
Gemeentebrud 

Boek van de maand 

Persmme 

Niemand heeft ooit God aan
schouwd; indien wij elkaar liefheb
ben, blijft God in ons en zijn liefde 
is in ons volmaakt geworden. 
Hieraan onderkennen wij dat wij in 
Hem blijven en Hij in ons, dat Hij 
ons van zijn Geest gegeven heeft. 
En wij hebben aanschouwd en getui
gen, dat de Vader de Zoon gezonden 
heeft als Heiland der wereld. Al wie 
belijdt dat Jezus de Zoon van God is 
- God blijft in hem en hij in God. En 
wij hebben de liefde onderkend en 
geloofd , die God jegens ons heeft. 
God is liefde, en wie in de liefde 
blijft, blijft in God en God blijft in 
hem. 

( 1 Johannes 4: 12-16) 

De vraag 

Een jaar geleden had hij belijdenis 
gedaan. Nu stond er weer een aantal 
jonge mensen voorin de kerk. Het was 
weer feest. Maar 's avonds, bij de 'belij
denisreceptie', raakte ik met hem aan de 
praat. Hij had het er, een jaar na zijn 
eigen feest, niet zo gemakkelijk mee. Vol 
overtuiging had hij vorig jaar 'ja' 
gezegd. Hij was er zeker van dat hij een 
hechte relatie met God had. Maar nu 
vroeg hij zich toch af waar hij dat dan 
aan merkte. De beleving van een jaar 
geleden was er niet meer zo. Sommige 

Zoeken naar 
ervaring? 

mensen, ook leeftijdsgenoten (maar dan 
vaak uit een andere kring), konden er zo 
enthousiast over praten, over hun relatie 
met God. Net of ze altijd 'a great expe
rience' hadden. Ze leken zo vol van de 
Geest. Hij had dat niet zo. 

Waaraan merk je dat je een hechte 
relatie met God hebt? Laten we eens kij
ken wat Johannes daarover zegt. 

Schri.ftlicht H. Geertsma 
-

L� -�� -- --��- ---

In de verzen die hierbij afgedrukt 
staan, stelt Johannes die relatie met God 
aan de orde. Dat doet hij met een uit
drukking die typerend voor hem is: wij 
in Hem en Hij in ons. Tot drie keer toe 
komt die uitdrukking (met enige varia
tie wat de persoonsvormen betreft) in 
dit gedeelte voor. Of eigenlijk drieën
eenhalve keer: in vers 12 vinden we hem 
voor de helft. 

Die uitdrukking moet je eigenlijk 
even proeven. Hij in jou en jij in Hem. 
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Dan ben je echt heel dicht bij elkaar. Je 
woont bij elkaar in, zeg maar. Het 
woord dat in onze tekst vertaald wordt 
met 'blijven', kan ook ' verblijven' beteke
nen. Wonen dus. Wij hebben bij God 
een thuis gevonden. En als je belijdenis 
doet, dan zeg je daarmee: Here, ik ben 
blij dat U bij mij bent komen wonen en 
ik wil ook heel graag bij U inwonen. 
Want bij U in huis brandt het vuur van 
uw liefde. En daar straalt uw licht. 
Daarmee vergeleken kan het buiten 
alleen maar koud en donker zijn. 

Wat is het bijzonder: de heilige God 
en zondige mensen die bij elkaar inwo
nen! 

Maar dan die vraag: wat merk je 
daar nu van? Waaraan ervaar je dat je 
die relatie met God hebt? 

Bij een verkering is het niet zo moei
lijk. Je ziet elkaar regelmatig. Je loopt 
hand in hand, je omhelst elkaar. Maar 
als je het over je relatie met God hebt, 
dan zie je alleen jezelf maar. God zie je 
niet. Niemand heeft ooit God aan
schouwd, zegt Johannes in vers 12. En 
dat kun je best wel eens moeilijk vin
den. Soms kan een mens een enorme 
behoefte hebben om God even te zien. 
Even zien dat het echt is. Dat Hij echt 
om je geeft. En dat Hij echt wel betrok
ken is bij die problemen waar jij mee zit. 

In vers 13 zegt Johannes: je moet let
ten op de Heilige Geest die God je 
gegeven heeft. Maar: daarmee lijkt hij 
het probleem alleen maar te verplaatsen. 
Want: waar merk je dan aan dat je die 
Heilige Geest gekregen hebt? Waar 
moet je dan naar kijken? 

Maar praten we nu niet te snel over 
een zoeken naar ervaring? Je mag toch 
gelo ven dat je een relatie met God hebt? 
Het is waar. Daar begint het mee. God 
heeft beloofd dat jij je leven met Hem 
mag delen. En dat Hij er altijd voor je 
zal zijn. Die belofte staat als een rots in 
je leven. Vanaf het begin van je leven al. 
Die belofte blijft ook staan, als je bele
ving niet meer dezelfde is als een jaar 
geleden, toen je belijdenis deed. God 
heeft ook beloofd, dat je geloof niet 
zomaar weer zal verdwijnen. Als het bij 
jou echt diep zit, dan zit Hij daar, om 
zo te zeggen, bovenop. Hij waakt erover. 
Dat heeft Hij beloofd. Lees het laatste 
hoofdstuk van de Dordtse Leerregels er 
nog maar eens op na. Dat zegt daar hele 
mooie dingen over. 

Je moet dus altijd weer voor ogen 
houden wat de Here je beloofd heeft. 
Pas daarna kun je gaan vragen naar 
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ervaring: waar kan ik het nou aan mer
ken dat ik een relatie met de Here heb? 
Die vraag mag er zijn. Die vraag kan 
zelfs heel belangrijk zijn. Dat merk ik 
aan Johannes. Hij gaat er in zijn brief 
meerdere keren op in. 

Een verkeerd antwoord 

Waarom vindt Johannes het belang
rijk om die vraag aan de orde te stellen? 
Omdat hij te maken heeft met mensen 
die een verkeerd antwoord op die vraag 
geven. 

Dat kan dus ook. Voorbeelden? "Ik 
ga elke zondag naar de kerk. Dat bewijst 
dat God en ik bij elkaar inwonen." "Ik 
heb behoorlijk wat bijbelkennis. Daar
aan kun je merken dat ik een levende 
relatie met de Here heb." "Ik heb vaak 
bijzondere geestelijke ervaringen. Dat is 
een bewijs dat ik heel dicht bij de Here 
leef." 

Hopelijk voelt iedereen aan wat er 
aan dit soort uitspraken mankeert. 
Zulke dingen kunnen het natuurlijk 
nooit alleen zijn. Je kunt 's zondags ook 
in de kerk zitten zonder een levende 
relatie met God te hebben. En als het 
om een royale bijbelkennis gaat: die 
heeft de duivel ook. En bijzondere gees
telijke ervaringen komen niet automa
tisch bij God vandaan. 

Johannes heeft ook met mensen te 
maken die bijzondere geestelijke ervarin
gen hebben. Deze mensen hebben zo 
hun eigen ideeën over hoe je het leven 
met God kunt ervaren. Volgens hen 
moet je dan als het ware boven jezelf 
uitstijgen. Boven het lichamelijke leven 
waarin je gevangen zit. Er zit een godde
lijke kern in je en die moet bevrijd wor
den. Die moet één worden met de god
delijke bron waar je uit tevoorschijn 
komt. Wie een beetje thuis is in de gees
telijke wereld van onze tijd, die weet dat 
dat soort ideeën vandaag ook leven. In 
het New-Agedenken bijvoorbeeld. 

Dus hoe kun je merken dat je één 
bent met God? Als je bepaalde geeste
lijke ervaringen hebt, waardoor je, om 
zo te zeggen, opstijgt naar boven. Je zou 
dan zelfs kunnen zeggen dat je God 
kunt zien! 

Maar we hebben Johannes al horen 
zeggen dat dat niet waar is: niemand 
heeft ooit God gezien. En geen mens 
kan zichzelf opwerken naar boven om 
een relatie met God te ervaren. Als er 
iets is wat wij, mensen, niet kunnen, 
dan is dat: onszelf een weg naar boven 
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banen. Onszelf één maken met God. 
De weg loopt precies in een tegenover
gestelde richting. God is naar beneden 
gekomen. In zijn Zoon Jezus Christus. 
Dat hebben wij gezien, zegt Johannes in 
vers 14. Niemand heeft zichzelf ooit zo 
naar boven gewerkt dat hij God kon 
zien. Maar wij hebben de Zoon van 
God hier beneden gezien. Gewoon als 
mens onder de mensen. 

Ja, dat geloofden die tegenstanders 
van Johannes dus ook niet. Dat de 
Zoon van God in een menselijk lichaam 
op deze aarde is gekomen en dat Hij 
gewoon deelgenomen heeft aan dit 
aardse leven met alles wat eraan vastzit. 
Daar geloofden ze niks van. Wij moeten 
immers juist boven dat lichaam en 
boven die aardse werkelijkheid uitstij
gen? 

Nee, zegt Johannes, dit is nou net 
het Evangelie: jij hoeft niet boven jezelf 
en boven jouw leefwereld uit te stijgen. 
God is naar jou toe gekomen, God heeft 
jou opgezocht, omdat God hier met jou 
wil samenleven. Gewoon met jou zoals 
je bent, een mens van vlees en bloed, 
een mens met mogelijkheden en een 
mens met beperkingen. Je mag gewoon 
het schepsel blijven zoals God je 
gemaakt heeft. Dat lichaam van jou, 
daar maakt Hij zomaar zijn tempel van. 

En dat leven dat jij hier op aarde 
beleeft, daar gaat Hij iets moois van 
maken. En als jij dan denkt: maar dat 
kan allemaal niet, hoe kan God hier op 
aarde nou zomaar met mij optrekken, 
daar ben ik toch veel te slecht voor, dan 
zegt de Here: maar daarvoor is mijn 
Zoon nu juist naar jou toe gekomen. 
Die heeft ervoor gezorgd dat Ik bij jou 
kon komen wonen. 

Dus zo krijg je een relatie met God, 
gewoon hier in jouw leefwereld. Ja 
maar, waar kun je dat dan aan merken? 
Je blijft een gewoon mens van vlees en 
bloed, je staat met beide benen op de 
grond, net als iedereen. Je doet je werk 
als ieder ander en je maakt van alles en 
nog wat mee, net als alle mensen. Waar 
kun je dan aan merken dat je een 
levende relatie met God hebt? 

Je eigen belijdenis 

Kijk eens in vers 15. Al wie belijdt 
dat Jezus de Zoon van God is, die 
woont in God en God woont in Hem. 
Daar kun je het dus aan merken. Dat jij 
Jezus de Zoon van God noemt. Heel 

1 
simpel. Als jij het over Jezus hebt, en je 
zegt: in Hem is God naar deze wereld 
toe gekomen, is God naar mij toe geko
men, naar dat kleine, zondige mensje 
dat er uit zichzelf zo weinig van bakt en 
dat alleen maar op dood spoor kan zit
ten, - als je zegt dat je dat gelooft, dan 
heb jij een hechte relatie met God. 

Is dat het dan? Jij zoekt naar erva
ringen; je zoekt naar dingen waaraan je 
kunt merken dat je een relatie met God 
hebt, en Johannes zegt: luister maar 
naar je eigen geloofsbelijdenis! Moet dat 
het dan wezen? 

Het is natuurlijk niet het enige. 
Maar het is wel het eerste wat Johannes 
noemt. Die eenvoudige geloofsbelijde
nis: ik heb in Jezus Christus God naar 
mij toe zien komen. Ik heb door Hem 
de liefde van God leren kennen. Vers 
16. Wij hebben de liefde onderkend en 
geloofd, die God jegens ons heeft. Dat 
is geloofservaring, dat je over de liefde 
van God hebt leren spreken. Natuurlijk 
moet je dan wel weten waar je het over 
hebt. En het moet uit de grond van je 
hart komen. Maar dan is dit inderdaad 
je belangrijkste ervaring. 

Het is niet direct de ervaring waar 
die jongen met wie ik sprak, het eerst 
aan zou denken. Maar het is wel een 
heel bijzondere ervaring. Dat jij het hier 
op aarde over de liefde van God kunt 
hebben. Omdat je daar oprecht in 
gelooft. Ook wanneer je best wel je vra
gen hebt over God. En wanneer je een 
heleboel mensen hoort schamperen over 
die liefde van God. Omdat ze er zo bit
ter weinig van zien. Als jij het dan toch 
blijft volhouden om over die liefde van 
God te spreken, dan moet je wel een 
hechte relatie met God hebben. Anders 
deed je dat niet. 

Liefde als leefklimaat 

En dan noemt Johannes nog iets 
waar je aan kunt merken dat je een rela
tie met God hebt. Dat is wanneer de 
liefde jouw leefklimaat wordt. Kijk 
maar naar het tweede deel van vers 16. 
Wie in de liefde woont, die woont in 
God en God woont in Hem. 

Je zou haast zeggen: Johannes berijdt 
hier zijn stokpaardje. Het is een van de 
dingen waar hij regelmatig op hamert: 
als de liefde van God een plek in jouw 
hart heeft gekregen, dan wordt er in dat 
hart ook liefde geboren. Het ene vuur 
steekt het andere aan. Ik kan ook dat 
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beeld van die woning gebruiken: als jij 
bij God inwoont, dan brandt er in die 
woning een open haard die warmte ver
spreidt. Die warmte, die voel je. Maar 
daar word je dan zelf ook warm van. En 
als jij dan iemand aanraakt, die ook bij 
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God in huis is, dan voelt die die warmte 
van jou. Dus als jij geraakt bent door de 
liefde van God, dan gaan je broeders en 
zusters dat merken. 

Blijkbaar zat er op dit punt een 
zwakke plek in het kerkelijk leven in die 
tijd. Anders zou Johannes er niet 
zoveel· nadruk op leggen. Dat kan te 
maken hebben met die dwaalgeesten 
waar hij mee te maken had. Als je 
heel veel aandacht hebt voor jouw 
geestelijke ervaringen, waarmee jij 
boven jezelf moet uitstijgen, dan 
heb je niet zoveel aandacht voor je 
broeders en zusters. Misschien kijk 
je zelfs wat op hen neer, als zij die 
ervaringen niet hebben. Zij zitten 
dan een stuk lager dan jij met hun 
geloofsbeleving. 

Liefde is het doel waarvoor God 
naar ons toe gekomen is. Kijk nog even 
naar vers 12, tweede gedeelte: als wij 
elkaar liefhebben, dan woont God in 
ons, en: zijn liefde is in ons volmaakt 
geworden. We kunnen ook vertalen: zijn 
liefde heeft in ons zijn doel bereikt. 
Gods liefde bereikt zijn doel bij ons als 
wij leren liefhebben. 

Bij niemand van ons zal die liefde 
ooit volmaakt zijn. En het zou niet best 
zijn als onze relatie met God afhing van 
de maat van onze liefde. Maar als alles 
bij ons alleen maar om onszelf draait en 

Sinds enige tijd verschijnt in Zuid
Afrika het blad Vox V1vA, R1c;r1Nc;wu

zER VIR DIE CiEREFORMEERDE LEWE, onder 
redactie van dr. C. Saayman en 
ds. E. Viljoen. Zeg maar: een soort 
NADER BEKEKEN op z'n Zuid-Afrikaans. 
De redactie van Vox V1vA vroeg 
mij of ik een artikel voor dit blad 
wilde verzorgen over het onderwerp 
'Eenvoudig gereformeerd'. Een vin
geroefening voor dit artikel treft u 
hieronder aan, toegespitst op onze 
situatie in Nederland. Ter overwe
ging aan het begin van een nieuw 
kerkelijk seizoen. 

1 
we hebben maling aan de ander en we 
reageren alleen maar puur menselijk op 
onze broeders en zusters, dan mogen we 
onszelf wel eens afvragen hoe het zit 
met onze relatie met God. 

Herkenbaar werk van 
de Geest 

We kijken nog even weer naar 
vers 13. 

Waar kun je aan merken dat je een 
hechte relatie met God hebt? Johannes 
zegt: dan moet je kijken naar wat God 
je van zijn Geest gegeven heeft. 

Eerder in dit artikel schreef ik: dat 
antwoord lijkt ons niet veel verder te 
helpen. Want wat merk ik dan van die 
Geest? Maar in de volgende verzen 
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wordt het dus wat concreter. 
En dan zegt Johannes niet dat je in 

de relatie met God geen bijzondere gees
telijke ervaringen kunt hebben. Maar hij 
geeft wel aan wat wezenlijk is in het 
werk van de Geest. En je kunt het boek 

Handelingen erop nalezen. Wat deed 
de Heilige Geest toen Hij op die 
pinksterdag was uitgestort? Hij 
maakte dat mensen de naam van 
Jezus Christus leerden belijden. En 
dat ze dus over de liefde van God leer
den spreken. Hij maakte ook dat 
mensen elkaar gingen liefhebben. 
Kijk maar naar die eerste christelijke 
gemeente in Jeruzalem. 

Zo kun je merken dat God bij 
mensen is komen wonen hier op 

aarde. En dat mensen bij Hem zijn gaan 
inwonen. En vandaag kun je het nog 
merken. 

Dat zal de Heilige Geest steeds weer 
moeten bewerken. Zonder Hem zullen 
wij het nooit over de liefde van God 
hebben. En zullen we ook nooit liefde 
geven zoals God het heeft bedoeld. 
Daarom zal een hechte relatie met God 
ook te herkennen zijn in ons gebed. In 
het gebed om de Heilige Geest. 

Eenvoudig 
gereformeerd 

Eenvoud, geen 
simplisme 

'Laten we maar eenvoudig blijven 
met elkaar.' Een dergelijke uitspraak 
klinkt aantrekkelijk. Het is zelfs schrif
tuurlijk. Zint niet op hoge dingen, maar 
voegt u in het eenvoudige, zegt Paulus 
in Romeinen 12:16. Ik weet het, je kunt 
ook vertalen: bemoei je met de eenvou
digen. Het verhaal wordt er niet anders 
van. Het blijft gaan om een oproep tot 

Kroniek H.J.C.C.J. Wilschut 
-
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nederigheid. Doe niet uit de hoogte, blijf 
gewoon (Rom. 12:16 in de weergave van 
de Groot Nieuws Bijbel). Met een der
gelijke eenvoud is niets mis. 

Maar je kunt de oproep om eenvou
dig te blijven ook verkeerd gebruiken. 
Laten we samen maar eenvoudig blijven, 
oftewel, laten we vooral niet moeilijk 
doen. Laat ingewikkelde discussiepun
ten liggen. Boor niet te diep. Houd de 
zaken eenvoudig. 

Is dat voor jou 'eenvoudig gerefor
meerd', dan ga je toch te kort door de 
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bocht. Eenvoud is geen simplisme, 
waarbij je om moeilijke vragen heen
loopt. Trouwens, de leer van de Schrift 
heeft een eigen diepgang, die om bid
dend doordenken vraagt. Moeilijke vra
gen dienen zich aan. Bij de uitleg van 
concrete teksten. Maar ook als het gaat 
om hét geheel van de bijbelse leer. 
Petrus schrijft het al over Paulus' onder
wijs: daarin is één en ander moeilijk te 
begrijpen (2 Petr. 3:16). P.H.R. van 
Houwelingen tekent hierbij aan: 'Ook 
Paulus' woorden hadden soms zo'n 
geweldige diepgang, dat ze verre van 
makkelijk te bevatten waren' (2 PETRUS/ 
JUDAS. TESTAMENT IN TWEEVOUD, Kam
pen 1993, p. 103). De bijbelse leer roept 
- juist door haar diepe inhoud - allerlei 
vragen op, waarover onder beroep op de 
Heilige Geest nagedacht mag worden. 
Zeker, dan loop je als mens tegen je 
grenzen aan. Er blijven verborgenheden, 
waar je met je denken niet inkomt. En 
je moet dat ook niet willen. Dat vraagt 
eerbied en ootmoed, christelijke beschei
denheid. En met artikel 13 NGB belijd 
je: 'Wij stellen ons ermee tevreden, dat 
wij leerlingen van Christus zijn, om 
slechts te leren wat Hij ons onderwijst 
door zijn Woord, zonder deze grenzen te 
overschrijden.' Meer dan eens waar
schuwt Calvijn dan ook in de INSTITU
TIE voor het gevaar van de speculatie, 
hoe je dan 'buiten de weg gaat'. Voor 
kleine mensen blijft de levende God vele 
maten te groot. 

Maar dat beseffen is wat anders dan 
dat je met een beroep op de eenvoud 
belangrijke delen van de bijbelse leer 
buiten beschouwing laat. Je brengt een 
onaanvaardbare reductie aan. Tot schade 
van het leven met de Here. Kies je 
bewust voor de oppervlakte, dan ligt de 
verschraling in het geloofsleven op de 
loer. Eenvoudig gereformeerd, jawel. 
Maar geen simplisme! 

Eenvoud, geen dubbel
hartigheid 

Bij 'eenvoudig gereformeerd' denk ik 
liever in de richting van wat in het 
Nieuwe Testament 'eenvoud van hart' 
genoemd wordt. Zo wordt het gezegd in 
Handelingen 2:46. De christenen te 
Jeruzalem gebruikten hun maaltijden 
met blijdschap en eenvoud des harten. 
Zoals later de apostel Paulus de slaven 
oproept om hun heren gehoorzaam te 
zijn met vrees en beven, Ïn eenvoud uws 

1 
harten' (Ef. 6:5; Kol. 3 :22). Bij deze 
eenvoud gaat het om het helemaal op 
God gericht zijn. Er is geen gespleten
heid in het leven met God. Nee, je dient 
de Here met een ongedeeld hart. 

