonstrants, dat zij
daardoor in staat zijn tot berouw en het
beantwoorden van Gods roep.
Eigenlijk weten P innock en Brow
zelf geen weg met toorn en liefde in
God. Zij verwijten het calvinisme welis
waar gespletenheid, maar wijzen die zelf
in God aan: God oordeelt onze zonde,
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maar in zijn hart wenst Hij ons allen
genadig te zijn. Daarmee wordt God
afhankelijk van zijn eigen gevoelens.
Dat is het gevolg van de keus van het
thema zoals dat doorwerkt in de gods
leer, namelijk dat de goddelijke natuur
essentieel liefde is. De gereformeerde
theologie kent God niet als fifty-f ifty,
half rechtvaardig, half barmhartig. God
is het beide voor honderd procent (vgl.
bijv. art 20 NGB).

Verlossing
In de leer van de verlossing komen
verschillende vragen aan de orde. Een
eerste vraag is: wat deed God in het
offer van Christus voor onze verlossing?
Al eerder maakten Pinnock en Brow
duidelijk dat niet het kruis en de zonde,
maar dood en opstanding de centrale
boodschap vormen van het christelijk
geloof (p. 40). Dat werken ze nu uit.
God is niet een strenge Rechter die gun
stig gestemd moet worden. Jezus offerde
Zich niet om de toorn van God tot
bedaren te brengen. Dat is het juridische
denken van Calvijn, die dacht in termen
van betaling (p. 1 12). P innock en Brow
kiezen een andere weg. De echte zaak is
niet contractbreuk, maar een verbroken
relatie. Christus' werk is niet Gods
toorn te bedaren . 'God is geen sadist die
zijn eigen geliefde Zoon aan het kruis
slaat' (p. 1 13). Jezus stierf niet om ver
andering in Gods houding te bewerken,
maar om onze houding te veranderen.
Aan het kruis neemt God alle pijn die
onze zonden veroorzaakt hebben, in
Zichzelf op. Vader en Zoon lijden
samen. Christus lijdt in doodsnood en
de Vader lijdt onder de dood van zijn
geliefde Zoon. In de pijn van God
wordt de zonde van de wereld weggeno
men (p. 1 16). God deed aan het kruis
menselijke ervaring op die Hij niet eer
der kende. God leed om te vergeven. De
pijn van een kruisiging kent God pas
sinds Golgota.
Dit is een centraal punt in het boek.
Hier vinden vele valse tegenstellingen
hun spits: niet het kruis centraal, maar
de opstanding; niet de zonde, maar de
dood; niet juridisch, maar relationeel;
niet God als Rechter, maar als Ouder;
niet een toornende God, maar een lij
dende God; het kruis niet als zondoffer,
maar als dankoffer; enz. enz. Op het
punt van de verlossing worden de gevol
gen zichtbaar. In deze evangelische
theologie winnen leermodellen als van
Herman W iersinga en anderen aan
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invloed. W iersinga zei: God is geen
vampier. P innock en Brow: God is geen
sadist. Radicaal wijzen ze de gedachte af
dat Gods toorn gestild zou zijn door het
kruisoffer van Christus. Maar dat strijdt
met de leer van de Schrift die Jezus
Christus het zoenmiddel voor onze zon
den noemt (Rom. 3:25; 1 Joh. 2:2;
4: 10). Hij stelde Zich in onze plaats
voor zijn Vader om door volkomen vol
doening (betaling) diens toorn te stillen .
Er is geen verzoening zonder voldoe
ning. De Nederlandse Geloofsbelijdenis
verwijst naar vele schriftplaatsen. Het is
ook een karikatuur dat God pas lief zou
kunnen hebben ná genoegdoening. God
toonde zijn liefde jegens ons juist toen
wij nog zondaren en vijanden waren
(Rom. 5:8,10), en wel door zijn enigge
boren Zoon te zenden als zoenmiddel
voor onze zonden ( 1 Joh. 4:9, 10).

Vrijzinnig, twee dopen,
vrouw en ambt
Van de theologie van de bevrijding
en van het feminisme kun je leren, vin
den P innock en Brow. Zij typeren hun
eigen theologie als evangelisch en vrij
zinnig. Brow als anglicaan is voor de
doop van zuigelingen, de baptist P in
nock wil hen opdragen en later een
eigen, gerijpte keuze laten maken; hij
pleit dus voor de zogenaamde volwas
sendoop (p. 142). Samen concluderen
ze: de beste handelwijze is beide praktij
ken te huldigen.
ONTKETENDE LIEFDE heeft een hoofd
stuk over de kerk, met onderwerpen als
kerk en zending, kerk en Israël, ook
kerk en vrouw. Wat dit laatste betreft:
vrouwen dienen in elke bediening te
worden opgenomen, en niet willekeurig
van bepaalde ambten uitgesloten
(p. 15 1). Ook het onderwerp kerk en
eenheid krijgt aandacht. Een verdeelde
kerk betekent een verdeelde waarheid.
De schrijvers roepen op terug te gaan
achter de schisma's en te ontdekken wat
we allen gezamenlijk hadden. Onze ver
deeldheid heeft tot subjectivistische
theologieën geleid (p. 153). Dat dit laat
ste vaak oorzaak en doorwerkend gevolg
van kerkelijke schisma's is, valt niet te
ontkennen. Maar dat de strijd voor de
waarheid ook het schisma nodig maakt,
omdat de dwaalleer als een schisma is,
ontgaat de schrijvers blijkbaar.
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Spi ritual iteit
In deel 4 van hun boek richten Pin
nock en Brow zich op de spiritualiteit
van hun 'theïsme van creatieve liefde'.
Ze schrijven over de dialoog van de
liefdé, het gebed; over de helende trans
formerende liefde, de genezing; over de
voedende liefde in de Bijbel en over de
verfrissende beleving van de liefde in de
gemeenschap.
Ook in dit deel staan boeiende
gedachten, over de verhouding van bij
bellezen en gebed, over het gebed en
Gods plan, over voorbede. Maar ook
spelen eerder gemaakte tegenstellingen
een rol. Een juridische en wettelijke
benadering van de inhoud van de
Schrift laat te weinig ruimte voor liefde
en mystiek. De auteurs spreken over het
geloof in termen van ervaring en 'ont
waken' voor God. Maar dat roept wel
de vraag op: is het geloof dan bij ieder
in beginsel aanwezig? Moet het alleen
gewekt worden?
De schrijvers pleiten voor integratie
van charismatische uitingen en contem platief gebed (p. 161). Er was de laatste
jaren een golf van charismatische spiri
tualiteit met zingen, dansen, tongentaal
en profetie, constateren zij . En zij voe
gen eraan toe: 'Alleen een heel koud
hart zal in deze beweging geen openba
ring van de Heilige Geest in de mense
lijke ervaring erkennen' (p. 160). Maar
op deze manier onttrekken zij het men
selijk charismatische aan toetsing en
beoordeling. Natuurlijk is het waar: van
de Geest moeten we afblijven op straffe
van een heel koud hart. Maar van de
openbaring van de Heilige Geest in
Gods Woord blijven de auteurs niet af.
Opvallend is hoe het Woord van God
een plek krijgt tussen vele andere zaken,
waarin God tot ons zou spreken. Een
letterlijk citaat: 'Verbaal spreekt hij tot
ons door de Schriften, in een gesprek,
een boek, een film, de krant. We horen
God spreken door de ervaring van uiter
sten: vreugde en pijn, vriendelijkheid en
grofheid, gerechtigheid en verdrukking,
goede en verkeerde seks, ziekte en gene
zing, de goede en kwade gevolgen van
gedrag, de angst voor de dood en de
bereidheid om te sterven. Wanneer we
deze dingen ervaren en daarover met
God spreken, leren we gaandeweg Gods
taal te verstaan' (p. 166). Dit is je rein
ste subjectivisme.
En zo blijft het. De auteurs wijzen
de vraag naar de inspiratie en de onfeil
baarheid van de Schrift a( Protestantse

