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Geeft de Here uw hand en komt tot
zijn heiligdom""

(2 Kronieken 30:8)

Was Hiskia wel goed gerefor
meerd?! Kun je wat hij hier in deze
tekst zegt, zo wel zeggen: 'Geeft de
Here uw hand".'?
Koning Hiskia is bezig gegaan met
een poging een reformatie onder
Gods volk te bewerken. Terugkeer
tot de gehoorzame dienst aan de
Here. Hij herstelt de eredienst in
Gods huis, de tempel in Jeruzalem:
hoofdstuk 29. En hij zet zich ervoor

Ongereformeerd?

in dat het Pascha weer gevierd
zal worden. Zodat Gods volk weer
dankbaar leert terugkijken op de
verlossing uit Egypte. En daardoor weer met verwondering leert
omhoogkijken, naar de hemel. En
vol verwachting vooruitkijken, naar
de definitieve verlossing die God
eens bewerken zal.

Dit door God zelf ingestelde feest
werd in Israël allang niet meer in ere
gehouden. Sommigen vierden het nog
voor zichzelf. Maar het grootste deel van
het volk niet meer. Zover was het kerk
verval al doorgevreten. Het wonder dat
wij ons leven alleen te danken hebben
aan dat Lam dat onze zonden op zich
nam, wiens bloed ons heeft geheiligd,

vervulde de mensen niet meer.
En nu wil koning Hiskia dat kerk
feest weer in ere herstellen. En ook op
dit punt reformatie in de kerk doorvoe
ren.
Maar zijn de woorden die hij daarbij
gebruikt, niet heel ongereformeerd?
'Geef de HERE de hand . . .', laat hij per
ijlbode omroepen in het land. 'Als u tot
Hem weerkeert, zal Hij tot u weerkeren'
(vs. 6 en 9).
Maar zet je, door het zo te zeggen,

Schriftlicht F.J. Bijzet
-

-

-

�- - --- --

- -

de zaak niet precies op z'n kop? Is dit
niet remonstrants? Evangelisch?

Wie geeft wie de hand?
Moeten wij Gód de hand geven? In
Psalm 73 staat toch: 'U hebt mijn rech
terhand gevat. .. .' En dat is toch de wer
kelijkheid? God heeft mij toch zijn hand
geboden? En daarom toch alleen kan ik
zijn kind zijn, en mag ik aan zijn hand
mee naar het beloofde land?
Keert Hij pas tot ons weer, wanneer
wij tot Hem weerkeren?? In Klaagliede
ren 5:21 staat het precies andersom:
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'Breng ons, HERE, tot U weer, dan zul
len wij weerkeren.' Is dat niet de juiste
volgorde?
Ik stel deze vraag maar eens nadruk
kelijk, want op dit punt stuit ik nog al
eens op een hardnekkig misverstand.
Als in een preek opgeroepen wordt om
te breken met concreet aangewezen zon
den, kun je nog wel eens de reactie
horen: 'Maar zo'n oproep kun je zo toch
niet doen? Dat is wettisch! Of zelfs:
remonstrants. Die dominee doet alsof
wij mensen het zélf zouden moeten
doen. Maar we belijden toch dat Gód
alles in ons doet. Zelfs het geloof zal Hij
ons toch moeten geven? En het is toch
zijn Heilige Geest die nieuwe mensen
van ons maakt. Dat doen wij toch niet
zelf. .. ?'
Met deze bezorgde blik, dat we het
schriftuurlijke, gereformeerde spoor bijs
ter raken, is ook tegen bepaalde Lied
boekliederen aangekeken. Zo gauw
ergens gezegd/gezongen wordt: 'HERE,
ik zal. . .', of zo vaak in een lied een
oproep klinkt om als mensen concreet
iets te doen tegenover de HERE, komt er
het bezorgde commentaar: maar wordt
hier niet de parmantige méns centraal
gezet? Wordt de mens hier niet opgeroe
pen tot iets wat hij van zichzelf helemaal
niet kan? Wordt het werk van de Hei
lige Geest hier niet onderbelicht?
Sommige kerkleden schrikken ook
meteen wanneer iemand zegt dat hij zijn
hart aan de Here gegeven heeft. Dat
kun je zo toch niet zeggen? Het is toch
de HERE die Zich ons hart toegeëigend
heeft. Hij deed het toch?
Maar hoe kon Hiskia dan toch zo
onbekommerd Gods volk oproepen:
'Geef de HERE uw hand . . . .' En: bekeer
u!Was dat een ongereformeerd slipper
tje bij deze reformator?

Ds. Joh. de Wolf, Amersfoort
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Dubbel
Nee. Hier stuiten we op het dubbele
spreken dat we in de Bijbel overal tegen
komen. En dat helemaal past bij het ver
bond dat God met ons sloot.
Aan de ene kant is het helemaal
waar: alles in dit verbond is bij Hem
begonnen. En het moet nog steeds bij
Hem beginnen. Maar aan de andere
kant: wij zijn in dit verbond, dat Hij
met ons aangegaan is, geen voorgepro
grammeerde computers. Geen 'stokken
en blokken' zeggen de Dordtse Leerre
gels (DL III/IV, 16). God maakte ons
tot levende mensen die reageren, mensen met emoties, met een wil. Mensen
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die zelf nu ook iets doen.
Aan de ene kant: Gód werkt in ons
het willen en het werken {Fif. 2:13)).
Maar - en dat is dan weer de andere
kant: nu wil ik ook, en gd ik ook aan
het werk voor God. En God bewerkt
dat willen en werken bij ons, juist ook
door ons op te roepen iets te doen. Door
ons op te roepen in Hem te geloven.
Door de oproep dat we ons bekeren
moeten. Door tegen ons te zeggen dat
we de nieuwe mens moeten aandoen en
in een nieuw leven opstaan.

Mijn hand in Gods hand
Het is helemaal waar: God pakte mij
bij de rechterhand en leidt mij nu door
zijn raad. Totdat Hij mij in heerlijkheid
opneemt {Ps. 73) . Maar het is niet onge
reformeerd om te zeggen dat ik van
mijn kant ook de hand van de HERE
beetpak en stijf vasthoud.
Wanneer ik met m'n kleindochtertje
van drie een eindje ga wandelen, pak ik
haar kleine kinderhandje in mijn grote
hand. En ik houd haar goed vast om te
voorkomen dat ze struikelt. Of plotse
ling de straat op rent. Tegelijk durf ik
ook weer niet te hard te knijpen, want
het is maar zo'n klein tenger kinder
handje. Je zou het zo fijnknijpen. Maar
terwijl ik niet te stijf haar durf vastknij
pen, knijpt zij met haar kleine handje
mijn grote hand wel telkens stevig vast.
Want opa moet haar niet loslaten!
Zo is dat ook tussen de HERE en
ons. Je ziet dat al in Psalm 73 zelf. Ja,
'Hij heeft mijn rechterhand gevat' zegt
de dichter. Maar even verderop zegt hij
evengoed: 'Ik heb de Here HERE tot
mijn toevlucht gesteld - ik vlucht naar
Hem toe.' Moet dat dan nog?, ben je
geneigd te vragen. De HERE heeft hem
toch al bij de hand en leidt hem toch al
door zijn raad?! Ja, maar desondanks
vlucht de dichter met zijn angsten ook
naar de HERE toe en pakt zijn sterke
vaderhand stijf beet.

Opnieuw beetgepakt
Met dat beeld in gedachtel'l. moeten
we de oproep van de reformator Hiskia
in 2 Kronieken 30 lezen. God heeft zijn
vaderhand allang naar zijn volk Israël
uitgestoken. Hen beetgepakt in liefde.
Hij heeft hen op de arm gedragen (Jes.
63:9, Hos. 1 1 :1-3). Maar veel Israëlieten
hebben zich losgerukt. Eigenwijs dach
ten ze wel op eigen benen te kunnen
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staan. Ze dachten hun eigen gang wel te
kunnen gaan.
En toch heeft God hen niet losgela
ten. En nu, in de dagen van Hiskia, ver
stevigt Hij weer zijn greep: Hij zelf is
het die deze reformatie bewerkt. Door
een koning die zijn volk weer in beke
ring voorgaat. Dat is allemaal Gods
werk.
Maar God zelf is het die deze koning
nu ook laat zeggen: Grijp nu ook van

jullie kant die hand van de HERE

beet,

kom tot concrete bekering, maak een
nieuwe start, vernieuw het verbond met
Hem.

In deze oproep is Gods Geest bezig
de handen van veel Israëlieten beet te
pakken en ze zover te brengen, dat ze
vol schaamte en verwachting tegelijk
hun hand weer in die van de HERE leg
gen. Zo gaat dat in Gods verbond met
·ons.
Daarom zendt God predikers in de
wereld uit met een blijde boodschap van
verlossing. Maar ook met het bevel om
deze boodschap te geloven en je nu ook
te bekeren (DL Il, 5).

Avondmaal
Wij vieren geregeld het heilig avond
maal. De vervulling van het oudtesta
mentische Pascha, dat Hiskia weer in
ere herstelde.
Aan de avondmaalstafel worden we
elke keer opgeroepen: Kom, neem, eet,
gedenk, geloof. . . .
Allemaal werkwoorden waarin we
opgeroepen worden iets te doen. Alle
maal werkwoorden die in feite niets
anders zeggen dan wat Hiskia zei: 'Geef
de HERE de hand en kom tot zijn heilig
dom.'
Er is toch niemand die dan protes
teert: ja maar, ik kan dat toch zeker niet
z!lf!, en daarom het avondmaal niet
meeviert?

God is wel degelijk ook in het
avondmaal de eerste. Hij heeft het inge
steld, en het is zijn Heilige Geest die
brood en wijn als middelen gebruikt om
ons geloof in de verzoenende werking
van de dood van de Here Jezus weer
sterker te maken. Het is God die ons
aan tafel zijn onbegrijpelijk grote liefde
voorhoudt: zijn Zoon die stierf voor
onze zonden!
Maar nu nodigt Hij ons ook daarop
te reageren, die liefde te beantwoorden
met onze liefde, om brood en wijn dus
in geloof en verwondering aan te pak
ken. En weer des te sterker te beseffen
dat wij zonder God niet leven kunnen.
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G. Harinck
bijzonder hoog
leraar
lisme. Mis!, zegt Harinck. Het was een
binnenkerkelijk protest tegen de 'Deut
sche Christen' (die hun christen-zijn
identificeerden met Hitler-Duitsland),
niet tegen de staat. 'De Barmer verkla
ring verdient geen lof, omdat ze het
nationaal-socialisme in principe afwees;
veeleer past het hier van een tekort te
spreken, omdat ze naliet in concreto
christendom en nationaal-socialisme
onverenigbaar te noemen' (TUSSEN BAR
MEN EN AMSTERDAM, uitgave ADC
Kampen 2003, p. 11). Gelooft u mij,
hier gooit Harinck een steen in een vij
ver. Helemaal wanneer u bedenkt dat de
'Barmer Thesen' gaan horen bij de offi
ciële (belijdenis)papieren van de toe
komstige Protestantse Kerk Nederland . . ..

Op 6 juni jl. inaugureerde dr. G.
Harinck als bijzonder hoogleraar
aan de Theologische Universiteit te
Kampen. I n een goed gevulde Burg
walkerk sprak hij een rede uit met
als titel 'Tussen Barmen en Amster
dam'. Een rede die de aandacht
heeft getrokken. Een dag na de
inauguratie maakte Martin Ros er
voor de radio (nog wel bij de TROS! )
luidkeels melding van: opzien
bááárend ! Dan kan ook ons blad
niet stilzwijgend aan deze gebeurte
nis voorbijgaan. Wat trouwens toch
al niet de bedoeling was.

Schakel
Met de instelling van dit bijzonder
hoogleraarschap (in de geschiedenis van
de Gereformeerde Kerken in Nederland
in de context van het Nederlands pro
testantisme) en de benoeming van dr.
Harinck is een schakel aangebracht tus
sen de Theologische Universiteit ener
zijds en het Archief- en Documentatie
centrum (ADC) te Kampen anderzijds.
Van het ADC is dr. Harinck al geruime
tijd directeur. In die kwaliteit begeleidt
hij diverse historische onderzoekers.
Voor hun promotie moesten zij
echter steeds naar elders uitwijken. Dat
hoeft nu niet meer.
Als bijzonder hoogleraar heeft dr.
Harinck voortaan de mogelijkheid om
in Kampen als promotor op te treden.
Met als plezierige bijkomstigheid voor
'Kampen', dat Harinck - tevens werk
zaam aan het Historisch Documentatie
centrum voor het Nederlands Protestan
tisme (aan de VU) - zijn netwerk aan
internationale contacten inbrengt.
Kortom, aan dit bijzonder hoogleraar
schap zitten diverse positieve kanten.
Het lijkt me een gelukwens zowel aan
dr. Harinck als aan 'Kampen' waard. Bij
dezen. We bidden zegen van God toe.

Binnenstad van Kampen

Rede
Zoals in de intro al opgemerkt, de
inaugurele rede van prof. Harinck heeft
de aandacht getrokken. Zelfs in het
dagblad TROUW (van 11 juni 2003) werd
er melding van gemaakt. En dat valt op.
Want als regel zwijgt TROUW over de
Gereformeerde Kerken in Nederland.
Of het moet zijn om er een venijnige
opmerking over te maken.
Dr. Harinck deed dan ook opval
lende uitspraken. 'Hitler had Barmer
Thesen kunnen aanvaarden', kopte het
NO van 7 juni 2003. Dat is niet mis.
De 'Barmer Thesen' - met als geestelijke
vader Karl Barth - werden in 1934 door
de synode van de Duitse 'Bekennende
Kirche' ( belijdende kerk) te Barmen
aanvaard. Algemeen gelden ze als ver
zetsdocument tegen het nationaal-socia=

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

Aardig is dat Harinck wijst op het
gelijk van K. Schilder, toen deze Barths
positie tegenover het nationaal-socia
lisme in 1933/34 taxeerde (a.w., p. 1314). Wat overigens niet betekent dat
Harinck Schilder kritiekloos volgt.
Harinck legt naast de 'Barmer Thesen'
de uitspraak van de Generale Synode
van de Gereformeerde Kerken in Neder
land uit 1936, waarvan K. Schilder de
auctor intellectualis was. In deze uit
spraak werd (o.a.) het lidmaatschap van
de NSB veroordeeld. Harinck zet hier
vraagtekens. Laat 'Barmen' te weinig
zeggen, zegt 'Amsterdam 1936' niet te
veel? 'De Amsterdamse uitspraak was
concreter dan die van Barmen, maar
verbond de politiek aan een specifieke
kerkvisie, die ander verzet tegen het
nationaal-socialisme - van christenen en
niet-christenen - uitsloot' (a.w., p. 17).
En ook dat is een opmerking die er niet
om liegt. Hoeveel waardering er overi
gens bij Harinck blijft voor Schilders
verzet tegen het nationaal-socialisme.
Ik heb zo de indruk dat het laatste
!woord over al deze beweringen nog niet
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gezegd is. Het eerste tegengeluid was al
te horen. Prof. dr. G.C. den Hertog
schreef in het NO van 12 juni 2003 een
artikel onder de titel 'Als Hitler nu eens
naar Barmen geluisterd had . . .', waarin
hij 'Barmen' duidelijk positiever waar
deert dan Harinck. Ook over 'Amster
dam 1936' en de opstelling van
K. Schilder is m.i. nog wel het één en
ander op te merken. Het voert te ver om
dat hier te doen. Hier beperk ik mij tot
het signaleren van een opmerkelijke
rede, die aan het denken zet. En die nog
leesbaar is ook. Harinck kan een verhaal
neerzetten! Terecht. Geschiedenis moet
verteld worden.

Methode
Met zijn oratie heeft H arinck - naar
eigen zeggen (a.w., p. 18) - een indruk
willen geven van de wijze waarop hij
zijn leeropdracht hoopt te vervullen. Bij
de beschrijving van de geschiedenis van
kerk en theologie wil hij graag de histo
rische context betrekken. Op deze
manier wil hij een bijdrage leveren aan
een integrale visie op kerk en cultuur.
Op zichzelf is dat een waardevolle
insteek. Mensen - ook kerkmensen - zijn
kinderen van hun tijd. Je ondergaat de
invloed van het algemene denkklimaat.
Zoals er ook in omgekeerde richting een
wisselwerking is. Dat maakt ook op
eigen plaats en in eigen tijd bescheiden.
Ook wij staan in een concreet tijdska
der. De generatie na ons kan dat - op
afstand - vaak beter beoordelen dan wij
zelf. Een mens kan niet over zichzelf
heen springen. Het is goed om de
beperktheid van het eigen perspectief te
beseffen.
Tegelijk denk ik dat hiermee niet
alles gezegd is. Niet alles is te verklaren
vanuit de historische context. Het komt
mij voor dat tevens moet worden afge
wogen wat - binnen het historisch
bepaalde kader - iemands eigenheid is.
Ongetwijfeld zal Harinck dat onmiddel
lijk toestemmen. Toch vraag ik mij af of
hij dit voldoende in rekening brengt,
wanneer hij het totale en radicale in het
denken van K. Schilder - 'Alles of niets! '
- verklaart als reactie op de versplinte
ring van de moderniteit. Of hiermee de
eigenheid van Schilders theologisch den
ken recht wordt gedaan, waag ik te
betwijfelen. In dat opzicht sluit ik mij
aan bij de kritische vragen van Koert
van Bekkum in het NO van 13 juni

1

2003. Ik noem in het bijzonder de
vraag, of Schilder toch niet meer oog
voor de weerbarstige werkelijkheid had
dan H arinck suggereert.

Schriftvisie
In een gesprek met het REFORMATO
RISCH DAGBLAD (RD van 6 juni 2003)
legt H arinck een link tussen de histori
sche denkwijze en de visie op de Schrift.
Ik citeer: 'De Bijbel is voor een histori
cus een ingewikkeld verhaal. Problema
tisch is vooral een inspiratieleer die zegt
dat elke letter is geïnspireerd, terwijl je
als historicus heel goed weet dat dingen
zijn overgeschreven, verminkt en anders
verteld. Je ziet dat er in de gerefor
meerde gezindte hiervoor meer oog
komt. De vragen van de historische kri
tiek zijn niet meer te negeren. Ze zijn
immers reëel, ook onder gemeenteleden.
De theologie is niet bedoeld om God
vast te spijkeren. We gaan bekennen dat
we stamelen als we over deze dingen
praten.' Harinck acht de schriftvisie van
Kuyper en Bavinck dan ook historisch
bepaald. In hun rationele aanpak herken
je hun modernistische leermeesters.
Vanuit de traditie gezien is schriftgezag
als vast anker echter een moeilijk punt,
stelt Harinck. 'Het accent ligt tegen
woordig veel meer op het vertrouwen,
op de beleving, ook in de Gerefor
meerde Kerken vrijgemaakt. Want je
kunt heel veel weten, maar toch God
niet ervaren.'
Volgens mij maakt dr. H arinck hier
vanuit de historische wetenschap grens
overschrijdende opmerkingen. De
Schrift heeft er recht op vanuit haarzelf
benaderd te worden. Hier is het zelfge
tuigenis van de Schrift beslissend.
D aarin dient de Schrift zich aan als
Gods onfeilbaar Woord. Wij lopen niet
achter fabels en mythen aan. Wij krij
gen ook in historisch opzicht betrouw
bare informatie, ook wanneer die infor
matie wordt bepaald door de eigen inte
resse van de Schrift. Wat ik over de aard
van de bijbelse geschiedschrijving heb
opgemerkt in het gesprek met drs.
A.L.Th. de Bruijne, hoef ik hier niet te
herhalen. Voor die betrouwbaarheid
staat de Geest van God garant. Nooit is
profetie voortgekomen uit de wil van
een mens, maar door de Heilige Geest
gedreven hebben mensen van Godswege
gesproken. D at onderscheidt de bijbelse
geschiedschrijving van alle overige
geschiedschrijving, hoeveel verbindings-
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lijnen er overigens ook tussen beide
lopen. In de Schrift hebben wij met
Gods eigen onfeilbaar Woord van doen.
Het is dan ook een onjuiste sugges
tie, dat Kuyper en Bavinck een inspira
tieleer hebben ontwikkeld om daarmee
de geloofszekerheid een rationele basis te
verschaffen. Ik lees deze bewering ook
in het proefschrift van D. van Keulen,
BIJBEL EN DOGMATIEK. ScHRIFTBEscHou
WING EN SCHRIFTGEBRUIK IN HET DOGMA
TISCH WERK VAN A. KUYPER, H. BAVINCK
EN G.C. BERKOUWER, Kampen 2003.
Een imposante studie, daar niet van.
We hopen er in ons blad nog op terug te
komen. Maar reeds in 1970 kon C.
Trimp schrijven: 'Het is bepaald onjuist
en onrechtvaardig, wanneer men de
inspiratieleer een menselijke zekering
noemt, waarmee men het gezag van de
Schrift probeerde veilig te stellen. Want
de inspiratieleer is wel wat anders dan
zulk een zielig ondernemen. Zij is niet
een eigenmachtig en krampachtig aan
gebrachte zekering van het Schriftgezag,
doch integendeel een beschrijving van
het getuigenis, dat de Schrift omtrent
zichzelf gegeven heeft' (BETWIST
SCHRIFTGEZAG. EEN BUNDEL OPSTELLEN
OVER DE AUTORITEIT VAN DE BIJBEL, Gro
ningen 1970, p. 160). Bovendien, laat
het zo zijn dat Kuyper en B avinck een
nadere uitwerking van de inspiratieleer
hebben geboden, al bij de kerkvaders, bij
Calvijn en de gereformeerde orthodoxie
wordt de inspiratie van de Schrift voluit
erkend en het gezag dat de Schrift
daarom in zichzelf heeft.
Zijn er dan geen (te) rationele rede
neringen in de schriftleer van Kuyper en
- in mindere mate - van B avinck te ont
dekken? Ik zal het niet ontkennen. Al
heeft dat volgens mij meer een
filosofische/kentheoretische achtergrond
dan dat dit terug te voeren is op invloed
van hun leermeesters. M aar dat is in dit
verband van minder belang. Waar het
mij om gaat, is: laten we de Schrift niet
meten naar onze historische inzichten.
Die Schrift wil voor zichzelf spreken als
betrouwbaar Woord van de levende
God. Je kunt veel weten, maar toch
God niet ervaren, zegt H arinck.
Akkoord. M aar voor onze Godservaring
zijn en blijven we wel degelijk aan het
Woord gebonden, wil het althans
geloofservaring zijn! Het Woord dat in
zichzelf gezag heeft, ook wanneer dat
gezag niet in geloof erkend of ervaren
wordt.
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Vrouw in NGK-ambt
Nader Bekeken juli/augustus 2003

Op zoek naar een passend opschrift
voor dit onderdeel van de Kroniek
werd ik geholpen door een kop in
het RD van 11 juni 2003: 'Vrouw
in NGK-ambt beïnvloedt kleine
oecumene'. Hoewel het afgrijselijk
Nederlands is, weet u nu meteen
waarover het gaat. Binnen de
Nederlands Gereformeerde Kerken
is hardop de aanbeveling uitge
sproken om het ambt van ouderling
en predikant open te stellen. Daar
hebt u haar: de vrouw in NGK-ambt.