Deze bijbelse eenvoud staat dus 
tegenover elke vorm van dubbelheid en 
dubbelhartigheid. Het is de manier, 
waarop God zelf zijn gaven geeft: een
voudigweg (Jak. 1 :5). Bij het geven van 
zijn gaven houdt God er geen verborgen 
agenda op na, er zijn geen stille bijbe
doelingen. Nee, God geeft als een God 
uit één stuk. Een stimulans om zelf bid
der uit één stuk te zijn, niet innerlijk 
verdeeld (Jak. 1 :8) .  Die dubbelhartig
heid is precies het tegendeel van de bij
belse eenvoud van hart. Die heeft te 
maken met de complete overgave aan de 
Here. Je hebt aan de Here en zijn 
Woord genoeg! 

Het is dan ook de zorg van Paulus, 
dat de gemeente te Korinte zich door 
dwaalleer van deze eenvoud laat ver
vreemden. Ik ben bang dat uw gedach
ten worden afgetrokken van de eenvoud 
in (of: tot) Christus, schrijft hij (2 Kor. 
1 1 :3). Die eenvoud in Christus bewaart 
ons in de natuurlijke en rechte leer van 
het Evangelie, zegt Calvijn in zijn uitleg 
van dit schriftwoord. De zinnen worden 
vervalst en verdorven, wanneer zij op 
het allerminste van de zuivere leer van 
Christus afwijken (ZENDBRIEVEN VAN 
PAULUS. ROMEINEN EN 1-11 CORINTHE, 
Goudriaan 1972, tweede druk, p. 409). 
Daar hebt u de eenvoud van de christe
lijke gemeente: de bruid kent maar één 
man en laat geen ander in haar leven 
toe. Terecht zegt H.J. Jager, dat deze bij
belse eenvoud geen natuurlijke, maar 
een christelijke eigenschap is (KERN
WOORDEN VAN HET NIEUWE TESTAMENT 
11, Amsterdam 1977, tweede druk, p. 
10). Het gaat werkelijk om de eenvoud 
van het geloof! 

De leer van Christus 

Is bijbels onderwijs over de eenvoud 
van hart, de eenvoud in Christus, over 
te dragen op gereformeerd-zijn? Mag je 
een isgelijkteken zetten tussen de bij
belse leer en de gereformeerde leer? 

Als gereformeerde mensen hebben 
we de neiging om nu onmiddellijk 'ja' te 
zeggen. Even voor de duidelijkheid, dat 
is uiteindelijk ook mijn antwoord. Toch 
wil ik aan bovenstaande vraag niet stil-
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zwijgend voorbijgaan. Want die gerefor
meerde leer - zeg maar de leer van de 
gereformeerde belijdenisgeschriften - is 
niet kant en klaar linea recta uit de 
hemel komen vallen. Mensen hebben 
die leer uit de Bijbel afgelezen. Daarom 
blijft het onderwijs van onze belijdenis
geschriften ook steeds aan de Schrift 
onderworpen. Men mag geschriften van 
mensen, hoe heilig de schrijvers ook 
geweest zijn, niet op één lijn stellen met 
de goddelijke Schriften. Dat zegt nota 
bene de gereformeerde belijdenis zelf 
(art. 7 NGB). De Schrift is norm in 
zichzelf, de kerkelijke belijdenis - en dus 
de gereformeerde leer - is genormeerde 
norm, altijd vatbaar voor correctie van
uit de Schriften. 

Bovendien verraadt de gereformeerde 
leer in allerlei opzichten haar historische 
bepaaldheid. In de terminologie. Ook in 
de thematiek. In concrete omstandighe
den moet je zekere onderdelen wel eens 
uitvergroten. Denkt u aan de uitge
breide behandeling van de sacramenten 
in de Heidelbergse Catechismus. Er is 
ook sprake van ontwikkeling. Een mooi 
voorbeeld daarvan is hoe de Dordtse 
Leerregels een nadere uitwerking bieden 
van art. 16 NGB. Bezig zijn met de 
gereformeerde leer is meer dan alleen 
maar de antwoorden van vroeger repete
ren. Er mag - ook vandaag - over de 
gereformeerde leer door-gedacht wor
den. Ook is er op onderdelen reliëf tus
sen de drie formulieren van enigheid en 
een gereformeerd belijdenisgeschrift als 
de Westminster Confessie. Waarmee ik 
maar zeggen wil: je kunt de gerefor
meerde leer niet zonder meer met de leer 
van Christus in de Schriften vereenzel
vigen. Niet zonder erkenning van alle 
menselijke factoren die in de formule
ring van deze leer een rol gespeeld heb
ben. In de naam 'gereformeerd' zit onmis
kenbaar een historische notie! 

Daarom hebben de gereformeerde 
kerken in Nederland ook nooit een 
strikt woordelijke binding aan haar 
belijdenisgeschriften geëist. In het 
ondertekeningsformulier van Dordrecht 
1618/19 werd instemming gevraagd met 
'alle de artikelen en stukken der leer, in 
de Belijdenis en Catechismus der Gere
formeerde Kerken . . .  , mitsgaders de 
Verklaring over eenige punten der voor
zegde leer, in de Nationale Synode, 
Anno 1619, te Dordrecht gedaan', als in 
alles met Gods Woord overeenkomende. 
Te Dordt werd volstrekt niet gedacht 
aan een eed van trouw op de volmaakt-
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heid van elke zegswijze, om het met J .R. een ondubbelzinnige aanvaarding en aan de Here en zijn dienst. Er is een 
Wiskerke te zeggen (DE STRIJD OM DE handhavingvan het gereformeerd wedloop te lopen, die al je kracht en 
SLEUTEL DER KENNIS. EEN BUNDEL belijden, juist omdat je bij de leer van aandacht vraagt. Om te jagen naar 
OPSTELLEN OVER THEOLOGIE EN FILOSOFIE, Christus, de leer van de Schrift, wilt de volmaaktheid in Christus, de prijs 
Groningen 1978, p. 55). Wat geen vrij- blijven. En dan uiteraard niet alleen van de roeping van God, die van 
brief is om je vrijblijvend tegenover de in formele zin. Wat we belijden, boven is, in Christus Jezus (Fil. 3: 
belijdenis op te stellen. De zakelijke bin- zullen we beleven in de omgang met 12v). En daarbij je ervoor inzetten 
ding lioudt geen inhoooelijke beperking de Here. En dat dan in 'eenvoud des dat ook anderen die wedloop gaan 
in! Instemming wordt gevraagd met alle harten'. Zonder dat we koketteren lopen. In het laatst van de dagen 
stukken van de leer als zijnde in alles in met dwaalleer. Om man en paard te zullen we het Evangelie uitdragen, 
overeenstemming met de Schrift. noemen: eenvoudig gereformeerd- roepen tot bekering en geloof in de 

zijn brengt met zich mee, dat we Here. Dan komt er ook weer een 
Op dat punt van de overeenstem- kritisch afstand weten te bewaren van juiste dosering in onze aandacht. 

ming mag wel degelijk een isgelijkteken het gedachtegoed van de evangelische Ik kan me niet aan de indruk 
gezet worden tussen de leer van Chris- beweging. Daarmee wil ik niet de onttrekken dat wij als Gereformeerde 
tus en de gereformeerde leer. De gerefor- geloofsintegriteit van broeders en Kerken onevenredig veel energie 
meerde leer geeft stem aan de leer van zusters uit de evangelische beweging stoppen in allerlei B-zaken, die 
Christus, spreekt die leer gehoorzaam ontkennen. Tegelijk moet ook op zichzelf best belangrijk zijn 
na. Gereformeerd is dan ook meer dan hardop over dwaling gesproken (liedbundel, liturgie enz.). Terwijl de 
een historische aanduiding. Door de worden, als het gaat om verbond grote A-zaak - Christus kennen en 
overeenstemming met de leer van Christus en verkiezing, ambt en kerk. In dit zijn naam in deze wereld belijden -
mag de gereformeerde leer gelden als opzicht maak ik mij best zorgen. alle voorrang wil hebben. En houden. 
authentiek-bijbels. Daar hebt u de prin- Wat is de argeloosheid soms groot, 
cipiële lading van het woord 'gerefor- wanneer het gaat om het denken in 4. Juist ten aanzien van de liturgie 
meerd'. De gereformeerde leer biedt evangelische kring! Wat gaat er ook mogen we nog wel eens nadenken 
geen eigen leer. Maar spreekt de leer van een zuigkracht van de evangelische over eenvoudig gereformeerd-zijn. 
Christus na, het aloude Evangelie. Was beweging naar gereformeerde Liturgie in de gereformeerde traditie 
Abraham gereformeerd?, vraagt H.J.J. kerkmensen - met name kerkjeugd wordt gekenmerkt door een grote 
Feenstra (Woord en wereld nr. 4, - uit! soberheid. Dat hoeft allerminst ten 
Ermelo 1987). In historische zin niet. koste te gaan van de inzet voor een 
Principieel - wat het wezen betreft, in de 2. Daarom - in het verlengde van verantwoorde liturgie. Hoe heeft 
kern van de zaak, zoals Feenstra zegt (p. het vorige - zullen we met elkaar iemand als Calvijn daarvan geen blijk 
8) - wel. Al wist Abraham nog lang er ook aan moeten werken dat de gegeven! Wie er meer over wil weten, 
zoveel niet van het Evangelie als wij dat gereformeerde leer gekend wordt, met moet vooral het boekje van dr. T. 
doen. En toch. Dat is ook het gelijk van hoofd en hart. Wat is de kennis van Brienen eens lezen: CALVIJN EN DE 
die aansprekende sierletter in één van de de gereformeerde leer soms beperkt! KERKDIENST, Heerenveen 1999. Ook 

. uitgaven van de Statenvertaling, met een Wat kan er soms ook weinig gelezen A Kuyper liet zich niet onbetuigd 
tekening van Adam, die Kaïn en Abel worden! Wanneer gezegd wordt met zijn ONZE EEREDIENST (Kampen 
voorleest uit . . .  de Heidelbergse Cate- dat we de huidige 'leerdienst' (met 1 9 1 1) ,  om nog eens een grootheid 
chismus. Het geloof van de gerefor- de klassieke catechismuspreek) wel uit ons gereformeerde verleden 
meerde kerk is het geloof van de kerk kunnen afschaffen, omdat vandaag te noemen. Maar steeds treft de 
der eeuwen! de dag het kennispeil hoger is en soberheid. En de beduchtheid voor 

we over andere kennismiddelen vormendienst en ritualisme. Het 

Eenvoud in de praktijk 
beschikken dan in de Reformatietijd, Woord mag niet ondersneeuwen 
mogen we ons nog wel eens achter de door allerlei liturgische drukte. 
oren krabben. Is het kennispeil - als 

Eenvoudig gereformeerd zijn. Wat het gaat om de bijbelse leer - wel zo 5.  Ten slotte, eenvoudig gereformeerd-
houdt dat in voor de kerkelijke praktijk? hoog? En in hoeverre worden nieuwe zijn komt ook uit in een 
Ik wil proberen om een richting te wij- kennismiddelen en -methoden ook ondubbelzinnig nakomen van 
zen, zonder dat ik pretendeer volledig te daadwerkelijk gebruikt? Met een de kerkelijke afipraken. Soms is 
zijn. ongedeeld hart de leer van Christus het bijbelse woord 'eenvoud' 

toegedaan zijn kan niet zonder een uitwisselbaar met 'oprechtheid'. 
1 .  Om te beginnen is eenvoudig intens bezig zijn met die leer. Om Ja moet ja zijn, zegt onze 

gereformeerd zijn: zonder reserves te blijven bij het kennen van de Heiland. Dat laat geen ruimte 
trouw zijn aan de gereformeerde Here - om Hem gaat het toch in die voor dubbelhartigheid, ook niet 
- de gezond-bijbelse - leer, zoals die leer?! Om in die geloofskennis ook voor het op een akkoordje gooien 
is vastgelegd in de gereformeerde te groeien, door de kracht van de met kerkelijke afspraken. Ook in 
belijdenisgeschriften. Niet om Heilige Geest. dit opzicht zullen we echt zijn, 
daarmee de voortgang in het authentiek. Zo vertoon je het beeld 
denken over de gereformeerde 3. Eenvoudig gereformeerd-zijn van je Heer. En bewaren we met 
leer te frustreren. Wel om dat betekent ook concentratie op het enig elkaar het onderling vertrouwen. 
voortgaande nadenken te normeren. nodige. Eenvoud van hart heeft te 
Eenvoudig gereformeerd begint bij maken met ongedeelde overgave 
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Op 11 augustus jl. was het negenen
vijftig jaar geleden dat te 's-Gra 
venhage de vergadering gehouden 
werd, waar prof. dr. K. Schilder 
de 'Acte van Vrijmaking of weder
keer' voorlas. De Vrijmaking kwam 
op gang. Gereformeerde kerken 
en kerkmensen maakten zich vrij 
van bovenschriftuurlijke leringen, 
bindingen en vonnissen. Inmiddels 
is het 2003. Geen officieel jubi 
leumjaar. Toch is het goed om ook 
dan stil te staan bij de Vrijmaking. 
Terecht maakte het NEDERLANDS DAG
BLAD daarvoor op 11 augustus 2003 
ruimte in zijn kolommen. Per slot 
van rekening is ook het ND - als 
voorzetting van het blad DE VRuE 

KERK - voortgekomen uit de Vrijma
king. 

Verzoening 

Merkwaardig was wel dat het uitge
rekend een synodaal-gereformeerd pre
dikant was - drs. W.J.W. Scheltens - die 
in het ND over negenenvijftig jaar Vrij
making schreef. Nee, een oordeel 
matigde hij zich niet aan. Al moest het 
hem wel van het hart, dat de Vrijma
king niet ging over verschil van opvat
ting in de belijdenis. En dat hier dus het 
onderscheid uit de NGB over de ware en 
de valse kerk niet zomaar van toepassing 
is. Wat blijken volgens Scheltens vrijge
maakt-gereformeerden en synodaal
gereformeerden in veel opzichten nog 
aan elkaar verwant! 'Wat gebeurt rond 
de tweede kerkdienst, andere liederen in 
de eredienst, de nieuwe aanpak van jon
geren en kerk - het gaat precies over die 
dingen die overal elders spelen in de 
kerken, die Gods waarheid willen die-, 
nen. 

Scheltens is van mening dat we over 
het onderzoek over de Vrijmaking van 
dr. Jan Ridderbos - in diens proefschrift 
uit 1994 STRIJD OP TWEE FRONTEN - nog 
lang niet uitgepraat zijn. Maar hoe dan 
ook, 'we moeten niet vergeten dat in de 
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Negenenvijftig jaar 
Vrijmaking 

Prof K Schilder in Amerika 

verschillende kerken mensen zijn, die 
verzoeningsgezindheid ook kerkelijk 
willen vertalen. En op 1 1  augustus mag 
dat naast allerlei historische bespiegelin
gen ook een plekje krijgen.' 

Een pleidooi voor verzoening dus. 
Vanuit de gouden regel uit de Bergrede: 
alles nu wat u wilt dat u de mensen 
doen, doet u hun ook aldus. En vanuit 
Gods barmhartigheid, die ook jou 
barmhartig maakt. Dan zit verzoening 
in de buurt. Ook op 1 1  augustus - de 
gedenkdag van de Acte van Vrijmaking 
- zou verzoening niet mogen missen. In 
het spoor van Christus zullen we verzoe-

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

ningsgezind moeten zijn en als kerken 
meer met elkaar moeten optrekken. 'Op 
het graf van dr. Schilder in IJsselmuiden 
staat de bede van Jezus: "Opdat zij allen 
één zijn". Dat is een aanzet tot leven uit 
verzoening en leven in verzoeningsge
zindheid, ook kerkelijk.' 

De belijdenis in geding 

Zo onbegrijpelijk als ik het vind dat 
het ND een synodaal-gereformeerd pre
dikant laat stilstaan bij de Vrijmaking, 
even onbegrijpelijk vind ik de uitspraak 
van drs. Scheltens dat de Vrijmaking 
niet ging over verschil in opvatting over 
de belijdenis. In een Ingezonden in het 
ND wees ds. D. de Jong er al op, hoe 
kand. H.J. Schilder verweten werd dat 
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hij in strijd kwam met de belijdenis (om 
precies te zijn met art. 33 NGB), door te 
ontkennen dat de sacramenten inwen
dige genade verzegelen. Maar er is meer 
te noemen. De uitspraken van de Gene
rale Synode te Sneek-Utrecht 1942-1943 
over het genadeverbond waren echt /eer
uitspraken. In de bijbehorende TOELICH
TING werd dan ook hardop gezegd, dat 
de gedane uitspraken geheel in overeen
stemming met de Schrift, belijdenisge
schriften en formulieren waren. Zoals 
ook het PRAE-ADVIES van de revisie
synode te Utrecht 1943 een eigen uitleg 
van passages uit de belijdenis gaf. En 
dat niet vrijblijvend. De synode ver
wachtte dat de bezwaarde broeders door 
de argumenten van het PRAE-ADVIES 
overtuigd zouden worden van de juist
heid van de leeruitspraken. Door de bin
ding aan de leeruitspraken kwam de 
belijdenis in geding, omdat een 
bepaalde interpretatie van de belijdenis 
dwingend werd opgelegd. Lees er de 
eigen papieren van de synoden maar op 
na. Daar voegt het promotieonderzoek 
van J. Ridderbos wat dit betreft niets 
aan toe. Als het gaat om de inhoud van 
de leeruitspraken en de daarmee samen
hangende geschillen, word je van Rid
derbos geen draad wijzer. Het is een 
opvallend witte vlek in zijn proefschrift. 

De GS van de synodaal-gerefor
meerde kerken te Almere 1988 legde een 
schuldbelijdenis af in de richting van de 

. vrijgemaakt Gereformeerde Kerken. In 
de zorg voor de zuiverheid van de leer 
was destijds te zeer een struikelblok 
gelegd voor broeders en zusters. Toen de 
leeruitspraken de onrust in de kerken 
niet de gewenste rust brachten, hadden 
ze niet als bindend gehandhaafd mogen 
worden. Er was te weinig oog voor 
gewetensnood van broeders en zusters. 
Er had van tuchtoefening moeten wor
den afgezien. Die schuldbelijdenis was 
mogelijk niet alleen te vroeg, zoals 
Scheltens als veronderstelling opwerpt. 
Maar is ook onvolledig. Want er werd 
door de leeruitspraken maar niet alleen 
mensen - broeders en zusters - tekortge
daan. Daardoor werd vooral de Here 
tekortgedaan. Er werd gebonden waar 
Hij niet bindt. De leer van Christus 
werd belast met een bovenschriftuurlijke 
leer. 

Wie dan wil praten over verzoening, 
moet de zaken wel zuiver blijven stellen. 
Gods kerk en Gods kinderen zullen ver
gevings- en verzoeningsgezind zijn. Om 
Christus' wil. Bereid om vergeving aan 
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De lutherse kerk in Den Haag, waar op 11 augustus 1944 de grote Vrijmakings

vergadering werd gehouden. (Bron: Vrijmaking - Wederkeer, De Vuurbaak) 

elkaar te geven en te vragen. Maar dat 
betekent niet dat je om de lieve vrede 
maar verzwijgt waar het werkelijk om 
ging en gaat in Gods kerk. Als gemeen
schap kunnen de synodaal Gerefor
meerde Kerken m.i. moeilijk worden 
aangeduid als 'kerken, die Gods waar
heid willen dienen'. Wat niet wil zeggen 
dat daar geen echte kinderen van God 
zijn of geen levend geloof gevonden 
wordt. Maar de leer van Christus is er 
niet veilig. De bovenschriftuurlijke bin
dingen werden opgeheven. Maar de 
balans sloeg naar de andere kant door: 
onschriftuurlijke leringen kregen de 
ruimte. Nog even, en men gaat op in de 
PKN. Hier trekt het gereformeerd belij
den een grens. Een scheidslijn die we 
niet over kunnen. Ook niet onder de 
vlag van de verzoening. 

Onderzoek 

Op 1 1  augustus 2003 meldde het 
REFORMATORISCH DAGBLAD de mening 
van drs. L. Gunnink-Drint in het blad 
TRANSPARANT, het tijdschrift van de ver
eniging van Christen-Historici. Volgens 
drs. Gunnink 'wordt het tijd dat de vrij-

gemaakte kerken werk gaan maken van 
de bestudering van hun verleden.' Daar
bij denkt zij met name aan wat er rond 
' 1967' binnen de kerken plaatsvond. In 
tegenstelling tot wat de GS te Zuidhorn 
uitsprak, vindt drs. Gunnink dat er wel 
degelijk redenen zijn voor een historisch 
onderzoek. 'Als lid van de Gerefor
meerde Kerken (vrijgemaakt) wordt van 
kerkleden verwacht dat ze achter de 
besluiten staan en dat zij ze ook naar 
buiten toe weten te verdedigen, bijvoor
beeld in besprekingen met Nederlands 
gereformeerden. Maar hoe kan dat wan
neer een groot aantal gegevens niet 
voorhanden is om recht te doen aan wat 
is gebeurd? Misschien wel daarom is het 
aantal signalen zo groot. Het lijkt me 
dat de generale synode aan het verzoek 
om onderzoek te {laten) doen, zou moe
ten voldoen. Ook al betreft het voorstel
len die onvoldoende voorbereid zijn en 
niet langs de officiële kerkelijke weg de 
synode hebben bereikt.' 

Maar drs. Gunnink wil niet bij 
' 1967' blijven staan. Zij wil ook de Vrij
making in dit onderzoek betrekken. 
Daar moet het onderzoek zelfs begin
nen. Waarom werd er door sommigen 
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samenspreking met de synodaal Gere
formeerde Kerken gezocht? 'Had men in 
die tijd meer gehad dan een Acte van 
Vrijmaking en Wederkeer om zich op te 
beroepen, dan had de zaak wellicht dui
delijker gelegen. Zonder een uitgebreide 
geschiedschrijving met betrekking tot 
de sclieuring in 1944 had iedereen zijn 
eigen vrijmaking en dus ook zijn eigen 
idee over de mogelijkheid of onmoge
lijkheid van de breuk . . . .  Daarom is het 
mijns inziens dan ook aan te bevelen 
om eerst een studie naar de vrijmaking 
af te wachten en daarna aan de slag te 
gaan met de kerkelijke ontwikkelingen 
die daarop volgden.' 