1

belijdenissen verklaren de Bijbel onfeil
baar in zaken van geloof en leven. Maar
dat vinden Pinnock en Brow de vraag
niet. Zij vragen naar gezag en waarheid.
De Bijbel bevat, zeggen ze, het ruwe
materiaal voor het christelijke geloofs
ontwerp (p. 186). Ondanks de mense
lijkheid van het getuigenis is de Bijbel
boven alles heilzaam en geeft hij vorm
aan ons bestaan. Voor de uitleg van de
Bijbel kijken Pinnock en Brow niet
alleen naar de oorspronkelijke bedoe
ling. De context van vandaag telt voor
de uitleg mee, ze kijken naar God die in
ons woont en ons naar de toekomst leidt
(p. 179v). De Bijbel is niet gegeven als
bron voor systematische theologie, maar
als bron van gezag en voedsel voor leven
met God, aldus de hoogleraar systemati
sche theologie.

Afslu itende
opmerkingen
In meer dan één opzicht las ik ONT
met gemengde gevoe
lens. Vanuit de strakke conceptie van
het boek valt er soms verrassend licht op
allerlei onderwerpen. Toch veroorzaakt
die conceptie zelf een sterke vereenzijdi
ging. Het is een genitief-theologie
geworden. Eén onderwerp wordt in het
middelpunt gezet: het is een theologie
'van de liefde' zoals vroeger bijvoorbeeld
de theologie van de bevrijding, van het
feminisme, van de hoop enz. Maar door
één thema in het ontwerp de centrale
plaats te geven, wordt de hele theologie
uit het lood getrokken. God is liefde,
maar is God dan geen verterend vuur?
We zijn allerbeklagenswaardigst zonder
de opstanding. Maar waarom besloot
Paulus niet anders te weten dan Chris
tus en die gekruisigd? Nadenken over
het geheel van de Schrift is van beteke
nis voor een theologie die aan de Schrift
recht wil doen. Anders blijft zij hangen
in een subjectivistisch model.
De auteurs wekken de indruk dat zij
zich daarvan bewust zijn. Soms zetten
zij zaken ook wonderlijk naast elkaar.
God toornt, maar in zijn hart wil Hij
genade bewijzen. Kinderdoop en vol
wassendoop moeten naast elkaar worden
gepraktiseerd. De Bijbel heet onfeilbaar,
maar dat is de vraag niet, het gaat om
zijn gezag en waarheid. De Bijbel is niet
gegeven als bron voor systematische the
ologie, maar de gelovigen vinden er wel
het ruwe materiaal voor hun eigen
geloofsontwerp. Pinnock en Brow geven
KETENDE LIEFDE
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in hun boek een model van het 'theïsme
van creatieve liefde', maar anderen
mogen andere modellen ontwerpen en
verdedigen. Allicht: het subjectivisme
laat andere soortgelijke modellen toe.
Maar hun ruimdenkendheid is wel
selectief: van één model moeten zij niets
hebben, het 'model' van Augustinus en
Calvijn. Dat nemen ze met termen als
juridisch en westers doorlopend op de
korrel. Wat de weergave aangaat,
gebeurt dat vaak in de vorm van een
karikatuur, maar dat verhindert niet dat
door hen de gereformeerde theologie zelf
voortdurend aangevallen wordt. Aan
heel veel punten die ook in de gerefor
meerde belijdenissen aan de orde
komen, is dat te zien in hun boek: de
leer over de Bijbel en haar gezag, de ver
houding tussen Bijbel en menselijke
rede, tussen Woord en Geest, over God,
zijn liefde en toorn, over verkiezing en
bekering, het offer van Jezus Christus
en de verzoening, over de verhouding
tussen zonde en dood, genade en
opstanding, over hel en eeuwige straf,
over kinderdoop en volwassendoop, over
vrouw en ambt, over charismatische
gaven en genezing. Vaak komt in de
onschriftuurlijke opvattingen over deze
zaken de tegenstelling tussen de 'juridi
sche' benadering en het denken vanuit
de liefde terug.
In welke traditie staat het boek?
Pinnock is baptist en Brow anglicaan.
Behoudende elementen komen samen
met vrijzinnige ideeën, baptistische ele
menten gaan een partnerschap aan met
arminiaanse gedachten. Het is een mix
ture, vindingrijk bijeengebracht in een
conceptie van 'creatieve liefde'. Maar als
geheel antigereformeerd en typisch vrij
zinnig in het verzet tegen de gezonde
leer van het Evangelie. Kortom: met alle
waardering voor de goede elementen een
slecht en gevaarlijk boek. Veel mag ons
aan de 'evangelischen' verbinden. Maar
als dit de evangelische theologie van de
nieuwe eeuw moet worden, zal dat wat
ons scheidt, alleen maar versterken.
N.a.v. Clarck H. Pinnock en Robert C.
Brow, ONTKETENDE LIEFDE. EEN EVANGE
LISCHE THEOLOGIE VOOR DE 21STE EEUW,

uitg. Ekklesia, Gorinchem 200 1 ,
pag. ISBN 90-75569-22-X.
Prijs € 14,90.
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WIT