'Vrouwelijke dominee
geen onoverkomelijk
punt'
De afgelopen tijd kwamen de Neder
lands Gereformeerde Kerken opvallend
in het nieuws. Allereerst door de berich
ten over contacten met een aantal syno
daal-gereformeerde kerken, dat een
overstap naar de NGK zou overwegen.
Deze kerken hebben op zichzelf niet
zoveel bezwaar tegen het SoW-proces.
Maar wel tegen het inleveren van de
plaatselijke zelfstandigheid. Op 11 april
jl. spraken de verontruste gereformeer
den met de NGK-Commissie voor con
tact en samenspreking met andere ker
ken. Een verkennend, maar buitenge
woon serieus gesprek, volgens commis
sielid W. Smouter. Hoewel C.B. Eisinga
in het ND van 11 juni 2003 duidelijk
maakte, dat het bij dit contact bepaald
nog niet om een gelopen race gaat. Er
staan ook nog andere opties open.
In dit verkennend gesprek kwam ook
'de vrouw in het ambt' ter sprake. Voor
het gros van de bezwaarde synodaal
gereformeerde kerken is dat geen punt.
Dat ligt anders in de NGK. Daar kent
men al wel hier en daar vrouwelijke dia
kenen, officieel nog geen vrouwelijke
ouderlingen (al worden ze wel gedoogd)
en predikanten. Maar ds. Smouter kon
in dit opzicht geruststellende taal spre
ken. Het gaat hier niet om een onover
komelijk bezwaar. 'Binnenkort wordt
het ouderlingschap voor vrouwen

geopend, verwacht Smouter. Volgens het
Nijkerks beraad (van de bezwaarde ker
ken, HW) ligt de vrouwelijke dominee
in de NGK wel iets moeilijker, maar het
is geen "onoverkomelijk punt". Aanslui
ting bij de NGK is mogelijk, conclu
deert Smouter, en met hem de gerefor
meerden' (TROUW van 6 juni 2003). Het
RD van 7 juni 2003 wist daaraan de
mededeling toe te voegen: 'De Lande
lijke vergadering van de NGK bespreekt
begin volgend j aar of vrouwen ook
ouderling en predikant mogen worden.'
Kortom, welke theologische en prakti
sche bezwaren er ook kunnen zijn voor
een mogelijke aansluiting van de
bezwaarde synodaal-gereformeerde ker
ken bij de NGK, niet 'de vrouw in het
ambt'.

Rapport
Inmiddels is ook wel duidelijk
waarom Smouter ten aanzien van 'de
vrouw in het ambt' zulke geruststellende

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

·--

--

woorden kon spreken. Het was op 10
juni jl. zowel bij het ND als bij het RD
voorpaginanieuws. Na vijf jaar studie
heeft een commissie haar rapport gepre
senteerd. Met als conclusie dat de amb
ten van ouderling/predikant ook voor
vrouwen opengesteld kunnen worden.
De conclusie uit dit rapport - hoe
opmerkelijk ook - is nog niet eens het
meest bijzondere van dit rapport. D at is
voor mijn besef vooral de weg waarlangs
men tot deze conclusie gekomen is. Vol
gens de commissie kun je niet eenduidig
uit de Schrift tot een conclusie komen
voor of tegen 'de vrouw in het ambt'. Er
laten zich twee argumentatielijnen
onderscheiden. 'Tegenstanders trekken
een lijn van Genesis 1-3 naar de zoge
n aamde zwijgteksten in het Nieuwe Tes
tament en concluderen op grond hier
van dat een vrouw geen ambtsdrager
mag zijn in de gemeente van Christus.
Voorstanders trekken een lijn van Gene
sis 1-3, via Joël 2, naar de deelname van
vele vrouwen aan de dienst des Heren in
het Nieuwe Testament en concluderen
op grond hiervan, dat een vrouw wél
flmbtsdrager mag zijn in de gemeente
van Christus.' Volgens de commissie zijn
er evenwel 'geen doorslaggevende rede-
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nen gevonden waarom één van deze
argumentatielijnen met uitsluiting van
de andere, tot de enig juiste moet wor
den verklaard. . . . Het opmerkelijke ver
schijnsel doet zich voor, dat juist het
principe dat we tot uitgangspunt hebben
genomen - zorgvuldig luisteren naar de
Schriften - ons als resultaat oplevert, dat
duidelijkheid en eenduidigheid in deze
weg niet gevonden zijn.'
'Bijbels blijven' is dus niet hetzelfde
als het in onze tijd zo rechtstreeks
mogelijk toepassen van de bijbelse gebo
den. Je moet ook rekening houden met
de 'contextbepaaldheid' ervan. Ze zijn
verweven met de tijd, cultuur en situatie
waarin ze gegeven zijn. In dat licht leest
de commissie Paulus' voorschriften over
het optreden van vrouwen in de
gemeente. Ze zijn 'dusdanig contextbe
paald, dat het rechtstreeks toepassen van
deze voorschriften in onze tijd niet
geboden, niet nodig, niet mogelijk en
zelfs - gegeven de context waarin wij
leven - niet aan te bevelen is.'

1

len. Ga zo ook maar om met wat Paulus
schrijft over de plaats van de vrouw in
de kerk. Toelating tot het ambt van
ouderling en predikant wordt op deze
manier een kwestie van christelijke vrij

heid.

Omgang met de Schrift
Ik gaf het al aan, het rapport volgt
een bijzondere weg om tot de conclusie
te komen. Hier gaat een wissel om in de
omgang met de Schrift. Niet langer is
de exegese beslissend. Een hermeneuti
sche vooronderstelling bepaalt de eind
conclusie. En wel die van de contextbe
paaldheid van de Schrift. Laten Paulus'
voorschriften over de plaats van de
vrouw in de gemeente in zijn tijd en
situatie relevant zijn geweest, wij leven
in een andere tijd en situatie. Dus
maken wij - in eigen verantwoordelijk
heid - andere keuzen, die evenzeer bij
bels-legitiem zijn.

Niet dat de commissie wil weglopen
voor 'de smaad van Christus'. Maar men
betwijfelt of de ergernis die wordt opge
roepen door het in praktijk brengen van
Paulus' voorschriften betreffende de
vrouw in de gemeente, mag worden
geduid als 'de smaad van Christus'. 'Het
rechtstreeks toepassen heeft alleen tot
gevolg dat onze wereld verder ver. vreemdt van Evangelie en kerk vanwege
een minder wezenlijk of zelfs oneigenlijk
onderwerp. Zelfs valt te vrezen dat de
wereld, door de aanstoot die de kerk op
een dergelijk punt geeft, al helemaal niet
vermag door te dringen tot de ware aan
stoot, die besloten ligt in het Evangelie
van de gekruisigde Christus.'
De commissie gaat dan ook een
andere weg. Wij als mensen hebben van
de Here een eigen verantwoordelijkheid
gekregen. 'Die heeft tot gevolg dat wij
voor wat betreft de inrichting van ons
leven volop gebruik mogen maken van
de ons gegeven wijsheid en door ons
opgedane kennis en ervaring.' Bij de
hantering van Paulus' voorschriften
voelt men zich minder afhankelijk van
de precieze exegese. 'Wij krijgen daar
door de ruimte om met deze voorschrif
ten op dezelfde manier om te gaan als
we dat ook doen met (tal van) voor
schriften uit het Oude Testament.' Ach,
wie ple jt er nog voor het zwagerhuwelijk
uit Deuteronomium 25? Daaronder is
de hele sociaal-culturele basis weggeval-

Nu zal geen mens ontkennen dat de
bijbelse geboden gegeven zijn in con
crete omstandigheden. En dat dit bij het
onderkennen van de wil van God ook in
rekening moet worden gebracht. Al
draagt het gebod soms een duidelijke
datum, daarmee is het nog niet meteen
een gedateerd gebod geworden. De ver
wijzing naar het zwagerhuwelijk in Deu
teronomium 25 lijkt mij in dit verband
een zwaktebod. Israëls ceremoniële en
burgerlijke wetgeving geldt volgens de
Bijbel zelf niet meer als rechtstreeks
gebod voor de nieuwtestamentische
gemeente. Al maken wij nog wel
gebruik van de getuigenissen uit de Wet
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en de Profeten, om ons in het Evangelie
te bevestigen en ook om overeenkomstig
Gods wil ons leven in alle eerbaarheid
in te richten tot zijn eer (art. 25 NGB).
Liever neem ik als voorbeeld de Tien
Geboden. Blijvend geldig. Maar niet
tijdloos geredigeerd. Vandaar dat je
meer dan eens een 'nieuwtestamentische
vertaalslag' moet maken, bijvoorbeeld
bij de aanhef en bij het vierde gebod.
Iets dergelijks kan gezegd worden
ten aanzien van 1 Korintiërs 11, een
voorbeeld dat ook in het commissierap
port genoemd wordt, u weet wel, over
de hoofdbedekking van de vrouw. Jawel,
dat bevel hangt nauw samen met de
situatie waarin de geadresseerden zich
bevonden. M aar bevat wel degelijk de
wil van God, ook voor ons in onze situ
atie. Mutatis mutandis. Je brengt dus
het verschil in omstandigheden in reke
ning. Geen tijdloos gebod. M aar ook
niet tijdgebonden. Voor de blijvende
betekenis van 1 Korintiërs 1 1 wijs ik
graag op het boekje van prof. dr. J. van
Bruggen, EMANCIPATIE EN BIJBEL. KoM
MENTAAR UIT 1 KORINTHE 11, Amster
dam 1974. Nog steeds voorbeeldig voor
de manier hoe je hebt te luisteren naar
het oude onderwijs van de Schrift in de
situatie van vandaag.
M aar in het commissierapport
gebeurt iets anders. D aarin wordt wat
Paulus zegt over de plaats van de vrouw
in de gemeente, 'contextbepaald' ver
klaard. Niet meer van toepassing of toe
pasbaar in onze gewijzigde situatie. Van
daar dat de commissie ook niet wil kie
zen tussen de twee (exegetische) argu
mentatielijnen. De insteek wordt die van
de eigen verantwoordelijkheid en eigen
context. D aarmee is inderdaad een wis
sel omgezet. Niet langer is de blijvende
geldigheid van het bijbelse gebod
- rechtstreeks of meer indirect - het uit
gangspunt. Hier gaan de eigen tijd en
context beslissen over de geldigheid van
het bijbelse gebod. D an denk ik: nu pra
ten mensen voor hun beurt. Laat de
Schrift toch voor zichzelf spreken. En
neutraliseer de boodschap van de Schrift
niet op voorhand door jouw hermeneu
tische vooronderstelling.
Je staat dan ook niet meer open voor
wat de Schrift zelf zegt. De commissie
zegt aan te willen sluiten bij de gerefor
meerde visie op het ambt. Voor herover
weging van de gereformeerde ambtsvisie
zag men onvoldoende aanleiding. Het
gevolg hiervan is, dat ook voor de com-
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missie ambtelijk optreden het element
van gezag in zich bergt. Akkoord. Maar
juist op dat punt is de apostel Paulus
verrassend duidelijk. 'Ik sta niet toe dat
een vrouw onderricht geeft of gezag over
de man heeft.' Waarom? 'Want eerst is
Adam geformeerd en daarna Eva. En
Adam heeft zich niet laten verleiden,
maar de vrouw is door de verleiding in
overtreding gevallen' (2 Tim. 2 :12v) .
Hoezo 'contextbepaald'? Paulus rede
neert niet vanuit zijn tijd en situatie,
maar vanuit Genesis 1-3! D aar liggen de
wortels voor het 'hoofd-zijn' van de
man. Ik weet het, ook de commissie wil
niet beweren, dat dit 'hoofd-zijn' uitslui
tend cultuurbepaald is. M aar let op dat
'uitsluitend'. Wel voor een belangrijk
deel. Bij de apostel blijft dat echter bui
ten beeld. Voor hem spelen bijbelse
argumenten de doorslaggevende rol voor
bevelen die ook vandaag nog steeds
rechtstreeks van toepassing zijn en dat
ook willen zijn.

Impact
Wanneer de NGK de aanbevelingen
van dit rapport volgen, zal dat een nega
tieve impact hebben op verdere contac
ten met de CGK en de GKV (om voor

het gemak deze afkortingen te gebrui
ken). De GS van de CGK H aarlem
Noord 1998 sprak zich uit tegen 'de
vrouw in het ambt'. Toen in 1998 de
CGK de officiële samensprekingen met
de NGK beëindigden, was dan ook een
van de redenen daarvoor het besluit van
de NGK om vrouwelijke diakenen aan
te stellen. In 2001 werd dat nog eens
onderstreept: nauwer samenleven met
een plaatselijke NGK waar een vrouwe
lijke diaken is, staat op gespannen voet
met de in de CGK geldende kerkorde.
Prof. dr. J.W. Maris - voorzitter van
deputaten eenheid - is nog terughou
dend in zijn commentaar op het com
missierapport. M aar zegt al wel: 'Dat
een besluit inzake vrouwelijke ambtsdra
gers een moeilijke kwestie zou vormen,
is voor iedereen duidelijk' (RD van 11
juni 2003). Overigens is ook de com
missie zelf zich dat bewust. Worden de
ambten van ouderling/predikant voor
vrouwen opengesteld, dan zou de
belemmering op de weg naar kerkelijke
eenheid met de CGK wel eens kunnen
voortduren, schrijft de commissie. D at
lijkt mij nog voorzichtig gezegd.
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GKV - nog geen publiek commentaar.
Toch zal het duidelijk zijn dat 'de vrouw
in het NGK-ambt' ook voor onze ker
ken - naast de omgang met de belijdenis
en met kerkordelijke regels - een extra
struikelblok in de toenadering zal vor
men. Ook al zijn er onder ons stemmen
die pleiten voor 'de vrouw in het ambt',
toch is dat gevoelen niet algemeen. Ster
ker nog, toen de kerken het actieve
stemrecht van de zusters der gemeente
bij ambtsdragersverkiezingen erkende,
werd met zoveel woorden uitgesproken:
'omdat stemmen niet beschouwd mag
worden als een vorm van (mee)regeren,
mag het toekennen van stemrecht aan
de zusters niet gezien worden als een
eerste stap op weg naar het leer- en
regeerambt van de zusters' (ACTA GS
OMMEN 1993, p. 43). Daarvan hielden
de kerken nadrukkelijk afstand! Men zie
ook het bijbehorende rapport in
genoemde ACTA, bijlage III (ook als
afzonderlijke uitgave verschenen: VROU
WENSTEMRECHT IN DE KERK, GS OMMEN
1993, B arneveld 1993).
Een nieuw struikelblok dus. Om het
met Lodewijk Dros te zeggen (TROUW
van 11 juni 2003): '. . . de NGK gooien
met de keus voor vrouwen de deur naar
de traditionele gesprekspartners dicht.'
Wanneer althans die gesprekspartners
de rug recht houden. Wat dat betreft
sluit ik mij aan bij het commentaar in
het RD van 7 juni 2003, naar aanlei
ding van de mogelijke overstap van
bezwaarde synodaal-gereformeerde ker
ken naar de NGK: '. . . als hun over
komst naar de Nederlands gereformeer
den ertoe leidt dat daar de vrouw in het
ambt geaccepteerd wordt en vervolgens
door de vrijgemaakten en christelijke
gereformeerden wordt getolereerd, dan
is dat bepaald geen winst.' Inderdaad.
Helemaal nu de omgang met de Schrift
ermee gemoeid is!
Afgesloten op 18 juni 2003.

Desgevraagd gaf ds. A.J. van Zuijle
kom - voorzitter deputaten eenheid

Kijk ook eens bij:
www.woordenwereld.nl
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Weerwoord - een
ongereformeerde
ommezwaai
verdedigd

Nader Bekeken juli/augustus 2003

•

In het aprilnummer van NADER BEKE
KEN heeft ds. J.W. van der Jagt onder
de titel 'De leugengeest van Zuid
horn' gereageerd op de Oproep tot
reformatie. Graag wil ik antwoor
den op wat h ij schrijft ten aanzien
van de verhouding tot de Christe
lijke Gereformeerde Kerken.

·

Hij concentreert zich dan op één zin
uit de Oproep, namelijk dat de voort
schrijdende schriftkritiek in de Christe
lijke Gereformeerde Kerken voor de
Gereformeerde Kerken een belemmering
moet zijn om tot kerkelijke eenheid te
komen.
Hij kan er niet omheen dat de ker
ken door middel van hun synode in
Arnhem in 1981 die schriftkritiek heb
ben aangewezen als een beletsel voor de
kerkelijke eenheid. Zij hebben dan ook
de Christelijke Gereformeerde Kerken
nadrukkelijk opgeroepen om die dwa
ling uit haar midden weg te doen. En
ook volgende gereformeerde synodes zijn
in dat voetspoor verder gegaan. Sinds
dien bleef de schriftkritiek binnen de
Christelijke Gereformeerde Kerken een
ernstig onderwerp van bespreking tus
sen de wederzijdse deputaten en syno
des. Maar nu blijkt die schriftkritiek
geen verhindering meer te zijn en wordt
in de lengte en breedte de kerkelijke
eenheid om zo te zeggen afgedwongen.
En als het nog niet landelijk kan, dan
toch plaatselijk - waarbij het kerkver
band in feite genegeerd wordt.
Inderdaad, een enorme ommezwaai,
zegt de Oproep tot reformatie terecht.
Maar ds. Van der Jagt verdedigt deze
'ommezwaai' door te verwijzen naar de
Generale Synode van Ommen 1993.
Die heeft zich neergelegd bij de weige
ring van de Christelijke Gereformeerde
Kerken om op deze concrete klacht in te

gaan. Immers, aldus redeneerde deze
synode, 'dit hoeft echter geen verhinde
ring te zijn om het gesprek met de
Christelijke Gereformeerde Kerken
voort te zetten, daar niet is gebleken dat
de opvattingen van professor Oosterhoff
de opvattingen zijn van de Christelijke
Gereformeerde Kerken.'
Dat is dus inderdaad een omme
zwaai, die we ongereformeerd moeten
noemen. Immers, de vraag is niet of in
de Christelijke Gereformeerde Kerken
deze opvattingen van prof. Oosterhoff
algemeen geleerd worden, maar of ze
toegelaten worden.
De synode van Ommen luisterde
niet naar de waarschuwing van dr. A.N.
Hendriks, om de kerkelijke lijn door
Arnhem 1981 uitgezet, toch vooral niet
te verlaten. Dan had er volgens hem een
bezwaarschrift tegen het desbetreffende
besluit van de Generale Synode van
Arnhem 1981 moeten komen en dat is
nooit gebeurd.
Overigens: binnen de Gereformeerde
Kerken zelf wordt vandaag duidelijk
ingegaan tegen de uitspraken van Arnhem! Docent De Bruijne noemt prof.
Oosterhoff openlijk 'voluit gerefor
meerd' !
D e situatie is sindsdien nog duidelij
ker geworden. Immers, met nadruk
wordt nog steeds van de kant van de
christelijke gereformeerden gesteld dat
deze schriftkritische opvattingen mogen
worden geleerd. Ze vallen volgens hen
binnen het raam van de belijdenis.
Zowel prof. Van 't Spijker als prof. Peels
(opvolger van prof. Oosterhoff) hebben
duidelijk uitgesproken dat de afwijzing

Ingezonden P. van Gurp
-

van deze opvattingen, zoals de Gerefor
meerde Kerken dat van de christelijke
gereformeerden vragen, een binding
betekent boven de belijdenis uit.
Het is wel heel duidelijk dat het dus
maar niet gaat om één persoon, maar
om de grote vraag: of zulke opvattingen
die toch als schriftkritisch gekarakteri
seerd moeten worden, binnen de Chris
telijke Gereformeerde Kerken terecht
toegelaten worden.
D aaraan is nog een andere zaak ver
bonden, n amelijk de afwijzing van de
leeruitspraak van de Generale Synode
van Assen 1926 inzake dr. Geelkerken.
Deze uitspraak heeft binnen de Gerefor
meerde Kerken zegenrijk gewerkt en een
dam opgeworpen, tot vandaag toe, tegen
schriftkritiek. M aar zij wordt binnen de
Christelijke Gereformeerde Kerken,
onder meer door hoogleraren van Apel
doorn, afgewezen als een bovenconftssio
nele binding!
Kortom: wat door de Gereformeerde
Kerken aantasting van het schriftgezag
wordt genoemd, heet in het christelijke
gereformeerde j argon een exegetisch ver

schil binnen het raam van de belijdenis.
Ds. Van der Jagt beroept zich op het
Slotwoord van de Dordtse Leerregels.
D aar lezen we dat de Remonstranten
met allerlei laster kwamen over de uit
spraken van de Dordtse Leerregels.
M aar de Dordtse synode verwerpt die
laster en zegt dat de leer van de Gerefor
meerde Kerken en het geloof in die ker
ken niet beoordeeld moeten worden 'uit
deze laster, ook niet uit private spreu
ken, maar uit de confessie en uit deze
verklaring der rechtmatige leer'.
Dit lijkt een plausibele verdediging
van de ommezwaai, maar de vraag is of
aan die uitspraak van Dordt recht wordt
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gedaan. Het ging er in Dordrecht om,
de ware leer te verdedigen tegen allerlei
laster.
Om een voorbeeld voor vandaag te
geven: in de synodaal-Gereformeerde
Kerken wordt dwaalleer van verschil
lende voorgangers ongemoeid gelaten.
Moetën we dan zeggen: deze dwalingen
zijn niet de officiële leer van de syno
daal-Gereformeerde Kerken en we
mogen deze kerken alleen maar beoor
delen op haar belijdenisgeschriften?
Kerken zijn verantwoordelijk voor
dwaalleer, wanneer zij die niet uitban
nen. De HERE vermaant ons toch nog
steeds om een ketters mens te verwerpen
(Tit. 3: 10) !