Volgens mij lopen in dit verhaal 
diverse dingen door elkaar heen. Voor 
een historisch onderzoek naar wat er 
gebeurde in de jaren '40 van de vorige 
eeuw of rond 1967, lijkt mij geen kerke
lijke opdracht nodig. Christenhistorici 
hoeven daarvoor niet op een kerkelijke 
machtiging te wachten. Al moet mij wel 
van het hart, dat hier al heel wat histo
risch onderzoek gedaan is. Maar goed, 

Aanleiding 

Het is niet zonder reden dat ik nog 
eens nadrukkelijk aandacht vraag 
voor het thema 'huisbezoek en 
avondmaal'.1 Ik ben namelijk wat 
geschrokken van wat de jury die 
de inzendingen op de prijsvraag 
ter gelegenheid van de vijftigste 
jaargang van het blad D1ENST beoor
deelde, schrijft over de visie op de 
'rol' van de ouderling bij de inzen
ders: 'Bij de een moet hij vooral 
bestuurder zijn,  bij de ander vooral 
"toeruster" van de gemeente en bij 
weer een ander moet hij zelf veel 
pastoraal werk doen. Daar waar 
hij zijn traditionele takenpakket 
verliest, komt het taakveld pas-

1 
voortgaand onderzoek kan altijd nieuwe 
feiten boven tafel brengen. 

Het komt mij voor dat het niet 
behoort tot de taak van een kerkelijke 
vergadering om tot een dergelijk onder
zoek opdracht te geven. Wie op grond 
van de feiten in combinatie met schrif
tuurlijke argumenten meent dat kerke
lijke uitspraken veranderd moeten wor
den, kan dat in de kerkelijke weg aan de 
orde stellen. Maar zo maar in het wilde 
weg - zonder deugdelijke argumentatie 
en kerkelijke voorbereiding - een kerke
lijke opdracht tot onderzoek geven, lijkt 
mij niet kerkelijk gedacht. 

Een mens vraagt zich af: waarom 
moet alles opnieuw onderzocht worden, 
tot zelfs de gang van zaken rond de Vrij
making toe? Heeft dat te maken met 
een gebrek aan feitenkennis? Hoe weet 
men trouwens dat er nog belangrijke 
relevante feiten ontbreken, die het beeld 
wel eens ingrijpend zouden kunnen ver
anderen? Of heeft het te maken met de 
interpretatie van die feiten? Wat is hier 
het diepste motief? 

Nader Bekeken september 2003 

Dankbaarheid 

Kerkelijke breuken brengèn een 
eigensoortig verdriet mee. Ze geven ook 
reden tot verootmoediging voor de 
Here. Tegelijk mag de dankbaarheid 
niet ontbreken. Voor het werk van de 
Here, die zijn kerk wilde bewaren. In 
1944. In 1967. Bewaren bij het eenvou
dig gereformeerd-zijn, bij de leer van 
Christus en de vrijheid in Christus. Wil 
die dankbaarheid geen loze formaliteit 
zijn, dan heeft dat gevolgen voor onze 
persoonlijke en gezamenlijke geloofs
praktijk. Om in de situatie van vandaag 
eenvoudig gereformeerd te blijven. Open 
voor de vragen van deze tijd. Maar in 
blijvende gebondenheid aan het Woord 
van de Here en de daarop gegronde 
confessie. Dan blijft er een begaanbare 
weg door alle verwarring heen. In het 
spoor van de Heer van de kerk. 

Afgesloten op 23 augustus 2003. 

Huisbezoek en 
avondmaal 

toraat met het oog op de heilig 
heid van de gemeente meestal 
niet meer goed uit de verf. ". Met 
name het bezoeken brengen door 
ouderlingen wordt in een aantal 
inzendingen gezien als gepasseerd 
station'.2 

Ik heb de indruk dat er vandaag 
veel gesproken wordt over de ouderling 
als 'aanjager', als iemand die de 
gemeente moet stimuleren om haar 
gaven te gebruiken, maar heel weinig 
over de ouderling als opziener, die over 
de zielen heeft te waken. 

Thema A.N. Hendriks 
-

�-�------�-

Vanouds heeft het huisbezoek in de 
Gereformeerde Kerken gefunctioneerd 
als middel om aan die opzienerstaak 
invulling te geven. Het bevestigingsfor
mulier zegt: 'In de eerste plaats zien zij 
(de ouderlingen) erop toe, dat elk lid 
van de gemeente zich in belijdenis en 
wandel gedraagt naar het evangelie.' Dat 
mogen ouderlingen wanneer zij op huis
bezoek gaan, niet vergeten. Deze eerste 
taak komt sterk op ons toe, wanneer wij 
ons er rekenschap van geven dat er eeu
wenlang een nauwe band is geweest tus
sen huisbezoek en avondmaal. Histo
risch gezien is het huisbezoek bijzonder 
gericht op de waardige viering van de 
maaltijd van de Heer. Dit blijkt uit de 
oude Dordtse Kerkenordening, die in 
artikel 20 bepaalde dat het ambt van de 
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ouderlingen ook is 'de bezoeking te 
doen, naar dat de gelegenheid des tijds 
en der plaats tot stichting der gemeente, 
zoo voor als na het Nachtmaal, kan lij
den . .  .'. Bij de herziening van deze Ker
kenordening door de Generale Synode 
van Groningen-Zuid 1978 zijn de woor
den 'zoo voor als na het Nachtmaal ' 
geschrapt. Hetgeen - zoals ik nog zal 
beargumenteren - te betreuren is. 

I n  plaats van de biecht 

Wie er studie van maakt, ontdekt 
dat het huisbezoek in de eeuw van de 
grote Reformatie in de plaats van de 
biecht is gekomen. In de vroege Middel
eeuwen krijgt de oorbiecht al meer een 
plaats in de voorbereiding op een waar
dig gebruiken van het sacrament. De 
oorsprong van de oorbiecht als kerke
lijke instelling ligt, naar men algemeen 
aanneemt, in Ierse kloosters, waar mon
niken op gezette tijden elkaar de zonden 
gaan belijden. Vanuit Ierland hebben 
Angelsaksische zendelingen de biecht 
naar het vasteland gebracht. 3 In de 9e 
eeuw wordt het kerkelijke praktijk bij 
het begin van de vasten te biechten als 
voorbereiding op de communie op 
Pasen. 

Het vierde Lateraanse Concilie 
(1215) stelt een algemene biechtplicht 
vast: 'Elke gelovige van beiderlei kunne 
moet, nadat hij tot jaren van onder
scheid gekomen is, afzonderlijk al zijn 
zonden getrouw biechten, althans een-
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'Het Laatste Avondmaal ' Leonardo Da Vinci (1452-1519) 

maal per jaar, bij zijn eigen priester. 
Ook moet hij zich erop toeleggen de 
boete, die hem voorgeschreven wordt, 
naar vermogen te volbrengen, terwijl hij 
minstens op Pasen het sacrament van 
het avondmaal eerbiedig behoort te ont
vangen . . . .' 

Het concilie is ervan overtuigd dat 
men door de biecht het recht van toe
gang krijgt tot de maaltijd van Christus. 
Men beleed zijn zonden en ontving van 
de biechtvader vrijspraak. 

Paulus spreekt in 1 Korintiërs 1 1  
over het beproeven van zichzelf en over 
een onszelfbeoordelen. Maar in de Mid
deleeuwen worden het recht en de plicht 
om zichzelf te beproeven, de gemeente 
ontnomen. Uiteindelijk is het de biecht
vader die beoordeelt of men kan com
mumceren. 

Op de weg naar de tafel van Chris
tus kwam zo de biechtstoel te staan, 
waarin de priester de wacht betrok bij 
de heiligheid van deze tafel! 

De reformatoren van de 16< eeuw 
keren zich fel tegen deze roomse biecht
praktijk. Voor Luther is deze praktijk 
'de apenwet van de paus'. Zijn verzet 
gaat vooral tegen de dwang om te biech
ten en zonden op te noemen. Dat is 
voor Luther in strijd met de christelijke 
vrijheid.4 Wat later wil de reformator 
toch wel van een verplichte biecht 
weten, al krijgt die dan bij hem het 
karakter van een geloofsonderzoek met 
het oog op een waardige viering van het 
avondmaal. Dit geloofsonderzoek acht 

Luther een keer per jaar gewenst, al kan 
het bij sommigen ook slechts eenmaal in 
hun leven. Er is bij Luther geen sprake 
van ouderlingen die toezien op de hei
ligheid van de gemeente en die de toe
gang tot het avondmaal bewaken. 
Luthers kerk blijft een 'domineeskerk': 
de 'geestelijken' (Pfarrer) zien toe of men 
aan het avondmaal kan deelnemen. 

Ook Calvijn moet niets hebben van 
de roomse biechtpraktijk. Het komt de 
priester niet toe uit te sluiten of toe te 
laten tot het sacrament. Wel acht Cal
vijn een pastoraal gesprek met de predi
kant gewenst, wanneer men aan het 
avondmaal wil deelnemen. Hij schrijft: 
'Intussen verzet ik mij er zo weinig 
tegen, dat de schapen zich voor hun her
der stellen, zo dikwijls zij aan het Heilig 
Avondmaal willen deelnemen, dat ik 
zelfs wel zou willen, dat dit overal waar
genomen werd. Want zij, die een 
bezwaarde consciëntie hebben, kunnen 
daaruit een buitengewone vrucht ont
vangen; en zij, die vermaand moeten 
worden, geven zo gelegenheid tot verma
ning; wanneer slechts tyrannie en bijge
loof verre zijn' (INSTITUTIE, IIl,4,13). 

Wanneer Calvijn na een (gedwon
gen) verblijf te Straatsburg in Genève is 
teruggekeerd, wordt dit pastorale 
gesprek vervangen door bezoek aan de 
huizen, waarbij ook de ouderlingen gaan 
functioneren in verband met de deel
name aan het avondmaal. Calvijn volgt 
in deze inschakeling van de ouderlingen 
het voorbeeld van Bucer, de reformator 
van Straatsburg. Algemeen neemt men 



235 

aan dat in 1550 het huisbezoek in het 
Genève van Calvijn tot een vaste kerke
lijke instelling werd.5 

Dat dit huisbezoek vooral gericht is 
op de waardige viering van het avond
maal, blijkt uit een brief van Calvijn aan 
Caspar Olevianus. Daarin schrijft Cal
vijn: 'Wat de volwassenen betreft, het 
volgende. Jaarlijks wordt er door ons in 
elk gezin een onderzoek ingesteld. De 
wijken van de stad verdeden wij onder 
elkander, zoodat de districten stuk voor 
stuk, op de rij af, onderzocht kunnen 
worden. De predikant wordt begeleid 
door een ouderling. Nieuw aangekome
nen worden daarbij aan een onderzoek 
onderworpen. Bij degenen, die reeds zijn 
aangenomen, wordt dit nagelaten; bij 
hen wordt slechts onderzocht, of het in 
hun huis vredig en ordelijk toegaat; of er 
geen twist met de buren is; of er geen 
brooddronkenheid gevonden wordt, en 
of men niet traag en nalatig is in het 
regelmatig bezoeken van de prediking 
des Woords.'6 

Bij Calvijn komt het huisbezoek vol
uit in de plaats van de roomse biecht, 
als instrument om te waken over de hei
ligheid van Christus' tafel! 

De gereformeerde kerken in ons land 
gingen ook hier in het spoor van Cal
vijn. Het werd zelfs voorschrift om de 
leden van de gemeente zowel vóór als na 
het avondmaal te bezoeken. De natio
nale synode van 's-Gravenhage 1586 
schreef de ouderlingen voor: 'de besou-

. kinghe te doen, nae de ghelegentheijt 
des tijts ende der plaetsen, tot stich
tinghe der Gemeijnten soo vore als nae 
het Auontmael kan lijden, om de litma
ten der Gemeijnten te vertroosten, ton
derwijsen, ende oock andere tot de 
Christelyke religie te vermanen.'7 We 
ontdekken dat het huisbezoek niet enkel 
gericht is op de voorbereiding op het 
vieren van het avondmaal, maar ook 
dient om de leden van de gemeente pas
toraal voort te helpen, ja om zelfs ande
ren tot geloof aan te sporen. 

Doel van het 
huisbezoek 

Waarom brengen ouderlingen huis
bezoek? Ik denk dat het antwoord moet 
zijn: omdat zij herders zijn die op de 
kudde hebben 'toe te zien' (Hand. 20: 
28) en de kudde hebben te 'hoeden' (1 
Petr. 5 :2). In artikel 30 NGB worden de 
dienaren des Woords 'herders' genoemd. 
Ik acht het een grote winst dat de ker-

1 
ken zijn gaan verstaan dat ook de ouder
lingen voluit herders zijn. Juist omdat zij 
herders zijn, zoeken zij de schapen op. 
Aan hun herderschap ontlenen zij het 
recht om ons aan huis te bezoeken. Dit 
recht is voor de ouderling tegelijk een 
plicht. De ware herder wacht niet totdat 
de schapen bij hem komen. Hij gaat op 
hen af, zoekt ze op, laat zich vinden 
waar het leven van de schapen zich 
afspeelt. 

Ik denk dat het belangrijk is deze 
herderlijke taak van de ouderlingen van
daag te benadrukken. De ouderling is 
niet een soort kerkelijke opbouwwerker, 
die kaders uitzet, gemeenteleden stimu -
leert en zorgt dat de gemeente functio
neert als een lichaam. Hij is de herder, 
die over 'zielen' heeft te 'waken' (Heb. 
13 : 17), die 'onderwijst' (1 Tim. 3 :2), die 
'leidt in de Here' (1 Tess. 5 : 12), die 
'terechtwijst' (1 Tess. 5 : 12), die 'zorgt 
voor de gemeente' (1 Tim. 3 :5) en 
'goede leiding geeft' (1 Tim. 5: 17). Om 
dit alles te volbrengen, gaan de ouder-

lingen {ook) op huisbezoek. Artikel 20 
van de Kerkorde die wij vinden in het 
GEREFORMEERD KERKBOEK, zegt samen
vattend: 'De taak van de ouderlingen is 
in herderlijke zorg de gemeente te rege
ren ... .' Genoemd artikel ziet als doel 
van het huisbezoek de opbouw van de 
gemeente. Ik kan het daar goed mee 
eens zijn, want in het Nieuwe Testament 
komt steeds weer de opbouw van de 
gemeente naar voren als het oogmerk 
van alle ambtelijk werk (vgl. 2 Kor. 12: 
19; Ef. 4:12) .  

Het gaat daarbij om een opbouw in 
de diepte: de gemeente moet bevestigd 
en versterkt worden in het geloof, én om 
een opbouw in de breedte: de gemeente 
moet ook groeien in aantal. Het gaat 
om wat in zondag 48 HC genoemd 
wordt: een 'bewaren én vermeerderen' 
van de kerk. Juist interne opbouw leidt 
tot uitbouw, zoals wij horen in Hande
lingen 9:31:  'De gemeente dan door 
geheel Judea, Galilea en Samaria had 
vrede; zij werd opgebouwd en wandelde 
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in de vreze des Heren, en zij nam in 
aantal toe door de bijstand van de hei
lige Geest.'8 Doel van het huisbezoek is 
dat de gemeente al meer Christus kent, 
uit Hem leeft, zich naar het Evangelie 
gedraagt en dat zij zo haar licht laat 
schijnen voor de mensen. 

Het is dan ook te kort door de bocht 
wanneer men zegt: de prediker zaait het 
woord, de ouderling zoekt de vrucht.9 
Tijdens het huisbezoek zoeken de ouder
lingen niet alleen de vrucht van de pre
diking. Zij zijn er bezig als herders die 
naar de schapen omzien. Zij weiden ze 
met het Woord, zoeken het verlorene, 
halen het afgedwaalde terug, verbinden 
het gewonde en versterken het zieke 
(vgl. Ez. 34:16). Ook de ouderling 
bedient het Woord. Niet in het open
baar, zoals de dienaar des Woords, maar 
privaat, in de huizen. Niet in de vorm 
van een preek, maar in de vorm van een 
gesprek. We kunnen zeggen dat het 
'grote geld' van de openbare verkondi
ging tot 'klein geld' gewisseld wordt in 
het zo persoonlijk-gerichte spreken van 
de ouderling. C. Trimp wijst erop dat de 
Gereformeerde Kerken het huisbezoek 
de persoonlijke zielszorg - van meet af 
in het kader van de verkondiging van het 
heilig Evangelie hebben gezien.10 Het is 
prima wanneer de ouderling hartelijk 
meeleeft en zich op aangelegen momen
ten in de huizen laat zien. Maar hij mag 
niet vergeten dat hij zich niet heeft te 
profileren als de grote 'meelever', maar 
als de herder die weidt met het Woord. 

Huisbezoek en 
avondmaal 

Wij zagen hoe in het Genève van 
Calvijn het huisbezoek stond in het 
teken van de waardige viering van het 
avondmaal. Ik zou ervoor willen pleiten 
dat weer te laten functioneren. De 
ouderlingen dienen te beseffen dat juist 
het huisbezoek het middel is om de 
wacht te houden bij de heiligheid van 
Christus' tafel. Er mag op het huisbe
zoek veel ter sprake komen. Het leven 
van het geloof omvat meer dan het deel
nemen aan het avondmaal. De Here wil 
gediend worden in alle situaties waarin 
zijn kinderen verkeren. Maar in het hart 
van dit leven van het geloof staat de 
tafel van Christus. Aan het avondmaal 
trekt zich ons leven als christenen 
samen. Juist daar zijn wij christenen, 
waar wij bij brood en beker verkondi
gen, belijdend proclameren de heilsbete-
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kenis van Christus' dood. We zijn ner
gens méér lid van de gemeente van 
Christus dan aan de avondmaalstafel. 

Hoezeer men daar in de tijd van de 
Reformatie oog voor had, blijkt uit de 
manier waarop men over de toelating 
tot het avondmaal sprak. Het werd aan
geduid als een 'zich begeven tot de 
gemeente.'1 1  Het lid zijn van de 
gemeente manifesteert zich in de eerste 
plaats aan de avondmaalstafel, wanneer 
men samen de heerlijke gedachtenis 
viert. In het op Christus' bevel eten van 
het brood en drinken uit de beker balt 
zich onze gehoorzaamheid aan Hem en 
ons leven met Hem samen. 

Het huisbezoek is een vorm van her
derlijke zorg, die zich voltrekt op de 
wijze van een gesprek. Het gaat om een 
dialoog, waarbij zeker ook gemeentele
den hun inbreng hebben en waarbij 
goed geluisterd moet worden door de 
ouderlingen. Maar het huisbezoek is 
geen gesprek dat louter een ontmoeting 
is tussen gelovigen. Het draagt een amb
telijk karakter. De broeders die het 
brengen, komen in de huizen als ambts
dragers aan wie het opzicht over de 
gemeente is toevertrouwd. 'De Schrift 
verbiedt ons dit woord "opzicht" bloed
arm, en koud te maken door het louter 
"justitieel" op te vatten of (nog erger) 
door het in de zin van "inquisitie" te 
verstaan. Wel verhindert deze accentue
ring van het ambtelijk karakter van het 
huisbezoek de degeneratie daarvan tot 

· een piëtistische samenspraak.'12 
Wij mogen niet vergeten dat het 

huisbezoek met name gebracht wordt 
om aan dit opzicht invulling te geven. 
Ouderlingen gaan zeker niet het minst 
op bezoek om erop toe te zien dat elk 
lid van de gemeente zich in belijdenis en 
wandel gedraagt naar het Evangelie. 
Daarom spreken de ouderlingen met de 
bezochten over het leven met de Here in 
al zijn schakeringen. Zij willen horen 
hoe het gepredikte Woord beslag legt op 
de harten en levens, en helpen om het 
Woord werkelijk te doen. Maar bij dat 
beslag van het Woord staat het waardig 
vieren van het avondmaal bovenaan. 
Daar vindt het leven met de Here zijn 
concentratiepunt en uitgangsbasis. Ner
gens meer dan daar blijkt onze 'nieuwe 
gehoorzaamheid'. Er is waarheid in wat 
A.A. van Ruler zegt: 'Zeer wezenlijk is 
op huisbezoek de vraag naar het avond
maalsbezoek. Men zou kunnen zeggen: 
dat is principieel genomen het enige, 
waarvoor men komt. Maar aan deze 
vraag hangt het heele kerkelijke, geeste
lijke, persoonlijke en sociale leven.'13 

1 
Dit betekent niet dat op elk huisbe

zoek expliciet over de viering van het 
avondmaal gesproken moet worden. Al 
denk ik wel dat het in onze oppervlak
kige, gehaaste tijd nodig is te spreken 
over de rechte voorbereiding, de ernst 
van het avondmaal en de consequenties 
van het verkondigen van Christus' 
dood. Het betekent wel dat de heilig
heid van Christus' tafel door de ouder
lingen niet vergeten mag worden en de 
waardige viering niet uit het zicht mag 
raken. 

Ten slotte 

Er is meer over het huisbezoek te 
zeggen dan ik deed. De praktische 
invulling heb ik niet behandeld. Mijn 
bedoeling was enig weerwerk te bieden 
tegen een (dreigende) ontwikkeling 
waarbij het pastoraat met het oog op de 
heiligheid van de gemeente onder
sneeuwt. Ik vrees dat het huisbezoek 
van karakter aan het veranderen is. En 
al meer een gesprek wordt tussen gelovi
gen onderling, waarbij de ouderling 
functioneert als 'gesprekspartner'. Wij 
zullen weer oog moeten krijgen voor wat 
de Schrift zegt over zijn ambtelijke taak 
en het opzicht dat hem is toevertrouwd. 

Het huisbezoek heeft vanouds in de 
Gereformeerde Kerken gefunctioneerd 
juist ook met het oog op het avondmaal 
en de heiligheid van Christus' tafel. 