Als ik van u moet spreken, doe ik alle mooie woorden
weg
ik wil maar liever weinig zeggen
ik wil maar liever enkele kale woorden zeggen
wat arme kale stenen, dat is mijn verhaal
mooie woorden denken alleen maar aan zichzelf, ze we
ten van dienen niet
de goede woorden zijn arm en naakt
als Franciscus
ze z1Jn trouw
enkele goede woorden, dat is genoeg
want er mag niets komen tussen u en mij
eigenlijk wil ik liever met u zwijgen

J.C. van Schagen
Uit: IK GA MAAR EN BEN 1981

Kort commentaar:
Mooie woorden denken alleen maar aan zichzelf.
Ze weten niet van dienen.
De dichter gebruikt wanneer hij over 'u' spreekt, liever goede woorden.
Die zijn arm en naakt.
Want er mag niets komen tussen hem en 'u'.
Kent u dat met uw vriend, vriendin of geliefde?
Enkele goede woorden die genoeg zij n?
Of veelzeggend zwijgen?
G. Slings

Gedicht
-
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Kn a bbelen a a n de
ra nden va n de
B ij bel?
Een flink deel van de P ersrevue is
ingeruimd voor één interview. En wel
met prof. dr. J. van Bruggen in het
reformatorische familieblad TERDEGE.
Het vormt het eerste van een aantal bij
dragen van dat blad onder het thema:
De Schrift ter discussie. Hoofdredacteur
P. Boer schrijft over de aanleiding voor
die serie (in het nummer van 26 febru
ari):

Is het nou echt zo belangrijk dat de aarde
in zes dagen geschapen is? Het kunnen
toch ook tijdperken geweest zijn? Een wal
vis heeft maar een heel klein keelgat. Hoe
kan Jona daar nu door zijn gegaan? Zou
deze geschiedenis niet symbolisch bedoeld
zijn? De bijbelwetenschap is nu zoveel
verder dan eeuwen geleden en de archeolo
gie heeft ook niet stilgestaan. Wordt het
geen tijd om de Bijbel anders te gaan
lezen? Vragen bij de Heilige Schrift.
Gesteld door kritische jongeren? Door
moderne theologen? Ofdoor eenvoudige
kerkgangers? Nee, ze komen van theologen
en predikanten uit de gereformeerde
gezindte. Vaak heel voorzichtig, maar wel
vragend om een antwoord.
In hetzelfde nummer dus het inter
view met prof. Van Bruggen als start.
Het is een fraai en openhartig interview.
Het NO zag er zelfs nieuwswaarde in en
plaatste een korte samenvatting met
enkele kennelijk opvallende citaatjes.
Begrijpelijk. En ook weer niet. Want
ventileert Van Bruggen zulke gewaagde
stellingen over de Schrift? Nee, eigenlijk
niet. Juist niet. Maar dat valt nu juist zo
op te midden van veel geschrijf over het
schriftgezag binnen 'orthodox' Neder
land op het ogenblik. Ik kan niet alles
overnemen. Maar ik doe het wel royaal.
Directe aanleiding om juist Van Brug
gen te interviewen, was het verschijnen
van zijn boek HET KOMPAS VAN HET
CHRISTENDOM. Aanleiding voor het
thema was voor de redactie o.m. de
opvallende spreekbeurt over schriftuitleg
op een zgn. contio van Bondspredikan-

ten van de Gereformeerde Bonder
dr. A. Noordegraaf. Daarin werd o.a. de
historiciteit van wat het boek Jona ver
haalt, in twijfel getrokken. Zowel N O
als R D berichtten daarover. P rof. Van
Bruggen geschrokken daarover: 'Heb
ben we als reformatorische mensen niet
iets beters te doen dan knabbelen aan de
randen van de Bijbel?'

Kompas

Een volslagen verrassing was het kranten
artikel voor de gereformeerd-vrijgemaakte
hoogleraar niet. "We leven in een tijdsge
wricht waarin de erkenning van het gezag
van de Heilige Schrift ook ter discussie
komt in kringen waar je dat niet mocht
verwachten. " Met zijn publicatie over het
ontstaan en de betekenis van een omstre
den Bijbel laat de Kamper nieuwtesta
menticus een krachtig tegengeluid horen.
De titel van het boek, HET KOMPAS VAN
HET CHRISTENDOM, bevat een impliciete
waarschuwing die aan het eind in alle
scherpte wordt geconcretiseerd. ''Er is
slechts voor een beperkte tijd de keuze tus
sen een confessioneel christendom en een
modern bijbelkritisch christendom. Vroeg
oflaat blijkt deze keuze over te gaan in
een keuze voor oftegen het christelijk
geloof Zonder vertrouwen in de ons gege
ven geschriften van apostelen en profeten
raakt het geloofin God en in Zijn Zoon
jezus Christus uit de koers en mist de
haven. "
Dan wordt iets verteld over Van
Bruggens nieuwe boek. De stellige toon
ervan komt ter sprake:

Het valt mij op dat ook in gereformeerde
media de laatste tijd wat chatbox-achtig
over het Schriftgezag wordt gepubliceerd.
Allerlei mensen mogen hun mening over
het onderwerp geven, waarbij je het gevoel