1
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De weg die Ommen insloeg met
betrekking tot de schriftkritiek binnen
de Christelijke Gereformeerde Kerken,
was dan ook een weg die geheel onver
antwoord was. En het verder blijven
gaan op die weg, ondanks alle waar
schuwingen, die ook op de Generale
Synode Zuidhorn 2002 werden inge
bracht, is een duidelijke afwijking van
de gewone gereformeerde praktijk.
Die schriftuurlijke maatstaf met
betrekking tot de tolerantie van dwaal
leer is altijd aangelegd op de Neder
landse Hervormde Kerk en de Neder
lands Gereformeerde Kerken.
Zo is ook de praktijk ten aanzien
van de zusterkerken in het buitenland.
De deputaten voor de betrekkingen met

buitenlandse kerken hebben als
opdracht te waken dat deze buiten
landse zusterkerken in leer, dienst en
tucht niet afwijken van de gerefor
meerde leer.
Deze manier van omgaan met dwa
lingen, zoals zij nu ondanks ingebrachte
bezwaren door de Generale Synode
Zuidhorn 2002 bevestigd is, is het ken
merk van de pluralistische kerk, waar
zuivere leer en dwaling naast elkaar een
wettige plaats hebben in de kerk.
Daarom is de aanklacht tegen Zuidhorn
geen 'slag in de lucht', zoals ds. Van der
Jagt denkt, maar een ernstig te nemen
oproep tot reformatie.

Pluralisme?
(Een reactie aan dr. P. van Gurp)
Graag reageer ik op het Ingezonden
van dr. P. van Gurp. H ij verdedigt
wat de Oproep tot Reformatie over
·

onze relatie met de Christelijke
Gereformeerde Kerken zegt, tegen
de kritiek die ik in het aprilnum
mer daarop gegeven heb. Zijn reac
tie hoef ik niet samen te vatten.
Die spreekt voor zichzelf. Ik ga er
puntsgewijs op in.

1. De kern van Van Gurps reactie is
dat de Gereformeerde Kerken door de
contacten met de CGK een pluralisti
sche kerk geworden zijn. Dat wil zeg
gen, dat de dwaling in de kerk gelijke
rechten gekregen heeft als de waarheid.
Dit zou gebeurd zijn doordat de opvat
ting van dr. Oosterhoff niet meer als
een belemmering voor kerkelijke een
heid wordt gezien. Dr. Van Gurp weet
van mij dat ik van een dergelijk plura
lisme niet veel moet hebben. Het past
niet bij de echte kerk die, zoals we belij
den in artikel 29 van onze geloofsbelij
denis, gekend wordt aan de drie ken
merken van de kerk. Wat dit betreft is
er geen verschil tussen Van Gurp en
ondergetekende. Het verschil is wel, dat
ik niet geloof dat de GK door de contac-

ten met de CGK een dergelijk pluralis
tisch gezelschap geworden zijn.
2. Naar aanleiding van mijn Kroniek
gaat dr. Van Gurp in op wat de synode
van Ommen in 1993 besloot. Hij noemt
dat een 'enorme ommezwaai'. Ommen
sloeg een weg in 'die geheel onverant
woord was'. Hij erkent dus dat deze
'ommezwaai' in Ommen plaatshad en
niet in Leusden of in Zuidhorn, zoals de
reformatieoproep deed voorkomen. D at
lijkt mij meer dan een kleinigheid.
Immers, als we in 1993 een weg opgin
gen die 'geheel onverantwoord' was,
waarom was er dan bij de eerstvolgende
gelegenheid (de synode van Berkel en
Rodenrijs in 1996) niet een bezwaar
schrift van dr. P. van Gurp? D at mag
wel een beetje bescheiden maken om
bijna tien j aar na dato zulke grote woor
den te spreken als de reformatieoproep
en dr. Van Gurp doen.
3. Dr. Van Gurp noemt het besluit
van Ommen een 'enorme ommezwaai'.

Reactie J.W. van der Jagt
-

---����-�-

D at komt doordat hij het vergelijkt met
de houding die de kerken twaalf j aar
eerder op de Generale Synode van Arn
hem in 1981 tegenover de CGK aanna
men. Toen zou de schriftkritiek van dr.
Oosterhoff een beletsel voor kerkelijke
eenheid zijn genoemd en dat is sinds
Ommen niet meer het geval. Hij heeft
het ook over 'de uitspraak van Arnhem'.
Er wordt trouwens wel vaker over
gesproken alsof Arnhem een kerkelijke,
en dus bindende uitspraak over de
opvattingen van dr. Oosterhoff en de
gevolgen daarvan voor de eenheid met
de CGK heeft gedaan. M aar de ACTA
van Arnhem bevatten geen uitspraak die
de schriftkritiek van dr. Oosterhoff een
belemmering voor de kerkelijke eenheid
noemt. Sterker nog, een conceptbrief,
waarin de conclusie getrokken werd dat
de contacten met de CGK moesten wor
den beëindigd, werd door Arnhem niet
aanvaard (ACTA GS ARNHEM, art.
168.1). D at deze zaak een belemmering
voor kerkelijke eenheid was, staat ook
niet in de brief die toen aan de CGK is
gestuurd. Dr. Van Gurp moet dat
weten. Hij was rapporteur van de syno
decommissie die deze brief heeft voorbe
reid. Wellicht is hij er zelfs de
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(mede) auteur van. Maar volgens deze
brief heeft Arnhem iets anders gedaan
dan hij ons wil doen geloven.
4. In deze brief werd een aantal
zaken waarin de CGK niet tegen de
dwaling kozen, op een rijtje gezet. De
GK h·adden daarover al langer een dui
delijke positiekeus van de CGK
gevraagd. De brief drong erop aan
publiek voor de waarheid en tegen de
dwaling te kiezen. De bedoeling was
niet om als GK uitspraken over deze
zaken te doen, maar dat de CGK uit
spraken zouden gaan doen. Aan de
hand van de reactie van de CGK zou
beoordeeld moeten worden of deze reac
tie een belemmering voor kerkelijke een
heid was. Dat is een belangrijk verschil.
Het is niet juist dat dr. Van Gurp
daarvan maakt, dat Arnhem uitsprak
dat die belemmering er was.
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CGK. D at heeft de synode overgeno
men. D at lijkt mij terecht.

7. Er is ook een andere reden om dat
onderscheid te maken. De CGK hebben
intern over de opvatting van Oosterhoff
gesproken. D aarbij werd duidelijk 'dat
bij prof. Oosterhoff niet het schriftgezag
in het geding is, maar dat het gaat om
een bepaalde exegese van bepaalde bij
belgedeelten. Met deze mededeling nam
de synode (van de CGK, JWvdJ) genoe
gen en de zaak werd als afgesloten
beschouwd' (ACTA GS OMMEN, p. 507).
D at was een erg summiere uitkomst van
dat intern beraad. Gelet op de moeite
binnen de GK, was het van de CGK
weinig royaal-broederlijk en teleurstel
lend om de zaak hiermee af te doen.

5. Over prof. Oosterhoff lezen we
in deze brief: 'Uit onze kerkelijke
kring is - hoewel niet officieel - breed
geopponeerd tegen de schriftkritische
opvattingen, met name zoals prof.
Oosterhoff voorgedragen heeft.' Zijn
opvatting wordt dus als schriftkritiek
(en even later ook als dwaling) gety
peerd. Opvallend is wel dat de
synode de oppositie waarnaar verwe
zen wordt (dat zal slaan op het boek
DE MORGEN DER MENSHEID van ds. ].
Francke), in een tussenzinnetje 'niet
officieel' noemt. Zij neemt die beoor
deling dus niet zomaar voor haar
rekening! Zij wil geen kerkelijke ver
oordeling van Oosterhoff geven,
maar legt de kritiek die er binnen de
GK bestaat, als appèl aan de CGK
voor, om deze kerken tot een positie
keus te bewegen.
6. Dr. Van Gurp citeert dr. A.N.
Hendriks, die de synode van Ommen
waarschuwde om de lijn van Arnhem
'81 niet te verlaten. Maar Hendriks
heeft meer gezegd. 'Publiek weerspreken
waartoe Arnhem opgeroepen had is ach
terwege gebleven. De zaak nu gewoon
laten rusten is daarom niet bevredigend.
Wel kan gezegd worden, dat de leer van
prof. Oosterhoff niet die van de Christe
lijke Gereformeerde Kerken is. Dan
blijft er de ruimte om indien nodig over
de leer verder te spreken, bijvoorbeeld
als deze bij predikanten toch navolging
blijkt te vinden' (ACTA OMMEN art. 64,
p. 141). Al vindt hij de situatie onbevre
digend, hij onderscheidt de opvatting
van prof. Oosterhoff wel van die van de

Het blijft ook onbevredigend, dat het op
deze manier niet duidelijk is op welke
gronden men tot deze slotsom gekomen
is. Je kunt dan ook, zoals dr. Van Gurp,
van mening blijven dat de conclusie niet
klopt. M aar hoe summier de medede
ling ook is, ze laat wel zien dat de CGK
het gezag van de heilige Schrift willen
bewaken. Daar gaat dr. Van Gurp m.i.
aan voorbij, als hij stelt dat de opvatting
van Oosterhoff in de CGK toegelaten
wordt en dat anderen daar ruimte voor
vragen. Dat is op zich wel waar. Maar
dit toelaten is er, omdat men (op voor
ons onheldere gronden) het schriftgezag
niet in geding ziet!
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8. Dr. Van Gurp noemt ook de uit
spraak die de synode van Assen in 1926
m.b.t. dr. Geelkerken deed. We moeten
wat dat betreft niet over het hoofd zien,
dat deze uitspraak binnen de CGK niet
aan de orde is. 'Assen' was niet hun
synode en Geelkerken was geen CGK
predikant. Binnen de CGK is men aan
die uitspraak dan ook niet gebonden en
wij kunnen de CGK daar ook niet aan
binden of van hen vragen om de opvat
ting van Oosterhoff in het licht van
Assen '26 te beoordelen.
9. Wat dr. Van Gurp zegt over het
slotwoord van de Dordtse Leerregels, is
niet waar. Het onderscheid dat daar
gemaakt wordt tussen kerkelijke
geschriften en persoonlijke meningen,
slaat niet alleen maar op lasterlijke
beweringen. Hij citeert zelf dat het
ook gaat om 'private spreuken'. De
hedendaagse tekst zegt dat men
'ook niet' moet oordelen over het
geloof van de kerken 'op grond
van persoonlijke uitspraken van
sommige oude of nieuwe leraren;
dergelijke uitspraken worden vaak
nog te kwader trouw aangehaald,
verminkt en verkeerd uitgelegd'.
Ik noemde in de Kroniek al, dat
wij dit onderscheid hebben
gebruikt als argument dat de
CGK in 1892 ten onrechte, om de
doopleer van A. Kuyper, niet met
de Vereniging zijn meegegaan.
Om dezelfde onderscheiding heb
ben onze deputaten in de contac
ten met de CGK steeds gezegd,
dat particuliere uitlatingen over de
toe-eigening van het heil en de
kerk geen kerkscheidende beteke
nis hebben.
10. Tot slot: we leven inmid
dels 22 j aar na de synode van Arnhem. Intussen hebben de CGK op
een aantal zaken (bijv. over de Gerefor
meerde Oecumenische Synode en de
Nederlands Gereformeerde Kerken) die
Arnhem aan de orde stelde, een keus
gemaakt. Prof. Oosterhoff leeft al
geruime tijd niet meer. De vraag hoe we
met zijn opvatting in de contacten met
de CGK moeten omgaan, is door de
geschiedenis ingehaald, hoe teleurstel
lend de gang van zaken ook is geweest.
Het lijkt mij niet erg ter zake om na
zoveel jaren uit die oude zaak af te lei
den dat de GK een pluralistische kerk
geworden zijn.
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Vol van de Geest
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Hebben we als gereformeerden te
weinig aandacht voor de Heilige
Geest en zijn werk? Daar wordt
vandaag over geklaagd. Men onder
neemt actie om dat tekort aan te
vullen. Daar is veel belangstelling
voor. Nu kan gemakkelijk beweerd
worden dat er een dergelijk tekort
bestaat. Moeilijker is het om te
bewijzen. Wie kan het geheel van de
kerkgemeenschap voldoende over
zien, om gefundeerd zo'n algemene
bewering te doen? Om dezelfde
reden is die klacht ook moeilijk te
weerleggen. Zo kan de gedachte
aan een tekort gemakkelijk een
eigen leven gaan leiden, zonder dat
er echt een tekort bestaat.

·

Als Gereformeerde Kerken hebben
we een leerboek, de Catechismus. Daar
wordt, als het goed is, in iedere kerk
elke zondag uit gepreekt. Het heeft dus
veel invloed op ons geloof en onze
geloofsbeleving. Als genoemde klacht
terecht aangeheven wordt, zou dat
invloedrijke leerboek allicht een oorzaak
van die te geringe aandacht voor de
Heilige Geest kunnen zijn. Het wordt
inderdaad ook wel beweerd, dat de
Catechismus te weinig aandacht aan de
leer van de Heilige Geest zou geven.
Laten we die bewering eens in het kort
toetsen.

Een paar cijfers
Op het eerste gezicht zou je inder
daad zeggen dat de Catechismus weinig
aandacht heeft voor de Heilige Geest.
Er zijn veel zondagen die over het werk
van de Here Jezus gaan, maar het werk
van de Geest wordt met één zondag
afgedaan, zondag 20. Dat lijkt erg
onevenwichtig. Toch is dat minder
vreemd dan je zou zeggen. Het past vol
gens W. Verboom bij de aard van de
Heilige Geest dat Hij het niet zo over
Zichzelf heeft. 'Immers wijst de Heilige
Geest in zijn werk van zichzelf af. Hij is
de verborgene, ook in zijn werk' (DE
THEOLOGIE VAN DE HEIDELBERGSE CATE
CHISMUS, p. 140).

Eén zondag over de Geest hoeft geen
armoede te zijn. Johannes Calvijn gaf in
zijn INSTITUTIE ook geen hoofdstuk over
de Heilige Geest. Toch wordt hij 'theo
loog van de Heilige Geest' genoemd.
Zoveel heeft hij over Hem geschreven.
Zo is het ook met de Heidelbergse Cate
chismus. Behalve in die éne zondag,
komt Hij in vele vragen en antwoorden
ter sprake. Verboom telt 29 plaatsen
waar de Geest wordt genoemd (A.W., p.
142). Daar mogen m.i. zonder bezwaar
aan toegevoegd worden de vele andere
vragen en antwoorden waar het, zonder
dat Hij met name genoemd wordt, over
zijn werk gaat. Bij een aantal antwoor
den wordt ook naar schriftplaatsen ver
wezen die laten zien dat de auteur van
de Catechismus de Heilige Geest en zijn
werk voor de aandacht had. Bij elkaar
genomen is het geen overdrijving om te
zeggen dat het leerboek van de kerk vol
is van de Geest. Zonder volledig te wil
len zijn, geven we een korte impressie.

Thema J.W. van der Jagt
-

- ---�---

Alleen de
heiligmaking?
Wij belijden in zondag 8 de Heilige
Geest als de derde goddelijke Persoon en
we noemen de heiligmaking zijn specia
le werk. Hij brengt ons in gemeenschap
met Christus. Zo schenkt Hij ons al
diens weldaden. In de verdeling van de
Apostolische Geloofsbelijdenis gaat het
dan om de vergeving van de zonden, de
kerk die de gemeenschap der heiligen is,
de opstanding van het vlees en het eeu
wig leven. Dat alles wordt in zondag 8
gezien als het werk van de Geest.
Daarmee stemt overeen dat Hij in
antw. 54 beleden wordt als Degene door
wie Christus zijn kerk vergadert, be
schermt en onderhoudt. En in antw. 55
wordt voor het leven in de gemeenschap
der heiligen verwezen naar de gaven die
Paulus in 1 Korintiërs 1 2 als gaven van
de Geest typeert.
Wat betreft de opstanding van ons
lichaam, belijden we in zondag 22 dat
dit zal gebeuren door de kracht van
Christus. D aarbij is toch te denken aan
de kracht die Hij oefent door zijn Geest.
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Verwezen wordt naar wat 1 Korintiërs
15: 53-54 zegt over de onvergankelijk
heid waarin wij zullen worden opge
wekt. Die staat niet los van wat Paulus
in dat hoofdstuk zegt over een 'geestelijk
lichaam'. Ook wordt verwezen naar wat
de Here Jezus in Lucas 20:37-38 over de
opstanding zegt. Matteüs vult het
bericht van Lucas daarover aan met de
woorden van Christus, dat de Saddu
ceeën de 'kracht van God' niet kennen.
De Catechismus schrijft het aan de
Gods kracht, aan de Heilige Geest toe,
dat wij voor eeuwig in de vrucht van
Christus' werk zullen delen.
Het wordt wel eens gezegd dat de
Catechismus eenzijdig is, omdat ze
alleen aandacht geeft aan zijn heiligma
kende werk. Ongetwijfeld ligt daar ook
het zwaartepunt van wat de Catechis
mus over de Heilige Geest belijdt. Maar
die aandacht sluit andere aspecten van
het werk van de Geest niet uit.
Ik wijs daarvoor bijvoorbeeld op
antw. 19. Daar belijden we hoe God het
Evangelie van Christus heeft geopen
baard, laten verkondigen, afbeelden en
hoe Hij het ten slotte heeft vervuld.
Daar komt o.a. de profetie in beeld. En
de verwijzing naar Jesaja 42:1 en Jere
mia 31:32-33 laat zien dat de Catechis
mus dan denkt aan het werk van de
Geest. In antw. 58 belijden we dat we
straks een heerlijkheid zullen genieten
die geen oog heeft gezien en geen oor
. heeft gehoord en die in geen mensen
hart is opgekomen. Daarmee spreken we
de woorden van de apostel Paulus na,
die over deze heerlijke dingen zegt, dat
God ze ons geopenbaard heeft door zijn
Geest (1 Kor. 2:9) . Het is waar, over het
openbarende werk van de Geest zegt de
Catechismus niet veel. Het lijkt dat ons
leerboek geheel zwijgt over de goddelijke
inspiratie van de Schrift en over de be
trouwbaarheid die Gods Woord daar
door heeft. Toch wordt dat niet verzwe
gen. In antw. 98 wordt de afwijzing van
'de boeken der leken' als middel om de
gemeente te onderwijzen, gefundeerd op
de klassieke bewijsplaatsen voor de gere
formeerde inspiratieleer: in 2 Timoteüs
3:16-17 lezen we dat 'heel de Schrift
door God is ingegeven'. En 2 Petrus 1:
19 gaat over de betrouwbaarheid die
Gods Woord heeft, omdat de profeten
'door de Geest gedreven zijn'. Zo blijft
het werk van de Geest m.b.t. de inspira
tie niet buiten beeld.
De Heilige Geest wordt ook in ver
band gebracht met de schepping van de
wereld - er wordt bij antw. 27 o.m. ver-
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wezen naar Psalm 104 en de levenschen
kende kracht van de Geest (vs. 27-30)
De voorzienigheid van God wordt bele
den als de almachtige en tegenwoordige
kracht van God. Daarbij moeten we
toch ook denken aan de Heilige Geest,
die de kracht van God genoemd wordt.
Er wordt bijvoorbeeld verwezen naar
Jeremia 23 : 'Ben ik een God van nabij
en niet een God van verre? Zou iemand
zich in schuilhoeken kunnen verbergen,
dat Ik hem niet zou zien? ' Dat is zo'n
schriftwoord waar de Heilige Geest niet
wordt genoemd. Intussen is het helder
dat hier van God gezegd wordt, wat bij 
voorbeeld Psalm 1 39 aan de Geest van
God toeschrijft: 'Waar zou ik gaan voor
uw Geest, waarheen vlieden voor uw
aangezicht? ' (vs. 7; verg. ook Zach. 4:2,
10 en Op. 5:6) .
E n dan i s er nog een werk van de
Heilige Geest, dat niet onder de heilig
making van Gods volk gerekend wordt:
het werk dat Hij in de schoot van Maria
gedaan heeft met het oog op de mens
wording van de Zoon van God
(antw. 35) .
Het is zeker waar dat de Catechis
mus het werk van de Geest niet volledig
.

in kaart brengt. Dat is ook niet te ver
wachten, gegeven het feit dat hij een
samenvatting van Gods Woord wil
geven. Toch wordt er over de Geest
meer onderwezen dan alleen zijn werk
voor de heiligmaking. Ook geven meer
dere schriftplaatsen aanleiding om ook
aspecten van zijn werk erbij te betrekken
die niet met zoveel woorden aan de orde
worden gesteld.