Daarom betreur ik het dat in artikel 
21 van onze huidige Kerkorde bij het 
huisbezoek elke verwijzing naar het 
avondmaal ontbreekt. Ik heb moeite met 
de motivering die deputaten indertijd 
gaven: 'De geregelde huisbezoeken heb
ben uiteraard te maken met de rechte 
avondmaalsviering, maar evenzeer met 
de trouwe kerkgang en met alles, wat tot 
het leven naar Gods geboden behoort.'14 
Mijn moeite concentreert zich op dat 
woordje 'evenzeer'. Er wordt hier te 
nivellerend over het avondmaal gespro
ken. Het is het brandpunt waarin zich 
heel ons christen-zijn samentrekt. Juist 
daar concentreert zich ons leven naar 
Gods wil en openbaart zich onze nieuwe 
gehoorzaamheid. 

Daarom blijft de vraag naar het gelo
vig eten en drinken de grote principiële 
vraag te midden van alle andere vragen 
die tijdens het huisbezoek kunnen wor
den gesteld. De ouderlingen mogen bij 
het bezoek aan de huizen niet vergeten 
dat zij staan bij Christus' tafel! 
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Het zal niemand die een tv heeft, 

ontgaan dat het verschijnsel 'reclame' 

nogal prominent aanwezig is op 

zowat elk, in ons land te ontvangen, 

kanaal. Tussen de verschil lende 

programmablokken in razen ze over je 

scherm. De korte, maar soms heftige 

boodschappen. Het bekende Twee 

Vandaag wordt zo bijvoorbeeld van 

het NOS-journaal 'gescheiden' door 

een reclameblok. En zo heb je dat ook 

bij Nova, dat als het ware gelardeerd 

wordt door reclames. Gelukkig 

worden de nieuwsberichten zelf nog 

niet, zoa ls in Amerika, onderbroken 

door reclameboodschappen. Maar dat 

is bijvoorbeeld wel het geval bij fi lms. 

Of films nu span nend zijn, dramatisch 

of heel erg roma ntisch, dat maakt 

niets uit: reclame snijdt het verhaal 

· meedogenloos in brokken. 

Als wij een enkele keer als gezin een 

film bekijken, dan hoor je, terwij l 

je zelf nog één en ander aan het 

verwerken bent, al aan het gezucht 

van de jongere medekijkers dat de 

film op dat moment onderbroken 

wordt door reclame. De jongelui 

hebben over het algemeen geen 

enkele boodschap aan deze reclames 

en gebruiken de tijd om wat te 

zappen of voor een san itaire stop. 

Toch vermoed ik dat ze in de loop van 

de tijd wel heel wat reclames aan zich 

voorbij zien gaan. Eigenlijk weet i k  

dat wel zeker, want met een zekere 

regelmaat wordt een grappige of een 

in ieder geval aandachttrekkende 

reclame besproken: "Heb je die 

reclame van ... gezien; die i s  

hartstikke goed .... " E n  het is  waar: 

1 
Recla me 

er zitten soms echte meesterwerkjes 

tussen. 

Enige tijd geleden is er een soort 

publieke discussie op gang gekomen 

over de reclameblokken op tv. Een 

discussie die uitmondde in een heus 

onderzoek. Naar het geluidsvolume 

va n de reclames namelijk. Wat blij kt: 

heel veel mensen storen zich eraan 

dat de reclames op tv zo hard zijn. 

Qua volume dan. I k  denk zelf dat 

deze (subjectieve) waarneming iets 

met psychologie te ma ken heeft. 

Iets dergelij ks ervaar i k  zelf altijd 

bij het bidden op een ziekenzaal.  

Tegenwoordig mag je daar niet meer 

de hele zaal in betrekken (zo dat a l  

zou kunnen). En het is  dan net of de 

andere zaal bewoners, degenen die 

niet meedoen, tijdens het bidden 

i neens veel harder gaan praten. Pure 

psychologie. Het zit gewoon tussen je 

oren. Maar goed, hinderlijk is het wel, 

als je meent dat je tijdens het kijken 

naar tv steeds gestoord wordt door 

veel te harde reclameboodschappen. 

Dat is toch een publ ieke d iscussie en 

zelfs een heuse klachtenl ijn  meer dan 

waard, n ietwaar? 

Ik vraag me soms af of dezelfde 

mensen die zo'n moeite hebben 

met het volume, dat ook wel eens 

hebben met de inhoud van sommige 

reclameboodschappen. Vaak 

spetteren de dubbelzinnig heden 

zeer ondubbelzinnig van het 

scherm. Reclamemakers, ja ze weten 

ongetwijfeld precies wat ze doen: een 

cocktai l  van mooie vormen, seks en 

erotiek bereidt consumenten voor op 

Nader Bekeken september 2003 

het kopen va n juist de aangeprezen 

producten. 

Tot nu toe n iets n ieuws. Er is zelfs 

eens een boek over gesch reven. 

VERBORGEN VERLEIDERS heette dat, als ik 

het wel heb. 

Maar vergis  ik mij, of komen er steeds 

meer reclames bij die gebruikmaken 

van wat ik  nu gemakshalve maar 

even 'de slechtheid van de mens' 

zal noemen? Ik zie namelijk  zomaar 

een paar 'onschuld ige' ki nderen die 

met de kleurige strepen op hun lolly 

een vriendje zo i n  de ban weten te 

krijgen, dat hij a ls  een bl indeman 

op de lolly af komt lopen en dan 

pardoes voorover in de modder valt. 

En een lol(ly) dat ze dan hebben, die 

bezitters va n dat begerenswaardige 

snoepgoed ! Ja, ik zie in een andere 

reclame zelfs twee (onschuldige) 

stokoude mensen die niet schromen 

elkaar te laten stru ikelen, o één of 

ander zoutje maa r niet met lkaar 

te hoeven delen. Producten jn nu 

dus niet meer gewoon erg m oi of 

erg lekker, nee, ze zijn zo mo i en 

zo lekker geworden, dat je w 1 gek 

zult zijn een ander ervan te 1 ten 

meegenieten. "Zorg dat je o s 

product koopt, want dat is z iets 

geweldigs, dat je erop slag e n egoïst 

van wordt! "  

Ben i k  de enige die hier de 

schaduwen van de hel ziet? erlijk 

gezegd denk ik dat reclames van dit 

slag heel wat minder schade ijk zijn 

voor je oren dan voor je ziel ! 

R.lh. Pos 
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Monument 

Deze zomer bekeken we het 
bekende monument van de Refor
matie in Genève opnieuw. Onze 
beide jongste dochters moesten dat 
naar ons idee een keer gezien heb
ben. Het is en blijft altijd indruk
wekkend de bekende voorlieden van 
de Reformatie en een aantal staats
lieden te zien, die op de West-Euro
pese geschiedenis stevige invloed 
hebben gehad, vanuit christelijke 
beginselen. 

Bij de staatslieden uit de verschil
lende landen is een karakteristieke tekst 
afgedrukt. En dan lees je daar op een 
warme avond in Genève een tekst in 
Middelnederlands. Want bij de afbeel
ding van Willem van Oranje kun je dan 
die bekende woorden uit de afzwerings-

. akte van Philips Il, het zogenaamde 
Plakkaat van Verlatinge, lezen. In dit 
document uit april 1581 is de motive
ring verwoord waarom men vond dat 
Philips niet langer vorst kon zijn en dat 
een ander in diens plaats zou moeten 
komen.1 

De lijn van dat stuk, dat is opgesteld 
onder verantwoordelijkheid van de Sta
ten-Generaal, is in hoge mate juridisch 
van aard. Zonder Philips veel te noe
men, wordt in algemene zin aangegeven 
wat de taken van een vorst zijn, wat de 
taken van de onderdanen zijn en dat er 
vrijheden, privileges en andere afspraken 
zijn, waar de vorst zich aan dient te hou
den. Regels en afspraken zijn er om de 
macht van de vorst in te perken en de 
rechten van de onderdanen te bescher
men. En in die spelregels moet naar 
voren komen dat een vorst zijn volk 
regeert als een vader zijn kinderen of een 
herder de kudde. Je zou als het ware 
kunnen zeggen dat in de regels en 
afspraken de liefde van de vorst voor 
zijn volk tot uitdrukking komt. Je houdt 
je aan regels omdat je weet dat die 
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Gereformeerd 
volksvertegen
woordiger 

Het Reformatiemonument te Genève 

goed zijn. 
Gereformeerden hebben op de 

inhoud van die belangrijke verklaring 
uit 1581 grote invloed gehad. Heel wat 
elementen komen uit het calvinistische 
gedachtegoed. Het is dus niet zo vreemd 
dat Calvijn en Willem van Oranje bei
den zijn afgebeeld op dat monument in 
Genève.2 

Dat regels goed zijn voor land en 
volk om je aan te houden, komt christe
nen natuurlijk niet vreemd over. Zo is 
het toch ook met Gods regels voor de 
mens. Niet bedoeld om de mens te ver
drukken, maar om de mens te doen 
leven naar Gods wil. Doe dit en leef! 

staatsrechtelijk 
geweten 

Die gereformeerde traditie, die in 
allerlei belangrijke stukken naar voren 

Rondblik L. Bezemer 
-

- � - -�-� -- - - � . 

komt in de tijd van het ontstaan van 
onze staat, zie je later terugkomen in het 
optreden van christelijke politici en in 
de afgelopen decennia in het optreden 
van het GPV in het parlement. Van de 
vier kamerleden die vanuit het GPV lid 
van de Tweede Kamer zijn geweest, is 
Schutte op dat punt vooral geroemd. 
Velen noemden hem het staatsrechtelijk 
geweten van het parlement. Zelf zou hij 
dat waarschijnlijk wegwuiven. Hij heeft 
ook wel gezegd dat naar zijn oordeel alle 
Kamerleden het staatsrecht grondig zou
den moeten kennen. En hij heeft gelijk. 

Juist in een tijd waarin personen 
belangrijker lijken te zijn dan ideeën, is 
het goed te blijven kijken naar de rol die 
ons parlement heeft en naar de beteke
nis van het volksvertegenwoordiger zijn. 
Dat heeft vooral betrekking op het 
beschermen van wat aan rechten en 
plichten is vastgelegd in staatsstukken. 
Veel van de rechten hebben een lange en 
soms zwaarbevochten ontstaansgeschie
denis. De vrijheden van godsdienst en 
onderwijs zijn daarvan sprekende voor
beelden. Het gaat dus niet om het vol
gen van de leider en zijn persoonlijk 
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gedachtegoed, zoals dat in feite bij de 
LPF (Fortuyn) en in Italië bij Berlusconi 
voorkomt. 

Philips wordt in 1581 ook niet 
zomaar opzij gezet. In het Plakkaat van 
Verlatinge worden de misstanden onder 
Philips opgesomd en vervolgens wordt 
op eeh onderbouwde wijze in algemene 
zin aangegeven dat de vorst de rechten 
zodanig geschonden heeft, dat hij afge
zet dient te worden. Geen lastertekst, 
maar een redelijk rustige redeneertrant. 
Schutte heeft diezelfde benadering in 
het optreden van Willem III in 1688 
gesignaleerd. 3 De Hollandse stadhouder 
verjoeg eind 1688 zijn schoonvader van 
de Engelse troon. Willem 111 wilde niet 
domweg zijn schoonvader verjagen, 
maar het ging erom de bescherming van 
het protestants geloof en de wettige vrij
heden van het volk te herstellen. En het 
gebeurde op verzoek van het wettig 
gekozen parlement. Ingrediënten die in 
het christelijk staatkundig denken van 
belang zijn. 

Wanneer Schutte als staatsrechtelijk 
geweten wordt geroemd, staat hij daar
mee in een oude traditie. Een traditie 
die de Staten-Generaal in 1581 
gebruikte bij het verlaten van koning 
Philips. Een traditie die voor christenen 
in de politiek altijd van belang is 
geweest. Tegenover de willekeur van 
heersers of regimes beroep je je op dat 
wat afgesproken en vastgelegd is. Veel te 
gemakkelijk lijkt de waan van de 'dag te 
overheersen en worden oude afspraken 
genegeerd. Wanneer GPV'ers in het par
lement opkomen voor vastgelegde vrij
heden, staan ze in de historie van de 
Staten-Generaal en van de christelijke 
politiek in Nederland. 

Afscheidsbundel 

Die aanduiding van 'staatsrechtelijk 
geweten' komt in een bundel ter gele
genheid van het afscheid van Schutte 
van de Tweede Kamer herhaaldelijk 
naar voren. Overigens is de bundel ter
zijde ook een afscheid van het GPV uit 
de Staten-Generaal. Kort na het vertrek 
van Schutte fuseerden de fracties van 
RPF en GPV tot fractie van de CU. 

Bijna veertig jaar is het GPV in de 
Tweede Kamer vertegenwoordigd 
geweest. In die periode hebben vier per
sonen vanuit het GPV in de kamerban
ken gezeten: Jongeling, Verbrugh, 
Schutte en Van Middelkoop. Vrijwel de 
helft van die veertig jaar is het gezicht 
van het GPV bepaald door Schutte. 

1 
Gestart in een heel lastige periode in de 
GPV-geschiedenis heeft hij door hard 
werken het politieke gezicht van het 
GPV in het parlement verder uitge
bouwd. Niemand kan zeggen dat een 
kleine partij als het GPV in het parle
ment geen kwaliteit heeft geleverd. 

Dat blijkt ook uit de bundel. In wel 
33 bijdragen van premiers, ministers, 
kamerleden, persvertegenwoordigers en 
partijgenoten wordt aan het vertrek van 
Schutte aandacht gegeven. Daardoor is 
de bundel divers geworden. De een 
spreekt Schutte bijna persoonlijk toe, de 
ander komt terug op een inhoudelijke 
discussie met Schutte, een volgende 
geeft een bredere beschouwing over een 
politiek onderwerp en geeft zo een bij
drage aan een verdere discussie. Maar 
allen getuigen van respect en waardering 
voor dit kamerlid. Daarmee is de bundel 
een hartelijke dankbetuiging aan een 
gereformeerd volksvertegenwoordiger. 
Gereformeerd, want ieder waardeert de 
bijbels genormeerde benadering, en 
volksvertegenwoordiger, want de bundel 
geeft duidelijk aan dat Schutte iets te 
zeggen had voor de ontwikkeling van 
land en volk en zich niet beperkte tot 
belangenbehartiging voor een bepaalde 
bevolkingsgroep. Het GPV stond mid
den in de politiek, al blijkt ook dat soms 
niet meer geluisterd werd wanneer de 
verschillen te groot bleken (bijvoorbeeld 
in een debat met minister Dales begin 
jaren negentig over de Wet Gelijke 
Behandeling, p. 62). 

Een lezenswaardige bundel die na 
eerste kennismaking het verdient her
haaldelijk uit de kast te worden gehaald. 
Tegelijk zo breed dat een bespreking in 
enkele pagina's niet zinvol is. Ik denk 
dat Schutte tijdens het lezen van de 
bundel herhaaldelijk de neiging zal heb
ben gehad naar de interruptiemicrofoon 
te hollen om de geachte schrijver van 
repliek te dienen of in een enkel geval 
de oren te wassen. 

leiderschap 

In de bundel zit een opmerkelijk ele
ment. Schutte wordt door vrijwel ieder 
gekwalificeerd als leider van het GPV. 
Zo schrijven de samenstellers van de 
bundel dat Schutte voor de eigen partij 
gold ' . . .  als de onbetwiste voorman en 
voor de buitenwacht was hij jarenlang 
het gezicht van het GPV . .  .' en even 
verder dichten zij hem een belangrijke 
rol toe in de samenwerking en bij de 
fusiebesprekingen tussen GPV en RPF 
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(p. 7). Vrijwel ieder beschouwt hem als 
de partijleider van het GPV.4 In bijdra
gen van (ex) parlementariërs van CDA, 
VVD, GL etc. is er geen twijfel over het 
gegeven dat Schutte de leider van het 
GPV was. Het is alleen logisch dat die 
aanduiding als zodanig niet wordt 
gebruikt. Bij een een- of tweemansfrac
tie is het leiderschap niet in geding. 

Echter, in een bijdrage van journalist 
De Jong (NO) wordt het leiderschap 
van Schutte gekwalificeerd als 'minder 
uit de verf gekomen'. En hij concludeert 
zelfs dat ' . . .  historici later de vraag moe
ten beantwoorden of dit gebrek aan par
tijleiderschap gevolgen heeft gehad voor 
de steun aan en het enthousiasme van 
voormalige GPV'ers voor de Christen
Unie'.5 De Jong onderbouwt zijn stelling 
aan de hand van de discussie binnen het 
GPV over het toelatingsbeleid en aan
verwante zaken. Het feit dat Schutte, 
wanneer hem om commentaar werd 
gevraagd over dit onderwerp, doorver
wees naar het partijbestuur, vindt De 
Jong een formele benadering die tekort
deed aan de statuur van het partijleider
schap van Schutte. Ook een opmerking 
van Schutte dat hij niet vooraan stond 
om brandjes in de partij te blussen en 
dan liever vanuit de achtergrond 
stuurde, vindt De Jong formeel. Hij sig
naleert vervolgens dat Schutte in de 
jaren negentig zich meer liet gelden in 
de partij. Schutte remde de samenwer
kingstrend toen openlijk, en was afwe
rend en afwijzend over een fusie met de 
RPF, zo ziet De Jong. Maar dat was te 
laat. Het tij was niet meer te keren. De 
Jong stelt niet het politiek leiderschap als 
zodanig aan de orde, maar vooral de 
partij kant van het leiderschap. 

Onderscheid in 
verantwoordelijkheid 

Is het echter terecht om te verwach
ten dat de politieke kopman zich zo pro
fileert in een discussie die de partij tot 
op het bot heeft verdeeld? De partijlei
der is toch vooral de man die zich richt 
op de politiek inhoudelijke discussie. 
Een politieke partij is toch vooral 
gericht op politieke standpunten, die de 
fractie moet innemen. Dat betekent 
overleg met deskundigen uit de eigen 
achterban en goed kijken naar de stand
punten van anderen. Vervolgens kijk je, 
hoe je dat presenteert waar je op inzet. 
De politieke voorman is herhaaldelijk 
lijsttrekker en streeft uiteraard naar een-
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heid in de eigen gelederen om zo sterker 
te staan naar buiten. Bovendien heeft 
Schutte in de jaren zeventig een belang
rijke rol vervuld in het GPV-bestuur. 
Wanneer je vanwege het politiek ambt 
het bestuur verlaat en als adviseur de 
vergaderingen bijwoont, voer je niet als 
eerste het woord. Laat eerst het bestuur 
spreken. Iemand als Schutte die - dat 
blijkt op diverse plaatsen in de bundel -
scherp oog heeft voor het onderscheid in 
verantwoordelijkheden, zal daar 
nadrukkelijk acht op hebben gegeven. 
En de bijdragen van een tweetal voorzit
ters uit de jaren tachtig en negentig 
(Blokland en Cnossen) geven duidelijk 
aan dat Schutte zich als adviseur niet 
onbetuigd heeft gelaten. Hij heeft hard 
gewerkt om een bijdrage te leveren aan 
de eenheid binnen de partij op het punt 
van toelatingsbeleid en samenwerking 
met anderen. Maar het bestuur beslist, 
dat heeft Schutte gerespecteerd. De Jong 
kan toch niet van een politiek leider 
hebben verwacht dat deze zich met 
kracht op een van de richtingen zou 
hebben geprofileerd. Dan is het snel 
gedaan met het leiderschap. Dus heeft 
Schutte zich naar buiten terughoudend 
opgesteld over de interne partijdiscussie. 
Zie je dezelfde rol niet bij Van der Vlies 
wanneer de discussie over de positie van 
de vrouw oplaait in de SGP? Lees het 
recente boek van Monasch over de span
ning in de PvdA tussen de politieke top, 
de partijtop en kopstukken uit het par-

. tijbureau. Dan vervreemdt de politiek 
leider zich van de achterban. De reke
ning is de PvdA gepresenteerd en de 
politiek leider van de PvdA heet niet 
langer Melkert. 

Naar mijn idee is de koppeling die 
De Jong legt tussen de opstelling van 
Schutte en het bescheiden enthousiasme 
van GPV-ers voor de CU, niet aan de 
persoon van Schutte te wijten. Blijkbaar 
was een groot deel van de GPV-achter
ban niet gelukkig met de fusie met de 
RPF. En De Jong kent de achterban van 
het GPV daar goed genoeg voor. Wel
licht moet De Jong in zijn eigen tekst 
nog eens kijken naar de opmerking die 
hij van Schutte weergeeft over het gere
geld bezoek van lokale partijbijeenkom
sten. En misschien heeft De Jongs voor
malige collega Spruyt dat scherper aan
gevoeld. Hij geeft aan dat Schutte waar
schuwde dat partijkaders wel van alles 
kunnen willen, maar dat de achterban 
het wel moet kunnen meemaken. 
Spruyt geeft aan dat de vervreemding 
tussen de top en de kiezer sindsdien 
overduidelijk aan het licht is gekomen. 
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Het deel van het monument met Willem van Oranje en het Plakkaat van Verlatinge 

Ik denk dat je ook de stelling kunt 
verdedigen dat het optreden van Schutte 
de eenheid binnen het GPV heeft bevor
derd. Wie de beweging in de loop van 
de jaren tachtig zag met het vertrek van 
bestuursleden en andere prominenten, 
publicaties van verontruste GPV'ers en 
behoorlijke opkomsten op bijeenkom
sten van verontrusten, zou zich een sce
nario kunnen voorstellen van afbrokke
ling van het GPV, overstap naar RPF en 
CDA en geen tweede kamerzetel. Mis
schien dat de historici die De Jong 
noemt, dat bij hun studie zullen betrek
ken. 