Persrevue P. L. Storm
-

Prof dr. J van Bruggen
krijgt dat een duidelijke redactionele visie
ontbreekt. De lezer wordt aan zichzelf
overgelaten. Dat geeft bij veel christenen
een gevoel van onzekerheid en malaise. Ik
kan niet inzien waarom men niet een
eigen stellingname kan hebben voor de
dingen die in onze belijdenis helder zijn
vastgelegd.
Welke betekenis kent u zelftoe aan
de moderne bijbelwetenschap?
"Op de dag voor gereformeerde-bondspre
dikanten werd de vraag gesteld ofwe de
winst van de moderne bijbelwetenschap
niet binnen moeten halen. Ik vind dat een
vraag die ons naar een vals dilemma lokt.
Moderne bijbelwetenschap is een meng
term. Er zitten zaken in die bijbellezers
altijd gepraktiseerd hebben. De kerkvaders
vroegen zich al afwanneer bepaalde bij
belboeken zijn geschreven en wat de histo
rische omstandigheden waren. Ook zij
hielden zich bezig met de analyse van tek
sten, hebben zich rekenschap gegeven van
onderscheid in vormgeving en stijl en vroe
gen zich afhoe verschillen tussen de Evan
geliën zijn te verklaren. Wat dat betreft is
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de zogenaamde moderne bijbelwetenschap
helemaal niet nieuw. Nieuw is het men
gen daarvan met een overtuiging waarin
respect voor God en Zijn openbaring ont
breekt. Daar moeten we radicaal nee
tegen zeggen. Maar omdat deze dwaling,
zoals zo vaak gebeurt, gemixt wordt met
delen·waarheid en daarna onder het etiket
'moderne bijbelwetenschap' uitsluitend als
cocktail wordt verkocht, is het onmogelijk
de moderne bijbelwetenschap kortweg te
verwerpen dan wel te aanvaarden. "
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woorden af te komen. Zeker in een wel
vaartstijd zie je de zedelijkheid secularise
ren. Men neemt innerlijk afitand van het
spreken van de Schrift over de verhouding
tussen man en vrouw. Men neemt afitand
van het onderwijs van de Here jezus over
huwelijk en echtscheiding. Je kunt een
poosje een soort dubbelleven leiden, maar
vroeg oflaat ontstaat de behoefte om de
Bijbel op die punten aan te passen aan het
eigen denken. "
Gelovig lezen

Vals dilemma

Wat is de waarde van de archeologie
voor de bijbelwetenschap!
"De opgravingswetenschap zegt weinig. Als
we Jericho niet zouden vinden, betekent
dat nog niet dat die stad niet heeft
bestaan. Bovendien zijn er in de archeolo
gie ontzettend veel interpretatieverschillen.
De kernvraag is waar we ons vertrekpunt
nemen.
Op een gegeven moment zei de Here tegen
Abraham dat Sara over een jaar een kind
zou hebben. Dat leek wetenschappelijk
niet houdbaar. Abraham was een oude
man en zijn vrouw ver voorbij haar perio
den. Nu was Sara nog zo bescheiden om
daar niet over in de krant te schrijven,
maar er alleen in zichzelfwat om te
lachen. Dat lachen geeft overigens wel aan
dat ze wat God zei heel serieus heeft geno
men. Ze zei niet: 'Dit is symbolisch
bedoeld. ' Ze heeft gedacht: 'Dit is echt
bedoeld, maar het kan niet. ' Waarop de
Here zegt: 'Zou voor de Here iets te won
derlijk zijn. ' Zou God dat alleen tegen
Sara zeggen, ofook tegen ons, in de 2Je
eeuw, met het oog op de innerlijke twijfel
die een christen soms overvalt wanneer het
gaat over de opstanding ofeen schepping
in zes dagen? Als gezegd wordt dat je niet
kunt leven bij een theorie over Schriftge
zag, ben ik het daarmee eens, maar ook
daarmee wordt een vals dilemma gecre
eerd. Die uitspraak is net zo waar als de
stelling dat je lichaam niet leeft bij de
anatomie. Maar het zou toch vreemd zijn
als artsen daarom voortaan niet meer aan
anatomie deden. In de discussies rond het
Schriftgezag wemelt het van zulke valse
tegenstellingen. Dat geeft aan dat die dis
cussie een symptoom van iets anders is. "
Van wat!
"Dat kunnen verschillende dingen zijn. In
de eerste plaats de angst om door vakgeno
ten voor ouderwets te worden versleten.
Maar als je echt gelooft, zul je de brand
stapel toch nooit ontlopen. In de tweede
plaats de begeerte om van bepaalde bijbel-

"Kenmerkend is dat mensen bij een
gesprek over het Schriftgezag direct willen
weten hoe je denkt over de relatie man
vrouw, en ofhet nou zo verkeerd is dat we
een vrouw in de Tweede Kamer hebben
gekregen. Dan denk ik: 'Wat een smalle,
vooringenomen belangstelling. ' Deze vra-

gen worden echt niet gesteld met de hou
ding: �is de Bijbel ons iets anders onder
wijst dan we nu praktiseren, moeten we
die situatie onmiddellijk veranderen. ' Ver
der heeft elk hart zijn eigen redenen om
de Schrift om te buigen, maar deze twee
dingen komen veel voor. "
Van Bruggen benadrukt vervolgens
het belang van de wisselwerking tussen
de vreze des Heeren en het ontzag voor
de heilige Schrift. Hij gaat verder met:
Symbolisch

"Natuurlijk mag je de vraag stellen: 1s het
boek Jona historisch bedoeld?' Het ant
woord is dan klip en klaar: ' ja'. Het gaat
over Ninevé, over schepen, er komen aard
rijkskundige namen in voor. Bovendien
zegt de Here jezus van Zichzelf 'Meer
dan Jona is hier. ' Ik denk niet dat Hij ooit
heeft gezegd: 'Meer dan Roodkapje is hier. '
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En waarom zouden we de passage over de
vis symbolisch moeten duiden? Moet God
eerst aan mij verantwoording afleggen hoe
Hij dat gedaan heeft, voor ik het geloof?
Dat is een houding die gereformeerde
mensen niet past!"
Waarom komt die houdingjuist nu
openbaar!
'1n het algemeen kun je zeggen dat van
daag sterke nadruk wordt gelegd op de
emotionele, persoonlijke omgang met jezus
Christus. Waarbij de indruk wordt gewekt
dat het om jezus gaat en niet om de Bij
bel. Dat is weer zo'n vals dilemma. Het
gaat inderdaad om Christus, maar dan
wel de Christus van de Schriften. In de
tweede plaats bestaat vandaag onder chris
tenen een sterke drang om de wereld om
ons heen te overtuigen, zonder dat men
zich realiseert dat de Here een open deur
moet geven. Aan alle kanten, ook in vrij
gemaakte kring, is een soort evangelisatie
dwang ontstaan. Met daarbij een zekere
schaamte, gepaard aan een overdreven
activisme, als er geen mensen tot geloof
komen. Ik proefde dat ook wat bij Noor
degraaf die zich prettiger voelde wanneer
hij een buitenkerkelijke catechisant kon
benaderen met de mogelijkheid van een
symbolische Jona: Je moet toch overtui
gend zijn voor je omgeving. ' We moeten
ons realiseren dat we mensen nooit over
tuigen door bepaalde zaken in het achter
schip te leggen. Dat zal ons ontzettend
opbreken. Het christendom is een radicale
godsdienst, die een overstap naar een
totaal andere manier van denken vraagt.
Daarom kunnen we het geloofook nooit
zomaar 'aan de man' brengen, tenzij het
de Here behaagt daarvoor deuren te ope
nen. Die kunnen wij nooit forceren. "
Tolerantie

