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". maar de rechtvaardige Lot, die
zwaar te lijden had onder de los
banclige wandel dier zeclelozen,
heeft behouden - want deze recht
vaardige heeft, onder hen wonende,
dag aan dag zijn rechtvaardige ziel
gekweld door het zien en horen van
hun tegen alle wet ingaande werken
- dan weet de Here de godvruchti
gen uit de verzoeking te verlossen
en de onrechtvaardigen te bewaren
om hen op de dag des oordeels te
straffen""

(2 Petrus 2:7-9)

Het gesprek ging over de prediking.

Op het n i ppertje...

Dat je daarin de liefde van Chris
tus en van God naar de gemeente
mag brengen. Wat een voorrecht
om prediker van Gods genade te
zijn. We kwamen ook op het verwijt
dat je soms hoort: er wordt wel
veel over de liefde van God en van
Christus gesproken, maar wat ik
in de prediking nog wel eens mis,
zei mijn gesprekspartner, is 'dat je
op het nippertje gered wordt'. Als
dat besef ontbreekt, wordt genade
goedkoop, verliest de liefde van God

De Here weet raad
Lot woont in Sodom. De stad heeft
onder ons geen beste naam. Toch valt er
wel iets goeds van te zeggen. Het gebied
waar Sodom ligt, is rijk aan water en het
landschap is zo prachtig als de Hof des
HEREN en vruchtbaar als Egypte
(Gen. 13: 10, 1 1). Lot heeft niet voor

aan diepte. Aan dat gesprek moest
ik terugdenken toen ik deze tekst
uit 2 Petrus 2 las en bestudeerde.

Schrift!icht H. van den Berg
.

-�---

-

--------

niets ervoor gekozen om in deze streek
te wonen. De mensen daar hebben het
goed. Ze eten, drinken, kopen en verko
pen, ze planten en bouwen (vgl. Luc.
17). Ze leven er vrolijk op los. Maar
plotseling wordt alles anders. Twee
mannen komen de stad in. Engelen.
Maar dat weten ze niet in Sodom. Ook
Lot weet dat niet. 's Avonds verzamelen
alle mannen uit de stad zich bij het huis
van Lot, waar de engelen te gast zijn. Ze
willen zich seksueel vergrijpen aan die
beide gasten. Dit is voor de engelen en
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voor de Here het overtuigende bewijs,
hoe erg het is gesteld daar in Sodom.
Hier moet Gods straf op komen. Hij
laat zwavel en vuur op Sodom en
Gomorra regenen vanuit de hemel; Hij
keert de steden en omstreken om. Met
al de inwoners en het gewas (!). Vreselijk
moet dat zijn geweest. De gevolgen zijn
nog te zien. Bloeiende steden worden
een rokende puinhoop. Het landschap is
dor en doods. De steden liggen erbij als
een voorbeeld, zegt Petrus. Iedereen
moet kunnen zien wat ervan geworden
is. Een waarschuwing voor hen die god
deloos leven. Denk om het oordeel van
God. Vers 9 zegt: 'de HERE weet de
onrechtvaardigen te bewaren om hen op
de dag van het oordeel te straffen.'
De HERE, Hij weet raad. Wij weten
het vaak niet meer. In wat voor een
wereld worden onze kinderen groot? Zal
het moeilijk worden voor ze om te leren
geloven, en straks als eerlijke christenen
te leven? Wat komt er veel op je af, als je
in deze tijd kinderen wilt opvoeden in
het geloof. Ze komen van alles tegen, in
de buurt, op school in de stad. Het
onrecht stapelt zich op. De dance
parade in Rotterdam, een gay-parade in
Amsterdam, mensen die elkaar zonder
vorm van proces neersteken, mensen die
om het minste of geringste worden
doodgetrapt op straat. Het kan allemaal,
er lijkt geen einde aan te komen. Wie
weet waar dit naar toe moet? Wie weet
hier in te grijpen? Wie weet het onrecht
eerlijk te bestraffen? God, Hij weet het,
zegt Petrus. Hij weet hoe Hij ermee aan
moet. Kijk naar Sodom en Gomorra.
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Petrus trekt de onvermijdelijke con
clusie: de HERE weet de onrechtvaardi
gen te bewaren. Dat bewaren heeft hier
een dreigende ondertoon. Als bij Huis
van Bewaring. Daar worden boeven
opgesloten. De onrechtvaardigen wor
den opgesloten. Opgespaard voor de
toekomst, het oordeel van de jongste
dag. Denk niet dat die mensen hun straf
ontgaat, dat er geen recht wordt gedaan.
Het onrecht kan lang doorgaan. De
grootste boeven kunnen de deftigste
begrafenis krijgen, compleet met politie
begeleiding. Kampbeulen die geen haar
gekrenkt wordt, lijken in vrede te ster
ven. Het kan heel dichtbij komen, in je
eigen leven, als iemand je heeft getrapt
en verlaten. Hij lijkt rustig verder te
leven en zegt dat het hem allemaal ver
geven is, naar het lijkt zelfs zonder dat
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hij een spoor van berouw toont. Soms
denk je zelfs binnen de kerk: kan dit
allemaal zomaar?
Dat was in de tijd van Petrus zo.
Dwaalleraars in de kerk deden maar en
maakten het de mensen moeilijk. Het
onrecht lijkt te winnen en dat geeft je
het gevoel of we massaal met het mes in
de buik blijven zitten. Wie weet er nog
van recht en eerlijkheid? Petrus zegt:
wacht maar. De HERE weet van bewa
ren. Denk niet dat het met de begrafenis
over en uit is. Na de dood krijgen de
onrechtvaardigen in het dodenrijk een
voorproef van de straf die komt. Ze heb
ben het daar al niet prettig, ze zitten in
voorarrest. En het wordt nog erger. Ze
worden bewaard voor het oordeel van de
jongste dag. Wat er dan met hen
gebeurt, is met geen pen te beschrijven.
Kijk maar naar Sodom. Het werd omge
keerd. Dat is de enige manier om de
dingen recht te zetten. Weggevaagd van
de aardbodem. Wacht maar af.