De Geest van Christus
Zoals gezegd ligt het zwaartepunt
van het onderwijs dat de Catechismus
over de Geest geeft, bij zijn heiligma
kende werk. Dat is onmisbaar werk.
Zonder dit wordt de redding van Chris
tus immers nooit ons eigendom. Het is
dan ook geen wonder dat de Catechis
mus ons daar herhaaldelijk over onder
wijst.
Hier valt in de eerste plaats te den
ken aan het werk dat Hij doet om ons
tot de gemeenschap met Christus te
trekken. D an gaat het over Hem als de
Geest van de wedergeboorte (antw. 8).
Hij is het die ons door het geloof bij
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Christus inlijft (antw. 20). Hij geeft het
geloof (antw. 21). Hij wordt in zondag
12 ook beleden als 'de zalving van
Christus', waar wij door het geloof in
delen. We belijden Hem als de Geest
van de prediking en van de sacramen
ten, die het geloof in ons werkt en ver
sterkf (antw. 66).
In de zondagen over de sacramenten
komt Hij meerdere keren naar voren.
Wij worden van onze zonden gewassen
door het bloed en de Geest van Christus
(antw. 69, 72). We worden door de
Geest van Christus vernieuwd en tot
leden van Christus geheiligd (antw. 70).
De doop is het bad van de wederge
boorte en de vernieuwing van de Geest
(antw. 73). Het is door de Heilige Geest
dat wij steeds meer met Christus ver
enigd worden (antw. 76). Het is zijn
werking waardoor wij werkelijk deel aan
Christus krijgen (antw. 79). We worden
door Hem ingelijfd bij Christus (antw.
80). We lezen over de Heilige Geest die
de doop het bad van de wedergeboorte
noemt (antw. 73) en de manier waarop
Hij over de sacramenten spreekt (antw.
78).
De Heilige Geest komt ook bij de
sleutels van het koninkrijk der hemelen
in beeld. Antw. 84 gaat over de predi
king van het Evangelie. Bij dat ant
woord verwijst de Catechismus o.m.
naar Joh. 20:21-23. Daar wordt verteld
dat de Here Jezus, met het oog op de
taak van de apostelen, op hen blies en
zei: 'Ontvangt de Heilige Geest.' Hoe
wel het ambt in de kerk in de Catechis
mus niet behandeld wordt, de Geest
komt zo wel als de Geest van het ambt
in beeld!
De Heilige Geest laat ons delen in
de weldaden van Christus (antw. 20 en
antw. 50). Dat komt herhaaldelijk terug
in de zondagen die het lijden, sterven en
de opstanding van Christus onderwij
zen. Daar wordt steeds genoemd wat er
door 'de kracht van Christus' met ons
gebeurt. Door 'zijn kracht wordt onze
oude mens met Christus gekruisigd,
gedood en begraven' (antw. 43). Wij
worden door zijn kracht opgewekt tot
een nieuw leven (antw. 45). Door de
kracht van de Geest zoeken wij wat
boven is, waar Christus is, en niet meer
wat op de aarde is (antw.49). We lezen
over de hemelse gaven die Christus door
zijn Geest in ons uitgiet (antw. 51). Met
de verwijzing daarbij naar Efeziërs 4
brengt de Catechismus deze gaven in
verband met apostelen en profeten,
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evangelisten en herders en leraars: dus
weer het ambt, waar de Geest Zich bij
het uitdelen van de weldaden van Chris
tus van bedient.

De Heilige Geest wordt ook beleden
als Degene door wie de Here Jezus ons
leven vernieuwt (antw. 86). Zo wordt
Hij al beleden in zondag 1, als de Geest
door wie Christus ons 'van harte bereid
maakt om voortaan voor Hem te leven'.
Dan spreken we over de dankbaarheid
die in het derde deel van de Catechis
mus uitvoerig aan de orde komt. Heel
dat derde hoofdstuk staat onder de noe
mer van de Geest. D an gaat het over de
bekering in zondag 33. Dat is zo'n zon
dag waar de Heilige Geest niet met
name genoemd wordt, maar waar het
wel helemaal over zijn werk gaat. Verwe
zen wordt o.m. naar Romeinen 6:4, de
'nieuwheid van leven'; 2 Korintiërs 7: 1 :
'droefheid die tot God is.' Door antw.
89 komen we bij Romeinen 8:13: het
doden van de werkingen van ons vlees
door de Geest, en bij het 'Christus leeft
in mij' van Paulus in Galaten 2: 19-20.
We worden erbij bepaald dat het
koninkrijk van God in rechtvaardigheid
bestaat, door de Heilige Geest (Rom.
14:17).
Ook bij de behandeling van de wet
van God wordt bij een aantal geboden
de Heilige Geest expliciet genoemd. Het
vierde gebod zegt dat we de Here door
zijn Geest in ons moeten laten werken
(antw. 103). Bij het zesde gebod lezen
we in antw. 107 een opsomming van
christelijke deugden die volgens de
Schrift 'vruchten van de Geest' zijn
(Gal. 6:1; Ef. 4; Kol. 3; G al. 5:22).
Antw. 109 brengt de Heilige Geest in
verband met het huwelijk en met onze
seksualiteit: ons lichaam en onze ziel
zijn tempel van de Geest (1 Kor. 6: 1820).
De prediking van de wet van God
bepaalt ons erbij dat wij zonder ophou
den moeten bidden om de genade van
de Heilige Geest, want Hij moet ons
steeds meer naar het beeld van God ver
nieuwen (antw. 114).
Zo komt de Heilige Geest ook naar
voren als de inhoud van ons gebed. God
wil Hem alleen geven als wij Hem om
zijn Geest bidden (antw. 1 16). D at doen
we dan ook indien we het onderwijs
over het 'Onze Vader' ter harte nemen.
Bij de tweede bede vragen we 'regeer ons
door uw Woord en Geest' (antw. 1 23).
We bidden met antw. 127 om de kracht
van de Heilige Geest om de geestelijke
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strijd niet te verliezen. En we brengen
God lof omdat alle kracht van Hem is,
tot in eeuwigheid (antw. 128).
Deze opsomming geeft geen volledig
beeld van wat de Catechismus over de
Heilige Geest en zijn werk leert. Het is
maar een impressie. Ze laat wel zien, dat
ons leerboek inderdaad vol is van de
Heilige Geest. Daarbij is de strekking
van het onderwijs ook heel persoonlijk
gericht
In zondag 20 zeggen we: 'Hij is ook
mij gegeven.' D aar wijst dr. Verboom
terecht op (A.W., p. 141v). Daarin neemt
zondag 20 de draad op van zondag 1:
Christus geeft mij door de Heilige Geest
zekerheid van het eeuwig leven en
maakt mij van harte bereid om voor
Hem te leven. Het gaat niet om een
abstracte theorie, maar om persoonlijke
betrokkenheid. Ook mij, dat wil zeggen:
Hij is niet maar aan anderen gegeven,
maar ook voor mij, in gemeenschap mét
de anderen. Het werk van de Geest is
persoonlijk. Het is tegelijk anti-indivi
dualistisch. Zonder dat wij zelf aan de
Geest van Christus deel hebben, kun
nen we over Hem niet spreken en heeft
het onderwijs van de Catechismus geen
nut. M aar door dat onderwijs worden
we bij Christus thuis gebracht, in de
gemeenschap van zijn kerk.

Tekort?
Ik begon met de klacht dat we in de
Gereformeerde Kerken tekort zouden
doen aan het werk van de Heilige Geest.
Intussen blijkt het kerkelijk leerboek
boordevol van zijn werk te zitten.
Ik weet niet hoe het leerboek van de
kerk over het algemeen in de prediking
aan de orde komt. M aar als we beden
ken dat j aar in j aar uit iedere zondag de
stof van de Catechismus 'bepreekt'
wordt, lijkt het mij nauwelijks mogelijk
dat het werk van de Geest niet met grote
regelmaat aan de orde komt.

1
Wij zij n niet
dronlCen
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Een van mijn gemeenteleden kwam

's Avonds was er feestged ru is bij

Is een ha ndoplegging wel terzake bij

bezorgd op me af. Of i k nu n iet

één van de jongens thuis. Naast

een openbare geloofsbelijdenis? Het

te ver was gegaan. Ik had m ij n

de voordeur h i ng een stu k papier.

suggereert de gave van de Hei l ige

belijdeniscatechisanten een pilsje

Wij zijn niet dronken stond daarop

Geest. Als het daarom gaat, is deze

gegeven. Voor het front va n heel de

met g rote letters geschreven. M ij n

handeling meer aan de orde bij de

gemeente. Was dit wel een passend

boodschap was begrepen. De

doop. Laten we ons n iet vergissen.

getuigenis?
Het wa ren er dit jaar d rie. Drie

prediking had gehoor gevonden. We

Het ka n worden misverstaan. Het kan

vierden - met een g las i n de hand

worden misbru i kt! Graag wordt i n

- een ordentelijk feest.

deze tijd geloofd, dat d e Geest j e hart
komt vervu llen als jij voor Hem kiest.

jongens met wie ik een u iterst
plezierige catechisatietijd heb gehad.

Toch had n iet iedereen de prediking

Met Pin ksteren deden ze belijdenis.

aa ngenomen. I mmers, iemand vroeg

Laat een gereformeerde belijdenis

Ik preekte over een bekend woord

of ik er toch niet iets meer van had

van-het-geloof het daarom geheel

ku n nen maken. Het is allemaal zo

anders doen. Tot een getuigenis. En

uit Handeli ngen 2:

zijn niet dronken.

Deze mensen

kort en sober, zei deze. Er is geen

wie dat te wei n ig vindt: de soberheid

formulier, het gaat om een paar

kon wel eens van meer getuigen dan

preek terug. Riskant. Soms wordt i n

vragen, een jawoord, de opdracht

een uitbreiding van het ritueel. De

zulk een publieke gelu kwens d e preek

van Petrus en een l ied. Of ik wel

open ba re geloofsbelijdenis is niet

nog eens herhaald. En dat na een

wist dat het elders er wel a nders

meer - maa r ook dus n iet minder!

dienst van rui m anderhalf uur. Met

aan toe gaat. Tegenwoordig worden

- dan een publ iek blijk van je geloof.

een overvolle kerk. I n een broeierige

belijdeniscatechisanten de ha nden

E n je geeft aan het te begrijpen. Zo

warmte.

opgelegd. Er wordt gelegen heid

begrijp je de aanwezigheid van Gods

Mijn boodscha p was: wees nuchter.

gegeven voor een persoon l ijk

Geest in je leven. Vanaf het pri lste

Nuchter gereformeerd. Zowel naar

getuigenis. Soms heeft de domi nee

begin. Je getuigt van zijn machtig

de inhoud als naar de vorm van je

voor elk een eigen woord.

Na afloop van de

dienst kwa m ik nog even op mijn

geloof. Laat niemand aanleiding
hebben om te menen dat je dronken

werk in je hart. Reeds i n de wieg, box
en kinderstoel, op schoot bij

oeder,

Misschien komt het door m ijn eigen

i n de kleuterklas, en noem h t nu
allemaal maar op.

bent. Want - ook al getuigt menige

geloofsopvoed i ng. M ijn domi nee va n

soosrui mte anders - daarvoor komen

toen hield kennelijk niet van fratsen.

we n iet naar de kerk.

Bij de kinderdoop weigerde h ij een

We verla ngen soms naar me r.

l ied op te geven. Het gaat toch om

Soberheid en nuchterheid ko en aan

Na afloop van zo'n feestelijke dienst

die doop, zei hij. Dat is het teken.

dat verl a ngen tegemoet. Oo een

is het gebruik om een geschenk te

Dat moet worden gezien en goed

extra persoon l ijk geloofsget igenis

overhandigen. I k had een kloek boek

begrepen.

vertelt m inder dan het eenv udige

voor mijn catechisanten uitgezocht.

Ik vond het wat al te sober. G raag

1a' op de gestelde vraag. La

En toen kwa m ik dus ook nog met

zing ik een uitbu ndig lied. Zeker

dat goed beg rijpen. Of scho

bier. Een setje va n vier. H ield ik er

bij de ki nderdoo p ! Dat is i m mers

daaraan? Die vraag, de vraa

zelf ook nog eentje aan over! En

missch ien wel het g rootste feest i n

ook de leer van het Oude en

mijn boodschap h ierbij was: voor

o n s geloofsleven. M a a r soberheid

Testa ment belijdt. Wat een

dronkenschap komen we niet naar de

en een goed begrip, dat past bij een

Dit kan je doen duizelen. En

kerk, maar dat betekent niet dat we

nuchter geloof. We moeten wel ons

daarom maar gevraag.cj wor

niet op zulk een feest zouden mogen

koppie erbij houden. Wat we doen,

bent toch n iet dronken?

drinken.

moet goede zin hebben en goed
begrepen worden.

G. Zomer Jzn

ieuwe
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Wat wil
Balkenende
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I l?

Een woelige herfst
Zo tegen het eind van de vakantie
periode kijkt ieder wel eens naar
het voorliggende seizoen. Wat
staat eraan te komen, welke zaken
wil ik komend seizoen aanpakken.
Ook voor het bestuur van ons land
gaan belangrijke weken komen. Het
kabinet Balkenende Il presenteert
over bij na een maand de eerste
begroting en dan zullen veel zaken
die in de afgelopen maanden in de
publiciteit zijn geweest, concreet
op ons afkomen. Daarom wordt in
deze bijdrage de regeringsverkla

Balkenende II

ring (tegen de achtergrond van het
Hoofdlijnenakkoord van CDA, WD
en D'66) nader bekeken.

·

Is dit nu het kabinet waar de Neder
landers in januari voor gekozen hebben?
Van de winnaars CDA en PvdA zit
alleen het CDA in het kabinet. En ver
der is het kabinet gebaseerd op de steun
van de verliezers VVD en D'66. Nie
mand kan eromheen dat de politieke
partijen in Nederland iets hebben uit te
leggen dit najaar. Dat zal na Prinsjesdag
blijken. Bos, Marijnissen en Halsema
zullen elkaar verdringen bij de interrup
tiemicrofoon, zoals ze dat bij de behan
deling van de startverklaringen van het
nieuwe kabinet ook al deden.
Het nieuwe kabinet B alkenende II
zal zich dan verantwoorden over de ver
dere uitwerking van de voor de komen
de jaren gemaakte keuzen. Maar ook de
partijen die niet in het kabinet zijn
gekomen, hebben iets uit te leggen.
En die uitleg zal waarschijnlijk niet
alleen in de vergaderzaal van de Tweede
Kamer noodzakelijk zijn. De ingrij
pende plannen van het kabinet zullen
veel maatschappelijke actie oproepen.
En de les van Fortuyn is op dat punt
geleerd. Volksvertegenwoordigers moe
ten zich nadrukkelijk laten zien in de
samenleving en het contact met de kie
zers versterken;

Algemene beschouwingen zijn een
prima middel voor een politieke partij
om de eigen visie te etaleren. De
beschouwingen in de Tweede Kamer
zullen dan een hoog publiciteitskarakter
krijgen. Over de hoofden van het kabi
net heen zullen de partijleiders zich rich
ten tot de Nederlandse samenleving.
Want wanneer de PvdA met forse
kritiek komt op de ingrijpende plannen
van het kabinet, zullen veel burgers zich
afvragen hoe het komt dat de PvdA niet
in het kabinet zit. En zou een CDA
PvdA-kabinet een wezenlijk andere uit
komst hebben opgeleverd? Heeft de
PvdA wel de goede keuze gemaakt in
haar opstelling tegenover het CDA bij
het uiteindelijk breken van hun gesprek
ken over de vorming van een CDA
PvdA-kabinet? Weliswaar moest de
PvdA harde sociale noten kraken, maar
deelname aan een kabinet zou twee
belangrijke voordelen op hebben gele
verd: meesturen in de bezuinigingen en
ombuigingen en daarnaast recht doen
aan de verkiezingswinst.
Tegelijk heeft het CDA hetzelfde
probleem. Waarom heeft men bij het

Rondblik L.

Bezemer

-

ingrijpende pakket ombuigingen geko
zen voor de VVD boven de PvdA en
vervolgens ook nog voor D'66 boven CU
en SGP? Wanneer het CDA zich wil
profileren als de partij die nadruk legt
op het samen-leven en je wilt dat waar
maken in een periode van forse bezuini
gingen, dan behoeft die keuze voor de
VVD boven de PvdA wel uitleg. En
wanneer het CDA zich wil profileren op
waarden en normen en op een inhoude
lijke koers van de overheid, behoeft de
keus voor D'66 boven CU/SGP een ver
klaring.

De keus van
Balkenende
Naast de politiek inhoudelijke basis
voor samenwerking is uiteraard de
samenwerking tussen mensen van groot
belang. Het is rond de kabinetsvorming
aangeduid met het woord 'chemie'.
Enerzijds kun je stellen dat op dat
niveau het meer om inhoud dan om
mensen moet gaan. In zekere zin is dat
waar. Echter, een kabinet - en dat geldt
nu heel sterk - komt altijd gedurende
een regeerperiode voor zware keuzen te
staan. Keuzen die grote maatschappe
lijke onrust kunnen veroorzaken. Dan
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moeten de samenwerkende partners wel
fors vertrouwen hebben in elkaar. En
dan heb je met mensen te maken, men
sen die met elkaar de klus moeten kla
ren.
De opstelling van de PvdA tegenover
het CDA en het kabinet rond de Irak
oorlog was daarvan geen sterk voor
beeld, terwijl deze kwestie wel tijdens
een cruciale fase van het CDA-PvdA
overleg speelde.
Het CDA is vervolgens met de VVD
in gesprek gegaan. Balkenende heeft in
de campagne een en andermaal duide
lijk aangegeven dat zijn voorkeur een
CDA-VVD-kabinet betrof. Dat kabinet
lag na de verkiezingen niet voor de
hand, maar door de breuk met de PvdA
kwam de VVD in beeld. Op zich is dat
te billijken in de toen ontstane situatie.
Met de VVD zou het goed mogelijk zijn
om de bezuinigingen door te zetten.
Maar het CDA was er niet met de
VVD. Er moest er nog een bij. Dan ver
wacht je dat de denktank van het CDA
kijkt naar versterking van het christelijk
sociaal gezicht van dit door het CDA
gedomineerde kabinet. Merkwaardig is
het daarom hoe gekomen is tot de keuze
voor een meerderheidscombinatie. Het
CDA had de mogelijkheid naast de
VVD - toch niet echt de kampioen voor
de 'kleine man' - te kiezen voor een
sociaal-liberale partner (D'66) of een
christelijk-sociale combinatie (CU/
SGP). Vanuit de eigen CDA-politiek
zou de laatste keuze voor de hand heb
ben gelegen. Het zou zelfs de electorale
overstap van velen vanuit deze hoek
naar het CDA een rechtvaardigings
sausje hebben kunnen geven.
Het CDA heeft anders gekozen en
Rouvoet heeft gelijk, wanneer hij stelt
dat na het vertrek van CU en SGP van
de onderhandelingstafel er geen belang
rijke immateriële onderwerpen in het
akkoord zijn bij gekomen. De rol van
SGP en CU is op dat punt niet nutte
loos geweest. Op enkele immateriële
zaken hebben zij een punt kunnen sco
ren.
Helaas is de speelruimte voor echte
christelijk-politieke veranderingen
bescheiden. De weg terug in de abortus
en euthanasiepraktijk is niet echt zicht
baar, om een voorbeeld te noemen.
VVD en zeker D'66 geven daarvoor
geen ruimte. Die trieste conclusie is ook
in 2003 op basis van de samenstelling
van ons parlement te trekken. Een dui
delijke meerderheid is niet-christelijk!