"Het derde wat ik zou willen noemen, is
de tolerantie van deze tijd. Van Kooten
zegt in een interview in het ND: �is
mensen Kolossensen als paulinisch willen
beschouwen, vind ik dat ook goed. ' Noor
degraafzegt: �is iemand Jona in de vis
als een historisch feit wil lezen, vind ik
dat ook best. ' Dat is een dodelijke toleran
tie, typerend voor onze tijd. Je mag zijn
wie je wilt. De Bijbel leert ons anders.
Het druist ook in tegen alle logica. Als ik
iemands auto steel, zal die man toch nooit
tegen me zeggen: 'Hij is eigenlijk van mij,
maar als jij vindt dat hij van jou is, mag
dat ook. ' We zijn vaak zuiniger op ónze
eigendommen dan op Gods Heilige
Schrift. "
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Is het mogelijk om Genesis 1 aan te
passen zonder Johannes 1 te beschadi
gen?
"Logisch bezien is het onmogelijk datje
delen van de Schrift loslaat om andere
weer te willen handhaven. De Schriften
vormen een eenheid. Gelukkig bindt God
ons nzet altijd aan de consequenties van
wat we zeggen en doen. Hij is goedertie
ren en kan onze zwakheden bedekken.
Maar dat betekent niet dat we wel wat
schroeven los kunnen draaien. Ik zeg niet
dat iemand die een krasje op een auto zet
uiteindelijk auto's in brand gaat steken.
Maar dat krasje is wel het begin van van
dalisme. "
Laat de kerkgeschiedenis niet zien
dat het nooit bij het krasje blijft?
"Dat is zo. Daarom zeg ik: �Is God het
niet verhoedt, staat met één generatie de
gehele Schrift ter discussie. ' Maar ik weet
dat God werkelijk bij machte is dat te
verhoeden en mensen een halt toe te roe
pen. "
Achterban

Wat is de reden dat kritiek op de
Schrift in eerste instantie steevast
vragenderwijs naar voren wordt
gebracht?
"Omdat het meestal gebeurt door mensen
met een achterban. Die kun je niet al te
veel laten schrikken in één keer. Ik heb
dan liever mijn vrijzinnige collega H.J de
Jonge in Leiden, die klip en klaar zegt:
'Opstanding is onmogelijk. ' Dan heb je
tenminste een stellingname. Veel anderen
wrikken heel omzichtig aan hetfonda
ment van het christendom. Ik zou alle
reformatorische theologen voor wie dit
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geldt, willen oproepen hiermee te stoppen.
En om eens een paar positieve dingen te
zeggen, zoals: 'God heeft Jona de profeet
gezonden. Hoe het precies met die vis zit
weet ik niet, maar niets is voor de Here te
wonderlijk.' Dat zou een opsteker zijn
voor de hele gereformeerde gezindte, waar
we met z'n allen plezier van zouden heb
ben. Bij de intocht in het beloofde land
heeft de Here tegen Jozua gezegd: Wees
sterk en moedig. Dat mis ik vandaag een
beetje. We hebben een strijd te voeren
tegen het ongeloof dat zich ook in de bij
belwetenschap heeft genesteld. Dat doen
we niet met het plaatsen van vraagtekens.
Ik weet dat we het ook niet kunnen doen
met slogans als 'inerrancy: maar we moe
ten wel sterk en moedig zijn. Ik hoop van
harte dat dat gevoel terugkomt, en dat
men zijn tijd en krachten aan betere
zaken gaat besteden dan nu gebeurt. Wil
je de wereld om je heen overtuigen, dan
ben je niet gebaat met slappe knieën. "
Loopt de huidige discussie binnen de
gereformeerde gezindte rond het
Schriftgezag voor u parallel met die
binnen de Gereformeerde Kerken van
weleer?
"Volledig. Waar is de strijd in de Gerefor
meerde Kerken begonnen? Bij de kwestie
van de vrouw in het ambt. Professor Kui
tert heeft destijds al gezegd: 'Met de tek
sten over de vrouw in het ambt magje
sjoemelen, maar als ik bij andere teksten
vragen plaats, wordt dat verboden. '
Daarin had hij groot gelijk. Dat maakt de
kruimeldieven zo gevaarlijk. Mensen als
Kuitert, Wiersinga en Den Heijer, die
consequent waren en gewoon op dezelfde
lijn doorgingen, mochten even niet, maar
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kwamen later vanzelfterug. "
Dezelfde uitkomst wacht de gerefor
meerde gezindte?
"De geschiedenis is niet voorspelbaar,
anders zou bidden ook geen zin hebben.
Daarom vind ik datje mensen niet moet
afschrijven, maar datje elkaar moet ver
manen en voor elkaar moet bidden. Mijn
gebed is dat er weer een geest van moed en
vastberadenheid door de gereformeerde
gezindte gaat waaien. Er is onder theolo
gen veel aanzien des persoons. Het is niet
zo moeilijk om kritisch over Kuitert of
Den Heijer te schrijven, maar gaat het om
mensen uit eigen kring, dan zieje de toon
ineens veranderen. Dat noem ik aanzien
des persoons.

Gelukkig is mijn geloofsgemeenschap gro
ter dan de groep van theologen. De Here
jezus heeft zelfs gezegd dat die niet het
belangrijkst zijn. We moeten worden als
de kinderen. Laten we als theologen oplet
ten dat we niet een van deze kleinen erge
ren en aanstoot geven. Het zou niet best
zijn als wij met het plaatsen van vraagte
kens er de oorzaak van zijn dat de kleinen
gaan doorstrepen. "
Dit is een goede doordenker om mee
af te breken. Het interview gaat nog
even verder, o.m. met een aantal waar
devolle sympathetisch-kritische opmer
kingen over de in Amerika gangbare
term 'inerrancy'. Graag gaf ik aan deze
even waarschuwende als bemoedigende
bijdrage van prof. Van Bruggen veel
ruimte.