Leedverma a k?
Waarom moeten we dit weten? Wil
Petrus dat we leedvermaak krijgen? Zo
van: ' kijk eens naar die slechte mensen
buiten de kerk, de onrechtvaardige,
oneerlijke mensen. Die zullen er nog
eens flink van langs krijgen. Maar goed
ook. Krijgen ze eindelijk hun verdiende
loon!'
Dat zou een slechte reactie zijn.
Want Petrus waarschuwt óns. Kijk uit,
dat jij niet zo wordt als de onrechtvaar
digen. Denk niet dat we in de kerk
boven alle kritiek verheven zijn. Klop
jezelf niet op de borst: 'met ons zit het
wel goed.' Petrus spreekt juist de gelóvi
gen aan. Dîe moeten hiervan leren. Het
oordeel hangt ook ons boven het hoofd.
Het kan met kerkmensen slechter aflo
pen dan met Sodom en Gomorra. Jezus
zegt: 'Gij Kafarnaum, zult u tot de
hemel verheven worden? Tot het doden
rijk zult u neerdalen; want indien in
Sodom de krachten waren geschied, die
in u geschied zijn, het zou gebleven zijn
tot de dag van heden' (Mat. 1 1) .
Geen leedvermaak dus. Wél bidden.
Gebed voor ons en onze kinderen:
'HERE, geef dat wij niet in het oordeel
terechtkomen.' Gebed voor de wereld,
de mensen die God nog niet kennen.
'HERE, wil nog velen van hen uit het
oordeel redden.' Wil hen ómkeren, dat
is: wil hen békeren ván de zonde af,
naar Christus toe.
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Lot de rechtvaa rdige
Hoe heeft Lot dat allemaal onder
gaan? Nergens lezen we, wat hij voelde
of hoe hij erop gereageerd heeft. De stad
waar hij leefde, was weg. Alles wat hij
had opgebouwd, verdwenen. Zijn vrouw
gestorven. Het moet ongelooflijk diep
hebben ingegrepen in zijn ziel. Sterke
gevoelens. Welke invloed heeft het
gehad op zijn verhouding met God? De
Bijbel zegt er niets over.
Hoe heeft hij zich gevoeld toen hij
nog in Sodom woonde? Midden tussen
de mensen, zijn collega's en buren. Hij
woonde daar, en hield zich niet afzijdig,
bleef niet op zichzelf. Hij kreeg daar
schoonfamilie. Zijn dochters zouden
gaan trouwen met mannen uit Sodom.
Verder denken we dat hij een goede
positie heeft gehad. Hij zat immers in
de poort, toen de engelen daar aankwa
men. In de poort, de plek van de rech
ters, de wijze mannen van Sodom. Al
moet je daar wel weer bij zeggen dat de
mensen hem als een vreemdeling bleven
zien (Gen. 19:9). Hij is blijkbaar niet
helemaal één met de mensen daar
geworden. Hij bleef een vreemde eend
in de bijt. Voelde hij dat ook zo? Gene
sis 19 laat dat in het midden. Maar de
tekst vertelt het ons. Lot had zwaar te
lijden onder de losbandige wandel van
die zedelozen. Hij was er moe van, staat
er eigenlijk. De uitputting nabij. Hij
heeft dag aan dag zijn ziel gekweld bij
het zien en horen van hun werken die
tegen alle wet ingingen. Hij kon zijn