Politieke partij of 
religieuze beweging 

Maar er is er nog een, die op de rol 
van Schutte bij het fusieproces van RPF 
en GPV ingaat. Ook het voormalige 
Kamerlid voor RPF en CU Van Dijke is 
kritisch over die rol. Hij vraagt zich af 
of Schutte, die zo haarscherp het poli
tieke debat aanvoelde, het veranderend 
tij in de eigen achterban wel zag en de 
wegvallende legitimatie voor gescheiden 
optrekken. Hij vindt dat partijfunctio
narissen de eigen organisatie nooit 
mogen verabsoluteren. Om daar maar 
direct op te reageren: deze suggestie is 
een echte misser. Van Dijke zal toch wel 
begrepen hebben dat het in de discussie 
binnen het GPV om cruciale inhoude
lijke zaken ging als de plaats en de rol 

van de belijdenis en criteria voor het lid
maatschap. 

In ieder geval vraagt Van Dijke zich 
af of de CU niet een verkiezing te laat 
van start is gegaan. Hij vindt dat de ver
kiezingen van 1998 voor de christelijke 
politiek een gemiste kans zijn geweest. 
De CU had vier jaar winst kunnen boe
ken op het postmoderne en calculerende 
denken en gedrag van orthodoxe chris
tenen. Hij redeneert dan door, dat het 
niet gaat om het voortbestaan van de 
CU maar om de missie van de CU. Hij 
waarschuwt er terecht voor het niet van 
de professionaliteit van de partij te ver
wachten, maar uit te spreken dat onze 
hulp en verwachting van de Here is. En 
dan komt hij tot een tekst: 'Het unieke 
van de ChristenUnie is dat we elkaar 
mogen en kunnen aanspreken op het 
feit dat we volgeling zijn van Jezus 
Christus. In geen enkele andere partij 
kan dat zo als in de ChristenUnie. Daar 
klopt allereerst ons hart. Van daaruit 
komt voort de wens om Hem in het 
publieke leven te dienen en ook daar 
God lief te hebben boven alles en de 
naaste als onszelf.' En even verder for
muleert hij een meditatie bij de missie 
van de CU in die lijn. 

Het merkwaardige is de volgorde in 
redeneren bij Van Dijke. Enerzijds waar
schuwt hij voor het verabsoluteren van 
de CU als partij en zegt hij dat het niet 
gaat om het voortbestaan van de CU, 
maar om de boodschap. Anderzijds is 
het merkwaardig bij Van Dijke, dat hij 
de ChristenUnie zo naar voren schuift 
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in de redeneergang. 
Het is toch zo dat een christen in 

heel zijn leven Christus wil dienen. Dus 
ook in het publieke leven en op andere 
terreinen. Het begint dan bij het leven 
als christen en van daaruit kijk je bij je 
rol in het publieke leven naar een partij 
die da"t waarmaakt. Een partij die je als 
hulpmiddel kunt gebruiken. En dan 
neemt de partij het niet over, maar die 
kan je helpen die verantwoordelijkheid 
als christen waar te maken. 

Hij doet dat ook in de meditatie op 
de missie die hij laat starten met de 
woorden: 'Als lid van de ChristenUnie 
wil ik Jezus Christus navolgen, . . .  .' 
Waarom plaatst hij die partij steeds zo 
nadrukkelijk vooraan? De geloofseen
heid wordt toch allereerst in de 
gemeente van Christus gevonden? Wan
neer die partij slechts een middel is, is 
dat benadrukken van de partij wel 
merkwaardig. Van Dijke wil het eerder 
in zijn bijdrage niet van de partij ver
wachten, maar het lijkt erop dat wan
neer je in zijn missie 'ChristenUnie' ver
vangt door 'kerk', de tekst meer van toe
passing lijkt. Een merkwaardige bij
drage. U moet het zeker eens nalezen. 

Politieke discussie 

Al vaker is geconstateerd dat de dis
cussie in het GPV meer ging over 
grondslag en toelatingsbeleid dan over 
de inhoud van de politieke boodschap 
van het GPV. Blokland verklapt dat hij 
het als partijvoorzitter wel gemakkelijk 
vond niet bij de wekelijkse fractieverga
dering te hoeven zijn, vanwege een 
andere politieke verplichting. Maar hij 
zegt er direct bij, dat dat nu niet meer 
kan. Een partijbestuur kan zich geen 
afstand permitteren tot de fractie. Zijn 
opvolger Cnossen meldt dat Schutte de 
zelfstandige positie van de fractie scherp 
bewaakte. Schutte sprak wel mee in de 
partijbesturen, maar liet daarbij de 
besluitvorming over aan de bestuurders. 

Nader Bekeken 

1 
Cnossen beschouwt dat vanuit het 
scherpe oog dat Schutte had voor ver
houdingen en verantwoordelijkheden.6 

Toch blijft het jammer dat in de 
veertig jaar van het GPV de politiek 
inhoudelijke discussie zo beperkt 
gevoerd is. Uiteraard hadden de kamer
leden zich omringd met deskundigheid 
uit eigen kringen naast de kundigheid 
in de fractie. Maar een brede partijdis
cussie over bijvoorbeeld kernenergie of 
het milieubeleid, of het opkomen voor 
de sociaal zwakkeren, is nooit echt 
gevoerd. Het bleef meestal beperkt tot 
een discussie tussen GPV-bestuurders en 
GPV-kader. Dat wil niet zeggen dat de 
standpunten niet breed gedragen wer
den. Vogelaar en Groen geven daar 
mooie voorbeelden van. 

Aardig is in de bijdrage van De Vries 
(JP) de weergave van een parlementaire 
discussie tussen twee GPV'ers. Dat 
speelde nota bene over de positie van de 
koning bij een parlementaire enquête. 
Mocht de koning gehoord worden of 
niet? Schutte verdedigde met enkele 
andere Tweede-Kamerleden een initia
tiefwetsvoorstel in de Eerste Kamer en 
kwam daar in discussie met partijgenoot 
Van der Jagt. 

D'66'er Bakker meldt een voorbeeld 
van een indirecte discussie tussen 
Schutte en Van Middelkoop over de uit
zending van troepen. Schutte was lid 
van een onderzoekscommissie en Van 
Middelkoop discussieerde als Kamerlid 
met de commissie. Je ziet bijna de 
pretoogjes van Bakker in zijn verhaal, 
wanneer hij vertelt dat hij zwaar gesouf
fleerd door Schutte (als loyaal commis
sielid) de opmerkingen van Van Middel
koop pareerde. Twee gereformeerde 
broeders met de betrokken liberaal Bak
ker ertussen. 

U begrijpt dat al met al de bundel 
voor belangstellende gereformeerden 
aanbevelenswaardig is. Er worden aar
dige blikken achter de schermen gegund 
en de auteurs hebben ondanks de diver-
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siteit heel lezenswaardige bijdragen gele
verd.7 

Het mag de dankbaarheid vergroten 
voor de inzet van deze gereformeerde 
volksvertegenwoordiger. Dankbaarheid 
aan God, die gaven en gezondheid gaf. 
We zullen Schuttes bijdragen in de 
Kamer moeten missen. We zullen hem 
niet meer - zoals Kamphuis typeert -
met zijn witte kuif bij de interruptiemi
crofoon zien staan. En Kamphuis 
typeert treffend dat Schutte niet voor 
groepsbelangen opkwam, maar hij sprak 
vanuit zijn gereformeerd schriftgeloof 
overheid en volk aan. Een gereformeerd 
volksvertegenwoordiger. 

Noten: 
1 De geplaatste tekst is: 'd' Ondersacen niet en zijn 

van Godc gheschapen tot behoef van den Prince om 

hem in alles, wat hij beveelt, weder het goddelick 

ofc ongoddelick, recht ofc onrecht is, onderdanich te 

wesen ende als slaven te dienen, maer de Prince om 

d'ondersaten wille, sonder de welcke hy egheen 

Prince en is, om de selve mee recht ende redene te 

regeeren ende voor te staen ende lief te hebben als 

een vader sijne kinderen ende een herder sijne scha

pen, die sijn lijf ende leven secc om de selve te bewa

ren.' 

2 Zie voor een beschouwing over het Plakkaat van 

Verlacinge ondermeer J.C. Baak, HET CALVINISME, 

OORSPRONG EN WAARBORG ONZER CONSTITUTIONELE 

VRIJHEDEN?, Amsterdam 1945; en Z.W. Sneller, 

UNIE VAN UTRECHT EN PLAKKAAT VAN VERLATINGE, 

Rotterdam 1929. 

3 G.J. Schutte, 'Ons Burgerschap', toespraak op de 

jubileumdag van het GPV in 1988, in: ONS BUR

GERSCHAP mei 1988. 

• Bijvoorbeeld Blokland over de rol van Schutte bij 

de dieptepunten eind jaren zeventig (p. 28). 

' Piet H. de Jong, 'Tegen heug en meug bij de 

ChristenUnie', vgl. p. 79,80. 

6 Blokland, p. 30, Cnossen, p. 39. 

7 Hee boekwerk is geredigeerd door G. Harinck en 

M. Niemeijer, met als titel ALTIJD DE MOEITE WAARD. 

OPSTELLEN VOOR G.J. SCHUTTE, uitgegeven door 

Aspekt in Soesterberg en verkrijgbaar bij de boek

handel (ISBN 90 591 1  157 5, prijs € 24,98). 

Neem een proefabonnement op NADER BEKEKEN! U ontvangt het blad 3 maanden lang voor maar € 5,-. 
Wilt u iemand een waardevol cadeau aanbieden? Denk dan eens aan een geschenkabonnement op NADER BEKEKEN. 
Het kost u slechts € 10,- en hij/zij ontvangt het blad dan een halfjaar lang! 
Bel 050-3013636 of mail woordenwereld@scholma.nl of kijk op www.woordenwereld.nl. 
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Zuid-Afrika is een land waar ont
zettend veel gebeurt en waar veel 
angstige m ensen wonen. Het is ook 
wel begri jpeli jk dat je hi er bang 
wordt, want er is veel criminaliteit 
en corruptie. D e  kranten staan er 
vol van en veel gemeenteleden, 
blank en zwart, ervaren de  gevolgen 
aan den lijve. Waarschijnlijk dringt 
dit soort berichten ook door in de  
Nederlandse pers. Maar er is m eer 
te zeggen dan dit. Als je  in Gods 
koninkri jk l eeft, moet je ook op 
andere dingen letten. Daarvan een 
voorbeeld in dit verhaal. 

Michael 

We hebben drie jaar een jongeman 
in onze buitenkamer gehad. Michael is 
zijn naam. In die tijd hebben we vaak 
gesprekken met hem gevoerd over aller
lei onderwerpen. Michael is een jongen 

. die altijd doorvraagt. Het waren vaak 
heel fijne gesprekken. 

Sinds het begin van dit jaar is 
Michael weer terug naar zijn familie en 
woont hij in Soshanguve. We dachten: 
hij woont hier bij ons wel erg beschermd 
en hij heeft altijd goed eten, terwijl zijn 
broertjes en zusjes thuis het veel minder 
hebben dan hij. Misschien is het beter 
dat hij weer teruggaat en niet te veel van 
zijn eigen mensen losgroeit. 

We waren wel bezorgd of hij het aan 
zou kunnen. Zou hij staande blijven in 
z'n geloof, in zo'n moeilijke omgeving? 

Ik heb me onlangs voor die gedachte 
wel geschaamd! Hij kwam weer even 
buurten en daar begon het gesprek weer. 
Hij vertelde wat hij pas meegemaakt 
had. 

Voetballen 

Bij Michael thuis, een gezin met 
negen kinderen en twee kleinkinderen, 
is er vlakbij een open veld waar de jon
gens van de buurt vaak voetballen. 
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Ook dat is 
Zuid-Afrika . . .  

Michael is een goede voetbalspeler en 
nu hij weer terug is in Soshanguve, 
heeft hij drie teams met jonge voetbal
lertjes bij elkaar gefloten. Hij zag dat ze 
niets te doen hadden en hij zou ze graag 
willen helpen om iets te bereiken. "Als 
ze een doel hebben om zich voor in te 
zetten, wordt het leven veel waardevol
ler", zei hij. 

Hij leert de jongens niet alleen voet
ballen, maar hij praat ook veel met ze 
over allerlei dingen. "Ze noemen me de 
dominee hier. Ik praat veel met die 

Rondblik 

E.A. de Visser-Oostdijk 

kereltjes. Ik vertel ze ook over God en 
over de Here Jezus en ik zeg dat ze niet 
moeten stelen en vloeken en zo. Ja, ze 
noemen me de dominee." 

Verkrachting 

Kort geleden waren de jongens aan 
het voetballen toen ze opeens gegil 
hoorden. Het kwam uit het huis aan de 
overkant. Ze zagen nog net dat een paar 
jongens over de omheining sprongen en 
weg renden. Achter hen aan kwam een 
meisje naar buiten, half ontkleed. Ze 
hadden haar verkracht. 

Michael en een vriend renden achter 
die twee jongens aan en ze konden ze 
gemakkelijk inhalen. Maar toen trok 
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een van die jongens een pistool en zei: 
"Ga weg, of ik schiet je dood." Daar is 
weinig tegen te beginnen, dus ze lieten 
de jongens gaan. 

Intussen hadden ze de beide jongens 
echter herkend. Het waren gewoon jon
gens uit de buurt. Diezelfde middag 
gingen ze naar de politie om aangifte te 
doen. De familie van het meisje was 
dankbaar. De moeder kwam nog speci
aal langs om Michael en z'n vriend te 
bedanken. Enkele dagen later werden de 
daders door de politie opgepakt. 

Wraakacties 

Het optreden van Michael en zijn 
vriend was een heldendaad. Niet alleen 
omdat er gedreigd was met een pistool, 
maar ook omdat ze zich blootstelden 
aan wraakacties en vijandige reacties 
vanuit de gemeenschap. 

De dag nadat de daders opgepakt 
waren, kwam de moeder van een van 
hen bij Michael op bezoek. "Kun je asje
blieft je verklaring ongedaan maken? Ik 
zal je veel geld betalen. Als m'n zoon 
maar uit de gevangenis blijft . . . .  " Het 
was een moeilijk moment voor Michael. 
Het valt niet mee als je zo'n bedroefde 
moeder voor je ziet. Maar toch zei hij : 
"Uw zoon heeft iets gedaan wat niet 
mag. Het is een misdaad en het is goed 
als hij voor de rechter komt. Nee, ik kan 
mijn verklaring echt niet intrekken." De 
moeder ging huilend naar huis. Begrij
pelijk, de gevangenis is vreselijk hier en 

J.P. Balkenende e.a., GRASDUINEN IN DE 
NIEUWE ECONOMIE 
GSEv reeks nr. 47, Uitg. De Vuurbaak 
ISBN 90 5560 256 6, 145 pag. 
Prijs € 9,90 

HANDBOEK 2003 VAN DE GEREFOR
MEERDE KERKEN IN NEDERLAND (red. ds. 
J.H. Kuiper), Uitg. Print Media 
ISBN 90 5294 271 6, 512 pag. 
Prijs € 9,90 

STEEDS DICHTERBIJ 3 (diverse auteurs) 
Serie Dagboek voor jou 
Uitg. De Vuurbaak 
ISBN 90 5560 194 2, 96 pag. 
Prijs € 7,40 

1 
de toekomst van haar zoon is wellicht 
voorgoed kapot. 

Een paar dagen later kwamen een 
paar andere jongens Michael opzoeken, 
vrienden van de daders. Die tapten uit 
een ander vaatje. Als Michael niet terug
ging naar de politie om zijn verklaring 
terug te nemen, kon er wel eens iets 
onaangenaams gebeuren. Het gebeurt 
immers geregeld dat mensen die getuige 
zijn in een bepaalde rechtszaak, doodge
schoten worden. Echt, voor Michaels 
eigen bestwil leek het hun beter dat hij 
zijn verklaring zou gaan intrekken . . . . 

Spanning 

Wij als westerlingen beseffen vaak 
niet onder welke spanning mensen in de 
Afrikaanse townships soms leven. Als je 
je het probeert in te denken, moet het 
heel moeilijk zijn. De politie in de town
ships is meestal corrupt, of ze zijn bang 
dat de criminelen wraak zullen nemen 
op hun eigen gezinnen. Dus treedt de 
politie niet op tegen criminaliteit en 
leeft de bevolking in feite onbeschermd. 
Als je wilt doen wat 'recht' is, en als je 
bereid bent op te staan en te getuigen, 
ben je al gauw in levensgevaar. 

Des te meer was ik onder de indruk 
van Michaels opstelling. Hij had tegen 
die jongens gezegd: "Jullie kunnen mij 
nu proberen bang te maken, maar ik 
ben niet bang. Jullie kunnen me dood
maken, maar dat vind ik niet erg. Mijn 
God is groot en machtig. Als Hij het 
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niet wil, kunnen jullie niets tegen mij 
doen. En als Hij het wel toelaat, dan ga 
ik naar Hem. Het kan mij niets schelen. 
Maar ik ga niet terug naar de politie om 
die verklaring terug te nemen." 

Zo'n antwoord, in zo'n situatie! Hij 
staat ervoor! 

Ze noemen hem de dominee en hij 
zegt dat hij voor de jongens om hem 
heen bidt. Hij wil graag dat ze ook naar 
de kerk komen, want als ze God leren 
kennen, zal er vrede in hun leven 
komen. Dat verlangen in hem is blijk
baar sterker dan angst voor z'n leven. 

Ik schaamde me dat ik me ooit afge
vraagd had of Michael het wel aan zou 
kunnen, om in z'n eigen armoedige en 
slechte omstandigheden christen te zijn. 
In feite leerde hij me op een nieuwe 
manier te kijken naar de realiteit van 
zwart Zuid-Afrika! Waar het Evangelie 
echt gehoord wordt, komen Gods uit
verkorenen tot daden waar je met diepe 
verwondering kennis van neemt. 

Om terug te keren naar het begin 
van dit artikel: ook dit is een stukje 
Zuid-Afrika! Ook dit is een stukje van 
het echte leven in de townships! Ja, er 
zijn veel criminelen, maar dit soort 
jonge mannen is er ook. En er zijn er 
nog veel meer. Elke zondag zit er een 
heel stel in de kerk in Soshanguve. Daar 
kan de Here vast wel wat mee. 
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Binnenkort starten de catechisaties 
weer, of zijn ze her en der al weer 
begonnen. Als catecheet heb ik 
altijd zin in de belijdeniscatechisa
ties. De jongelui die zich daarvoor 
melden, zijn doorgaans gemotiveerd 
en hebben een duidelijk doel voor 
ogen: openbare belijdenis van hun 
geloof afleggen. 
Aan die motivatie ontbreekt het in 
veel gevallen niet. Maar hoe weeg 
je nu die motivatie als kerkenraad? 
Wanneer mag iemand openbare 
belijdenis van zijn geloof afleg
gen? Domme vraag natuurlijk: als 
iemand gelooft in Jezus Christus. 
Maar hoe weeg je dat als kerken
raad? Iemand die openbare geloofs
belijdenis aflegt, vraagt daarmee 
toegang tot het heilig avondmaal. 
Een mooie, maar serieuze zaak dus. 
Wanneer laat je dus iemand toe? 

Laten we maar beginnen bij de een
voudige en heldere regel van onze 
Dordtse Kerkorde: 'Tot het avondmaal 
van de Here zal de kerkeraad alleen hen 
toelaten die belijdenis van het geloof 
naar de gereformeerde leer hebben 
gedaan en godvrezend leven' (art. 60 
KO). 

Leer en leven één 

Twee belangrijke componenten staan 
naast elkaar. Belijdenis van het geloof 
naar de gereformeerde leer. En godvre
zend leven. Laat ze ook alsjeblieft naast 
elkaar staan. Het één kan niet zonder 
het ander. Thuis zijn in de gerefor
meerde leer zonder leven naar die leer, 
zonder godvrezend leven, heeft niets 
met geloof te maken. 

Daarom is het van belang dat we 
met onze menselijke vermogens kijken 
of er sprake is van echt geloof. H. de 
Jong pleit er in zijn laatste boek VAN 
OUD NAAR NIEUW terecht voor om het 
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Openbare geloofs
belijdenis: niet 
vanzelfsprekend 

doen van openbare geloofsbelijdenis vol
strekt serieus te nemen. Hij zegt dit met 
name om een duidelijk wapen in de 
hand te hebben tegenover de zuigkracht 
van evangelische kringen. Wanneer jon
geren belijdenis zouden doen omdat ze 
nu eenmaal 18 of ouder zijn geworden, 
zonder dat de vraag naar geloof en beke
ring een plek krijgt, snijden we onszelf 
in de vingers. Wanneer jongeren belijde
nis willen doen, maar naar het zich laat 
aanzien in hun levensstijl zich niets van 
Christus wensen aan te trekken, prikkelt 
dat bij andere, gelovige jongeren, de 
honger om hun heil elders te zoeken. 
"Bij ons in de kerk nemen ze geloof en 
leven met God niet serieus." Jongeren, 
die oprecht verlangen God de Here te 
dienen, voelen zich dan aangetrokken 
tot groeperingen die vanuit gerefor
meerde optiek een meer doperse werk
heiligheid kennen. Het is erg als we hen 

als kerken daaraan kwijt zouden raken 
door het niet serieus nemen van het 
doen van openbare geloofsbelijdenis. 
Geloofsbelijdenis kan niet zonder geloof 
en werken van geloof en bekering. 

Leven 

Op dat laatste ga ik nu wat dieper 
in. Want wat vraag je aan geloof en 
bekering? In sommige plaatselijke ker
ken speelt die vraag heel concreet. Een 
jongere wil graag belijdenis van zijn 
geloof afleggen, maar hij gaat geregeld 
'uit' naar een bepaalde gelegenheid die 
niet bepaald positief bekend staat in het 
dorp. Sommige kerkenraadsleden pleiten 
ervoor om als algemene regel te stellen, 
dat jongeren die vaak naar die gelegen
heid uitgaan, sowieso geen belijdenis 
mogen doen. Andere kerkenraadsleden 
vinden dat weer te ver gaan. Maar hoe 
dan wel? 