H et boek J o n a ,
een geïnspi ree rd e
ca rtoon?
"Natuurlijk mag je de vraag stellen:
'Is het boek Jona historisch bedoeld? '
Het antwoord i s dan klip en klaar: 'ja'",
hoorden we Van Bruggen in de vorige
bijdrage zeggen. Dat zegt Noordegraaf
hem dus niet na. En hij is niet de enige.
Een ongezocht voorbeeld liep ik tegen
het lijf. Nu ik de Persrevue ben gaan

doen, begin ik opiniebladen te ontvan
gen uit andere kerken. Bladen die ik
anders veel minder regelmatig onder
ogen krijg. Eén daarvan is het bekende
ÜPBOUW, dat binnen de NGK ver
schijnt. Daarin blijkt een serie medita
ties te lopen over Jona, waar ik met mijn
nieuwsgierige neus middenin val. Eén

over Jona 1 : 17 - 2 : 1 0 en één over Jona 3:
1 - 1 0 (resp. 28 februari en 14 maart). Ze
zijn van de hand van ds. J. Dekker te
Amstelveen. Wanneer de nauwe slok
darm van een vis kennelijk op het idee
brengt of de Bijbel dit misschien symbo
lisch bedoelt, dan blijkt het vervolgens
steeds weer voor de hand te liggen om
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maar eens naar heel die wonderlijke
geschiedenis rond Jona en Ninevé te kij
ken. Is het wel geschiedenis? Is het
geheel niet symbolisch bedoeld? Ds.
Dekker blijkt tamelijk creatief in het
vinden van steeds meer trekjes in wat
dit bijbelboek vertelt, die wat hem
betreft in die richting zouden wijzen.
Hij vindt bijvoorbeeld het gebed van
Jona in de vis niet geloofwaardig.
Waarom zou Jona om redding tot de
HERE gebeden hebben, terwijl hij voor
Hem was weggevlucht en later dood
wilde?

Het is inderdaad allemaal wat tegenstrij
dig, zoals we Jona opeens in zijn gebed
tegenkomen. We moeten maar niet probe
ren om deze tegenstrijdigheden glad te
strijken. Deze spanning hoort bij het iro
nische van dit boek. De clou van dit
hoofdstuk is namelijk datJona zelfi in het
dodenrijk niet aan zijn God kdn ont
vluchten. In Psalm 139 wordt dan ook
letterlijk zo gezegd: Waarheen zou ik gaan
voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw
aangezicht? Steeg ik ten hemel - Gij zijt
daar, ofmaakte ik het dodenrijk tot mijn
sponde - Gij zijt er . . . dat is precies wat
het boek Jona ons vertelt met het verhaal
van die vis. Die grote vis is de verpersoon
lijking van het dodenrijk, maar het is God
zelfdie volledig over hem beschikt. Het
klinkt haast laconiek als hetJona-verhaal
vertelt dat de HERE een grote vis beschikte
om Jona in te slokken, en even later dat de
HERE tot de vis sprak om Jona weer uit te
spugen. Maar dit is nu bijbelse humor van
de bovenste plank. Zelfi het monster van
de dood kan zijn muil alleen maar open
spe"en als God zelfdaarover beschikt.
Vanuit deze keuze dat de vis, in
plaats van Gods wonderlijke reddingsin
strument, opeens bij Dekker symbool
van de dood zelf wordt, komt hij in de
knoei met het gebed vanuit de vis. Dat
gebed past pas ná het uitgespuugd wor
den van Jona door de vis. Waarom ver
telt de Bijbel het dan niet zo? Dat heeft
volgens Dekker o.m. te maken

met de karikatuur, die het boek van Jona
tekent. Het Jona-verhaal is een verhaal
met een knipoog. Een cartoon die allerlei
gegevens uit de werkelijkheid gebruikt,
maar dan tot in het extreme uitvergroot.
Bij deze uitvergroting hoort ook het con
trast met Jona's eerdere vluchtgedrag en
doodswens, dat op deze manier ontstaat.
De vroomheid van dit dankgebedpast
eigenlijk niet in Jona's mond. Het komt
zelfi een beetje ongeloofwaardig over.
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Het verhaal van Jona ook al onderwerp van de poppenkast

Toch laat dat gebed volgens Dekker
precies zien waar het bij de Jona-van
het-verhaal aan schort:

Het is een vroomheid die voor anderen
onvruchtbaar is. De vlijmscherpe karika
tuur die het verhaal ons iaat zien, is een
Jona die er geen enkele moeite mee heeft
om in de buik van de vis over Gods goe
dertierenheid te zingen, maar die dat
nooit in de straten van Ninevé zal doen!
Nu zou je denken dat Jona door deze
ervaring wel degelijk alsnog gemotiveerd
is geraakt om zijn opdracht uit te gaan
voeren. En dat gebeurt toch ook als hij
door de vis is uitgespuugd? Hoe is die
prediking dan te duiden? Het thema
van de karikatuur speelt ook dan een
beslissende rol in de uitleg van Dekker,
zo blijkt in de volgende overdenking
(over Jona 3:1-10). En daarbij blijkt
inderdaad niet alleen de historiciteit van
de vis (en van het gebed daarin), maar
ook van Jona's prediking te Ninevé als
zodanig weinig geloofwaardig te zijn:

DatJona helemaal naar Ninevé in Assyrië
moest gaan (in het huidige Irak), is zelf
mogelijk al een uitvergroting van de wer
kelijkheid. Op zich was het geen vreemde
opdracht voor een profeet om ook andere
volken Gods oordeel aan te zeggen - er
staan in de bijbel vele profetieën tegen de
volken - maar vrijwel altijd werden deze
profetieën gewoon op afitand, in het land
Israël zelf, en voor Israëlitische oren uitge
sproken. Maar Jona moet echt op weg
gaan om zijn oordeelsprofetie in Ninevé
zélfuit te spreken. Een uitvergroting van

de werkelijkheid, die past bij de profeti
sche karikatuur die het Jona-verhaal voor
ons neerzet, om daarmee een bepaalde
boodschap zo duidelijk en scherp mogelijk
aan ons over te brengen. Dat het inder
daad om een karikatuur gaat, dat wordt
duidelijk als je erop let hoe de stad Ninevé
wordt beschreven als een geweldig grote
stad, van wel drie dagreizen. Dat klinkt
op z'n minst wat overdreven voor een stad,
die volgens de opgravingen maar vijfkilo
meter groot is. Daar hebje geen drie dag
reizen voor nodig. Maar het gaat de
schrijver van het Jona-verhaal er dan ook
niet om, ons over de stad Ninevé nu eens
nauwkeurige, historische informatie te
geven. Net als in een cartoon gebruikt hij
een soort uitvergroting, om vooral de
tegenstelling goed te laten uitkomen met
watJona doet. Van Jona vertelt hij name
lijk dat hij de stad begon in te gaan, één
dagreis. Nota bene: de stad Ninevé is een
geweldig grote stad, drie dagreizen groot,
en Jona presteert het om de stad maar één
dagreis binnen te gaan.
En dit past volgens ds. Dekker dan
precies in het zwart-wit schema, dat dit
bijbelboek hanteert: uitvergroting van
het verschil tussen de graag waarschu
wende en vergevende God en de onwil
lige, minimalistisch zijn preektaak uit
oefenende, profeet.
Willekeur