ogen en oren niet sluiten voor wat er
gebeurde. Wat hij zag, was een marte
ling. Het kwetste hem diep van binnen.
Wat kun je er moe van zijn, elke dag
naar je werk te rijden en te weten: het
wordt weer een strijd, omdat collega's
lopen te vloeken; hun dubbelzinnige
praat, toespelingen die mannen maken
over vrouwen; dat wordt een last, vooral
als je er elke dag weer tegen aan moet,
zoals Lot. Het staat je tegen, zoals er in
krant en op tv omgegaan wordt met
bloot. Het gaat tegen alle wet in, de wet
van God, de wet van het fatsoen. Bru
taal is het. Ieder normaal mens voelt dat
het niet kan, maar het moet tegenwoor
dig allemaal wel kunnen. Wat kun je
daar eenzaam in zijn. Onbegrepen.
Lot moet ook eenzaam zijn geweest.
Hij is de enige die de engelen tegemoet
gaat en ze gastvrijheid aanbiedt. En als
ze in huis zijn, dan omsingelt heel de
bevolking het huis, niemand uitgezon-
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derd, van jong tot oud. Lot staat echt
alleen. En toch roeit hij tegen de stroom
op! Hij houdt zich aan de wet van de
gastvriendschap. Hij gaat heel ver. Je
zult maar je dochters aanbieden om ze
te laten gebruiken door die mannen.
Om te rillen. En dat wordt ook zeker
niet van ons gevraagd. Maar Lot is
rechtschapen. Hij laat het zwaarst wegen
wat het zwaarst is: hij heeft die mannen
te gast, staat dus voor hen in. Daarin is
hij trouw als geen ander.
Dat tekent hem als rechtvaardige.
Daar wordt nogal de nadruk op gelegd.
Lot de rechtvaardige, het staat in vers 7
en 8. Opvallend, want je leest ook heel
negatieve dingen van hem. Hij koos
ervoor om te gaan wonen in de buurt
van Sodom en Gomorra. Hij koos voor
het mooiste, het rijkste, en liet aan
Abraham de mindere delen van het
land. Hij laat zich dronken voeren en
verwekt straks bij zijn eigen dochters
zonen.
Toch: rechtvaardig. Hoe komt Petrus
daarbij ? Omdat God Lot niet zomaar
heeft gered. God gedacht aan Abraham,
staat er in Genesis 19, en Hij leidde Lot
uit het midden van de omkering. Wat
was dat dan met Abraham? Nou, die
had gezegd tegen God: 'Zult u dan de
rechtvaardige met de goddeloze verdel
gen?' Dát gebed, die oproep is God niet
vergeten. Hij laat deze man niet omko
men met de rest. Want Lot wordt als
een rechtvaardige gezien. Zoals hij de
engelen ontvangt en verdedigt . . . , God
vindt dat zó sterk, daar vallen die andere
dingen bij weg. Deze houding van Lot,
hier wordt hij op afgerekend, en al het
andere wordt geschrapt. Lot de recht
vaardige. Eén mens maar, één gezin.
God kan de stad niet bewaren, maar
deze éne rechtvaardige wordt daar niet
de dupe van. God doodt inderdaad niet
de rechtvaardige met de goddeloze. Hij
redt Lot.