1

De lijn van
Balkenende
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Il

Wanneer je de problemen van
Nederland in ogenschouw neemt, zijn
dat niet alleen problemen op sociaal
economisch gebied. Die zijn niet te
onderschatten (economische recessie,
stijging uitkeringstrekkers, groeiend
aantal ouderen), maar de problematiek
is breder. Er is in onze samenleving een
soort leegheid. Er is geen samenhang,
geen samen ergens voor staan. Er is een
trend van ieder voor zich, uiteraard
degenen die daaraan wel werken, niet te
na gesproken. Het respect voor 'mijn en
dijn', het gevoel van veiligheid en het
leefklimaat voor veel mensen in ons
land zijn niet positief. Wat mag je dan
van de overheid verwachten?
Vooral in de regeringsverklaring
(midden juni) heeft B alkenende gepro
beerd een antwoord op dit soort vragen
te geven. Hij roept daarbij zelf de vraag
op: hoe gaan we met elkaar om? Hij
geeft aan dat het kabinet wil investeren
in individuele verantwoordelijkheid en
in meer gemeenschapsbesef. B alkenende
stelt dat de uitslagen van 2002 en 2003
tonen dat de kiezers willen dat de pro
blemen duidelijk worden benoemd en
dat ze effectief worden aangepakt. Hij
wil door een voortvarende aanpak van
de problemen het vertrouwen doen toe
nemen. Dat betekent tegelijk een beroep
op draagvlak in de samenleving: leg de
verantwoordelijkheid niet alleen bij de
overheid, maar ook bij de burgers en bij
de samenleving. Het Hoofdlijnenak
koord van mei 2003 heette niet voor
niets: meedoen, meer werk, minder regels.
Het kabinet roept op tot matiging in
allerlei uitgaven (salarissen publieke sec
tor, matiging uitkeringen, hogere eigen
bijdragen in de zorg). Balkenende vindt
die keuze onontkoombaar. Zonder dui
delijke keuzen is er voor het land geen

weg omhoog naar economisch herstel.
Dat vraagt ook om herbezinning op
de rol van de overheid. B alkenende ziet
de overheid niet reageren op elk inci
dent, op elk ongemak. Minder regels
moeten meer ruimte bieden aan burgers
en organisaties. B alkenende geeft daar
bij voorbeelden van scholen en gemeen
ten. Wanneer de overheid de kaders
stelt, kunnen scholen, besturen, ouders,
onderwijsgevenden en leerlingen zelf de
inrichting vorm geven. Wanneer het rijk
de kaders stelt voor de invulling van de
ruimte (waar woonwijken, waar wegen
etc.), kunnen provincies en gemeenten

zelf die kaders invullen. En dat hoeft
niet overal op dezelfde manier.
B alkenende stelt vervolgèhs dat de
overheid richting moet geven, maar de
samenleving niet maakt. D at doen de
burgers door de manier waarop ze met
elkaar omgaan, aldus de premier. Hij
zegt dan: 'Een samenleving ontleent
haar kracht aan fundamentele waarden
en normen. Het kabinet wil daar con
creet aan bijdragen.'
B alkenende rondt af met een motive
ring dat werkelijk sociaal beleid op dit
moment een krachtig hervormingsbeleid
vraagt. Hij geeft aan dat dat perspectief
biedt voor allen nu en in de toekomst.
Hij zegt dan: het kabinet kiest voor de

weg omhoog,

Een lege huls?
Veel van wat de premier zegt, klinkt
gereformeerden bekend in de oren. Een
overheid die de eigen beperkingen en
grenzen aangeeft, is een voor gerefor
meerden herkenbare rol voor de over
heid. Een nadrukkelijk beroep op de
eigen verantwoordelijkheid van mensen
en organisaties klinkt eveneens goed.
Een overheid die die ruimte voor onder
wijs en medeoverheden bepleit door
minder nauwkeurig en gedetailleerd te
regelen en meer aan de verantwoordelij
ken zelf over te laten, is een prima
insteek. Ongetwijfeld zal het geld dat
erbij hoort, een apart probleem zijn.
B alkenende presenteert zijn verhaal
met overtuiging en met elan. Maar ook
hij zal beseffen dat zijn verhaal iets mist.
Noch in het hoofdlijnenakkoord noch
in de regeringsverklaring klonk het
besef door, dat de beperkingen van de
mogelijkheden van de overheid en van
die van de samenleving eveneens naar
voren komen in de erkenning dat er een
God is die hemel en aarde schiep en
regeert, elke dag opnieuw.
Hiervóór hebben we enkele keren de
keuze van het kabinet voor de weg
omhoog gecursiveerd. Die weg omhoog
is immers tegelijk een weg van biddend
opzien. Je geeft aan waar je het vertrou
wen op zet om uit de problemen te
komen. En dan is het verdrietig dat een
gereformeerd premier niet verder komt
in de regeringsverklaring dan dat de
weg omhoog de weg is naar het omhoog
van het economisch herstel. Uiteraard is
economisch herstel van belang, maar de
echte weg omhoog heeft een andere
dimensie. En natuurlijk zullen de part-
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ners VVD en D'66 dat niet gezegd wil
len hebben. Maar wanneer een kabinet
van CDA en PvdA niet tot stand komt,
onder andere omdat het 'in de chemie
van mensen' niet goed klikte, zal toch
elk lid van het kabinet weten dat de
'chemie' van een christenpoliticus
gevormd wordt door de erkenning van
Gods almacht. De weg omhoog is dan
de blik omhoog, waar verwacht ik het
van? Van Wie verwacht ik het? Door
daar niets over te zeggen, bevestigt de
premier met zijn kabinet de leegte van
deze samenleving. De oplossing wordt
gezocht in economisch herstel, in onder
wijs en deelname aan de samenleving,
aan politieke vernieuwing. Uiteraard
zijn dat belangrijke zaken, maar het zijn
middelen die ingezet worden om een

1
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hoger gelegen doel te bereiken. En dat
doel zal voor de christelijke politiek
altijd een diepere dimensie hebben dan
economisch herstel en welvaart nu.
In de week van de regeringsverkla
ring werd ook een discussie gevoerd over
de politieke grondslag van Europa. Een
grote Kamermeerderheid verwierp daar
bij de wens van de drie christelijke frac
ties om in die Europese grondslag een
verwijzing naar het christendom op te
nemen. Toen had Balkenende wel de
moed om daarvoor op te komen.
Daarom is naast veel wat waardering ook van christenen - oproept in het
optreden van dit kabinet in de huidige
problematiek en in de huidige politieke
context, dit ontbreken van een christe-

lijk getuigenis een gemiste kans. Het is
zwakte van een minister-president en
van de grootste regeringsfractie om dat
- in bescheiden mate - aan het staats
hoofd over te laten op Prinsjesdag.
Naast meedoen, meer werk en minder
regels zou meer christelijk lefin deze
samenleving een persoonlijke opdracht
voor alle christelijke politici moeten zijn.
Zou daar geen getuigenis van uitgaan?
En dat geldt ons allen: bid voor konin
gin en ministers, bid voor de kamerle
den en voor allen die ons besturen.
Bid voor dit volk:

Tot God wilt u begeven!
Zijn heilzaam woord neemt aan!
Als vrome christen leven,
't zal hier haast zijn gedaan!

In Uw licht zien wij
het licht
Jaarlijks houden de gereformeerde
studentenverenigingen hun Paas
congres. De VGS uit Utrecht orga
niseerde dit jaar het congres, dat
gehouden werd van 6-8 maart i n
Helvoirt. Het thema - jaarlijks geza
menlijk door de studentenverenigin
gen bepaald - was 'bijbelse herme
neutiek'. Of: 'Op weg naar Emmaüs.
De Bijbel in het licht'.
In dit artikel wil ik u een impressie
geven van dit congres aan de hand

matiek is het uitgangspunt. U ziet, dat
is veel breder dan 'hermeneutiek'. Dit
congres wil dan ook ruimte bieden om
aan de slag te gaan met het bredere
vraagstuk van 'geloven in de 21"e eeuw'.
Vragen die ten grondslag liggen aan dit
congres, zijn: schiep God de aarde in zes
dagen?; leefde Jona drie dagen in de
maag van een zeemonster?; gelden de
oud- en nieuwtestamentische aanwijzin
gen inzake homoseksualiteit voor ons?;
enz.

van de congresbundel. De lezingen
zal ik kort aanstippen, maar moet
ik helaas laten liggen omwille van

De bundel

de ruimte.1

Het thema
Het thema van dit congres, herme
neutiek, wordt in de bundel beschreven
als een 'hype'. Er ontstaat steeds meer
'de behoefte de kloof tussen de wereld
van de bijbel en deze tijd te overbrug
gen'. Verder vinden velen - onder wie
ook studenten - het steeds moeilijker om
van de Schriften met artikel 5 NGB te
belijden: 'zonder in enig opzicht te twij
felen geloven wij alles wat de bijbelboe
ken bevatten.' Deze spanning en proble-

Het is leuk om jaarlijks de congres
bundel te ontvangen. Deze is mooi uit
gegeven en er wordt duidelijk veel werk
gestopt in de vorm en inhoud ervan. Zo
ook dit j aar. Toch raakte ik steeds min
der enthousiast bij het lezen van de arti
kelen. Maar eerst zal ik - kort - de
inhoud van de bundel weergeven.
In de inleiding op de bundel wordt
gesteld dat voor de studenten 'de bijbel
als gezaghebbend' aanvaard kan wor-
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den, als bovengenoemde vragen abstract
blijven. Sommige studenten zullen de
neiging hebben om een nuancering bij
artikel 5 aan te brengen, zeker als de
vraag volgt of ' dan ook alles letterlijk én
historisch genomen dient te worden.'
Dit congres gaat dus over het uitleg
gen van de Schrift in deze tijd.
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Geschiedenis van de
bijbelse hermeneutiek

·

In de tweede bijdrage van de bundel
wordt een overzicht gegeven van de
'geschiedenis van de bijbelse hermeneu
tiek'. Daarin wordt gesteld dat al sinds
het ontstaan van de Bijbel mensen bezig
geweest zijn met het uitleggen van de
Bijbel. Deze beschrijving van de
geschiedenis van de hermeneutiek
begint dan ook bij de oude Grieken en
eindigt in onze tijd. Het is een aardige
beschrijving.
Jammer is alleen dat de schrijver niet
ontdekt heeft (althans het blijkt niet uit
zijn artikel) dat in de Bijbel zelf al men
sen, gedreven door Gods Geest, de
Schriften uitlegden. Deze bijdrage was
dan ook rijker en fundamenteler geweest
als de schrijver daar begonnen was. Dan
word je ook direct geconfronteerd met
de principes van schriftuitleg. Je ziet bij
voorbeeld hoe Jezus en de apostelen
omgingen met de Schriften. Je ontdekt
zo ook hoe fundamenteel de stelregel 'de
Schrift is haar eigen uitlegster' is.
Wat ik ook mis - en dat over de hele
linie van de bundel - is een normatieve
toetsing; in dit geval van de gegevens
die uit de geschiedenis van de herme
neutiek naar boven komen. Nu weet ik
dat dit niet populair is, maar het is wel
belangrijk. Je leert zo leven zoals de
Here dat wil; ook in de omgang met
zijn Woord. Zo wordt er over de ver
schillende inspiratieleren (mechanisch,
organisch enz.) geschreven, maar ner
gens volgt een beoordeling. En toch is
dit belangrijk als je met de Bijbel
omgaat. Wat belijd je van de Bijbel? Is
hij van kaft tot kaft het geïnspireerde
Woord van God? Of moeten we het
Woord van God in de Bijbel zoeken?
Enzovoort.

Betekenis van de Bijbel
De volgende bijdrage, 'Geloof, waar
heid en leven', gaat over 'de concrete
betekenis van de bijbel voor mensen in
deze tijd'. In dit artikel wordt een
poging gedaan om te zoeken naar hoe
'de bijbel toegepast kan worden in het
eigen leven en van daadwerkelijke bete
kenis kan zijn'. 'Ook al willen mensen
in deze tijd geloven in de waarheid van
de bijbel, dan kunnen zij dit niet omdat
zij de bijbel niet kunnen toepassen in
hun eigen leven. Er is een kloof tussen
de wereld van toen [de tijd van de Bij-
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Conferentieoord waar het Paascongres plaatsvond

bel] en de leefwereld van nu.'2 De con
clusie van deze bijdrage is 'dat de bijbel
alleen waar kan zijn, en dus betekenis
heeft, voor mensen in deze tijd als de
verhalen van de bijbel daadwerkelijk ver
bonden kunnen worden met de levens
verhalen van de postmoderne mens.'
Deze bijdrage stikt van de woorden:
'niet relevant', 'aanspreken', 'mensen
kunnen weinig met' en 'ieder zijn eigen
waarheid', als het gaat over de Bijbel en
de betekenis van de Bijbel.
Er wordt in dit artikel veel gesteld,
maar weinig bewezen. Bijvoorbeeld:
'Binnen een modernistische cultuur
vond een rationalisering van het geloof
plaats, waarbij ervaring van minder
belang werd geacht.' Het is inderdaad
populair om zo te denken. Maar was dit
ook echt zo? En waaruit concludeer je
dat?
Er wordt veel geput uit filosofische
boeken. Wat niet in dit artikel voor
komt, is een antwoord uit de Bijbel zelf.
Wat zegt Gods Woord zelf dat het wil
betekenen in ons leven? Neem bijvoor
beeld Psalm 119, die zingt over de bete
kenis van 'uw woord' voor het leven van
de gelovige: het is 'een lamp voor mijn
voet en een licht op mijn pad' (vers
105). En hoe er in de Schriften wordt
geschreven dat we met de Zoon van
God te maken hebben, als we de Schrif
ten lezen.3
Verder doen de citaten ook sterk
denken aan het rapport Goo MET ONS,
dat ook sprak over een relationeel waar
heidsbegrip (iets is pas waar, als ik het
als waar ervaar, als het 'klikt').4 Als je
deze stelling onderschrijft, zou ik graag

van een aanstaand acadeem willen zien
dat hij dit ook fundeert vanuit de Bijbel
zelf.

Leer en leven
In het vierde artikel, 'De bijbel in
leer en leven', gaat het over de vraag hoe
'christenen de bijbel [kunnen] lezen om
het én relevant te laten zijn in ons leven
én recht te laten doen aan de inhoude
lijke kant die ook onmiskenbaar hoort
bij geloven'. Ook dit artikel gaat van de
stelling uit dat geloven vroeger iets ra
tioneels was (zoals te zien in de belijde
nisgeschriften en dogma's) en dat dit nu
niet meer kan. Deze stelling wordt ver
der niet bewezen. M aar er wordt wel
een nieuwe hermeneutiek voorgesteld,
omdat de 'oude' hermeneutiek beperkt
is. Deze hermeneutiek moet niet 'alleen
aansluiten bij ons verstand, maar ook
ruimte bieden aan de wil en het gevoel'.
Dit kan door bewust te zijn van 'de
menselijke factor in de tekst via de
auteur en de toepassing ervan'. 'Het is
beter om vanuit de intentie van de tekst
te zoeken naar de boodschap.'
Deze 'nieuwe methode' wordt geïllu
streerd aan de hand van ds. J.J.T. Doe
dens' uitleg van Genesis 1.5
De schrijver weet het blijkbaar alle
maal goed. Hij poneert veel, maar
bewijst niet. Ik denk dat hij verbaasd
zou zijn als hij gewoon eens rustig wer
ken van Van Bruggen, Ridderbos, Cal
vijn en Greijdanus ging lezen. Voordat
je de 'oude' hermeneutiek wilt verbete
ren, is confrontatie met deze 'oude' her-
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meneuten noodzakelijk. Van een gere
formeerd acadeem mag je dat verwach
ten.

Literatuurwetenschap
Dé volgende bijdrage heeft de titel:
'De bijbel op de literaire dorsvloer'. De
schrijfster ziet 'de exegeten ... als een
gezelschap bezorgde en haast betutte
lende bemoeials'. Ze stelt voor de Bijbel
op een 'literatuurwetenschappelijke
manier' te benaderen. Een gedicht van
Ida Gerhardt over Psalm 46 wordt als
voorbeeld gegeven. Zij ging 'heel miniti
eus naar de tekst kijken, op woordni
veau, op regelniveau' enz. Is dit dan
nieuw? Kijk bijvoorbeeld in de KORTE
VERKLARING DER HEILIGE SCHRIFT op
HET BOEK VAN DE PSALMEN.

Eindelijk thuis
Ten slotte nog een recensie en reflec
tie op het boek EINDELIJK THUIS van Pie
ter Nouwen. Het is een mooi verhaal,
waarin gezocht wordt naar de betekenis
van dit boek voor ons.
Er volgt ook een interview met Nor
mann Viss. Hij is ex-zendeling. Viss
kon 'de boodschap van de bijbel niet rij
men met de dagelijkse praktijk' en heeft
'de bijbel op een andere manier leren
lezen'. Wat wij van dit interview moeten
. leren, is mij een raadsel.

De lezingen
Zoals gezegd moet ik de lezingen
laten liggen in dit artikel. Het zou zeer
de moeite waard zijn om ze te bespre
ken. Dr. G. Dekker en dr. G. Buijs
beantwoordden in een tweeluik de vraag
'Welke vragen hebben we en waarom
hebben we die?' De eerste beant
woordde deze vraag vanuit godsdienst
sociologisch perspectief en de tweede
was gevraagd om vanuit zijn filosofische
achtergrond te reageren. Vervolgens ver
zorgde dr. A. van der Dussen 'Een inlei
ding in de stand van zaken binnen de
hedendaagse hermeneutische weten
schap'. De achterliggende vraag was:
'hoe ziet een bijbels verantwoorde her
meneutiek eruit?' De spits van zijn ver
haal ging over 'koninkrijksethiek'. Mr.
H.P. Medema sloot de rij met een lezing
over 'Hoe luisteren we vandaag naar
Gods Woord?'
Juist in de bespreking van de lezin-
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gen kan aangetoond worden dat de stu
denten niet klakkeloos meegingen met
de hierboven besproken bundel. Met
name de lezing van dr. Van der Dussen
en zijn 'koninkrijksethiek' ontmoette
veel weerstand.

Teleurstelling
U merkt dat ik teleurgesteld ben
over de bundel. Ik had namelijk gehoopt
op een diepgaande analyse en confron
tatie met onze eigen traditie en een ana
lyse van de tijdgeest. Wat ik in de bun
del las, was eerder een distantie ten
opzichte van de eigen traditie en het
afschilderen van deze traditie zonder
zich ermee te confronteren en in die tra
ditie te gaan staan. Er wordt veel gere
deneerd vanuit de problemen en de
kloof. Wat ik echt miste, was een studie
naar wat de Bijbel zelf zegt over 'herme
neutiek'.6
Als men bij de Bijbel begint, zal het
ook geen 'denkfout' blijken te zijn dat
een gelovige 'voordat de bijbel ook maar
open gaat', positie moet bepalen 'inzake
de Schriftvisie waarmee men gaat lezen' !
Alleen al de keuze of je de Bijbel gelovig
of ongelovig leest, of dat je belijdt dat de
Schrift een boek van mensen of het
geïnspireerde Woord van God is, is
bepalend voor het lezen en begrijpen
van de Bijbel. Nee, we mogen de Bijbel
niet 'menselijke harnassen' opleggen,
maar positie moet bepaald worden! Het
is een geloofipositie! Deze positie belem
mert het spreken van de Schrift niet,
maar opent of sluit haar wel.7
Dit punt is volgens mij fundamen
teel als het gaat om onze omgang met
de Schrift. Ik kwam het niet tegen in de
bundel. Evenals onze zondige aard en
beperkte verstand, waardoor wij Gods
Woord soms niet begrijpen en het duis
ter voor ons lijkt.8 Deze zaken zijn bepa
lend bij het uitleggen van de Schriften.
Dankbaar zijn we dat uit de besprekin
gen van de lezingen duidelijk werd, dat
de bundel geen algemeen standpunt van
de gereformeerde student is.
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denten overigens wel. Wat mij opvalt, is
dat veel studenten ontheemd en verward
zijn. Ze zoeken en weten het vaak niet
meer. Vaak omdat ze geen heldere ant
woorden krijgen en niet toegerust wor
den vanuit de Schrift zelf. De insteek is
dan ook vaak, dat de mens vragen stelt
aan de Schrift, in plaats van het gelovig
luisteren naar de stem van de Here.
Biedt de gereformeerde theologie dan
ook geen betere antwoorden? Volgens
mij wel. Psalm 36 vers 10 zegt: 'In Uw
licht zien wij het licht.' Is dit dan ook
niet Waarheid en een bevrijdend uit
gangspunt?

Drs. S.J Driessen is werkzaam in het
taaltechnologisch onderzoek bij Océ-Tech
nologies en hij is bestuurslid van de BGJ
Noten:
1 Tenzij anders vermeld, citeer ik uit de Paascon
gresbundel 2003 OP WEG NAAR EMMAÜS. DE BIJBEL
IN HET LICHT. Overigens worden de lezingen meestal

na het congres in het blad RAmx gepubliceerd.
2

Vergelijk dit met wat J. van Bruggen zegt op

p. 167v in HET KOMPAS VAN HET CHRISTENDOM.
ONTSTAAN EN BETEKENIS VAN EEN OMSTREDEN BIJBEL,

Kampen 2002.
3

Zie bijvoorbeeld }. Kamphuis, HET HALLEL VAN DE

KINDEREN. DE PLAATS VAN DE KINDEREN IN DE LOF
VOOR GoD, Goes 1994, p. 9; vgl. p. 12, 13 en 201.
4

Zie over dit rapport bijv. 'Er staat geschreven', in:

J. Kamphuis, EEN UITGEMAAKTE ZAAK,
Kampen 1987.
5

Zie J.J.T. Doedens, 'Taal en teken van trouw. Over

de vorm en functie van Genesis l', in: C. Trimp,
WOORD OP SCHRIFT. THEOLOGISCHE REFLECTIES OVER
HET GEZAG VAN DE BIJBEL, Kampen 2002.
6

Ondanks het feit dat dr. S. Greijdanus' ScHRIFTBE

GINSELEN TER SCHRIFTVERKLARING een oud boek is,

biedt het een schat van informatie juist op dit punt.

in de Schriften
zelfzoekt hoe wij de Bijbel moeten lezen, verstaan

Wat opvalt bij Greijdanus, is dat hij

en uitleggen. Graag wil ik ook naar de (Engelse)
boeken van Moisés Silva wijzen, die ingaan op de
'moderne' hermeneutische vragen: GoD, LANGUAGE
AND SCRIPTURE. READING THE BiBLE IN DE LIGHT OF
GENERAL LINGUISTICS, Michigan 1990 en HAS THE
CHURCH MISREAD THE BiBLE? THE HISTORY OF INTERPRETATION IN THE LIGHT OF CURRENT ISSUES,

Ten slotte

Michigan 1987.
7

Zie bijv. J. van Bruggen,

a.w.,

p. 80v en 192v, over

vermeende 'neutraliteit' in het besruderen van de

Ik moet gaan afronden en doe dat
met het beantwoorden van de vraag of
dit congres mij 'geestelijk' en 'intellectu
eel' heeft toegerust. Ik moet helaas ont
kennend antwoorden . . .. De bundel en
de lezingen hebben mijn geloof niet ver
sterkt. De gesprekken met diverse stu-

Bijbel.
8

Een van de sprekers, dr. G. Buijs, zei tijdens zijn

lezing dat hij dit ook gemist had in de bundel.