Dit stukje laat toch wel helder zien
hoe willekeurig uitleg en toepassing
wordt, wanneer je meent dat een ons
vreemd voorkomend element in een ver
telling als sleutel voor uitleg in handen
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geeft om het historisch karakter aan die
vertelling te ontzeggen . Het boek Jona
zelf geeft als indruk juist dat het wel
degelijk 'nauwkeurige, historische infor
matie' wenst te geven. Dat blijkt ook uit
de slotverzen van het bijbelboek over het
inwonertal van de stad. Maar die drie
dagréizen dan ? Dat zou inderdaad onge
rijmd, overdreven lijken, als bedoeld zou
zijn de middellijn of zelfs de omtrek van
de stad. Maar ligt de verklaring niet veel
meer voor de hand, dat het hier gaat om
de tijd die nodig was om de stad echt te
bezoeken en te bepreken op alle daar
voor geschikte plaatsen (niet alleen gere
formeerde exegeten wijzen hierop, maar
ook iemand als de bekende oudtesta
menticus A.S. van der Woude). En
spreekt juist daarom niet extra het bij
zondere feit dat na één dagreis preken er
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al een massale bekeringsbeweging op
gang komt? Het is maar een detail in
Dekkers verhaal. Maar wel een sprekend
detail. Voor de hand liggende interpre
taties van een bijbelgedeelte worden
onbereikbaar, wanneer je dat gedeelte
niet meer voor zichzelf laat spreken.
Het is hier niet de plaats om uitge
breid op het lezen van het boek Jona in
te gaan. Maar ik vond de meditaties van
de Amstelveense NG-predikant ontdek
kend én illustratief voor de man ier
waarop er op het ogenblik her en der
verschoven wordt in het lezen van de
Schrift binnen de zgn. gereformeerde
gezindte.
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berichtgeving in het N O is in de afgelo 
pen tijd te lezen geweest dat kerkelijke
toenadering groeiende is te :Amstelveen
tussen GKV en NGK. Het afgelopen
jaar zijn de catechisaties van beide ker
ken al bij wijze van proef in elkaar
geschoven (waarin ook GKV Amster
dam-C en een CGK participeren). Na
een jaar zou geëvalueerd worden . Dat is
dus bijna zover. Het lijkt me dat er dan
nog wel wat te bespreken valt tussen de
betrokken kerken, als het gaat om de
vraag welke eenheid er is in het lezen
van de Schrift. En welk lezen van de
Schrift je graag aan de jongens en meis
jes van je gemeente aangeleerd wilt zien !

Er rijst trouwens nog een heel andere
vraag ook. V ia de persverslagen van de
classis Amsterdam-Leiden en via

Wat i s kerkrecht?
In DE W EKKER (van 21 maart)
schrijft pro( dr. W. van 't Spijker een
kort, sprekend artikel over bovenstaande
vraag. Omdat de door hem gesigna
leerde beeldvorming rond kerkrecht ook
onder ons gehoord kan worden, is zijn
antwoord op de vraag het doorgeven
waard. Hij schrijft:
Koningschap van Christus

Het kan geen kwaad om een paar begrip
pen naast elkaar te zetten, die alle te
maken hebben met het recht van de kerk.
Met dit laatste, het kerkrecht, denken we
aan de manier waarop Christus de kerk
regeert. Hij is Koning die alle macht heeft
in hemel en op aarde. Dat is een geloofs
uitspraak, die we al te gemakkelijk verge
ten. Dit alomvattende koningschap van
Christus is echter van een andere kwali
teit, of van een ander gehalte dan zijn
koningschap over de gemeente. Christus
oefent zijn rechten als Koning binnen de
kerk uit door middel van het Woord. Wie
dat vergeet kan nooit een goed idee krijgen
van wat kerkrecht, en kerkorde betekenen.
Hoogstens komt men tot de opvatting dat
het kerkrecht een kwestie is voor fanatieke
lingen, die met een scherp potloodje in de
hand kerkelijke bepalingen proberen op te

stellen en te verklaren. Een droge materie,
geschikt voor mensen met perkamenten
gezichten. Ze wroeten dan ook graag in
perkamenten banden, snuiven het liefst
het stofvan muffe archieven op en staan,
als ze weer buiten komen, te knipperen
tegen het zonlicht. Wat voor idee heeft de
goegemeente van het kerkrecht? Het is een
gekleurd boekje, waarin iets staat over wat
men niet mag zingen (Van 't Spijker
doelt hier op de manier waarop in de
CGK de KO met synodale bepalingen
wordt uitgegeven, P LS). Men haalt de

schouders op en meent dat het kerkrecht
en de kerkorde niets te maken hebben met
het evangelie.
20 december 1 520: kerkrecht
verbrand

Inderdaad heeft Luther toen hij het evan
gelie ontdekte het gehele canonieke recht,
samen met de pauselijke banbul in het
vuur gegooid, onder gejuich van zijn stu
denten. Het was inderdaad een dik, duis
ter orakelboek geworden, waarin heel veel
innerlijke tegenstrijdigheid voorkwam,
zodat alleen grote specialisten er een weg
in konden vinden. Weg ermee, zei Luther.
Wij kiezen voor het evangelie. Maar in
latere jaren kwam hij er achter dat een