Op het nippertje
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Ja, dat redden. Dat is een heel kar
wei geweest. Je zou denken: een mens
laat zich graag redden als hij in gevaar
is. Maar dat heeft wat voeten in de
aarde. De engelen hebben er werk aan
om Lot en zijn gezin de stad uit te krij
gen. Wat kunnen die mensen moeilijk
wegkomen. Het is net of ze aan Sodom
vastzitten. Geen wonder. Je hebt daar
wel wat jaren van je leven liggen. Laat
dat maar eens los. Wie verlost wil wor
den, moet leren loslaten. De engelen
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moeten hen echt aansporen: kom op
nou, het wordt tijd. Maak dat je hier
wegkomt. Ten slotte sleuren de engelen
hen de deur uit. Je ziet ze in de vroege
ochtend rennen door de straten aan de
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hand van de engelen. De poort door, de
stad uit. Snel, want het oordeel zit hen
op de hielen . Je hoeft maar even om te
kijken, en je wordt een zoutpilaar. Op
het nippertje worden Lot en zijn doch
ters gered. Hier was engelenmacht voor
nodig
:

1
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Krachttoer
Redden van rechtvaardigen is een
krachttoer. Eigenlijk kán het niet. Ver
lossen uit de verzoeking, daar heeft
Petrus het over. Verzoeking, er wordt
aan je getrokken. De duivel wil je heb
ben. Hij heeft de zuignappen van de
zonde uitgezet. De zuignap van de
begeerte trekt aan je hart en je ogen; de
zuignap van de leugen en de dwaling
heeft zich vastgezogen aan je oren je
gedachten. Aan alle kanten wordt er
getrokken. Dan kun je nog zo gelovig
zijn . . . , de verzoeking is sterk. Je kunt er
niet tegen op. Wie gaat dit redden? Je
weet je geen raad. Maar God weet raad.
Hij weet, zegt Petrus, de godvruchtigen,
de gelovigen uit de verweking te red
den. Het is een krachttoer geworden.
Mensenkracht was niet genoeg. Zelfs

engelen konden dit niet. Hier moest
God zelf aan te pas komen. God in de
mens Jezus Christus. Hij heeft met al
zijn macht de gelovigen gered. Uit de
poel van vuur en zwavel, de hel.
Het is een godswonder, dat er men
sen gered worden. Deze tekst blaast het
stof af van mooie woorden als vergeving,

genade en liefde. Het stof van de
gewoonte, de sleur, het automatisme. Je
wordt gered, maar het is op het nipper
tje. Juist dát maakt ons blij verrast over
de liefde van God.

Samenspreken en
kerkelijk denken
'Kerken zijn op plaatselijk en op
landelijk niveau in gesprek met
elkaar. In de verhouding tussen
"plaatselijk" en "landelijk" zit ech
ter "spanning". Dit constateren
deputaten kerkelijke eenheid van
de Gereformeerde Kerken (vrijge
maakt) met het oog op de samen
sprekingen met de Nederlands
Gereformeerde Kerken (NGK).'

Plaatsel ij k en landelijk
De intro boven dit artikel staat tus
sen aanhalingstekens. Het is dan ook
een citaat. En wel uit het NO van
9 oktober jl., waarin verslag wordt
gedaan van een gesprek met ir. K. Mul-

der. Dit naar aanleiding van de brief die
deputaten kerkelijke eenheid stuurden
naar de gereformeerde kerkenraden.
Met daarin het verzoek om op zondag 2
november de zaak van de kerkelijke een
heid in de erediensten biddend aan de
Here te willen voorleggen .
Uit het gesprek met ir. Mulder blijkt
dat deputaten de komende maanden
kritisch gaan kijken naar de geldende
regels voor lokale samensprekingen.
Heb ik echter het artikel in het NO
goed begrepen, dan blijkt dat er al heel
wat expliciete kritiek op die regels is.