Laat ik beginnen met te zeggen, dat 
je deze vragen niet pas aan de orde moet 
stellen als de openbare geloofsbelijdenis 
in beeld komt. Dat is te laat. Vragen 
rond levensstijl kun je je catechisanten 
al vroeg voorleggen. Als catecheet zul je 
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daar alert op moeten zijn. Wees betrok
ken bij je catechisanten en probeer in 
beeld te krijgen waar ze komen. Dat kan 
al bij 14- en 15-jarigen. Waar komen ze? 
Waarom komen ze in bepaalde gelegen
heden? Hoe gaan ze om met alcohol? 
Hoe beschamend het soms ook is, maar 
bekenä is dat jongeren steeds vroeger 
steeds meer alcohol gaan drinken. En 
dat gaat onze kerkdeuren echt niet voor
bij. Daarom: maak dit al vroeg be
spreekbaar in de groep. 

Belangrijk vind ik het hierbij dat je 
als het even kan, dezelfde catechisanten
groep leidt, tenzij het natuurlijk niet 
klikt tussen jou en hen. In grotere 
gemeenten, waar gebruik wordt gemaakt 
van meerdere catecheten, wil nog wel 
eens een wisseling plaatsvinden van 
catecheet. Maar door continuïteit krijg 
je tenminste een beeld van hoe je cate
chisanten in het leven staan. En wan
neer je merkt dat 'uitgaansleven' echt 
een probleem bij ze is, heb je ook alle 
ruimte om daar aandacht aan te beste
den. Bespreek bijvoorbeeld 1 Petrus 4:3 
met ze: 'Want er is tijd genoeg voorbij
gegaan met het volbrengen van de wil 
der heidenen, toen gij wandeldet in 
allerlei losbandigheid, begeerten, dron
kenschap, brassen, drinken en onzede
lijke afgoderij.' Of Kolossenzen 3:5v: 
'Doodt dan de leden, die op de aarde 
zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, 
boze begeerte en de hebzucht, die niet 
anders is dan afgoderij . . .  .' Daar kun je 
heel concreet met ze over spreken. 

Maar blijf niet bij die 'buitenkant' 
staan. Zo kunnen mensen nog wel eens 
reageren: "Bij gedrag en levensstijl gaat 
het om mijn buitenkant. Maar mijn 
binnenkant is wel voor God en daar 
kun jij als medemens niet in kijken.'' 
Duidelijk moet worden dat bij een hart 
voor Christus een mooie buitenkant 
hoort. Als een boom die vruchten 
draagt. En leg je eigen leven dan maar 
naast de geboden van de Here. Wie 
Christus wil dienen, kent maar een 
klein begin van de nieuwe gehoorzaam
heid, maar wel met een ernstig voorne
men om niet alleen naar sommige, maar 
naar alle geboden van God te leven 
(HC zd. 44). 

Probeer zo duidelijk met de jongeren 
te spreken over wat Christelijke Levens
stijl is. Zo kun je ook spreken over gele
genheden waar ze komen. Hoe verhoudt 
de sfeer en het drankgebruik daar zich 
tot leven met Christus? Van belang kan 
ook zijn hoe een bepaalde gelegenheid 
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bekend staat in de stad of in het dorp 
waar je woont. Is een 'tent' berucht in 
de stad - ook bij het niet-kerkelijke 
gedeelte -, dan liggen zaken al vrij snel 
duidelijk. 

Stel, dat je als catecheet merkt dat 
uitgaansleven een probleem vormt, 
maak het dan ook zo snel mogelijk tot 
gespreksonderwerp binnen de kerken
raad. Dan kan die zich een beeld vor
men van het probleem en het ook in het 
huisbezoek bij jongeren aan de orde stel
len. Niet eerst oordelend, maar vragend. 
Niet meteen afwijzend, maar onderwij
zend. 

In het algemeen kun je zeggen dat 
catechese en pastoraat hand in hand 
moeten gaan. Andere problemen op het 
gebied van levensstijl krijgen zo ook hun 
plek. De ervaring leert dat een catecheet 
dikwijls het vertrouwen krijgt van zijn 
catechisanten. Als dat zo is: prachtig. 
Dan zullen andere vragen op het gebied 
van levensstijl ook vanzelf naar voren 
kunnen komen. 

Wanneer je zo in eerdere jaren al een 
basis hebt kunnen leggen om met de 
jongeren over door te spreken, hoef je 
daar in het jaar van de belijdeniscatechi
satie niet door overvallen te worden. 
Probeer in elk geval voordat de belijde
nisjaargang aanbreekt, met ze gesproken 
te hebben over uitgaan, gemengde ver
kering, drankgebruik, omgang met 
elkaar, internetgebruik. Op al deze ter
reinen slaat satan zijn slag en weet hij 
onze jeugd en onze volwassenen in te 
palmen. Niet dat je elke jongere, laat 
staan elk gemeentelid, in een helder 
omschreven keurslijf moet willen per
sen. Daar gaat het dus niet om. Daarom 
ben ik ook niet zo'n voorstander van het 
omschrijven van objectieve criteria, zoals 
'wie verkering heeft met iemand van 
buiten de kerk, mag geen belijdenis 
doen'. Zulke criteria doen m.i. geen 
recht aan ieders persoonlijke situatie en 
zijn omgang daarmee. Belangrijker is: is 
het onderwerp bespreekbaar? Is iemand 
bereid geloften te doen naar God toe, 
waarbij hij zijn relatie met het meisje of 
de jongen op het spel zet? Hoe is zijn 
band met Christus? Wanneer zo indrin
gend, open en eerlijk gesproken wordt, 
is er veel winst geboekt. 

Leer 

Kennis is een beetje een vies woord 
geworden. Ten onrechte. Kennis in de 
Bijbel is steeds geloofskennis (Joh. 17:3). 
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Christus kennen, de Vader kennen, het 
zijn woorden van liefde. Liefde voor 
Christus, liefde voor de Vader staan 
hierbij voorop. En wie je liefhebt, wil je 
leren kennen. Je wilt alles van hem of 
haar weten. Ik vind dat je die insteek 
ook mag verwachten bij je belijdenisca
techisanten. Zij willen toch uit liefde 
voor hun Heer hun geloof belijden? 

Predikanten - doorgaans werkzaam 
als catecheet - zullen er rekening mee 
moeten houden dat ze hun beperkingen 
hebben: zij weten over het algemeen 
best veel. Ze hebben theologische 
bagage. En da's soms lastig. Verwacht 
niet dat je belijdeniscatechisanten kleine 
theoloogjes in de dop zijn. Geloofsken
nis is fundamenteler dan een jonge 
theoloog zijn. Het gaat om kennen van 
de God de Vader als je Vader; het gaat 
om kennen van God de Zoon als je per
soonlijke Verlosser en de Heer van je kerk. 
En het gaat om de Heilige Geest als 
jouw Heiligmaker. Bovendien: het zijn 
jongeren, dus ze mogen in hun leven 
toch ook nog groeien, in geloof, in ken
nis (2 Petr. 3 : 18) ?  

Hoe peil je die geloofskennis? In 
mijn eerste jaren als catecheet werkte ik 
erg veel met overhoren van de Heidel
bergse Catechismus. In de belijdenis
jaargang had ik een serie met zondagen 
die de jongeren uit het hoofd moesten 
kennen. Ik houd daar nog steeds aan 
vast. Maar ik ben wel scherper, alerter -
tenminste dat hoop ik - geworden op 
mooie woorden, maar weinig geloofs
kennis. Slimme catechisanten hebben 
namelijk geen moeite met uit het hoofd 
leren. Maar laat je daardoor niet om de 
tuin leiden. Christus kennen is echt 
meer dan zondag 1 kunnen opzeggen. 
Ik probeer daarom ook meer en meer te 
peilen of 1) de catechisanten door heb
ben wat ze uit het hoofd hebben geleerd, 
en 2) of ze die geloofskennis ook kun
nen vertalen naar de praktijk. 

Belijdenis naar de 
gereformeerde leer 

De kerkorde schrijft overigens niet 
voor niets 'belijdenis naar de gerefor
meerde leer'. Dat betekent niet: de Cate
chismus of de Nederlandse Geloofsbelij
denis op kunnen zeggen, maar - zoals 
Joh. Jansen het omschrijft - 'een zekere 
mate van kennis der Schrift en der 
Gereformeerde belijdenis.' Mensen in 
onze tijd zijn wat wars van dat 'gerefor
meerde'. Noem mij maar 'christen', dat 
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gereformeerde mag wel weg. Misschien 
komt die reactiehouding op uit onge
noegen over ervaren verstard christen
dom waar het doorleefde uit is, maar het 
blijft een merkwaardige tegenstelling. 
Als gereformeerde belijd je juist hoe de 
Here zijn christenen de eeuwen door 
heeft bewaard bij het Evangelie van 
Christus, zoals dat door zijn Woord en 

Nog even - wordt het 2004 of 
2005? - en hij ligt in de winkel: de 
[NIEUWE BUBELVERTALING ]. Want zó, met 
vierkante haken om de titel, presen
teert zich tot nu toe de nieuwe bij
belvertaling, dat megaproject van 
het Nederlands Bijbelgenootschap 
en de Katholieke Bijbelstichting. 
Maar hoe 'mega' dit project ook 
mag zijn, eromheen is het wel erg 
stil. Proefvertalingen die een paar 
jaar geleden verschenen, deden de 
golven van de pers wel even rimpe-

· len, een hype werd het niet. Zoals 
ook het boekje dat enige maanden 
geleden door de Gereformeerde 
Bond werd uitgegeven, de gemoe
deren nog niet direct in beweging 
heeft gebracht. Terwijl we er OV 
toch over enige tijd van zullen 
horen: een totaal nieuwe bijbelver
taling, die de kerkbijbel van de 21 ste 

eeuw wil worden. Of die pretentie 
terecht zal zijn? Reden genoeg om 
aandacht te geven aan het boekje 
dat op initiatief van de Gerefor
meerde Bond werd uitgegeven. 

In acht hoofdstukken worden in 
KANTTEKENINGEN BIJ DE [NIEUWE BIJBEL
VERTALING] aspecten van en vragen rond 
de nieuwe bijbelvertaling (NBV) aan de 
orde gesteld. W.J. Dekker behandelt de 
vraag naar het waarom van een nieuwe 
vertaling. P.J. Vergunst interviewt drs. 
R.A. Scholma, hoofd van het vertaal
team van de NBV, over de ins en outs 
van het project. Ds. G.D. Kamphuis, de 
huidige voorzitter van de Gereformeerde 
Bond, bespreekt de vraag in hoeverre 
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Geest naar ons toekomt. En daarom 
moeten we het ook maar mooi laten 
staan en ernaar handelen. 

Mooi werk 

Belijdeniscatechisatie geven en ont
vangen is mooi werk. Mensen begelei-
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den naar het doen van openbare geloofs
belijdenis is dankbaar werk. Maar ook 
een serieuze taak: voor catechèten, maar 
ook voor kerkenraden. Geloven is niet 
iets vanzelfsprekends. Wanneer je de 
vruchten herkent, is het prachtig: hier is 
de Geest aan het werk. Tot eer van God. 

De [Nieuwe Bijbel
vertaling] 

een vertáling, dan wel de Heilige Géést 
de kloof tussen tekst en hoorder moet 
overbruggen. H.J. Lam vergelijkt de ver
taalprincipes van de NBV met die van 
de Statenvertaling. W.Chr. Hovius 
schrijft over de theologie van de NBV. 
Dr. G. van den Brink peilt de 
(taal)filosofie achter de NBV. 
Dr. W.H.Th. Moehn schreef een bij
drage over het vertalen van de Bijbel in 
de tijd van de grote Reformatie. De bij
drage van dr. J. de Gier ten slotte gaat 
over de vraag in hoeverre het taalge
bruik van de NBV, zoals dat valt af te 
lezen uit wat tot nu toe in voorpublica
ties is verschenen, deze vertaling 
geschikt maakt als kerkbijbel. 

Het boekje bevat geen gezamenlijke 
eindconclusie. Dat zou ook niet kun
nen. De NBV is immers nog niet af. 
Voor een definitief oordeel moet eerst 
de complete vertaling op tafel liggen. 
Toch proef je in het boekje behoorlijk 
wat aarzeling, niet ten aanzien van een 
nieuwe vertaling, wel ten aanzien van 
de NBV. De slotwoorden (hoewel van 
één auteur) zijn wat dat betreft mis
schien wel typerend voor heel de uit
gave: De {NBVJ hinkt . . .  te veel op twee 
gedachten: 'zowel een vertaling voor het 
brede publiek als ook een echte kanselbij
bel: 

Korte boekbespreking 

J.J .  Burger 

Welke overwegingen brengen tot 
deze gereserveerde opstelling? Het zijn 
er vooral twee en wel: 
1 .  In hoeverre kan een als 

interconfessioneel getypeerde 
vertaling in het gereformeerde leven 
een plek hebben? Want de NBV 
stélt wel dat de confessie de vertaling 
volgt in plaats van andersom. Maar 
klopt dit? Anders gezegd: hoeveel 
ongereformeerds sluipt via de NBV 
binnen? 

2. Maakt het taalkleed van de NBV deze 
vertaling geschikt voor de eredienst? 
Is de NBV eerbiedig genoeg? Kun je 
bijvoorbeeld in een bijbelvertaling 
'jullie' in plaats van 'u' gebruiken? 
Is het correct om woorden die naar 
God verwijzen, met een kleine letter 
te schrijven: zijn hand; of moet je het 
met een hoofdletter weergeven: 'Zijn 
hand'? 

Enerzijds zal KANTTEKENINGEN BIJ DE 
[NIEUWE BIJBELVERTALING] lezers uit de 
Gereformeerde Kerken niet in alles aan
spreken. Met name niet omdat door het 
hele boekje heen een (al dan niet stille) 
vergelijking met de Statenbijbel plaats
vindt. Binnen de Gereformeerde Bond is 
de Statenvertaling immers nog altijd 
maatgevend. Het is begrijpelijk dat 
'Bonders' de NBV dan ook primair met 
de Statenvertaling vergelijken. Gerefor
meerden doen dat in veel mindere mate. 
Dat neemt echter niet weg, dat KANTTE
KENINGEN ook heel wat zaken aan de 
orde stelt die voor een brede kring van 
belang zijn. Twee hoofdstukken vind ik 
er wat dat betreft uitspringen: dat van 
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dr. De Gier, die aandacht vraag voor het 
probleem in hoeverre een bijbelvertaling 
met een behoorlijk nieuw taalregister 
vervreemding zal bewerken ten opzichte 
van bijvoorbeeld het kerklied, waarin 
vaak een taal klinkt met een veel klas
sieker register; een taal waarbij kerkta
lige woorden als 'zalig' en 'goedertieren' 
nog steeds een plaats hebben. In hoe
verre zal de NBV in de liturgie een 
nieuwe lap op een oud kleed blijken te 
zijn? Verder vond ik de bijdrage van dr. 
G. van den Brink van belang in het aan 
de orde stellen van de metavragen rond 
de (taal)filosofie achter de NBV. Niet 
het makkelijkste hoofdstuk. Wel een 
hoofdstuk dat gaat over de kernproble
matiek. Want rond een bijbelvertaling 
spelen altijd veel emoties en tradities. 
Van den Brink schrijft deskundig over 
zaken waarover de discussie écht moet 
gaan. Zijn artikel helpt ook de discussie 
over de verhouding tussen confessie en 
bijbelvertaling op niveau te voeren. Van 
den Brinks bijdrage behoort m.i., met 
die van Lourens de Vries in het enige 
tijd geleden verschenen 'vrijgemaakte' 
boekje over de NBV (Lourens de Vries, 
'Vertalingen kiezen en keuzes in verta
lingen', in: Henk Room en Wolter Rose, 
NAAR EEN NIEUWE KERKBIJBEL, Barneveld 
2001,  pag. 37-46) tot het basisvoorstu
diemateriaal voor de discussie rond en 
de komende eindbeoordeling van de 
NBV. Een eindbeoordeling waarvoor we 
toch heus langzamerhand in de start -

Misschien hebt u een aantal jaren 
geleden al kennis gemaakt met 
Van Eck. En wel aan de hand van 
zijn boek PAULUS EN DE KONINGEN, met 
als ondertitel 'Politieke aspecten 
van het boek Handelingen' (uitge
geven in 1989 bij Van Wijnen in 
Franeker). Dat boek was voor mij 
de eerste kennismaking met hem. 
En die smaakte naar meer! Het 
was dan ook een aangename ver-
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blokken moeten gaan staan. Waarbij 
Van den Brink en De Vries tegelijk de 
ondeugende vraag wakker roepen, in 
hoeverre de basisprincipes achter de 
NBV eigenlijk al verouderd zijn voordat 
de NBV in de winkel ligt. Dat hoeft 
overigens geen doorslaggevend bezwaar 
tegen de NBV te zijn. Geldt niet van 
elke bijbelvertaling dat ze stukwerk is ... ? 

Heeft het zin om je tegen het einde 
van het NBV-project nog in een boekje 
als het hier besprokene te verdiepen? 
Zijn alle kaarten niet allang geschud? 
Moet je maar niet eerst het eindresultaat 
rustig afwachten? Maar alle kaarten zijn 
nog lang niet geschud. Meedenken 
onderweg is dan ook nog steeds op z'n 
plaats. Dat blijkt wel uit de in mei 2003 
verschenen 17" informatiebrochure van 
de NBV, getiteld HET EINDE IN ZICHT. 
Uit deze brochure wordt duidelijk hoe
veel werk er nog verzet moet worden en 
hoezeer de NBV nog steeds poogt reke
ning te houden met geboden commen
taar. De brochure vermeldt (p. 21-22) 
dan ook de hier besproken publicatie 
van de Gereformeerde Bond. Men zal de 
kritiek niet in alles tegemoet komen, 
maar duidelijk wordt wel dat mee door 
het kritisch meedenken van een betrok
ken achterban het eindresultaat van de 
NBV er op meer dan één punt anders 
uit zal zien dan de voorpublicaties 
deden vermoeden. 
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Intussen ligt de definitieve NBV nog 
niet op tafel. We moeten nog wachten. 
Tot . . .  ? Aan een datum waagt brochure 
17 zich nog niet. Wel luidt de eerste zin 
van deze brochure: De laatste loodjes 
wegen het zwaarst. Dat spreekt boekde
len. We wensen alle bij het NBV-project 
betrokkenen dan ook veel sterkte. Laat 
er daarbij veel gebed mogen zijn om een 
eindresultaat dat niet alleen fraai is, 
maar vooral ook confessioneel aanvaard
baar. Laten we tegelijk bij voorbaat óók 
beseffen, dat de NBV niet volmaakt zal 
zijn. Daarom kan het goed zijn ook het 
volgende nu reeds in onze overwegingen 
mee te nemen: 

Veel mensen hebben woord genoeg 
om anders werk te kraken. 
Maar weinig hebben hand genoeg 
om béter werk te maken. 

N.a.v. : Drs. H.J. Lam en 
drs. P.J. Vergunst (red.), KANTTEKENIN
GEN BIJ DE (NIEUWE BIJBELVERTALING] , 
uitg. Groen, Heerenveen, 2002. 
160 pag. ISBN 90-5829-362-9, 
prijs € 12,50. 

En: HET EINDE IN ZICHT, NBV Infor
matie 17, uitg. Nederlands Bijbelgenoot
schap, Haarlem, 2003. 
33 pag. Te bestellen bij het NBG in 
Haarlem. 

Handelingen -
De wereld in het 
geding 

rassing toen van zijn hand het deel 
over Handelingen verscheen in de 
serie 'Commentaar op het Nieuwe 
Testament', onder redactie van prof. 
dr. J. van Bruggen en uitgegeven 

Boek van de maand 

C. van den Berg 

bij Kok in Kampen. De serie is weer 
een belangrijk en fraai deel rijker 
geworden. Een felicitatie waard ! 

Twee invalshoeken 

Dr. John van Eck is theoloog en 
classicus tegelijk. Dat heeft een verkla
ring opgeleverd met telkens weer verras
sende momenten. De theoloog Van Eck 
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sluit zich aan bij het doel van de Duitse 
theoloog Bengel (1742) en is op zoek 
gegaan naar de betekenis van de woor
den van de tekst, hun onderlinge 
samenhang en bedoeling. Van Eck wil 
allereerst de tekst van Handelingen tot 
spreken brengen en komt met een com
plete vertaling van genoemd bijbelboek. 

De classicus Van Eck sluit zich aan 
bij de 'erfenis en opdracht' die in het 
werk van Wettstein (1751) te vinden is; 
de man die aan de tekst van het 
Nieuwe Testament een groot aan-
tal parallellen uit de antieke letter
kunde toevoegde, in de overtui-
ging dat dit het taalgebruik en de 
gedachtegangen zou kunnen ver
helderen. Van Eck toont aan hoe 
Lucas bij het schrijven van zijn 
boek duidelijk rekening hield met 
wat in zijn tijd bepalend was op 
het gebied van de geschiedschrij-
ving en de retorica. Lucas was een 
geschoold man die zorgvuldig en 
verantwoord te werk ging (zie het 
evangelie van Lucas 1 : 1-4). 

De combinatie van beide uit
gangspunten (theoloog en classi
cus) heeft een commentaar te zien 
gegeven met een heel eigen karak
ter. Laat ik het illustreren met 
twee voorbeelden. 
• Juist in het bijbelboek 

dat in hoofdstuk 2 de 
Pinkstergeschiedenis vertelt, 
kom je de Heilige Geest vaak 
tegen. Maar in het ene vers 
staat Heilige Geest met het 
bepalende lidwoord ervoor 
en in het andere vers zonder dat 
lidwoord! Waar het lidwoord 
ontbreekt, vertaalt Van Eck met 
'heilige bezieling'. Zo vertaalt hij 
Handelingen 2:4 met: 'en zij werden 
allen vervuld met heilige bezieling.' 
Hij doet dit omdat naar zijn oordeel 
hier niet zozeer de Geest als Persoon 
wordt aangeduid, maar meer als 
goddelijke inspiratie, 'inblazing', 
'bezieling' die over mensen komt. De 
bezielende werking van de Geest is 
bedoeld (p. 28). 