213

1
Beleef de rij kdom
Nader Bekeken juli/augustus 2003

Een tijd geleden heb ik i n het kader
van 'gemeentebreed' iets mogen
schrijven over het gebruik van
de formulieren. Ontstaan vanuit
de historie en bedoeld om ons te
onderwijzen verplichten we onszelf
als kerken ook vandaag nog steeds
tot het gebruik ervan. Maar is dat
nodig? Is bijvoorbeeld het zgn.
'lange' formulier voor de viering
van het heilig avondmaal door z'n
lengte niet erg uit de tijd? En kun
nen feestelijke gebeurtenissen als
de bediening van de doop en de
bevestiging van de ambtsdragers
niet zonder zware uiteenzettingen
van doop en ambt? Past de formeel
klinkende kerktaal uit de formulie
ren nog wel bij de spiritualiteit en
de spontaniteit van vandaag? En
heeft het leerstellig karakter ervan
de goede plaats van de symboliek

Rijkdom

niet verdrongen? Op deze, waar
schijnlijk herkenbare vragen, wil
ik in onderstaande bijdrage graag
kort ingaan.

Erediensten omschrijven we graag
als de 'ontmoeting' tussen de Here en
zijn gemeente. De Here zoekt dat ook.
Hij beveelt in de oude bedéling tot hei
lige samenkomsten, tot sabbatsdienst en
feestelijke vieringen. En de christelijke
gemeenten houden daaraan later zoveel
mogelijk vast, hoeveel er ook vervuld en
daarom anders geworden is. In de voor
schriften voor veel van die vieringen valt
op dat de Here erop uit is, dat er kennis
wordt overgedragen. Er wordt weten
schap gevraagd van de grote daden en
de onpeilbare liefde van de Here. De
omgang met Hem, ook de beleefde en te
ervaren omgang, wordt gevoed door
openbaring. Dat is niet zo'n wonder
ook. Aan feesten, samenkomsten en
offers zonder meer heeft de Here geen
behoefte (Ps. 50). Het gaat om het feest
van de ontmoeting met Hemzelf (Ps.
63). Om het hart dat Hem toebehoort.
Om het lofoffer tot zijn eer.

Dragen we dit over naar de formulie
ren, dan wordt het feest van bijvoor
beeld de doop toch aanmerkelijk ver
diept, als we Gods Vaderhand zich
mogen zien uitstrekken over het jonge
leven. Juist omdat we eerst te horen heb
ben gekregen dat dat jonge leven aan
het eeuwig oordeel onderworpen zou
zijn, als het niet in Christus geheiligd
was. D at spréékt dan van genade, van
liefde en verbondstrouw.
En de blijdschap op de zondag
waarop Christus ambtsdragers schenkt,
zou kunnen verbleken als de wetenschap
er niet meer is dat de verhoogde Hei
land zijn kerk niet in de steek laat, maar
haar middels ambtsdragers leidt en
bewaart. Hoe zou bijvoorbeeld het mor
gengebed (Gez. 38) gebéd kunnen zijn,
als we er geen nota van hadden gekre
gen dat het om gaven van de Kerkvorst
zelf gaat?

Zo leidt ook het avondmaalsformu
lier je bij de hand en overtuigt de Geest
van zonde, om de verzoening in Chris
tus ook werkelijk te kunnen vieren. Er is
juist met het oog op de goede plaats van
de spiritualiteit in de eredienst en van
wege de herleefde belangstelling voor
symboliek alle reden om het zgn. 'lange
avondmaalsformulier' niet al te haastig
te vervangen voor kortere alternatieven.
De pastoraal tere en geduldige wijze
waarop je als gelovige komt van de belij
denis van Psalm 51 tot de vreugde van
Gezang 14, maakt dat er nog altijd een
diepe dankbaarheid mag bestaan over
juist dit formulier. Wie aandachtig mee
leest, kijkt met andere ogen naar het
brood dat gebroken wordt: beleefde rijk
dom!
En zelfs maatregelen als de afsnij
ding en de wederopneming van leden
van de gemeente zijn zo diepingrijpend,
omdat er kennis wordt gegeven van de
sleutelmacht. Dan krijgt de bezorgdheid
over de afsnijding echt vorm en mag de
vreugde over de wederopneming iets
laten zien van de eeuwigheid.
Ten slotte het formulier voor het
huwelijk als een instelling van God en
niet van mensen, doet bruidspaar en
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gemeente nog eens stilstaan bij de
opdracht die dit geschenk mag inhou
den. In een cultuur van louter zelfreligie
mogen gelovigen zich door de Here aan
elkaar verbónden weten. Dergelijke
woorden zijn in een tijd als de onze
onontbeerlijk geworden voor de echte
spiritüaliteit in huis- en slaapkamer, als
handen zich samen vouwen en knieën
tegelijkertijd gebogen worden.

Niet vluchtig
Lange formulieren met hun leerstel
lig karakter passen inderdaad niet meer
in een tijd en een cultuur die ook wat
betreft de beleving van het vluchtige
leeft. Ook in die zin kent de kerk haar
vreemd'lingschap. Zij beleeft namelijk
haar spiritualiteit niet als vluchtig. Dat
kan ze niet. Omdat haar spiritualiteit
zich op de Eeuwige richt. Vanwege een
dagelijkse relatie van hart tot hart.
Trouw tot over het graf. Gericht op de
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Ene en de ander en niet op zichzelf.
Juist om deze gelovige als mens van
zijn tijd, midden in een postmoderne
cultuur van individualisme en vervreem
ding van het vertrouwde te bewaren,
zijn onze formulieren eens en te meer
een onopgeefbare rijkdom. Heeft trou
wens Satan in welke tijd dan ook nage
laten Gods volk van Gods daden te ver
vreemden om hen op te laten gaan in de
tijdgeest en de wereld? Toen opa niet
meer vertelde, hielden de Paschavieringen op. Toen de priesters niet meer
overdroegen, bracht de hostie slechts de
kerk. Maar toen het Woord weer klonk,
richtten gelovigen zich op het offer van
Christus als de enige grond van hun
heil. En met die kennis doorstonden zij
wurgkoord en brandstapel. Over bele
ving gesproken!
Eredienst is ontmoeting. Ontmoe
ting met de Here, wiens daden ik mag
kennen en prijzen. En elke keer, als ik
daar onderricht in krijg, wakkert dat

beurtelings mijn bewondering, mijn
blijdschap, mijn berouw en tranen van
spijt en mijn aanbidding aan. Ik heb dat
nodig. Want tijd en cultuur werken mij
tegen. Proberen mij mee te slepen in het
vluchtige en gevarieerde.
Maar belangrijker nog dan de dank
baarheid vanwege deze voortdurende les
en oproep is, dat de Here in zijn zorg en
trouw niet als vluchtig te boek wil staan.
Zo niet met mij om wil gaan. En zo ook
niet geëerd en gediend wil worden. Een
gemeente die alleen maar leeft van en
bij symboliek en gemeenschapsbeoefe
ning, verschraalt niet alleen qua kennis,
maar ondermijnt de troon van God (Ps.
22) door de lofzang van zijn inhoud te
beroven.
Formulieren met een leerstellig
karakter. Zo bij de tijds als wat. Beleef
de rijkdom!

Aandacht voor
Israël
Israël houdt - met name na de
stichting van de staat Israël - niet
alleen politiek de aandacht op zich,
ook theologisch is er nog a ltijd veel
rond Israël te doen. Een stroom
van publicaties is de tweede helft
van de vorige eeuw op gang geko
men, waaraan niet het minst het
onbegrijpelijke lijden van Joden in
de holocaust heeft bijgedragen. Al
zijn er uitzonderingen, in de meeste

poging doet om de betekenis van Israël
voor de hele theologie aan te geven. Wie
het Oude Testament als heilige Schrift
serieus neemt, moet theologisch over
Israël nadenken. Te zeer vergeet men
dat onze God de God van Israël is. Het
is belangrijk om van het boek van Van
de Beek kennis te nemen, omdat hij een
wel heel eigen weg gaat in de weerbar
stige vragen waarvoor Israël ons met
zijn geschiedenis stelt.

dogmatische handboeken krijgt
Israël slechts een marginale behan
deling. Wanneer het aan de orde

Jezus vervult de Schrift

komt, dan meestal als een volk dat
een unieke rol vervulde met het oog
op de komst van Christus. Over het
huidige Israël wordt weinig gezegd.

Dr. A. van de Beek, hoogleraar theo
logie aan de Vrije Universiteit te Amster
dam, verrast ons met een doorwrochte
studie waarin hij Israël echt een plaats
wil geven in de dogmatiek, ja zelfs een

Hoezeer onze God de God van Israël
is, zien wij aan de Messias. Van de Beek
doet niet mee met de modieuze theolo-

Boek van de maand
A. N.

Hendriks

gen die in Jezus niet meer zien dan een
bijzondere joodse rabbi. Krachtig houdt
hij de belijdenis van de vroege kerk
staande, dat wij in Jezus Christus te
doen hebben met de God van Israël.
Het diepste dat van Christus gezegd kan
worden, is dat Hij God in ons midden
IS.

Het moderne bijbelwetenschappelijk
onderzoek gaat vanuit het Oude naar
het Nieuwe Testament. Van de Beek
bepleit de omgekeerde richting. D aarin
gaan de schrijvers van het Nieuwe Tes
tament ons voor. Vanuit wat er met
Jezus gebeurd is, lezen zij terug. Alles
wat door de profeten is geschreven, zal
aan Hem volbracht worden, zegt Lucas
18:31. Jezus is de vervulling van de
Schrift. D at impliceert dat heel het
Oude Testament over Hem spreekt en
vanuit Hem verstaan moet worden. Zijn
weg als Messias doet ons de weg van de
gezalfden in het Oude Testament begrij 
pen. Vooral Saul, de zoon van Kis,
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wordt 'messias' genoemd. Juist aan Jezus
leren we wat er aan Saul zo 'messiaans'
is: de gezalfde is de verlorene, zonder
gedaante of heerlijkheid, hij gaat een
weg die op een mislukking lijkt uit te
lopen. Tegelijk verheldert de geschiede
nis van Saul ook Jezus' weg als Messias:
de Veikorene is de Verworpene, het
loopt uit op de dood.
Van de Beek meent dat wanneer wij
zo de Schriften lezen, het gesprek met
Israël en over Israël gegarandeerd blijft.
Israël is in zijn Messias er steeds bij.
Jezus is de Vervulling van lsraëls heilige
Schrift. Israël is de eerste kring rond de
Messias. Vanuit de gemeenschap met
deze Messias voeren wij met de Joden
het gesprek.

Het lijden
Vanuit de weg van Jezus valt volgens
Van de Beek ook helder licht op de lij
densgeschiedenis van Israël. Die geschie
denis roept zeker na de holocaust
indringende vragen op. Wat de auteur
daarover schrijft, vind ik het meest boei
ende van zijn boek. Het traditionele
antwoord dat Israël lijdt omdat het zijn
Messias gekruisigd heeft, wijst hij als
niet bevredigend af. Hoe verklaren we
dan Israëls leed in Egypte en in de
dagen van Esther? Waarom kregen de
Romeinen geen straf, terwijl zij toch de
eindverantwoordelijkheid droegen voor
· Jezus' kruisiging?
Van de Beek wijst in het spoor van
Tertullianus op Jesaja 53. De profetie
over de lijdende Knecht. Er is het lijden
van de Messias, maar daarmee verbon
den ook het lijden van zijn volk. De
Joden lijden wel door ongehoorzaam
heid, maar hun lijden is wel een lijden
rond de Messias en om de Messias. Als
de Messias lijdt, lijdt zijn eigen volk
mee. Jesaja 53 spreekt over de Messias,
maar tegelijk over de kring van mensen
om Hem heen. Wanneer het gaat om
Israëls lijdensgeschiedenis, dan moeten
we eerst naar Jezus kijken. Als zijn weg
een lijdensgeschiedenis is, dan is ook de
weg van Israël een lijdensverhaal.
Jezus is de Zoon van God. Maar
typerend is voor dit zoonschap het
'overgegeven worden' waarvan Romei
nen 8:32 spreekt. Doordat Van de Beek
de betekenis van de verrijzenis minima
liseert, kan hij het dragen van Gods
oordeel als wezenlijk voor Christus als
de Zoon van God zien. 'Het goddelijk
zoonschap blijkt in de lijdensgeschiede
nis' (p. 95). Juist aan hét kruis is Jezus
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Jeruzalem

de Zoon van God. Vanuit dit zoonschap
van Jezus benadert hij dan wat het
Oude Testament zegt over Israël als
Gods zoon (Ex. 4:22-25). Israël is
daarin zoon van God, dat het om Gods
wil de ganse dag wordt gedood. God
kastijdt zijn zoon. Kind van God zijn
betekent leven met een verterend vuur.
Israël is tot dit lijden uitverkoren. Het
moet God dienen, maar Jozua heeft al
bij voorbaat gezegd dat het dit niet kan
(Joz. 24:19). In het dragen van dit lijden
verheerlijkt Israël de Naam.
Vanuit Jezus' lijden valt er licht op
het lijden van Israël, valt er ook licht op
Auschwitz. Het gaat daar om het lijden
van het volk van de God die zo in de
wereld is: in zijn zoon die lijdt ter wille
van de Naam, in een zoonschap dat
staat in het teken van de dood. De
geschiedenis van Gods zoon is niet
anders dan het verhaal van kruisen,
pogroms en concentratiekampen. Juist
als zoon van God is Israël net als Jezus
veracht en gehaat.
Van de Beek gaat ver in zijn verbin
den van het lijden van Christus als de
Zoon en het lijden van Israël als Gods
zoon. De Joden delen als kring rond de
Messias in diens lijden. Het leed heeft
altijd te maken met schuld. Israël draagt
schuld, omdat het God niet heeft
gediend. Daarom is het lijden geen lot,
maar een oordeel. Tegelijk is er sprake
van een schuld die Israël te boven gaat.
De messiaanse mensen dragen het hele
Oude Testament door ook het oordeel
over de wereld. Geconcentreerd is dit

laatste bij Jezus het geval. Maar ook bij
Israël is er sprake van. De Joden hebben
Christus gekruisigd. Maar juist omdat
zij zonen van God waren, kregen zij het
zwaarder te verduren dan de Romeinen.
En daarin droegen zij ook het oordeel
over de wereld. Zij participeerden in
hun oordeel in het oordeel van de Mes
sias. Van de Beek komt zelfs tot de uit
spraak: 'Het is een verzoenend lijden
zoals het lijden van Christus verzoenend
is' (p. 1 37).
De auteur meent dat vanuit dit alles
'misschien' theologisch iets te zeggen is
over de holocaust. Het is de Joden over
komen omdat zij Gods volk zijn en het
lijden dragen van Gods gezalfde. Daar
bij is dit lijden nooit los te zien van lsra
els eigen zonden. Het heeft Gods gebo
den niet gehouden, zoals Jozua reeds
aankondigde. Verder moeten we zeggen
dat Israël voor zijn overtredingen
'onevenredig zwaar' gestraft wordt. Dat
komt voort uit het feit dat het Gods
volk is. Maar met dit alles is de holo
caust nog niet geheel verklaard. Het lij
den van Israël reikt veel verder dan de
eigen schuld. De holocaust betekent de
ontmaskering van de wereld en de ver
heerlijking van de Naam. De Joden
leden, opdat de wereld zou erkennen dat
God Gód is. Zo heeft de holocaust hen
des te meer gebonden aan hun God!
'Om uwentwil worden wij de ganse dag
gedood', de vreselijke dingen die in
Auschwitz gebeurden, mogen de Joden
zien als daden van vijandschap tegen
God.
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Het beloofde land
I k moet helaas met grote stappen
door het intrigerende boek van Van de
Beek. Toch wil ik niet onvermeld laten
wat hij zegt over het land dat de Here
lsraërbeloofde (vgl. Gen. 12:7; 24:7). Ik
doe dat omdat Van de Beek uiteindelijk
ook uitkomt bij het conflict tussen
Joden en Palestijnen, dat nog altijd de
politieke gemoederen heftig bezighoudt.
De schrijver benadrukt dat 'thora' en
'land' onlosmakelijk verbonden zijn. De
geboden zijn ingebed in het verhaal van
de weg naar de vervulling van de land
belofte. De hele thora is voorbereiding
voor en gericht op het leven van Israël
in het beloofde land. Jozua tot en met
Koningen schetsen het leven in dat
land. Daarbij blijkt dat Israël er nooit
vanzelfsprekend woont. Wanneer Israël
ontrouw aan de geboden is, komt ook
het bestaan in het land onder druk te
staan. Latere profeten verkondigen dat
ongehoorzaamheid tot ballingschap zal
leiden, maar ook dat God zijn volk niet
in de steek zal laten. Dat laatste bete
kent steevast dat er terugkeer komt naar
het land van de belofte. Nergens vinden
wij de gedachte dat Israël ook wel ergens
anders volk van God kan zijn.
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Kanaänieten. Het ging ook met groot
geweld. De oorspronkelijke inwoners
moesten verdelgd worden.

Mag Israël nog geweld toepassen?
Van de Beek stelt: 'Theologisch staat de
vraag zo op zijn scherpst geformuleerd:
kunnen we het Oude Testament hand
haven als canon zonder de radicale con
sequentie van geweld tegen de niet
Joodse bewoners van het land voor onze
rekening te nemen? Uiteindelijk komt
de vraag naar Israël in de christelijke
theologie hierop neer' (p. 340). De
auteur beseft dat in Genesis 15:16 en
Deuteronomium 9:5 een link gelegd

Kritische
kanttekeningen

Israël

Er woont vandaag weer een Israëli
tisch volk in het land! Christenen heb
ben eeuwen de Bijbel gelezen, zonder
dat het hun opviel dat aan Israël het
land was toegezegd. Pas na de Reforma
tie komt daar onder gereformeerden
aandacht voor (de Engelse puriteinen!).
Nu staat Israël al weer jaren op de poli
tieke kaart. Wat betekent deze terug
keer? Van de Beek meent dat wanneer
wij theologisch vasthouden aan de bij
zondere plaats van Israël, wij ook niet
om het land heen kunnen. In het ver
lengde van de belofte aan Abraham is de
huidige staat Israël 'een theologisch
gegeven'.
De auteur ziet de huidige staat Israël
niet als de vervulling van de thora.
Israël woont niet 'van Dan tot Berseba'.
Het hart van het land, Judea en Samaria
ontbreken. Kwantitatief is de staat Israël
niet gelijk te stellen met terugkeer naar
het land van de belofte. Maar kwalita
tief is dat nog minder mogelijk. Want
'terugkeer' is vóór alles bekering, het
doen van de geboden. De staat Israël is
een seculiere staat.
Indertijd gaf God Israël het land.
Maar dat ging wel ten koste van de

rond de Messias. Daarom is het ook de
eerste die moet erkennen dat Hij aan
het geweld is gestorven, en dat het het
geweld moet afzweren in een nieuw
leven met Christus. De huidige staat
Israël is niet een teken dat de landbe
lofte vervuld wordt, maar een manifes
tatie van Israëls ongehoorzaamheid. Het
is niet door God gegeven, maar de
Joden hebben het zich toegeëigend zon
der de gerechtigheid van de Geest.
Christenen hebben hier een grote
verantwoordelijkheid. lsraëls vrede komt
alleen wanneer het zijn Messias vindt.
Maar dat vinden zal er niet zijn, zolang
christenen zich niet van harte bekeren
en zo leven, dat Israël tot jaloersheid
wordt gewekt. Met hun traagheid en
lauwheid houden christenen het conflict
in het Midden-Oosten in stand en blijft
Israël een steen des aanstoots. Pas als de
volheid van de heidenen ingaat, zal
Israël vrede in Christus vinden.

nu

wordt naar de goddeloosheid van de
oorspronkelijke bewoners van het land.
Omdat de maat van hun zonde vol was,
moest Israël korte metten met hen
maken. Maar dit is de visie van 'een
kleine radicale groep'. Historisch onder
zoek heeft uitgewezen dat de verovering
helemaal niet heeft plaats gevonden in
één generatie, zoals het boek Jozua sug
gereert. Maar het zijn wel de teksten van
deze extreme groep die canoniek zijn
geworden. Van de Beek kan het niet rij
men met een God die geen lust heeft
aan de dood van de zondaar. Hoe
komen we hieruit, zonder het Oude Tes
tament bij de schroothoop te zetten?
Van de Beek redeneert ook nu weer
vanuit Christus als de Vervulling van de
thora. Hij heeft het geweld gedragen en
het leven in de vrijheid van de Geest
gebracht. De landbelofte overstijgt het
ceremoniële in de wet van Mozes. Israël
zal in die vrijheid moeten leven en dan
ook het land ontvangen als een ge
schenk van God. De nieuwe orde van
Christus is: 'Niet door kracht, noch
door geweld, maar door mijn Geest zal
het geschieden.' Israël is de eerste kring