Kroniek H.J.C.CJ. Wilschut
-

Tussen haakjes, dat deputaten kritiek
hebben, is tot daar aan toe. Maar dat ze
daarmee in de krant naar buiten komen,
lijkt mij een stap te ver. Deputaten zijn
er om door de GS vastgesteld beleid uit
te voeren. Menen deputaten dat daarin
iets veranderd moet worden, dan dienen
zij dat aan de komende GS voor te stel
len. Deze publieke kritiek op je
opdrachtgeefster lijkt mij niet juist. Je
bent maar deputaten.
Maar goed, sommige kerkenraden
ervaren in plaatselijke contacten met
Nederlands Gereformeerde Kerken de
landelijke bepalingen als hinderlijke
beperkingen ('gijzeling'), met name op
het punt van kanselruil. Een soortgelijke
moeite ervaart men in Amsterdam, waar
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nog verdergaande contacten zijn, ook
met twee hervormde gemeenten. Ook
daar kan men met de huidige regels
moeilijk uit de voeten.
Mulder heeft voor deze moeiten dui
delijk begrip. Wanneer plaatselijke ker
ken elkaar vinden, mag het kerkverband
dat niet tegenhouden. Is het trouwens
niet een goed gereformeerde traditie dat
uiteindelijk de plaatselijke kerk verant
woordelijk is voor het doen en laten?
Volgens Mulder is de achtergrond van
de gegroeide strakke regelgeving
'beheersingsdenken', voortkomend uit
vrees dat lokale kerken te veel uit de pas
gaan lopen met het landelijk bereikte
resultaat.
Ik ben zo vrij om hier vraagtekens te
zetten. Allereerst zou ik graag bewijs
zien voor het geponeerde beheersings
denken met de bijbehorende angst. Ik
houd trouwens niet zo van dit soort
negatieve etiketten. Je kunt het ergens
niet mee eens zijn. Maar kom dan met
argumenten. En niet met een stempel
dat niemand wil dragen. Diskwalifica
ties leggen onherroepelijk een hypotheek
op elk gesprek.
Volgens mij hebben de afgesproken
regels voor samensprekingen (o.a. met
de NGK) een andere achtergrond.
Inderdaad, het is goed gereformeerd om
bij het kerkelijk denken oog te hebben
voor de zelfstandigheid van de plaatse
lijke kerk. Maar het is even gerefor
meerd om oog te hebben voor het kerk
verband. Als plaatselijke kerken vorm je
een gemeenschap met elkaar. En wat je
gemeenschappelijk raakt, regel je ook
gemeenschappelijk. Om onderweg
elkaar niet kwijt te raken. Dat maakt
kerkelijke regels en afspraken niet
onaantastbaar. Maar om nu te gaan
spreken over een 'gijzeling' door lande
lijke bepalingen (nota bene door de ker
ken zelf met elkaar afgesproken), gaat
wel wat erg ver. Het getuigt van kerke
lijk denken om als kerken één lijn te
trekken in de houding tegenover andere
kerkelijke gemeenschappen waarmee je
samen te maken krijgt, plaatselijk en
landelijk. Hoe ver kun je - als kerk die
gereformeerd wil zijn en blijven - in
samensprekingen e.d. gaan? Dat maak
je niet in je eentje uit. Dat doe je met
elkaar. Zodat plaatselijke toenadering
geen verwijdering van je eigen zusterker
ken oplevert.

1
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Eenheid
Ir. Mulder levert ook nog op een
ander aspect van de huidige regels kri
tiek. Die regels zijn nu te veel een stap
voor-stap proces. Volgens Mulder is bij
voorbeeld regel 10 voor plaatselijke
samensprekingen niet te handhaven. In
deze regel staat dat 'voorlopige samen
werking uiteraard een tijdelijke samen
werking is, die dient uit te lopen op ker
kelijke eenheid'. Mulder ziet praktische
bezwaren. Maar - opnieuw, als ik het
artikel in het ND goed begrepen heb is de uiteindelijke doelstelling 'kerkelijke
eenheid' hem te absoluut. Dat leid ik
tenminste af uit het pleidooi voor een
zekere 'gelaagdheid' in de regels: niet
alleen uit zijn op elkaar aanvaarden en
erkennen, maar ook kijken wat je samen
kunt doen.
Ik hoop van harte dat regel 10 niet
gaat sneuvelen. Het is een regel, die
getuigt van kerkelijk denken. Waar ben
je op uit in je samensprekingen met
andere kerkelijke gemeenschappen? Is
het goed, dan zul je daarin toch zoeken
naar kerkelijke eenheid. Jawel, dan kun
nen er tussenstadia zijn, waarin je tijde
lijk en misschien wel langdurig zult
moeten berusten. We mogen al heel
dankbaar zijn, wanneer het ooit nog
eens komt tot een federatie tussen de
Christelijke Gereformeerde Kerken en
de Gereformeerde Kerken in Nederland.
Als de blikrichting maar is: samen kerk
zijn! Met andere kerkelijke gemeen
schappen allerlei dingen samen gaan
doen en daarbij de kerkvraag buiten
beschouwing laten, staat volgens mij
haaks op kerkelijk denken. Trouwens,
hoe stel je je dat 'samen iets doen' voor?
Dat in noodsituaties plaatselijk de dia
conieën van verschillende kerken de