• Het tweede voorbeeld is gekozen 
met het oog op parallellen uit de 
antieke letterkunde. Het betreft 
de hemelvaart van de Here Jezus. 
Ontdekkend is het om te lezen wat 
Cicero en Livius en Ovidius schrijven 
over Romulus, de stichter van de 
stad Rome en de stamvader van de 
Romeinen. Aan het einde van zijn 
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leven verdween Romulus op een 
geheimzinnige manier, tijdens een 
storm met knetterende donderslagen 
en omgeven door een dichte wolk, 
aldus Livius in AB URBE CONDITA 

(Van Eck, p. 37 ) . Handelingen start 
met de hemelvaart van de Here Jezus 
en die vindt plaats in een tijd dat 
keizers in Rome werden gezien als 
godenzonen die ten slotte werden 
opgenomen in de godenwereld. 

Dr. John an rek 

De '\\ rc ld m het ' dm 1 

Getuigen 

Het is boeiende lectuur die we door 
Van Eck aangeboden krijgen. De onder
titel 'De wereld in het geding' is fraai 
gekozen. In een inleidende paragraaf (p. 
22v) laat Van Eck zien hoe het program 
in Handelingen 1 :8  hem daartoe geleid 
heeft: 'jullie zullen getuigen zijn van 
Mij.' Daar zet hij uiteen dat het woord 
'getuige' meer is dan ooggetuige zijn 
van wat gebeurd is. Het betekent ook 
'vóór Christus getuigen en wel tegen
over degenen die weigeren Christus te 
erkennen'. 

Het getuige zijn van Christus krijgt 
in Handelingen een juridische lading. 
Door alle confrontaties heen worden de 
contouren zichtbaar van een geding dat 
Christus met de wereld voert. De zaak 
Jezus is niet een intern joodse kwestie, 
maar gaat ook de volkeren en hun lei
ders aan. 
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Heilige Geest 

Uit bovenstaande hebt u kunnen 
opmaken dat ik blij ben met dit boek. 
Het verrijkt je inzicht in Handelingen 
en stemt je op allerlei punten opnieuw 
tot nadenken. Dat wil niet zeggen dat 
Van Eck altijd overtuigt. Om dat laatste 
concreet te maken, sluit ik aan bij een 
punt dat ik hierboven al heb genoemd, 
nl. de vertaling 'heilige bezieling', als 

het bepalende lidwoord ontbreekt. 
Staat dit lidwoord er wel, dan volgt de 
vertaling: 'de Heilige Geest'. Ik waar
deer de poging om het onderscheid 
tussen die twee tot uitdrukking te 
brengen in de vertaling, maar ik vraag 
me af of die poging geslaagd mag 
heten. Het lidwoord 'de' wijst duide
lijk naar de Persoon van de Heilige 
Geest. Maar zonder dat lidwoord gaat 
het naar mijn oordeel evengoed om de 
Persoon, maar dan vooral om de aard 
van zijn Persoon! Bij 'ontvangen van 
de Heilige Geest' denk je toch ook 
aan de Persoon van de Heilige Geest 
in zijn wonderlijke werk bij Maria, 
ook al staat er in Matteüs 1 :20 en 
Lucas 1 :35 evenmin een lidwoord bij. 
Bovendien kom je het Griekse werk
woord voor 'vervullen' meer dan eens 
tegen met een genitivus zonder lid
woord (bijv. Rom. 15:13 en 
2 Tim. 1 :4). 

Dus het gaat niet slechts om een 
werking van de Geest, maar om de 
Geest in eigen Persoon en dat in zijn 
werking. Op Pinksteren werden de 
volgelingen van Jezus niet slechts ver-

vuld met een werking van de Geest, 
maar met de Geest zelf. Ik denk aan wat 
Paulus schrijft in 1 Korintiërs 3 :  16: 
'weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en 
dat de (met lidwoord, CvdB) Geest in u 
woont?' Met 'heilige bezieling' wordt 
naar mijn oordeel te weinig gezegd over 
het wonder van Pinksteren. Het woord 
'bezieling' brengt je bij één functie van 
een mens (de ziel), en wat er op Pinkste
ren gebeurt, raakt álle functies van een 
mens. Verlichting van het verstand en 
inzicht in de Schriften horen daar bij
voorbeeld niet minder bij. Denk aan de 
preek van Petrus in Handelingen 2 met 
de aanhalingen uit het Oude Testament. 
Daar merk je ook andere werkingen van 
de Geest. Daarom is de vertaling 'hei
lige bezieling' voor mij te weinig en lijkt 
het mij beter te blijven bij dezelfde 
woorden die in de naam van de Heilige 
Geest doorklinken. 
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De wolk bij hemelvaart 

Mijn tweede kanttekening sluit 
eveneens aan bij wat hierboven staat. 
Het is verhelderend om bij de hemel
vaart van Jezus te lezen over de opne
ming van Romulus in de wereld van de 
goden: Vele schrijvers uit de Romeinse 
en joodse oudheid passeren de revue; 
van Cicero op p. 35 tot en met Josefus 
op p. 41. Maar in vergelijking met de 
vele gegevens uit de antieke letterkunde 
steken de gegevens uit de Schrift zelf 
wat karig af. Sprekend over de wolk bij 
de hemelvaart wijst Van Eck slechts op 
twee plaatsen in het eerste boek van 
Lucas, waarbij de wolk van Gods heer
lijkheid te zien was, nl. de verheerlijking 
van Jezus op de berg (Luc. 9:34-35) en 
de terugkomst van Jezus op de wolken 
(Luc. 21:27). Voor mijn gevoel is de 
weegschaal wat doorgeslagen richting de 
antieke letterkunde. Voor de theoloog is 
Handelingen een deel van het ene boek 
van God en moet de tekst functioneren 
in het geheel van de Schriften. Ik mis 
hier verwijzingen naar de wolk van 
Gods heerlijkheid bij andere bijbelschrij
vers. Ik denk bijvoorbeeld aan de wolk
kolom tijdens de reis van Israël door de 
woestijn, en bij de ingebruikneming van 
de tempel van Salomo. Uiteindelijk gaat 
het erom de betekenis van die wolk 
goed te duiden, en dat in het geheel van 
de Schrift. 

Israël 

Een derde en laatste kanttekening 
betreft de plaats van Israël in de com
mentaar. Van Eck schreef daar al over in 
PAULUS EN DE KONINGEN (p. 22) en nu 
opnieuw in HANDELINGEN in de inlei
dende paragraaf 9 op p. 25 en 26; en 
ook aan het slot van zijn boek op p. 
565v. Van Eck schrijft: 'Net als in de 
brief aan de Romeinen leeft ook in 
Handelingen de verwachting dat de tijd 
van Israël nog moet komen.' Hij licht 
dat verder toe aan het einde van zijn 
boek en doet dat aan de hand van Han
delingen 9:15. Daar wordt de taak van 
Paulus omschreven (met de vertaling 
van Van Eck) : 'deze is de kruik die Ik 
heb uitgekozen om daarin mijn naam te 
dragen voor het oog van volkeren zowel 
als koningen, en van zonen van Israël.' 
Van Eck ziet dat program in het vervolg 
van Handelingen terug: 'Eerst wordt de 
verbreiding van het evangelie onder de 
volkeren beschreven, daarna gaat het 
naar de "koningen", in het bijzonder de 
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keizer in Rome toe. Dit wekt de indruk 
dat ook Israël zijn tijd nog moet krij
gen . . .  .' 

Het lijkt erop dat Van Eck het pro
gram in Handelingen 9 : 15 op dezelfde 
manier leest als het program in Hande
lingen 1 :8. De evangelieverbreiding 
begint in Jeruzalem, gaat verder in 
Judea, en zet z'n tocht' voort naar Sama
ria, en vervolgt dan z'n gang naar de 
einden van de aarde. Dat zijn verschil
lende stadia die na elkaar komen. Zo 
zou Paulus volgens 9:15 het Evangelie 
eerst naar de volken (1) hebben 
gebracht, en vervolgens naar de konin
gen (2), om tot slot bij Israël (3) uit te 
komen. Aan het einde van Handelingen 
28 moet volgens Van Eck de echte con
frontatie met de koningen eigenlijk nog 
komen (de ontmoeting met de keizer). 
En wat Israël betreft: hun tijd moet ook 
nog komen. Met andere woorden: de 
beschrijving van het program van Pau
lus in Handelingen 9:15 is aan het einde 
van het boek halverwege blijven steken. 

Ik moet zeggen: die bladzijden over 
Israël vind ik weinig overtuigend. Naar 
mijn mening kun je Handelingen 9 : 15 
moeilijk als een program in drie stadia 
lezen, met eerst dit en daarna dat. Als 
Paulus de volkerenwereld ingaat, zoekt 
hij altijd eerst de Joden op in hun syna
goge of op hun gebedsplaats. Precies 
volgens Romeinen 1: 16: 'eerst voor de 
Jood, maar ook voor de Griek.' Dat 
betekent: in elke plaats waar Joden 
wonen, eerst aandacht voor de zonen 
van Israël. Dus deel 3 van het program 
van Paulus gaat voortdurend voorop en 
begint niet pas in Handelingen 28! 
Bovendien is ook de confrontatie met de 
koningen en de overheden niet als een 
aparte fase in het program te duiden. Al 
op de eerste zendingsreis ontmoet Pau
lus op Cyprus de landvoogd Sergius 
Paulus en draagt de naam van Koning 
Jezus naar de hoogste man van dat 
eiland. 

Het werkprogram van 
Paulus 

Ik kan niet anders zien dan dat de 
drie categorieën in het program van 
Handelingen 9:15 niet na elkaar, maar 
samen op aandacht krijgen in het ver
volg van Handelingen. Tijdens één zen
dingsreis en soms zelfs tijdens één 
bezoek aan een stad zie je aandacht voor 
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alle drie groepen. In 9:15 gaat het om 
drie groepen van mensen en niet om 
drie stadia zoals in 1 :8 .  

Sinds Pinksteren gaat het Evangelie 
naar Joden en alle andere volken. Dat 
de tijd van Israël nog moet komen vol
gens Handelingen en Romeinen 1 1 , is 
een tekort doen aan het feit dat God 
ook tijdens die eerste jaren volop aan
dacht aan Israël heeft gegeven. In het 
hele boek Handelingen was het de tijd 
voor Israël en kregen ze overal het goede 
nieuws van Jezus Christus te horen. 
Eerst de Joden in Jeruzalem en omstre
ken en vervolgens de Joden in de ver
strooiing. 

Je kunt moeilijk uit Handelingen 
zelf opmaken dat de tijd voor Israël nog 
moet komen. Elk bezoek aan een syna
goge en elke boodschap aan Joden waar 
ook ter wereld getuigt daartegen in! Het 
doet gekunsteld aan om, zeg maar, 
vanaf hoofdstuk 13 eerst aan een fase 
met de volken te denken, en daarna aan 
een fase met de koningen. Hoofdstuk 
28 zou dan niet meer dan een eerste 
begin te zien geven van deel 3 van de 
opdracht van Paulus. Ik denk dat Van 
Eck niet voldoende in rekening brengt, 
dat het program van Handelingen 9:15 
van een andere aard is dan het program 
in 1 :8.  

Ten slotte, deze kritische kantteke
ningen doen niets af van de indruk die 
het boek als geheel op mij gemaakt 
heeft. Ik heb het met aandacht gelezen 
en werd vele malen aangenaam getrof
fen door wat de auteur uit zijn bronnen 
opdiepte. Daarom sluit ik graag af met 
de wens: ik hoop dat deze commentaar 
over de 'res gestae' (=handelingen) van 
de Koning van alle koningen mag die
nen tot een groeiend inzicht in het werk 
van Christus door zijn Geest en ook tot 
het brengen van zijn koninklijk woord 
aan Joden en heidenen, en ook aan over
heden. 

N.a.v. Dr. John van Eck, HANDELIN
GEN. DE WERELD IN HET GEDING (Com
mentaar op het Nieuwe Testament), 
uitg. Kok, Kampen, 2003. 576 pag. 
ISBN 90 435 0667 2. Prijs € 39,90. 
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BLOEMEN GEUREN 

Elke bloem heeft een speciale 
geur. De roos, tulp, margriet, 

narcis, leeuwebekje, heide, 
lelietje van dalen, klaproos, 

anjer, madeliefjes, krokussen, 
de korenbloem. Niet allemaal 

ruiken ze lekker. Bij voorbeeld 
de anjer, die ruikt niet zo 

lekker als de roos. De lelie 
van dalen ruikt erg lekker. 

Veel en veel lekkerder dan de 
anjer. Dus ruik vooral niet 

aan de anjer. Dit weten we 
dan ook weer. Dag allemaal! 

K. Schippers 

Uit: SONATINES DOOR HET OPEN RAAM 1 972 

Kort commentaar: 

Ik zie u denken: 'zo kan ik het ook'. 
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Ondertussen hebt u wel weer een gedicht gelezen. 
En erover nagedacht. 
Dat is winst. 
Lekker luchtig tussen al die zware kost. 
Ik hoop, dat u zich niet beetgenomen voelt. 
Uit de laatste woorden kunt u opmaken, 
dat het vers op kinderlijk niveau is geschreven. 
Vandaar! 

G. Slings 

Gedicht 
-
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In het FRIESCH DAGBLAD van 31 mei 
2003 schreef prof. dr. K. Runia over de 
vraag of ambtsdragers aan het eind van 
elk huisbezoek moeten voorgaan in 
gebed. 

Ik denk dat we het bidden aan het eind 
van elk huisbezoek niet echt als een wet 
van Meden en Perzen moeten zien. 
Natuurlijk zullen vooral oudere mensen 
het van ons verwachten en zullen we, als 
er geen bijzondere redenen zijn om het 
niet te doen, ook aan deze verwachting 
moeten voldoen. Maar het kan ook gebeu
ren dat de hele sfeer van het gesprek zo is 
dat je als 'bezoeker' echt niet weet ofje er 
goed aan doet met gebed te eindigen. Het 
lijkt me het beste het dan maar eerlijk aan 
de orde te stellen door te zeggen: 1k weet 
eigenlijk niet of ik er goed aan doe om nu 
met een gebed te eindigen: ofi 'Ik weet 
niet of u het nu op prijs stelt dat we samen 
bidden� De ervaring van velen is dat soms 
op ddt moment de zaak werkelijk loskomt! 

Aan het ziekbed 
Aan het ziekbed is, denk ik, bidden nog 
veel moeilijker, omdat het allemaal zo veel 
gevoeliger ligt. In de eerste plaats hebben 
we hier te maken met een zeer concrete 
noodsituatie. In de tweede plaats is het een 
zeer ongelijke situatie: zelf komt men als 
gezonde bij iemand die ziek is. Het luis
tert hier dan ook heel nauw. juist hier 
geldt in verdubbelde mate de grondregel 
van elk pastoraal gesprek: luisteren, luiste
ren en nog eens luisteren. Hier kom ik 
allereerst als medegelovige die bereid ben 
me open te stellen voor de ander en van 
hem/haar te horen hoe hij/zij dit ziek-zijn 
verwerkt . . . .  
Het kan daarom ook heel gemakkelijk 
gebeuren dat de bezoekende ambtsdrager 
veel meer ontvangt dan geeft. In mijn 
eigen pastoraat is mij dat heel wat keren 
overkomen. Door het gesprek was ik zelf 
heel wat rijker geworden. 
Ook nu geldt weer dat het gebed het ver
volg is op dit gesprek. Als het goed is, is de 
lezing van de Schrift al het eerste vervolg 
op het gesprek. In het gebed kunnen we 
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Bidden bij biizon
dere gelegeriheden 

dan beide 'draden' meene
men. Tegelijk zullen we in 
het gebed de concrete noden 
van deze mens aan de Heer 
voorleggen: zijn/haar strijd, 
zijn/haar angst en twijfel, 
maar ook zijn/haar hoop en 
verwachting. 

De terminale patiënt 
Soms kan de situatie heel 
moeilijk zijn. Bij voorbeeld, 
als het om een terminale 
patiënt gaat. Het wordt bij
zonder moeilijk, als de 
bezochte het zelf niet weet of 
misschien niet wil weten. 
Dan zullen we uiterst voor
zichtig moeten zijn. Het 
gebed is zeker niet de gele
genheid om een dergelijke 
mededeling over te brengen. 
Wat we dan nog wel kunnen 
doen, zonder in algemeenhe
den en oppervlakkigheden te 
vervallen? In denk dat we in 
zo'n geval alleen nog maar, 
in alle kinderlijkheid en ver
trouwen, de zieke met zijn zorg en nood, 
voor de Here God neerleggen. Hij daarbo
ven weet nog veel beter dan wij wat deze 
zieke nodig heeft! 
Het gaat trouwens ook niet om wat wij 
denken of om hoe wij tegen de situatie 
aankijken, maar het gaat om het vertol
ken van de gevoelens van deze zieke mens. 
En dan hoeven we geen van die gevoelens 
in ons gebed uit te schakelen. Wij mogen 
ze allemaal aan de Heer uitzeggen, ook de 
gevoelens van onzekerheid, van teleurstel
ling, van wanhoop en van agressie. Leg 
het allemaal maar bij de troon en aan het 
Vaderhart. 
Uiteraard keert ook hier de vraag terug: 
moeten we bij elk ziekenbezoek bidden? Ik 
denk dat het antwoord is: in de regel wel. 
Meestal verwacht de zieke het ook. Maar 
er kunnen ook situaties zijn dat er zoveel 

Persrevue G.J. Schutte 
-

agressie en zoveel bitterheid is dat men 
niet weet of men er goed aan doet. Ook 
dan geldt: bepraat het eerlijk. Vraag 
maar: 'Wat vindt u er zelf van? Stelt u er 
prijs op dat we samen bidden?' 

Een sterfgeval 
Een derde bijzondere situatie is dat er 
iemand in de wijk overleden is. Moet de 
ouderling er dan ook heen? Ik denk van 
wel. Ik denk ook dat we zo spoedig moge
lijk even moeten gaan. Wel zou ik in zo'n 
geval even overleggen met de predikant, 
zodat we er niet tegelijk of vlak na elkaar 
komen. Het eerste bezoek zal kort moeten 
zijn. Het is een heel drukke tijd voor de 
familie. Er moet zoveel geregeld worden. 
Het is, uiteraard afhankelijk van de situa
tie, lang niet altijd nodig dat we bij dit 
eerste korte bezoek ook met de familie bid
den. Dat heeft de predikant waarschijn
lijk al gedaan. 
Veel belangrijker dan dit eerste korte 
bezoek is de nazorg. Als de begrafenis 
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voorbij is en alle drukte over en de familie 
weer vertrokken is, vallen veel mensen in 
een donker gat. Vaak komen dan pas de 
echte gevoelsproblemen los. Zoek ze ddn 
op! Zoek ze dan gerégeld op (hoe vaak, 
hangt van de situatie af). En ook bij deze 
bezoeken is het eerste gebod weer: luister! 

Persoonlijke voorbede 
Er is nog één punt waar ik graag de 
nadruk op wil leggen. We zijn niet klaar, 
als we met degene die we opzoeken gebe-

Binnen het CDA is de discussie 
weer opgeleefd over de plaats van de 
partij in het politieke spectrum. Het 
Eerste-Kamerlid prof. mr. A.H.M. 
Dölle wil het christelijk karakter van 
de partij niet ter discussie stellen, 
maar de politieke plaats van de partij 
nader bepalen door de aanduiding 
'sociaal-conservatief' als een soort uit
hangbord te gebruiken. Dit pleidooi 

. heeft, zoals te verwachten was, binnen 
de partij zowel instemming als kritiek 
opgeleverd. In het zomernummer van 
CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKEN
NINGEN komt ook dr. A. Kinneging 
aan het woord. Deze conservatieve 
filosoof was eerst actief binnen de 
VVD, maar koos uiteindelijk voor het 
CDA. In een analyse van de huidige 
discussie over waarden en normen 
constateert hij dat het daarbij vooral 
gaat om esthetische, economische en 
vitale waarden, maar dat men zich 
aan morele waarden houdt als het zo 
uitkomt en anders niet. 

De dominante opvatting met betrekking 
tot de verhouding van de morele waarden 
tot de waarde van het leven is dat de eer
ste gelden, omdat en voor zover ze dienstig 
zijn aan de laatste. . . . De moraal is dus 
een afgeleide van het lijfsbehoud, de 
morele waarden van de vitale waarden. 
Zodra deze laatste waarden een ander 
handelen vragen, of zelfs maar permitte
ren, dient de moraal overboord te worden 
gezet. 

1 
den hebben. Ook nadat we weer vertrok
ken zijn houden we een taak, namelijk 
die van de voorbede. Misschien begint die 
al, als we naar huis lopen of fietsen. U 
denkt terug aan het bezoek en aan de 
mensen die u bezocht hebt en misschien 
gaat u wel bijna onwillekeurig voor hen 
bidden. 
Zo'n voorbede hoeft heus niet altijd erg 
officieel te zijn. We kunnen ook tijdens 
ons werk aan hen denken, onder het mel
ken of in de fabriek, onder het stoftuigen 
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of onder de afiuas. We denken aan ze en 
we noemen hun namen in ons hart voor 
het aangezicht van de Heer. Een betere 
plaats is er niet. Nergens komen ze beter 
tot hun recht dan in de grote hand van de 
hemelse Vader. 

Men behoeft geen ouderling te zijn 
om met deze pastorale adviezen je winst 
te kunnen doen. 

Christus onder 
zijns gelijken? 

Socrates 

Socrates 
Kinneging wijst erop, dat in de 

Griekse oudheid met Socrates een tradi
tie in het denken over moraal begint, 
die lijnrecht ingaat tegen deze opvatting. 