Er staat veel in het boek van profes
sor Van de Beek. Veel dat verhelderend
is, ook veel dat om tegenspraak roept.
Zeer te waarderen is dat Van de
Beek zoveel moeite doet om Israël theo
logisch te plaatsen. Het doet goed de
auteur te horen pleiten voor een lezen
van het Oude Testament vanuit Chris
tus. Ik noteer dankbaar dat de auteur
Jezus belijdt als de Zoon van Israëls
God. Dat is wat anders dan het spreken
van H.M. Kuitert over Jezus als een bij
zondere Jood. Maar ik heb er grote
moeite mee wanneer Van de Beek het
zoonschap van Christus getypeerd ziet
door het dragen van het oordeel. Hij
doet daarmee geen recht aan de beteke
nis van de verrijzenis en miskent dat
Paulus schrijft dat Jezus juist door zijn
opstanding verklaard is Gods Zoon te
zijn in kracht (Rom. 1:4). Tot de opge
stane Heer zegt dan ook Tomas: 'Mijn
Here en mijn God' (Joh. 20:28).
Doordat Van de Beek zo het zoon
schap en het messiasschap van Jezus
interpreteert, heft hij ten onrechte Saul
als de gezalfde op het schild ten koste
van David. Het komt mij voor dat van
uit Christus niet Saul op de voorgrond
gesteld moet worden, maar David. De
Messias wordt niet naar Saul genoemd,
maar wel naar David (vgl. bijv. Ez. 34:
23). Wanneer Van de Beek hier niet zo
eigenzinnig met de Schrift was omge-
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gaan, had hij er misschien ook oog voor
gehouden dat er over de messianiteit
meer te zeggen is dan het dragen van
het oordeel. De profetie van Jesaja 53
(de lijdende Knecht) is gevat in de gou
den lijst van verhoging (vgl. Jes. 52: 1 3 ;
53:10).
Ilè heb er respect voor dat Van de
Beek probeert het lijden van het Joodse
volk theologisch te verhelderen. Maar ik
kan niet meegaan met zijn verklaring
van dit lijden. Ik geloof er niets van dat
Israël tot lijden is uitverkoren. Wanneer
het gaat over lsraëls verkiezing, horen
wij heel andere dingen (vgl. Deut. 7:6;
14:2). Ook is niet vol te houden dat dit
lijden gevolg was van de onmogelijke
positie waarin Israël verkeerde: wonen
bij een 'verterend vuur', een God die
alles vraagt. God gaf juist de dienst van
de verzoening om dit mogelijk te
maken. Daarbij was er zijn heiligend
werk. Het 'heilig zult gij zijn' rustte op
het 'Ik ben de HERE, die u heilig' (Lev.
20 :8; 22:32). Wat Jozua zegt (vgl. Joz.
24: 19), is niet de tekening van een situa
tie waartoe Israël gedoemd is, maar een
waarschuwing aan Israël om niet licht
vaardig te denken: wij kunnen het alle
maal wel!
Vanuit Christus' Zoon-zijn tekent
Van de Beek ook Israëls zoonschap met
donkere kleuren. Het komt me voor dat
het Oude Testament anders spreekt.
Lees alleen maar hoe rijk Mozes in Deu
teronomium 32 Gods zorg voor zijn
zoon Israël bezingt, en wat een toe
komst de Here zijn kinderen belooft,
wanneer zij in zijn wegen gaan (Deut.
28:1-14). Als Gods zoon zou Israël
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gesteld worden 'tot een hoofd en niet tot
een staart', ja de belofte klonk: 'gij zult
enkel opgaan en niet neergaan.'
Ik begrijp niet hoe Van de Beek kan
zeggen dat ook het lijden van Israël ver
zoenend is en dat het participeerde in
het oordeel van de Messias. Hij baseert
zich op een aanvechtbare exegese van
Jesaja 53, miskent dat mensen enkel
voor hun eigen zonden worden gestraft
(vgl. Ez. 18 :20) en doet tekort aan Hem
van wie alleen gezegd wordt dat Hij het
Lam van God is dat de zonde van de
wereld wegneemt (Joh. 1 :29).
Van de Beek honoreert te weinig dat
wat van Israël eeuwenlang gold, nu van
toepassing is op de kerk van het Nieuwe
Testament. Zij vormt nu het volk van
'de heiligen', 'de geliefden', 'de uitverko
renen' en 'de geroepenen' (vgl. Rom. 1 :
7; 1 Tess. 1 : 4; 2 Tim. 2:10; 1 Kor. 1 :2) .
Wat eertijds Israël mocht zijn, is nu de
gemeente: een uitverkoren geslacht, een
koninklijk priesterschap, een volk Gode
ten eigendom (1 Petr. 2 :9).
De Joden zijn niet meer Gods uitver
koren volk. Wat niet betekent dat de
Here niet meer denkt aan het verleden
en dat Hij zijn oude volk afgeschreven
heeft. Paulus leert ons in Romeinen 1 1
dat er nog een open deur voor Israël is
als het volk 'dat Hij tevoren gekend
heeft' (vers 2).
Het lijden van de Joden blijft ons
voor vragen stellen. Wij kunnen het niet
simpel verklaren vanuit het 'Zijn bloed
kome over ons en onze kinderen!' (Mat.
27:25). Latere generaties dragen niet
mee de ongerechtigheid van hun vade
ren, leert Ezechiël 18 :20. We mogen

misschien wel zeggen dat de lijdensge
schiedenis van het Joodse volk laat zien
hoezeer God nog met dit volk bezig is.
Tegelijk vergeet ik niet dat hier ook op
andere aspecten gewezen kan worden.
Omdat Israël niet meer het uitverko
ren volk van God is, gaat wat Van de
Beek schrijft over de landbelofte, niet
op. Nergens komt het Nieuwe Testa
ment daar voor het Joodse volk op
terug. Integendeel, de erfenis is nu Gods
koninkrijk (Mat. 25:34; Gal. 5:21), de
nieuwe aarde (Mat. 5 :5), het nieuwe
Jeruzalem (Op. 21 :7) . Naar dat 'land' is
het volk op weg waarop God 'van meet
aan bedacht geweest is' (Hand. 15: 14).
Een volk, bestaande uit 'de volheid der
heidenen' (Rom. 1 1 :25) en uit het 'over
blijfsel naar de verkiezing der genade'
van Israël.
Ik waardeer dat Van de Beek Israël
ook theologisch op de kaart wil zetten.
Wij mogen Gods oude volk niet verge
ten. Wat Paulus schrijft in Romeinen 91 1 , zal ons steeds weer tot het gebed
voor de bekering van Joden moeten
dringen. Ik leerde van Van de Beek dat
het ons ook kritisch doet kijken naar
ons leven. Zijn wij christenen die Joden
tot jaloersheid wekken? Maar de manier
waarop professor Van de Beek Israël op
de kaart zet, roept tegenspraak op.
N.a.v. : A. van de Beek, DE KRING OM
DE MESSIAS. ISRAE.L ALS VOLK VAN DE LIJ
DENDE HEER, Zoetermeer 2002, 453 p.,
ISBN 90 2 1 1 3 897 2. Prijs € 25,-.

Binnenkort verschijnt:
Gegrepen en gedreven
door G.j

van

Middelkoop

Wat betekent het eigenlijk dat we gereformeerd zijn en waarom zouden we
dat blijven?
Dat is, heel kort geformuleerd, de vraag waarop dit boekje antwoord wil geven.
De geschiedenis van de vrijgemaakte Gereformeerde Kerken wordt hier bekeken
vanuit het perspectief, dat zij hebben willen blijven bij de Schrift in haar volle
breedte en diepte en daarom wilden vasthouden aan de gereformeerde belijdenis.
Die positiekeus krijgt reliëf, wanneer we deze geschiedenis plaatsen tegen de ach
tergrond van de vroegere historie en in de brede context van de tweede helft van
de twintigste eeuw. Die positiekeus vraagt vandaag om een weldoordachte en diep
overtuigde bevestiging door ons, als we ook gereformeerd willen blijven geloven in
de eenentwintigste eeuw.
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DE ZIEKE MAN
Nadat de zieke man,
zowat vier jaren door,
door iedereen was verwend geweest,
door iedereen zacht behandeld
en zacht was aangesproken, en
gewassen en in bed gelegd,
gekrabd, in bed gelegd, geraden,
gestreeld, gelaxeerd, in bed gelegd,
en iedereens zachte wil, vier jaren,
tot eigen heil had ondergaan daar sloot hij opééns
zijn kasten, laden, ramen, deuren;
en op de buitenkant van iedere deur
plakte hij een p apier,
waarop hij had geschreven:
Iedereen kan verrekken,
Ik ook.
E. du Perron
Uit: PARLANDO 1930

Kort commentaar:
Medelijden kan te erg worden.
Deze zieke is de vertroeteling moe.
Dat is ook een (vaak vergeten) kant van het langdurig hulpbehoevend zijn.
Ik las dit vers onlangs voor aan een steeds meer van zorg afhankelijke broeder.
Het gaf hem de nodige pret. Hij zei: "Ik herken het wel, maar ik ben maar
wát blij met de zorg van de broeders en zusters."
Gaaf, zo'n reactie!

G. Slings

Gedicht
-
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Plaatselijke
kerkelij ke eenheid
en kerlCverband
De kop van dit artikel verbindt twee
begrippen die voor het besef van steeds
minder mensen een logische of zelfs
wensdijke verbinding is. Dat speelt een
grote rol in het Samen-op-Wegproces.
Maar ook in het proces van de lande
lijke en plaatselijke samensprekingen
GKV-CGK-NGK. Beide processen
komen ter sprake in een opiniërend arti
kel in CV KOERS {juninummer, p. 18v).
De mening van de CGK-hoogleraar dr.
H.J. Selderhuis wordt daarin gevraagd
en dat naar aanleiding van opmerkingen
van de hervormde dr. H. de Leede. Het
artikel begint zo:

"Het beleid van landelijke kerkelijke
samensprekingen dreigt een fiasco te wor
den, " meentprof dr. H.]. Se/derhuis. Hij
reageert daarmee op uitspraken van dr. H.
de Leede. Die constateerde onlangs dat de
oude manier waarop kerken hun eigen
heid hoog houden, haar langste tijd heeft
gehad. De plaatselijke kerk moet de
ruimte krijgen.
In de toekomst van de Protestantse Kerk in
Nederland (PKN) zal de nadruk steeds
sterker komen te liggen op de plaatselijke
gemeente. Dr. H. de Leede, rector van het
theologisch seminarie Hydepark van de
Hervormde Kerk, sprak die verwachting
uit tijdens de onlangs gehouden jaarverga
dering (CV/ in Nijkerk. De vrijere
gemeentevorm die De Leede in de toe
komst voor zich ziet, ligt Se/derhuis na
aan het hart.
Dan volgt de gevraagde reactie van
prof. Selderhuis:

"Het beleid van landelijke kerkelijke
samensprekingen in synodes dreigt een
fiasco te worden en is dat in sommige
gevallen eigenlijk al. Ik vind niet dat ker
kelijke gemeenten geheel vrijgelaten moe
ten worden, maar denk meer aan plaatse
lijke zelfstandigheid.
Er is een kerkelijke herverkaveling nodig.
Hetfenomeen van kerkelijke eenheid van-

Prof dr. H.J Selderhuis

uit landelijke kerkverbanden is voorbij.
Het stamt uit de tijd dat mensen nog lei
ders als Abraham Kuyper en Klaas Schil
der volgden. Het is dus verleden tijd. Een
groeiend aantal mensen heeft steeds min
der binding met het kerkverband waartoe
ze officieel behoren. Ook al omdat de kerk
hen wat gereformeerde eenheid betreft
eerst warm maakte en vervolgens in de
kou laat staan. Ze hebben steeds vaker het
gevoel dat ze vooral te maken hebben met
de kerken in hun plaats. En niet zozeer
met die van het landelijk kerkverband,
waarvan de volgende gemeente wellicht
kilometers verderop is gevestigd. Die hou
ding is logisch, want de christelijke
gemeente is van nature allereerst plaatse/ijk. "
Samenwerking

Landelijk is een kerkverband wat Se/der
huis betreft alleen nodig voor grote zaken
dieje beter samen kunt regelen, zoals zen
ding en een theologische opleiding. "Plaat
se/ijk kan een gemeente dan vrijer invul
ling geven aan samenwerking met andere
kerken en manieren om te evangeliseren.
Daar zijn best kerkrechtelijke modellen

Persrevue P.L. Storm
-
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-- ----� --

-�---

voor denkbaar. Het plaatselijk nadenken
en initiatief nemen, wordt nu vaak
belemmerd door synodes. Daardoor
groeien plaatselijke gemeenten en hun lan
delijke kerkverband uit elkaar. Want de
plaatselijke kerk wil vaak wel wat men
landelijk niet wil, ofmeent niet te kun
nen.
Ik voer dus zeker geen pleidooi voor
afichaffing van het landelijk kerkverband,
maar wel voor meer zelfstandigheid van
plaatselijke gemeenten als het over kerke
lijke eenheid gaat. Als die ruimte niet
geboden wordt, neemt men die waar
schijnlijk zelf. Kijk maar naar de samen
werking die christelijk-gereformeerden,
Nederlands-gereformeerden en Vrijge
maakten al her en der aangaan, soms zelfs
alledrie samen. Voeg daarbij de verwant
schap die vele christelijk-gereformeerden
plaatse/ijk met gereformeerde-bonders of
confessioneel-hervormden ervaren. Tegen
woordig zegt men toch steeds vaker: 1k
ben gereformeerd, jij ook. We hebben het
zelfde .fondament, dan kunnen we ook bij
elkaar in de kerk zitten: "
Ik breek hier af. In de rest van het
artikel zoomt Selderhuis meer specifiek
in op de verhoudingen binnen de toe
komstige Samen-op-Wegkerk PKN.
Maar het gaat me vooral om de hierbo
ven weergegeven opmerkingen die van
meer algemene aard zijn en juist ook de
verhouding raken van onszelf met de
CGK en NGK. En dan moet ik eerlijk
zeggen dat ik Selderhuis vaak met aan
zienlijk meer instemming lees dan dit
keer. Selderhuis signaleert - helemaal
terecht, vrees ik - de geringe binding die
veel kerkleden voelen met hun kerkver
band in vergelijking met zoveel jaar
terug (of dat nu zoveel te maken heeft
met het aanwezig zijn van 'leiders', waag
ik overigens te betwijfelen). Maar wordt
dat ervaringsgegeven bij Selderhuis niet
veel te veel uitgangspunt voor zijn aanbe
veling om het accent veel meer dan nu
zou gebeuren, bij de plaatselijke
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gemeente te leggen? Moet zo'n beleving
van het kerkverband als zodanig niet
onder de kritiek van de Schrift door? Ik
ben bang dat zijn opmerkingen bij velen
op het ogenblik goed zullen landen,
maar geloof toch niet dat én plaatselijke
én landelijke eenheid er echt door verder
geholpen worden. Tenminste niet een
eenheid, waarbij niet alleen gezegd
wordt: we zijn allebei gereformeerd.
Maar waar dat ook echt zo is. Bij wijze
van commentaar wil ik nu iets anders
doorgeven. Een benadering die met die
van Selderhuis op een aantal punten
contrasteert. Het komt dan wel niet uit
de recente pers, maar ik vind het in dit
verband wel de moeite waard. Ik haal
het uit een deputatenrapport van onze
deputaten kerkelijke eenheid. Ik heb er
in dit blad al eerder aan herinnerd en
wil er nu door een wat langer citaat nog
weer eens de aandacht voor vragen die
het waard is.1 Deputaten schrijven:
Schriftuurlijk zicht op het
kerkverband

Steeds weer lopen we bij lokale kerkelijke
samensprekingen aan tegen het kerkver
band. Er is bij kerkelijke samensprekingen
immers een twee-sporigheid: er zijn lokale
en er zijn landelijke ontwikkelingen.
Wanneer er nu lokaal positieve ontwikke
lingen zijn en vervolgens blijkt, dat de
landelijke situatie een vertragende factor
(b)lijkt te zijn, kan snel de gedachte post
vatten, dat het landelijke kerkverband een
lastig administratiefkeurslijfis. In dat
licht kan dan over het kerkverband weinig
goeds meer gezegd worden.
Daarom is het goed om er bij lokale
samensprekingen voor te waken, dat het
bijbelse zicht op het kerkverband niet in
de verdrukking komt. Daarbij zal m.n.
het besefcentraal moeten blijven staan,
dat kerkelijke eenheid niet alleen een zaak
is met een lokale dimensie, maar altijd
ook met een interlokale. De kerk is immers
katholiek. Ze komt plaatselijk bijeen,
maar heeft altijd ook een interlokale
dimensie.
Wat dat betreft kan het zelfs z'n risico
hebben al te vaak over 'het kerkverband'
te spreken. Dat woord krijgt nl. te snel een
wat zakelijke klank, waardoor uit het oog
verloren kan worden, dat we in het 'kerk
verband' te maken hebben met de samen
leving van zusterkerken, die met elkaar
deel uitmaken van het ene lichaam van
Christus. Het kerkverband is dus niet een
zaak, die los van ofzelfs deels tegenover de
plaatselijke kerken staat, maar het kerk
verband is de samenwerkingsvorm vdn de
plaatselijke kerken. Een synode is geen
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lichaam boven oftegenover de plaatselijke
kerken, maar de bijeenkomst van die ker
ken zélf.

In dit verband willen we wijzen op een
aantal o.i. wezenlijke gegevens uit het
Nieuwe Testament. Uitvoerig kunnen we
daar op deze plaats niet bij stilstaan,
maar we willen het volgende naar voren
brengen.
In het Nieuwe Testament wordt heel dui
delijk de wereldwijde eenheid van Gods
volk aangewezen. Hoezeer er verschillende
gemeenten zijn, die alle plaatselijk 'kerk
van Christus' heten, er kan ook sprake zijn
van 'kerk' in universele betekenis.
Te denken is aan Mat. 16:18, waar
Christus zegt: 'op deze petra zal ik mijn
gemeente bouwen'; ofaan EJ 1:22 en 23,
waar Christus genoemd wordt het 'hoofd
boven al wat is, gegeven aan de gemeente'.
Een zelfde universele benadering zieje in
Kol. 1: 18: 'Hij is het hoofd van het
lichaam, de gemeente:
In al deze gevallen gaat het bij 'gemeente'
duidelijk om meer dan de plaatselijke
kerk.
Vandaar dan ook, dat we de nieuwtesta
mentische kerken steeds zien samenwer
ken. Het nieuwtestamentisch besefaan
gaande gemeenschap der heiligen werkt
zich niet alleen lokaal, maar ook interlo
kaal uit.
Zo stuurt de kerk van Jeruzalem Barna
bas naar Antiochië om te zien, wat het
evangelie daar heeft uitgewerkt (Hand.
11 :22). Paulus verwijst de gemeente in
Korinthe naar wat 'in alle gemeenten der
heiligen'gebruik is (1 Kor. 14:34). Wan
neer er in Antiochië verschil van mening is
over de besnijdenis, raadpleegt men de
apostelen en de oudsten in Jeruzalem
(Hand. 15).
Zo zien we hoe de kerken uit het Nieuwe
Testament hun eenheid hebben beleefd in
hulpbetoon en in een samen buigen voor
de norm van het evangelie. Vandaar dat
ook voor vandaag de conclusie moet zijn:
lokale kerkelijke eenheid is altijd óók een
zaak van rekening houden met de zuster
kerken die door Christus aan ons gegeven
zijn.
Het kerkverband is dus maar niet een
administratiefordenendprincipe van lan
delijke kerkelijke organisatie op basis
waarvan quota worden geïnd, maar
vrucht van hetzelfde Johannes 17, dat in
lokale samenspreking kerken naar elkaar
toe drijft.
Het kerkverband is een voluit geestelijke
zaak. Het kerkverband is niet iets wat
enigszins los van de lokale kerken staat,
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het zijn die lokale kerken sdmen.
Dat blijkt in depraktijk ook wel uit de
wezenlijke zaken, die we in onze Neder
landse situatie aan het kerkverband heb
ben toevertrouwd. Denk aan de opleiding
tot de dienst van het Woord; het samen
toezien op de eenheid en de zuiverheid
van de prediking door bijv. kerkvisitatie
en examinatie van aanstaande predikan
ten; het zendingswerk en niet in de laatste
plaats defunctie, die het kerkverband
heeft terzake van het recht van appèl en
de kerkelijke censuur.
Bovendien heeft het kerkverband een grote
waarde t.a.v. het samen-op-werken in
allerlei regionale kerkelijke zaken. Hoeveel
kerkenwerk vindt in (m.n. kleinere) buur
gemeenten niet vaak gezamenlijk plaats!
Waar dat zo is zal het interlokale samen
leven van zusterkerken steeds met nadruk
naar voren gebracht moeten worden als
een positiefgegeven van grote geestelijke
waarde.
Kunnen nu twee lokale kerken die beide
in eigen kerkverband samenleven, elkaar
erkennen, dan moet niet een sfeer ontstaan
van: watjammer, dat we nu een kerkver
band als blok aan het been hebben, maar
veeleer van: laten we het als iets positiefs
van elkaar weten, dat we zusterkerken om
ons heen hebben, die we graag in onze
lokale eenwording willen laten delen en
waarvoor we het óók over hebben op z'n
tijd een pas op deplaats te maken. Want
we willen niet graag lokaal tot eenheid
komen tegen de prijs van een groeiende
afstand t.o.v. onze landelijke zusterkerken.
Dat verplicht het kerkverband geen node
loze belemmeringen in de weg te leggen.
Een kerkverband, datformalistisch meer
remmend dan stimulerend is voor lokale
samenspreking, zal z'n koers moeten corri
geren. Maar tegelijk zal lokale samenspre
king nooit de geestelijke en oecumenische
waarde mogen voorbij zien van het ook
landelijk aan elkaar gegeven zijn van zus
terkerken.
Gebeurt dat laatste wel, dan is het gevaar
levensgroot, dat enthousiast begonnen en
subjectiefongetwijfeld eerlijk opgezette
lokale ontmoetingen de landelijke kerke
lijke eenheid langzamerhand ondermijnen
en dat de kerkelijke verdeeldheid uiteinde
lijk alleen maar toeneemt. Wat we dan
nl. plaatselijk t.o.v. een andere kerk win
nen, verliezen we landelijk t.o.v. de zus
terkerken.
De vraag kan rijzen ofhet geen belemme
ring voor het lokale enthousiasme van de
gemeente is, alsje de zaken zó stelt. Het
antwoord op deze vraag moet o.i. zijn:
'dat ligt er maar aan hoe samensprekin-
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gen aan de gemeente gebracht worden:
Wanneer tijdenlang alleen gesproken
wordt vanuit de lokale dimensie van
samensprekingen en er komt op lokaal
niveau iets tot stand en dán ineens komt
het kerkverband op tafel, dan zal dat
kerkverband inderdaad als lastig worden
beleeftl.
Maar als men vanafhet begin de lokale
samensprekingen inkadert in kerkverban
delijk besef, waarbij men landelijke en
lokale eenwording zoveel mogelijk gelijk
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op wil laten sporen, zal het kerkverband
niet als stoorzender, maar als positieve
grootheid vanafhet begin in het geheel
van de samensprekingen betrokken zijn.
Dan zal men ook - om de landelijke een
heid met de zusterkerken niet te verliezen
- bepaalde 'vertraging'positiefkunnen
accepteren en van harte begeren eventuele
lokale winst eerst te laten inwerken op het
verband van eigen zusterkerken alvorens
in de lokale situatie voor de 'landelijke
muziek' uit te lopen.
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Tenslotte was het alleen maar winst, toen
de kerk van Antiochië in Hand. 15 de
'omweg' ging om t.a.v. het tot de kerk toe
laten van onbesneden gelovige heidenen,
de vergadering in Jeruzalem eerst mee te
laten beslissen.
Noot:
1 RAPPORT ÜEP!ITATEN KERKELIJKE EENHEID. ALGEMEEN
DEEL, Barneveld z.j (bestemd voor de GS Berkel

1 996), p. 29v.