•
•
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handen ineenslaan, is hier het punt niet.
Daarvoor heb je trouwens geen samen
sprekingsregels nodig. Daar zal het hier
ook niet om gaan. Om evangeliseren
soms? 0 ja, met andere kerkelijke
gemeenschappen kun je afspreken elkaar
niet voor de voeten te lopen, kun je een
verdeling van het werkterrein maken.
Maar hoe kun je daarbij materieel
samenwerken met hervormden, baptis
ten enz. ? Evangelisatie is gericht op
behoud van zielen. Maar niet in indivi
dualistische zin. Ik mag ook zeggen:
evangelisatie is gericht op het invoegen
in de kerk. Denk aan artikel 26 KO:
'De evangelisatie moet erop gericht zijn
dat zij die God niet kennen of van Hem
en zijn dienst vervreemd zijn, zich door
belijdenis van het geloof naar de gerefor
meerde leer voegen bij de gemeente van
Christus. De kerkenraden zullen erop
toezien dat vanuit deze doelstelling
gewerkt wordt.' Daarmee is de waar
heidsvraag en de kerkvraag gegeven. En
dat heeft niets te maken met een exclu
sief 'warekerkdenken'. Heb je daar last
van, dan hoef je niet eens aan samen
sprekingen met anderen te beginnen.
Kortom, kerkelijke samensprekingen
dienen mijns inziens gericht te blijven
op kerkelijke eenheid als uiteindelijk
doel. Al moet je soms ook met tussen
stappen genoegen nemen. Juist wanneer
je andere gemeenschappen als kerk
(h)erkent, zal kerkelijke eenheid het doel
moeten zijn. Omdat Christus de Heer
van de kerk is. En onze gescheidenheid
een aanfluiting voor Hem is. Waarvan
bovendien uitdragen van het Evangelie
schade lijdt. Niet voor niets bad Chris
tus om eenheid van de zijnen, 'gelijk
Gij, Vader in Mij en Ik in u, dat ook zij
in Ons zijn, opdat de wereld gelove dat
Gij Mij gezonden hebt' Qoh. 17:21).
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Binding aan de
bel ijdenis
Met enige verbazing las ik wat Mul
der opmerkt ten aanzien van de binding
aan de belijdenis. Hij signaleert aan de
zijde van de NGK begrip voor de zorgen
op dit punt bij de GKV en CGK.
'Anderzijds hebben de vrijgemaakte
deputaten gesteld dat de manier waarop
in de GKV de binding aan de belijdenis
is geregeld, niet per se de enige juiste
hoeft te zijn.' Een gesprek met de
Nederlands gereformeerde drs. H. de
Jong dient als voorbeeld van de groei
ende toenadering. Naar eigen zeggen
komt De Jong wat betreft de verkie
zingsleer ergens uit tussen de leeruit
spraken van Dordrecht en de remon
strantse leer. 'Maar hij bleek in het
gesprek verre van "een halve remon
strant" te zijn. De Jong wilde slechts
prikkelen om een discussie te ontlokken,
zegt de deputaat. Tot blijdschap van
vrijgemaakte deputaten bleek voortdu
rend "dat we samen willen buigen voor
het Woord van de Here".'
Een paar opmerkingen. In de eerste
plaats heb ik problemen met de uit
spraak dat de manier waarop binnen de
GKV aan de belijdenis gebonden wordt,
niet de enig juiste hoeft te zijn. Alsof de
omschrijving van ons huidige onderte
keningsformulier een vrijgemaakte spe-

cialiteit zou zijn!
Ik dacht dat deze
omschrijving in de
lijn ligt van het
aloude onderteke
ningsformulier van
1618/19, de van
ouds in breed
gereformeerde
kring aanvaarde
binding aan de
belijdenis. Het
hoeft niet de enig
juiste manier te
zijn, heet het nu.
Wat is er dan mis
mee?

Wanneer dan - in de tweede plaats allerlei geruststellende woorden worden
gesproken over de opvattingen van H.
de Jong ten aanzien van de verkiezings
leer, nemen mijn vragen alleen maar toe.
Hoe je het ook draait of keert, tussen de
opvattingen van De Jong en de Dordtse
Leerregels zitten onmiskenbare en
wezenlijke verschillen. Zie zijn boek
VAN OUD NAAR NIEUW. ÜE ONTWIKKE
LINGSGANG VAN HET ÜUDE NAAR HET

Kampen 2002, p.
321v. Naar mijn vaste overtuiging ver
draagt zich dit niet met een kerkelijke
binding aan de belijdenis. Hier blijft een
wezenlijk verschil zitten tussen gerefor
meerd en Nederlands gereformeerd.
Mag ik hierbij herinneren aan wat De
Jong hierover zelf heeft opgemerkt? 'Ik
voel me, opkomend voor Christus' eer,
gerechtigd vrijuit te schrijven over wat
me aanspreekt in de Dordtse Leerregels
en wat niet. Daarin ben ik echt neder
lands-gereformeerd. Misschien zullen er
mensen zijn die het me kwalijk nemen,
uit vrees dat de gesprekken met vrijge
maakten en christelijk-gereformeerden
eronder lijden. Maar ik krijg er de
ruimte wel voor binnen mijn kerken.
Het zit sinds "Telder" in onze kerkelijke
genen om sympathiek-kritisch met de
belijdenisgeschriften om te gaan' (NO
van 5 oktober 2002). Bij dergelijke
woorden kan ik weinig met de gerust
stelling 'dat we samen willen buigen
voor het Woord van de Here'. De vraag
NIEUWE TESTAMENT,

is, hoe aan deze vrome opzet gestalte
wordt gegeven. Daarover mag en moet
doorgevraagd worden.