Deze traditie wordt, vier eeuwen na 
Socrates, bevestigd en versterkt door Chris
tus, die gedurende de vele eeuwen daarna 
altijd de dominante opvatting is gebleven 
en wier kern in de vroege negentiende 
eeuw door Immanuel Kant nog eens 
opnieuw, voor de laatste keer tot uitdruk-

king is gebracht . . . .  Socrates verkondigt 
ondubbelzinnig dat niet aan leven, 
maar aan rechtvaardig leven de hoogste 
waarde moet worden toegekend. Hij 
verkondigt dat het beter is onrecht te 
lijden dan onrecht te doen. Hij verkon
digt dat men nooit onrecht mag doen: 
dat geen kwaad met kwaad mag wor
den vergolden, wat ook de consequen
ties zijn. Al zou men het met de dood 
moeten bekopen. Ergo: morele waarden 
staan hoger in de waardenhiërarchie 
dan vitale waarden. 
Christus zegt vier eeuwen later niets 
anders. Ook hij preekt dat we altijd het 
moreel goede moeten doen, onafoanke
lijk van wat anderen ons aandoen, zelfs 
al moet men het met zijn leven beko
pen . . . .  Dat dit voor zowel Socrates als 
Christus meer was dan slechts een spel 
met woorden, blijkt wel uit het feit dat 
ze beiden daadwerkelijk de prijs van 

het eigen leven vrijwillig hebben 
betaald. 

Het is uiteraard niet aan mij met 
Kinneging in discussie te gaan over zijn 
wijsgerige opvattingen. Maar als hij als 
vooraanstaand lid van een christelijke 
partij Socrates, Christus en Kant in één 
adem noemt vanwege de gelijkheid in 
hun opvattingen over moraal, dan mag 
een protest niet ontbreken. Christus is 
de unieke Zoon van God, geboren uit 
de Vader vóór alle eeuwen, God uit 
God, Licht uit Licht, waarachtig God 
uit waarachtig God; geboren, niet 
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Dr. A. Kinneging 

geschapen, één van wezen met de Vader; 
door Hem zijn alle dingen geworden 
(Nicea) . Paulus schrijft over de predi
king van een gekruisigde Christus, voor 
Joden een aanstoot, voor heidenen een 
dwaasheid, maar voor hen die geroepen 
zijn, Joden zowel als Grieken, Christus, 
de kracht Gods en de wijsheid Gods (1 
Kor. 1:23,24). 

Kinneging is overigens niet de enige 
binnen het CDA die de unieke beteke
nis van Christus en van zijn Woord mis-

. kent. In het FRIESCH DAGBLAD van 28 
juni 2003 blikt de oud-staatssecretaris 
en -minister L. de Graaf terug op zijn 
werkzame leven. Het artikel sluit af met 
een advies richting CDA: 

De wereldgodsdiensten 
De Graaf heeft uit het werk van de Britse 
theologe Karen Armstrong geleerd dat de 
godsbeelden van de drie wereldgodsdien
sten opmerkelijke overeenkomsten verto
nen. Zijn partij het CDA zou hieruit wat 
De Graaf betreft ook de consequentie moe
ten trekken en open moeten staan voor 

moslims en joden. "Het CDA kan zo als 
partij de vertegenwoordiger zijn van de 
religieus geïnspireerde waarden die ons 
zijn overgeleverd door de geslachten heen. 
Ook voor de toekomst zie ik een rol wegge
legd voor op religie gebaseerde politiek. 
Nederland zal een politiek driestromen
land blijven: naast de sociaal-democrati
sche en liberale stroming blijft er ruimte 
voor een vitale religieus geïnspireerde poli
tieke beweging. Deze moet er echter voor 
waken dat zij een progressief karakter 
heeft en houdt. Het moet geen conserva
tieve beweging worden. "  

Dat laatste zullen Dölle en Kinne
ging hem niet nazeggen. Maar de vraag 
intrigeert hoe een gewaardeerd antirevo
lutionair voorman tot zo'n advies kan 
komen. Dat komt ook aan de orde in 
het artikel in het FRIESCH DAGBLAD: 

De Graaf is als jongeman opgevoed in de 
gereformeerde traditie. De kerk, de jonge
lingsvereniging, de jongerenclub van de 
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ARP Arjos. Het onbetwijfelde geloof stond 
centraal en de uitwerking daarvan in de 
praktijk van alledag werd hem aangereikt 
door mannen als Abraham Kuyper en de 
Friese senator en hoofdredacteur van het 
FRIESCH DAGBLAD Hendrik A/gra. De filo
sofische ondergrond voor zijn inzet voor 
verbetering van sociale omstandigheden 
werd hem geleverd door de wijsbegeerte 
der wetsidee van de calvinistische filosoof 
Herman Dooyeweerd. Door de jaren heen 
is zijn geloof veranderd. De werken van 
de gereformeerde theoloog Kuitert hebben 
in zijn leven een belangrijke plaats gekre
gen. ''Kuitert heeft voor mij gezorgd voor 
een bevrijding. Ik ben blij dat ik niet 
meer hoef te geloven in de oude belijdenis
geschriften van mijn kerk. Met Kuitert 
ben ik tot het besef gekomen dat het beeld 
dat wij van God hebben een beeld van 
mensen is. Ik ben altijd aangesloten geble
ven bij de gereformeerde kerk. Nu nog 
steeds, want ik hoor graag ergens bij. En 
om alles rigoureus overboord te gooien, 
gaat me ook wel wat ver. Soms twijfel ik 
er echter wel eens aan of ik nog gelovig 
ben. " 

Het Samen-op-Wegproces nadert 
zijn voltooiing. De laatste scherpe 
gevechten gaan hoofdzakelijk nog over 
de zelfstandigheid van de plaatselijke 
gemeente. Niet onbelangrijk. Maar leert 
een levensgeschiedenis zoals die van De 
Graaf niet, dat de wezenlijke beslissin
gen al veel eerder gevallen zijn? Een kerk 
die ruimte blijft bieden aan theologen 
die leren dat het beeld dat wij van God 
hebben, een beeld van mensen is, heeft 
de echte boodschap van bevrijding door 
het bloed van Christus losgelaten. 

Kijk ook eens bij :  

www.woordenwereld .nl  
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Jongeren uit de kring van de Gere
formeerde Gemeenten zijn in opspraak 
gekomen. Velen zouden een dubbel 
leven leiden: 's zondags naar de kerk, 
maar op zaterdagavond naar de disco. 
Gelukkig is dit niet het algemene beeld 
van de jeugd in die kerken. Er is ook 
sprake van een oprechte begeerte in leer 
en leven God te dienen. Serieuze jonge
ren lopen dan soms vast op de vraag of 
zij wel Gods kinderen zijn, voor wie 
Gods beloften gelden. 

In DANIEL, het jongerenblad van de 
Gereformeerde Gemeenten, kwam een 
18-jarige onlangs tot de volgende ont
boezeming: 

Psalm 103:2 (berijmd) is voor mij enige 
tijd een groot houvast geweest, in zowel 
geestelijk als lichamelijk opzicht. Vaak 
dacht ik als we dat zongen: ook voor mij 
Heere? En dan mocht ik wel eens hopen 
dat de Heere het ook voor mij ooit eens zal 
waarmaken, al was het dan misschien niet 
op dat moment. Dan dacht ik: hoeveel 
zonden ik ook heb, God kan ze genadig 
vergeven, (maar wil Hij het ook?) . . . . 
Maar nu is alles zo duister. De Heere 
houdt zich zo ver bij me vandaan. Het is 
alsof een koude hand zich om mijn hart 
heeft gelegd. Nergens heb ik nog enige 
troost aan. Zelfi van Psalm 103 is niets 
meer over. Van alle andere preken waar ik 
zo naar mocht luisteren ook niet meer. 
Het enige wat er nog is, is schuld, leegte, 
verdriet. Ik kan alleen nog maar zuchten, 
roepen: Heere, hoort U me nog wel, wat is 
er van waar geweest. Heere, waren het wel 
vertroostende woorden van Uw kant? . . .  
De Bijbel staat vol met beloften en troost 
voor Gods volk, maar daartoe durf ik me 
niet te rekenen. Ondanks dat verlang ik er 
toch naar om er eenmaal bij te mogen 
horen. Zonder God kan, wil en durf ik 
niet meer te leven. De bekering is zo'n 
levensnoodzakelijk iets voor me geworden. 
Mijn bede tot God is telkens: Heere, hoe 
moet ik nu verder? . . .  De mensen kunnen 
me zoveel aanpraten, zo goed bedoeld, en 
ook wel waardevol, maar als God het me 
zelf niet zegt, durf ik het niet op mijzelf te 
betrekken. Ik ben zo bang dat ik mezelf 
maar bekeerd praat en dat ik mezelf din
gen toeëigen die me niet toekomen . . . .  
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De doop negeren? 

Gods eerste spreken 
Deze schreeuw om hulp van een jon

gere wordt in hetzelfde nummer beant
woord door ds. P. Mulder. 

Wij moeten altijd maar bij het begin 
beginnen. Wij zijn zondige mensen, die 
God verlaten hebben en buiten Hem en 
Zijn gemeenschap onze weg gaan. Dat dit 
de werkelijkheid van ons leven is, weten 
we wel met ons verstand, maar dat moe
ten we nu leren met ons hart. En dat doet 
de Heere ons verstaan door ons te laten 
inleven wie en wat we zijn. 
In Hosea 2 schrijft de profeet over het zon
dige volk dat de afgoden is nagegaan. En 
dan spreekt de Heere in vers 13: Daarom, 
ziet, Ik zal haar lokken, en zal haar voe
ren in de woestijn; en Ik zal naar haar 
hart spreken. 
Hier vinden we een kernachtige aandui
ding hoe de Heere de bekering werkt. Het 
gaat van Hem uit. Hij lokt door Zijn 
Woord en Geest. Die liefde verbindt aan 
de Heere en vervult met eerbied om oot
moedig te gehoorzamen. En dan volgt: en 
zal haar voeren in de woestijn. Dat is niet 
aangenaam; en niet gemakkelijk. Daar 
leren we onszelf kennen. Wie zijn we toch 
en wie moesten we zijn? . . .  Er blijft maar 
één ding over: eerlijk voor God belijden: 
ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. 
En tegelijk kun je de Heere niet missen. je 
verlangt naar Hem. je leeft in droefheid 

naar God over de zonde. Daarom: bid, ja 
smeek maar: Heere, bekeert U mij. Soms 
heb je hoop. Maar vaak moet je denken 
dat de Heere het helemaal niet verplicht 
IS • • • •  

Het is heel heilzaam dat het eens echt 
onmogelijk wordt van onze kant. Want 
wij moeten leren dat het van de andere 
kant komt. Er is geen weg meer van ons 
uit naar God toe. Die deur hebben wij 
dichtgedaan. Het is van onze kant totaal 
verloren. Maar nu is het wonder dat God 
in Zijn grondeloze barmhartigheid een 
weg heeft uitgedacht bij Hem vandaan. 
Hij wil zondaren zaligmaken. Die weg 
laat Hij bekendmaken. In Zijn Woord in 
de prediking van die ene Naam, de Naam 
van de Heere jezus Christus. Wanneer de 
Heere ons zielsoog daarvoor opent, dan 
krijgen we hoop vanwege hetgeen buiten 
ons ligt. Wanneer de Heere die weg ons 
openbaart, gaan we geloven dat de Heere 
wil zalig maken omdat het in Zijn Woord 
staat, omdat de Heere jezus gekomen is. 
En als ik door Woord en Geest eens gelo
ven mag: ook voor mij, dan is de verwon
dering zo groot. En de verootmoediging en 
blijdschap. 'Heere, ook voor mij!' Dat is 
niet te begrijpen. . . . 

God lokt door zijn Woord en Geest. 
Maar waarom begint ds. Mulder zo laat 
in het leven van deze jongere? Stond 
God met zijn beloften al niet aan het 
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begin van het leven van deze jongere? Is 
bij zijn doop niet betuigd en verzegeld 
door God de Vader, dat Hij een eeuwig 
verbond met ons opricht en ons tot zijn 
kinderen en erfgenamen aanneemt? En 
heeft de Zoon ons daarbij niet verze
geld, dat Hij ons wast in zijn bloed? En 
heeft àe Heilige Geest ons niet verze
kerd, dat Hij ons tot lidmaten van 
Christus heiligen wil, ons toe-eigenende 
hetgeen we in Christus hebben, name
lijk, de afwassing van onze zonden en de 
dagelijkse vernieuwing van ons leven? 

Ik weet het, juist inzake verbond en 
doop staan de Gereformeerde Gemeen
ten en de Gereformeerde Kerken tegen
over elkaar. We krijgen het verwijt van 
verbondsautomatisme, en we doen er 
goed aan dit verwijt niet zomaar naast 
ons neer te leggen. Maar wat doet ds. 
Mulder met Gods beloften aan gedoopte 
mensen die in hun nood tot God roe
pen? De jongere krijgt van deze predi-

In de afgelopen jaren is er veel ver
anderd in de organisatie en het bestuur 
van het bijzonder onderwijs. Ook bin
nen het gereformeerd onderwijs zijn 
grote scholengemeenschappen en ver
banden van samenwerkende scholen 
voor primair onderwijs tot stand geko
men. Dat heeft onder meer gevolgen 
gehad voor de bestuursvorm van deze 
scholen. Drs. K. de Jong Ozn, die van 
1975 tot 1981 staatssecretaris van 
Onderwijs was in de kabinetten-Den 
Uyl en -Van Agt, gaat in het FRIESCH 
DAGBLAD van 14 juli 2003 in op de 
vraag hoe we tegen deze ontwikkelingen 
moeten aankijken, tegen de achtergrond 
van de bedoelingen van 'onze voorvade
ren' met het bijzonder onderwijs. 

Bestuur door particulieren 
Wat is nu eigenlijk het wezen van een bij
zondere school, zoals dat in allerlei wetten 
is vastgelegd? Dat is niet haar identiteit, 
maar de manier waarop zij wordt 
bestuurd. Het ging er onze voorvaderen 
namelijk in de eerste plaats om een school 
te hebben waarin niet de overheid maar 

1 
kant veel te horen, maar op zijn concrete 
vraag "Gelden Gods beloften ook voor 
mij?" krijgt hij geen antwoord. Zijn 
doop wordt genegeerd. Men wacht op 
Gods lokstem, terwijl die al jaren 
klinkt. 

In het midden gelaten 
Bij alle inhoudelijke verschillen lijkt 

de houding van ds. Mulder op die, 
welke door ds. B. Luiten onlangs werd 
gesignaleerd op een conferentie voor 
kerk en jeugd, waaraan werd deelgeno
men door mensen van allerhande kerke
lijke signatuur. Op die conferentie was 
afgesproken dat men de doop in het 
midden zou laten, omdat de deelnemers 
daar verschillend over dachten. Ds. Lui
ten schrijft hierover in DE REFORMATIE 
van 5 juli 2003: 

Op zich kan ik daar wel vrede mee 
hebben, anders moet je niet naar zo'n con-
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ferentie gaan. Maar wat gebeurde er? Na 
vele sprekers, liederen, presentaties en 
'stukjes uit het leven gegrepen'was twee 
dagen lang de doop van de jongelui nog 
niet één keer genoemd . . . .  Eigenlijk was 
het heel droevig. Je bent daar bijeen 
omdat er moeiten zijn met de jeugd, om 
ze te behouden voor Christus en zijn 
gemeente. Maar wat God ze daarvoor 
meegeeft, blijft ongenoemd. De belofte die 
ze mogen dragen, daar wordt niets mee 
gedaan. Hij had die net zo goed niet kun
nen geven. En intussen allerlei oplossingen 
bedenken, voorgangers stimuleren, kerken 
opporren, enzovoorts. Op zich prima, 
natuurlijk, maar zei jezus niet dat je goed 
moet uitkijken waar je alles op bouwt? 

In het midden laten is soms erger 
dan bestrijden. Dat geldt zeker als het 
gaat om Gods werk. 

De school va n de 
ouders 

zij zelf het voor het zeggen hadden. Die 
overheid was namelijk steeds meer óf libe
raal óf neutraal en zo'n kleur van de 
school, zo'n identiteit stond hen niet aan. 
Zij wilden een andere kleur en die wilden 
zij zelf bepalen. 
Uitgangspunt van de strijd voor een bij
zondere school, vrij van de overheid, was 
dus wel de identiteit van een school, maar 
dat leidde tot een andere bestuursvorm als 
eerste kenmerk: Bestuur door particulie
ren. Daarbij waren er drie modellen. 
Besturen door een kerk, door een beperkt 
aantal gelijkgezinde burgers (een stichting) 
en door ouders. De eerste twee vormen 
kwamen het meest voor bij rooms-katho
lieken, de laatstgenoemde vorm had vaak 
de voorkeur van protestants-christelijke 
scholen. 

Over de vraag wat onze voorvaderen 
voor ogen hadden met het onderwijs, 
valt wel meer te zeggen. Zo was Groen 
van Prinsterer lange tijd voorstander van 
openbare scholen naar gezindte. Ook 
later bleef het ideaal van een openbare 
christelijke school sommige christenen 

bekoren. De SGP kiest nu nog principi
eel voor de openbare school, mits deze 
een reformatorische identiteit heeft. 
Maar de schoolstrijd ging uiteindelijk 
vooral over het recht van de ouders zelf 
de richting van het onderwijs voor hun 
kinderen te kiezen. Dat recht stond ook 
centraal in de strijd die na de Vrijma
king gevoerd moest worden voor de 
erkenning van de gereformeerde rich
ting. 

De Jong constateert, dat in de afge
lopen jaren het aantal ouders dat een 
functie heeft in het besturen van een 
christelijke school, drastisch is gedaald. 
Wat zou daarvan de oorzaak kunnen 
zijn? 

Schaalvergroting 
In de eerste plaats moet worden genoemd 
schaalvergroting door een groot aantal 
fusies. Dit is door de overheid jarenlang 
gepropageerd en met extra geld gestimu
leerd. Er zijn allerlei redenen voor te noe
men. De belangrijkste zou wel eens een 
onberedeneerde kunnen zijn: het zat in de 
tijd, het was modern, men vond het 
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onontkoombaar, je moest met je tijd mee
gaan. Met name genoemd werden vooral 
financiële redenen: kleine scholen zouden 
het op den duur niet redden. Zeker niet 
wanneer de lump-sum-financiering ook 
haar intrede zou doen in het basisonder
wijs. Bovendien zou, mee in verband 
daarmee, het besturen van een school voor 
ouders te ingewikkeld en te tijdrovend 
worden. 
Nogal wat confessionele scholen stonden 
kritisch tegenover de destijds zo gepropa
geerde fusies en schaalvergroting. Met 
name wanneer het 'kleurverlies' bete
kende. De bonden van besturen van deze 
scholen propageerden in plaats daarvan 
dus slechts bestuurlijke schaalvergroting: 
meer scholen onder één bestuur. Niet 
alleen vanwege bovengenoemde financiële 
redenen, maar ook omdat er zo een beter, 
professioneler bestuur kon komen wat veel 
voordelen voor de scholen kon opleveren. 
Daarbij kwam ook duidelijk naar voren 
de economisering van het onderwijs. Een 
school moest worden gezien als een onder
neming met als 'product' goed onderwijs, 
af te rekenen op prestaties als de groei van 
het aantal leerlingen of uitgereikte diplo-

1 
ma's. Zo propageerden sommigen het. 
Ook werden steeds meer organisatievor
men van het bedrijfsleven overgenomen. 
Zoals een nv geleid werd door een Raad 
van Bestuur onder toezicht van een Raad 
van Commissarissen: zo moest het in de 
school ook. En zo zag men besturen die 
steeds meer scholen gingen beheren, 
waarin het 'oude' schoolbestuur op afstand 
werd gezet: dat werd een Raad van Toe
zicht terwijl het bestuur werd gevormd 
door bovenschoolse managers, die feitelijk 
de dienst uitmaakten. Het oude schoolbe
stuur met ouders werd vervangen door 
functionarissen-professionals, die straks 
wettelijk ook geen verstand van onderwijs 
meer behoeven te hebben: zij hoeven 
slechts 'de onderneming' te managen. 
Gelukkig gaat het lang niet overal zo en 
zijn er nog genoeg 'echte' schoolbesturen. 

Zou dat de toekomst zijn, dat bijzondere 
scholen zich nauwelijks meer onderschei
den van door ambtenaren bestuurd open
baar onderwijs? In feite gaat het hierom: 
technische bestuurszaken kan men best 
overlaten aan beroepsbestuurders. Maar 
de beslissingen over alles wat met de iden-

Zojuist verschenen: 
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titeit te maken heeft (en dat zijn de 
belangrijkste!} zou men moeten laten aan 
de eigenaren van de school: de leden van 
de schoolvereniging c.q. een bestuur uit 
hun midden. 

Het is goed dat drs. De Jong het 
wezenlijke verschil tussen openbaar en 
bijzonder onderwijs helder onder woor
den brengt. Uiteindelijk ging het in de 
schoolstrijd om de vraag naar de zeg
genschap over de inhoud van het onder
wijs. Gereformeerde ouders zagen 
opvoeding én onderwijs onder het 
beslag van de doopbelofte. Daarom wil
den zij de zeggenschap over het onder
wijs, en deze niet in handen laten van 
ambtenaren of technocraten. Organisa
tievormen kunnen veranderen, maar de 
verantwoordelijkheid van de ouders 
moet centraal blijven staan. Een voor
waarde is dan natuurlijk wel, dat ouders 
niet alleen betrokken worden bij allerlei 
activiteiten van de school, maar dat zij 
ook beschikbaar zijn voor bestuursfunc
ties. 

Gegrepen en gedreven 
Gereformeerd van gisteren naar morgen 
door G .J. van Middelkoop 

Wat betekent het eigenlijk dat we gerefor
meerd 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 beke
ken vanuit het perspectief dat zij hebben 
willen blijven bij de Schrift in haar volle 
breedte en diepte, en daarom wilden vast-

houden aan de gereformeerde belijdenis. 
Die positiekeus krijgt reliëf wanneer we 
deze geschiedenis plaatsen tegen de achter
grond 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. 