kerk toch wel geregeerd moet worden.
Toen heeft hij de overheid, de wereldlijke
overheid namelijk, een taak toegekend in
zijn visie op het kerkrecht. De vorst ofde
magistraat trad op als een soort noodbis
schop. En daarmee was een kerkelijk
systeem geboren, waarvan de gereformeer
den niet zoveel later gezegd hebben: zo
moet het niet. De visie op de verhouding
van kerk en staat verschilde misschien the
oretisch niet zoveel tussen lutheranen en
gereformeerden. Maar in de praktijk
kwam er wel wezenlijk verschil. De volge
lingen van Calvijn kozen voor een vorm
van mogelijk verzet tegen de overheid. Zij
aarzelden niet om aan zichzelfdit recht
van verzet toe te kennen. Niet omdat zij
revolutionair waren, maar omdat zij ach
ter dit recht niets anders zagen dan het
recht van Christus. En men moet toege
ven, dat deze gereformeerde opvatting over
de kerk en haar recht, tegen de achter
grond van het koningschap van Christus,
mede een middel is geweest, waardoor zij
in de gevaarlijke tijd van vervolging en
verdrukking heeft kunnen overleven. Wij
zijn de tachtigjarige oorlog doorgekomen,
omdat er een gereformeerde kerkorde was.
Dat lijkt sterk overdreven. Misschien moet
er wel iéts af, vooruit. Maar zij blijft in
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wezen ongeschonden staan: het gerefor
meerde denken omtrent de kerk, haar
belijdenis van Christus alleen en niemand
anders, dat is de kracht geweest waardoor
de kerken staande zijn gebleven. De ker
kelijke structuur, het kerkelijk "systeem':
de "Verfassung': heeft haar een middel
verschaft om, terwijl de overheid verdruk
kingpreekte, het hoofd koel te houden.
Die werkelijkheid vloeide voort uit die
andere geloofiwerkelijkheid, dat Christus
alleen het Hoofd is van zijn gemeente.

1
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Onder druk geboren

·

Het is opvallend dat de gereformeerde ker
kelijke structuur haar dynamische kracht
heeft kunnen bewijzen in die landen waar
de vervolging het hevigst is geweest:
Frankrijk, de Zuidelijke en de Noordelijke
Nederlanden, Schotland leveren ons de
voorbeelden, die als illustratie kunnen
dienen. In 1559 werd in Frankrijk de
grondslag gelegd voor wat wij nog steeds
het presbyteriaal-synodale stelsel noemen.
Parijs was een plaats van schrik en furieus
geweld tegen de protestanten. In 1568
brak de oorlog uit tegen Spanje. In het
zelfdejaar werd in Wezel een fundamen
tele beslissing genomen omtrent de toekom
stige structuur van de kerken in de Lage
Landen. Het Convent dat daar bijeen
kwam koos voor een opzet, die langs de
lijn van verschillende synoden uitliep op
de Dordtse kerkorde, vastgesteld gedurende
het twaalfjarig bestand in de strijd tegen
Spanje. Dat was alles goed gereformeerd
gedacht. De opzet was geen andere, dan
dat de kerken in vrijheid het evangelie
zouden kunnen verkondigen. We ontken
nen niet dat Dordt het Arminianisme
slechts heeft kunnen overwinnen, door op
het punt van de relatie met de overheid al
te toegeeflijk te zijn. Eerst de Aficheiding
van 1834 heeft het oude ideaal kunnen
herstellen. Er kwam een vrije kerk, die
zonder directe band aan de overheid het

luthers studeerkamer in de Wartburg

evangelie wenste te gehoorzamen. Ook nu
kwam dit onder druk en vervolging tot
stand.
Achterhaalde begrippen?

Menigeen zal denken: wat doen wij van
daag nog met deze opvattingen en ziens
wijzen uit de zestiende eeuw? Zijn ze niet
compleet achterhaald? Ze mogen interes
sant zijn uit historisch oogpunt, de prak
tijk van heden vraagt iets anders. De
invloeden van charismatische, evangelische
stromingen hebben inderdaad afbreuk
gedaan aan de betekenis van het gerefor
meerde denken over de kerk. De moderne
media hebben een geweldige impact, zoals
men tegenwoordig zegt, op de kerk. De
elektronische kerk van over de oceaan en
ook die binnen eigen grenzen, zij meten
zich kerkelijke functies aan, die naar onze
gedachte ver buiten hun opdracht vallen
en die mede door hun zwevende, perma
nente en latente kritiek een principieel

denken over de kerk ondergraven. Past
binnen dit geheel nog wel de zestiende
eeuwse opvatting, en de kerkelijke vormge
ving ervan in een presbyteriaal-synodale
structuur, dat Christus Koning is en dat
Hij zijn regiment uitoefent temidden van
zijn gemeente door prediking en ambtsbe
diening? Het is alles gerelativeerd. Op de
oorzaken daarvan ga ik nu verder niet in.
De Reformatie, met name die zich ver
werkelijkte binnen de gereformeerde tradi
tie, leefde uit deze belijdenis van Christus'
Koningschap. De Nadere Reformatie koos
dezelfde belijdenis tot uitgangspunt. Ook
wij kunnen geldend inzicht verkrijgen
omtrent de structuur van de kerk, wan
neer we dit zelfde belijden weten over te
nemen en actueel trachten te maken voor
onze eigen tijd.
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Het kost u slecht € 10,- en hij/zij ontvangt het blad dan een halfjaar lang!
Bel 050-301 3636 of mail woordenwereld@scholma.nl of kijk op www.woordenwereld.nl.
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Een prachtig bel ijdenisgeschenk! 3e d ru k va n:

Tot versterki ng va n ons geloof
Ter voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal
door ds. L.E. Leeftink

Hoe bereid je je voor op het avondmaal?
Deze bundel avondmaalsmeditaties kan daarbij helpen.
Het boekje is eenvoudig van opzet: elk hoofdstuk bevat een leesrooster
voor elke dag in de voorbereidingsweek en één onderdeel van het
avondmaalsformulier, waar wat dieper én heel persoonlijk over
nagedacht wordt.
Die overdenking wordt voorafgegaan door één of twee schriftgedeelten
en afgesloten met een psalm of gezang.
Tot versterking van uw geloofl

Voor uw (klein) ki nderen ! N ieuw !

Jong m a a r wa kker
De Catechismus voor kinderen
door J. Wiskerke-van Dooren
Is de Catechismus voor kinderen van de basisschool te moeilijk?
In dit boekje worden alle 52 Zondagen uitgelegd in eenvoudige taal, met
duidelijke voorbeelden en passende illustraties.
Het is een leesboekje en tegelijk een leerboekje.
Als ouders meelezen, kan erover doorgepraat worden.
Wanneer op zaterdagavond die Zondag gelezen wordt, waarover de
volgende dag gepreekt wordt, voelen de kinderen zich steeds meer bij de
kerkdienst betrokken. En zo zullen ze opgroeien en toenemen in de kennis
van de Here Jezus Christus.

I n l ichti ngen en a bonnementen:
Stichti ng Woord & Wereld, Postbus 7, 9 7 80 AA Bed u m
Telefoon 050 - 3 0 1 3 6 3 6, www.woordenwereld.nl