Perspectief
Ik ben niet optimistisch als het gaat
over de samensprekingen met de NGK.
Wat gaat er in de NGK gebeuren met
het studierapport over 'de vrouw in het
ambt' ? Ik schreef erover in NADER BEKE
KEN van juli/augustus 2003. Inmiddels
heeft ook dr. A.N. Hendriks in D E
REFORMATIE van 1 1 oktober 2003 dit
rapport besproken en gekarakteriseerd
als 'een opzienbarend rapport'. Mocht
dit rapport door de Landelijke Vergade
ring aanvaard worden, dan is naar mijn
overtuiging een eindpunt bereikt.
Terecht hebben zowel deputaten van de
GKV als de CGK kritisch naar de NGK
gereageerd (zie NO van 11 oktober
2003 en RD van 14 oktober 2003).
Hier wordt een omgang met de Schrift
geïntroduceerd, waarbij de hermeneu
tiek de beslissende rol krijgt. En de
Schrift niet langer echt voor zichzelf
kan spreken. Daarmee is dan een beslis
send struikelblok gelegd voor verdere
gesprekken.
Overigens kan ik mij niet aan de
indruk onttrekken, dat er binnen onze
kerken een groeiende openheid voor de
NGK is. Wat mijns inziens meer zegt
over onze kerken dan over de NGK.
Daar is niet zo gek veel veranderd als
het gaat over de binding aan de belijde
nis en de aard van het kerkverband. De
beweging zit meer aan onze kant. Mag
ik hier (opnieuw) een pleidooi houden
voor het klassiek-gereformeerde kerke
lijke denken? Dat is een pleidooi voor
een ondubbelzinnige binding aan de
belijdenis. En voor een gereformeerd
kerkelijk samenleven, waarin het even
wicht niet verstoord wordt door hiërar
chie aan de ene kant en independen
tisme aan de andere kant.

Kijk ook eens bij:
www.woordenwereld.nl
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De dominee heeft niet over aan
dacht te klagen. Tenminste, wan
neer ik kijk in mijn knipselarchief
van de afgelopen tijd. En aangezien
uw kroniekschrijver een dominee
is, trekt dit soort berichten al
gauw zijn aandacht. Graag laat ik
u meelezen. Want de taakinvulling

en opleiding van de dominee zijn
niet alleen van belang voor de man

1
Aa ndacht voor de
domi nee
Nader Bekeken november 2 003

dat je niet linea recta vanuit de Schrift
bij onze hedendaagse dominee terecht
komt. Bij de figuur van de dominee spe
len ook de (kerk)geschiedenis en de cul
turele bepaaldheid een rol. Maar vanuit
de Schrift zijn er toch duidelijk drie ker
nen in het ambtelijk werk te onderschei
den: leren - regeren - dienen. Wat mag
je naar de Schrift verwachten van
degene, die het leerambt bekleedt?

mij erg aanspreekt? Al had ik wel graag
van Velema meer concreet gehoord, hoe
je dit ideaal in de praktijk moet realise
ren. Maar misschien is dat voor een
artikel in de krant wel te veel gevraagd.
Het is me wat met de dominee.
C. Graafland heeft de aardige opmer
king gemaakt dat de gemeente geen
behoefte heeft aan predikanten, maar
aan goede predikanten (RD van 23
augustus 2003). Dan wordt het wel de
vraag wat een predikant tot een goede
predikant maakt. Je kunt er eindeloos
over discussiëren. Zoveel hoofden,
zoveel zinnen (en verwachtingspatro
nen!). Gelukkig is er één criterium, dat
boven alle discussie staat. Evangeliedie
naren moeten de bijbelse waarheid ver
kondigen. Als je dat aan de broeders en
zusters voorhoudt, ben je een goed die
naar van Christus Jezus (1 Tim. 4:6).
Dan kun je nog veel nadenken en pra
ten over de manier waarop dit gebeuren
moet. Maar deze norm gaat ook de
methode en de praktijk bepalen. Als het
Evangelie maar trouw verkondigd wordt
in de christelijke gemeente, aan jong en
oud!

nen van het 'vak'. Het gaat om het
belang van de gemeente!