Homofilie in de
gereformeerde
gezindte
In TERDEGE is in het nummer van 4
juni een serie van vier artikelen gestart
over het gevoelige thema dat in de kop
staat. Onder de titel 'Dubbelleven bin
nen de christelijke gemeente' wordt een
dubbelinterview gepubliceerd dat Huib
de Vries had met twee broeders uit
reformatorische kring, van wie de één
. biseksueel (schuilnaam: Peter) en de
ander homofiel (schuilnaam: Ron) is.
De interviews raken. Vanwege de diepte
van de problematiek en de zwaarte van
hun worsteling. En vanwege de gelovige
wil bij de geïnterviewden om in hun
leven aan de Schrift recht te blijven
doen en geen wegen te zoeken om daar
toch ergens onderuit te kruipen. Ik vond
het wat dat laatste betreft in sommige
opzichten een verademing om te lezen
na het in- en uitgepraat hierover in de
recente NO-serie over het schriftgezag.
Zonder commentaar (dat hier en daar
best mogelijk is) nu een paar passages.
Op het punt waar ik instap, is Peter (die
getrouwd is) aan het vertellen over het
belang van een goed contact met
iemand die je helemaal vertrouwt.

"Ik dacht het zelfte kunnen redden, maar
je loopt dan heel gemakkelijk in defuik
van de satan. Mijn opgesloten gevoelens
hebben tot een smerig dubbelleven geleid.
Het openbare leven als een keurige huisva
der, die kerkelijk meeleefde, en het stie
keme leven van de homoJiel in mij. In
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mijn huwelijk gafik daar invulling aan
door 06-homolijnen, pornografische foto's
en contacten via een homo-chat-box. Een
webcam maakte mijn hoeren/even com
pleet. Het dubbelleven was echt absurd.
Zondagr psalmen zingen in de kerk, zelfi
geroerd zijn door een preek, en maandag
avonä totaal verkeerde dingen doen. "
Wonder

Een bekende die hij in vertrouwen nam,
nadat hij innerlijk totaal was vastgelopen,
werd het middel in Gods hand om de ban
te breken. '1k heb hem alles verteld.
Vanafdat moment is de zonde de deur
uitgedaan. Het kón niet meer. Door die
openheid werd de zuigkracht van alle
gorigheid waarmee ik me had ingelaten
veel minder. Dat laat zien hoe kwalijk de
geheimhouding is. juist daardoor kom je
tot de gekste dingen. In de tijd na de grote
opruiming in mijn leven, heb ik God in
Christus leren kennen. Hij heeft mij uit
het modderige slijk van de zonde willen
ophalen. In het begin dacht ik nu sterk
genoeg te zijn om de verleiding te weer
staan. Inmiddels weet ik dat het een strijd
zal blijven. Iedere dag heb ik de genade
van de Heere jezus nodig om staande te
blijven. God is machtig de angel uit mijn
leven weg te nemen, daar ben ik van over
tuigd, maar Hij kan het ook nodig achten
om de doorn in het vlees te laten zitten.
Zelfheb ik het gevoel dat mijn geaardheid
altijd een zwakke plek zal blijven. Tege
lijk weet ik dat God de getrouwe is. Hij is
mijn helper, mijn Rotssteen, mijn Hoog
Vertrek. Ik zal niet grotelijks wankelen.
Jezus heeft geleden en is gestorven om ook
voor mijn zonden te betalen. Dat wonder
is te groot om te beschrijven, dat laat zich
alleen ervaren. De strijd blijft, je houdt
een zondig hart, maar de ban in mijn
leven is gebroken. "
Niet afgeschreven

Daarmee waren de problemen niet voor
bij. Terwijl hijzelfzich van een geweldige
last bevrijd voelde, raakte zijn vrouw, aan
wie hij alles had verteld in de knoop.
"Ons huwelijk kwam onder zware druk te
staan. Zozeer, dat ik nog niet zo lang gele
den onze dominee heb gebeld. Het was
voor het eerst dat hij door een homofiel
gemeentelid in vertrouwen werd genomen.
Hij schrok behoorlijk. Toch heeft hij het
heelgoed opgepakt. Ik heb geen moment
hetgevoel gehad dat ik door hem ben afge
schreven, integendeel. "
Hoewel hij lange tijd kritisch tegenover
zijn kerkelijke kring stond, is de ervaring
van Ron dezelfde. Zowel door zijn predi
kant als door bevriende' gemeenteleden
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weet hij zich als homofiel geaccepteerd. In
'genezing' heeft hij voor zichzelf nimmer
geloofd. "Homofilie hoort zo bij m'n iden
titeit, dat ik me niet kan voorstellen dat ik
anders zou zijn. Ik heb ook teveel misluk
kingen gezien van allerlei evangelische
therapieën. Als iemand ze wilproberen,
zal ik de laatste zijn om hem tegen te hou
den, maar ik zal er wel op wijzen dat ook
voor een gelovige niet alle problemen in
dit leven worden opgelost. Dat bijbels rea
lisme geeft een zekere ontspanning. Veel
evangelische christenen zeggen: 'Wie
gelooft, is een nieuwe schepping, klaar. Als
je homofilie niet verdwijnt, schort er iets
aan je geloof' Een gereformeerd mens zegt:
'Ho even, we leven in een gebroken schep
ping. ' Ik heb zelfontdekt dat mensen uit
de uiterste rechterflank van de gerefor
meerde gezindte mijn geaardheid makke
lijker accepteren dan sommige evangelische
vrienden van me.
Ik ben beducht voor goedkope uitspraken,
naar alle kanten. Onze vorige predikant
zei eens tegen me: 'Met Christus is dit
leven te leven. ' Dat vind ik een prachtige
uitspraak, maar je kunt hem niet over
alles heen leggen. Als iemand dat uit eigen
ervaring zegt, heb ik er diep respect voor.
Wordt het als algemeen recept opgediend,
dan spreekt het me niet aan. Het moet
bevindelijke werkelijkheid zijn. "

Noodconstructie

Het onderscheid dat de gereformeerd-vrij
gemaakte ethicus prof dr. J Douma
maakte tussen homofilie en homoseksuali
teit, is voor Ron een noodconstructie. ''Het
houdt iets tweespaltigr dat je het wel mag
zijn, maar niet mag doen. In een brief
wisseling die ik met Douma had, gafhij
aan dat ongehuwde heterofielen in het
zelfde spanningsveld staan. Dat bestrijd
ik. Zij mogen naar een huwelijk verlan
gen en daarvoor stappen ondernemen. Dat
maakt het psychisch heel anders. Het is
buitengewoon vervelend wanneerje ver
liefdheid niet door een meisje van je dro
men wordt beantwoord, maar het is al een
hele zegen datje verliefd mag wezen. Ik
mag dat niet. Volgens anderen in vrijge
maakte kring is dat wel toegestaan, magje
zelfi een relatie hebben, zolang maar geen
sprake is van seksueel contact. Er zijn zelfi
predikanten die beweren dat het mogelijk
moet zijn dat tweejongens die samenwo
nen arm in arm naar de kerk komen.
Zolang er maar geen sprake is van seksuele
omgang. Dat vind ik kolder. Een relatie
mdg, met alles wat erbij hoort, ofeen
relatie mag niet. Ben je als predikant of
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gemeentelid overtuigd van het laatste, dan
verwacht ik dat er alles aan wordt gedaan
om homofielen binnen de gemeente zoda
nig op te vangen dat hun behoefte om een
relatie aan te gaan zo klein mogelijk
wordt gemaakt. Daar ontbreekt het nou
juist aan.
Sommige homofielen hebben geen leven in
de gereformeerde gezindte en zien hetple
gen van zelfmoord als enige uitweg. Dat is
verschrikkelijk. Kunnen theologiseren en
exegetiseren er uiteindelijk toe leiden dat
iemand de dood verkiest boven het leven?
Dddrover zouden we met elkaar moeten
praten. Hoeje ook metje homofiele
geaardheid omgaat, er zal altijd iets van
gebrokenheid in blijven. God heeft het zo
niet bedoeld, evenmin als Hij het gewild
heeft dat mensen verlamd, doofofblind
zouden zijn. Maar dat wil niet zeggen,
datje geen rolstoel, gehoorapparaat ofbril
mag gebruiken, om zo goed mogelijk met
je handicap om te kunnen gaan. "
Kruisdragen

Peter bespeurt in de kerkelijke kring
waarin hij verkeert geen enkele verschui
ving in het denken over homofilie. Het
taboe dat er op het onderwerp rust,
betreurt hij. In de absolute afwijzing van
homoseksuele relaties kan hij zich vinden,
ondanks de innerlijke strijd die dat geeft.
''Mensen die dit standpunt als liefdeloos
betitelen, stellen hun gevoel van mede
menselijkheid boven de bijbelse gegevens.
Natuurlijk kan ik als homo een andere
man liefhebben met een innige liefde en
hem trouw zijn, maar ddt is niet de
vraag. De vraag is: wat vindt God ervan?
En God is geen mens. Hij is de gans
Andere. Zijn Woord is helder in de ver
oordeling van de homoseksuele praktijk. Ik
ervaar het als verraad wanneer theologen
de Bijbel op dit puntproberen om te bui
gen. Je strijdt iedere dag tegen je zondige
geaardheid, omdatje gelooft dat het Gods
wil is. Als mensen dan Gods wil in hun
eigen straatje persen, dan doet mij dat
pijn. Godgeeft ons een kruis om het ach
ter jezus te dragen, niet om het van ons af
te schudden. "
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'Please Tell Me I'm Wrong' zo luidt
de titel van een ingezonden artikel in
CLARION, het blad van de Canadian
Reformed Churches (CRC), en wel het
nummer van 28 maart 2003. Het is
geschreven door iemand die het pseudo
niem hanteert van Filia Pastoris (latijn
voor: dochter van de herder) . Ik pel het
los uit de Canadese context die ik niet
genoeg ken noch beoordelen kan. Het
stuk op zich is ter zelfbeproeving voor
ons in onze situatie het lezen dubbel en
dwars waard. Tuurlijk, het laat zich ook
gemakkelijk misbruiken. Het laat zich
in onze context bijvoorbeeld heel
gemakkelijk misbruiken voor het naar
één kant te kijken. De 'rechterkant'
namelijk, als ik me even zo berispelijk
mag uitdrukken. En dat zou heel jam
mer en onterecht zijn. Het laat zich ook
heel makkelijk misbruiken bijvoorbeeld
voor het zwart maken van een volkomen
terecht gaan van de kerkelijke weg met
concrete bezwaren bij moeite met je
dominee of kerkenraad. En zo weet ik
nog wel wat meer. Toch neem ik dat
allemaal even op de koop toe en geef
een vertaling van het artikel voor wat
het wil zijn: iets om kritisch over na te
denken. Kritisch nadenken, niet over
anderen in de kerk, maar over jezelf!

Wanneerje in de Canadese Gereformeerde
Kerken je oor te luisteren legt, dan hoefje
er niet veel moeite voor te doen om een
gestaag gebrom van ontevredenheid te
horen. Synodebeslissingen met betrekking
tot het contact met andere kerken worden
niet door iedereen blij ontvangen. jonge
ren en anderen zouden graag veranderin
gen zien in het Kerkboek en in de liturgie,
maar ze zijn niet bereid om het dozijn
aantaljaren te wachten, dat dat nog wel
eens in beslag kon nemen. Sommigen ver
trekken eenvoudigweg, omdat zij het hele
maal gehad hebben met de afmattende en
eindeloze meningsverschillen in hun thuis
gemeente. Net als bij situaties van voort
durende onrust in de politiek, krijgen de
leiders de meeste schuld. Vaak komt het
voor dat de predikant - et is niets nieuws
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Alsjeblieft, zeg
tegen me dat ik
het fout heb
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onder de zon - degene wordt op wie de
klappen neerkomen, kan niet schelen wat
eigenlijk de echte onderliggende kwesties
in de gemeente zijn. In de politiek krijgen
we eventueel de kans om onze leiders van
hun post te schoppen. In de kerk werkt dat
zo niet. Wij hebben geen verkiezingen om
van onze predikanten afte komen. Maar
er zijn natuurlijk wel andere manieren
om hetzelfde te bereiken. Daarom bied ik
hierbij een lijst aan met suggesties voor hoe
je van je dominee afkunt komen en tege
lijkertijd veilig kunt stellen dat er geen
nieuwe theologische studenten aan de
horizon zullen verschijnen.
1. Frons elke keer datje in de kerk zitje
wenkbrauwen en zucht hoorbaar
zodra je het niet eens bent met de
dominee.
2. Blader luidruchtig doorje bijbeltje en
je kerkboek (en dan speciaal het
gedeelte waar de drieformulieren van
eenheid staan) om te controleren ofje
dominee wel correct citeert en uitlegt.
3. Kijk je echtgenote aan en trek je wenk
brauwen spottend omhoog wanneerje
dominee een woord verkeerd uitspreekt
ofstruikelt over een moeilijke passage.
Haar met je elleboog even zachtjes
aanstoten werkt ook heel goed.
4. Leverje kritiek op de preek van je pre
dikant gelijk na de kerkdienst,
omringd door je kennissen die er net zo
over denken. Geefcommentaar op zijn
irritante maniertjes en het onhandige
loopje waarmee hij naar de preekstoel
wandelt.
5. Stuurje dominee e-mails. Doe dat op
zondagavond ofop zijn laatst op
maandagmorgen en vertel hem precies
waarjij het allemaal niet mee eens
was in de preek. Geefduidelijk aan
waarin zijn exegese en toepassing onge
reformeerd waren (ofte traditioneel, of
te intellectueel, ofte experimenteel kies maar). Mailen is veel gemakkelij
ker dan opbellen ofpersoonlijk opzoe
ken. Je kunt op die manier kwijt wat
je nou echt denkt zonder datje in de
rede wordt gevallen ofgedwongen bent

elkaar in de ogen te zien.
6. Moedigje vrouw aan om niet met de

vrouw van de dominee om te gaan.
Ontmoedigje kinderen om de kinde
ren van de dominee uit te nodigen.
Probeer er ook voor te zorgen datje
familie en vrienden hetzelfde doen.
Bied hun opgroeiende kinderen geen
tijdelijke baantjes ofvakantiewerk
aan. Daar zou een verkeerd signaal
van uitgaan.
7. Klaag bijje wijkouderling datjij "niet
gevoed wordt door deze prediking':
Zorg ervoor dat hij goed begrijpt dat
jij "helemaal niks uit dezepreken ont
vangt".
8. Bediscussieer regelmatig de tekortko
mingen van de dominee (en bijgevolg
die van de kerkenraad) - wanneerjeje
kopje koffie met koekje geniet na de
morgendienst, tijdens je zondagavond
visites, op verjaardagsfeestjes in fami
liekring, tijdensje koffiepauzes etc.
9. Zorg ervoor dat je op elke gemeente
vergadering ronduitje mening geeft.
Trek hetje niet aan wanneer mensen
inzakken ofmet hun ogen beginnen te
rollen wanneerje het woord neemt.
Tenslotte weetjij datje gelijk hebt en
als de anderen ook eens zindelijk zou
den leren nadenken, zouden zij dat
eveneens mzzen.
JO. Stel groepjes samen van gelijkgezinde
mensen en werk samen achter de scher
men eraan om dejuiste mensen in de
kerkenraad te krijgen, namelijk dege
nen die net als jij denken.
11. Wanneer de juiste broeders er niet 'in'
komen, geefdan niet op, maar dien
voortdurend stevige bezwaarschriften
in over elke beslissing die door de ker
kenraad genomen wordt. Dat houdt
de kerkenraad in ieder geval af van
het leiding geven aan onbenullige,
niet-wezenlijke zaken als evangelisatie,
jeugdwerk, catechese voor volwassenen
en cursussen voor nieuwe leden. Waar
schijnlijk komen ze zo zelfs niet rond
met hun bezoekwerk. Verzekerje
ervan datje kerkenraad de dominee
goed op het rechte en smalle pad
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houdt, zodat hij in de gaten heeft wie
hier nu eigenlijk de leiding heeft. Zorg
ervoor dat de kerkenraadgoed voor
ogen houdt dat het zijn belangrijkste
taak is om de kerk zuiver te houden.
12. Beroep je op de classis als je boodschap
niet overkomt bij de kerkenraad. En
als dat niet helpt, volg dan de kerke
lijke weg tot en met de zoveelste
instantie, terwijlje ondertussen zoveel
mogelijk mensen aan je kantprobeert
te krijgen. Onderwerp elke beslissing
van een meerdere vergadering aan een
nauwkeurig onderzoek om te ontdek
ken ofze ergens een steek hebben laten
vallen zodatje steeds maar weerje
zaak aanhangig kunt maken. Dit zal
tot nuttig gevolg hebben datje domi
nee en kerkenraad bezig blijven met
deze essentiële zaken. En het zorgt er
ook voor datje waar krijgt voor al het
geld datje aan het kerkverband kwijt
bent.
13. Ga vervolgens, wanneer je genoeg
mensen ervan hebt overtuigd datjullie
predikant er niets van maakt, de weg
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van artikel 11

(het artikel over los

making in de KO van de CRC,

PLS). Daar heb je dat artikel tenslotte

voor. Geen gemeente moet opgezadeld
blijven met een dominee die ze niet
mogen en waar ze niet mee op kunnen
schieten. Zijn prediking zou tenslotte
dingen kunnen veranderen in de
gemeente en dat zou meer dan jammer
zijn, omdatjij en je medestanders nu
juist gesteld zijn op hoe het altijd
geweest is. 'ïk bedoel zoals we waren
in dejaren vijftig, ofzestig ofzeventig,
zoals het was toen we nog ds. Die &
Die hadden, zo was het echt gerefor
meerd. Sinds die tijd is het alleen
maar bergafwaarts gegaan. "
Sarcasme is afschuwelijk, vindt u niet?
Het doet me pijn dit allemaal bij elkaar te
verzinnen. Het doetfjsiek zeer om het op
te schrijven. Het laat mijn hart bonzen
van frustratie en verdriet. Maar afen toe
helpt sarcasme om het beeld van jezelf
scherp te stellen. Ik hoop oprecht dat
iemand zal reageren op dit artikel.

Iemand die het een schimprede zal noe
men en me zal vertellen dat ik er hele
maal naast zit.
Zeg het maar tegen me alsjeblieft: "Zo
gaat het helemaal niet toe onder om. " Zeg
tegen me dat we onze kinderen en klein
kinderen vrijmoedig kunnen verzekeren:
'Ja, je moet zeker dominee worden. Zeker,
het is hard werken om zover te komen,
jaren van hard studeren, maar het is 't
waard. Er is geen mooiere roeping dan het
graven in de Schrift en week in week uit
het Woord van God te preken. Geen
prachtiger taak dan als herder met liefde
de kudde van Christus te weiden. " Zeg
tegen me dat onze kerkenraden, kerkelijke
vergaderingen en gemeenten hun predi
kanten ondersteunen, bemoedigen en
beschermen. Zeg tegen me dat wanneer
onze predikanten fouten maken - en dat
zullen ze doen - zeg tegen me dat we hen
dan vriendelijk corrigeren, zelfs stevig zo
nodig, maar op een constructieve manier.
Zeg tegen me dat we streven naar eenheid
in het geloofin Christus, maar niet naar
eenvormigheid in meningen. Zeg tegen me
dat we het echt prachtig vinden om het
lichaam van Christus te zijn, elk lid met
zijn eigen belangrijke functie. Zeg tegen
me dat we niet een gemeente van klonen
willen wezen, maar een gemeente waarin
de Geest van de levende God een dynami
sche eenheid in gevarieerdheid werkt. ja,
vertel me dat we een dozijn jonge kerels
hebben - nou vooruit, misschien acht - die
in een rij voor het bureau van inschrijving
staan van ons 'Theological College' in
Hamilton. Misschien dat ikje dan zal
geloven. Zeg tegen me. . .. Alsjeblieft, zeg
tegen me. . . ! Ik wil zo graag ongelijk heb
ben.
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