Specialiseren
De dominee moet zich gaan speciali
seren. Dat was op 7 oktober 2003 de
boodschap van prof. dr. G. Heitink op
de najaarsconferentie van de synodaal
gereformeerde predikantenvereniging
(zie NO en RD van 8 oktober 2003).
Met predikanten die van alles een beetje
op de hoogte zijn, redden de kerken het
volgens de hoogleraar in deze tijd niet.
Onze tijd vraagt professionaliteit. Er is
behoefte aan diverse vormen van educa
tie. Laat de vertolking van het Evangelie
de verbindende schakel zijn, de
genoemde veelvormigheid vraagt specia
lisatie. Je moet wel een heel veelzijdig
predikant zijn, wil je aan alle verwach
tingen kunnen beantwoorden. In con
creto betekent specialisatie: het afstoten
van bepaalde taken, om je op één taak
in het bijzonder te richten. Al moet vol
gens Heitink de dominee wel steeds een
eigen wijk houden om nier van de men
sen te vervreemden. Het gaat dus om
een gematigde specialisatie, waarbij pre
dikanten lokaal of regionaal in een team
gaan werken. Al gaf Hei tink aan dat
deze praktijk op dit moment nauwelijks
van de grond komt.
Op zichzelf genomen is het verhaal
van Heitink best creatief. Al heeft hij
niet het alleenvertoningsrecht op dit
specialisatiepleidooi. Toch heb ik nog
wel een paar vragen. In de eerste plaats
mis ik een bijbelse omschrijving van het
werk van de predikant. Jawel, ik besef

Een volgende voorvraag lijkt mij de
vraag naar de verhouding ambt(sdrager)
- plaatselijke gemeente. Bij werken in
teamverband komt de bovenplaatselijke
ambtsdrager in zicht. Ik vraag mij af, of
dat een bijbels-legitieme ontwikkeling
IS.

Met deze vragen wil ik niet bij voor
baat de discussie over de invulling van
het ambt van predikant frustreren. De
eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat je als
dominee niet in elk onderdeel van het
huidige takenpakket even goed bent. Je
hebt je sterke kanten. Maar ook je
zwakke. Hoe vind je daar een goede
oplossing voor?
Een heel ander geluid dan Heitink
laat pro( dr. W.H. Velema horen (RD
van 5 juli 2003). Aan de taak van de
predikant onderscheidt hij drie aspecten.
Je bent dienaar van het Woord, pastor
en catecheet. Ook Velema kent het plei
dooi voor specialisatie en differentiatie.
Helaas, in de praktijk blijkt het geen
echte oplossing te zijn. Het leidt ertoe
dat menig predikant zich manager gaat
voelen en 'klusjesman' dreigt te worden.
Daarom pleit Velema voor integratie van
de drie taakgebieden van de predikant.
Wat in de predikkunde geleerd en
gepraktiseerd wordt, moet in het pasto
raat toegepast en in de catechese beoe
fend worden. Ben ik nou al zo'n domi
nee van de oude stempel, dat dit verhaal

Oplei d i ng
'Ook een dominee hoeft niet alles te
lezen wat hij gelooft.' Onder die prikke
lende titel schreef prof. dr. Kor Mollema
(altijd goed voor een leesbaar verhaal!)
een artikel in het NO van 13 oktober
2003. Hoe wetenschappelijk geschoold
moet een predikant zijn? Misschien
vraagt de uitdaging van kerk-zijn in de
2 1 < eeuw wel om andere prioriteiten,
andere gaven en vaardigheden. En dus
om een meer veelzijdige 'beroepsoplei
ding'. Mollema vraagt zich hardop af, of
de huidige academische theologische
toerusting het meest dienstbaar is aan
zaken als pastoraat en evangelisatie.
Waar blijft de training in sociale, didac
tieve en communicatieve vaardigheden?

Kroniek H.J.C.CJ. Wilschut
-

,_

�

Een tegenreactie bleef niet uit. 'Laat
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de dominee toch gewoon goed blijven
lezen', verzuchtte prof. dr. Eep Talstra in
het ND van 15 oktober 2003. Wie goed
heeft leren luisteren naar teksten, heeft
ook goed naar mensen leren luisteren.
Zo is althans Talstra's ervaring. In dat
kader pleit hij voor een goede plaats van
de bijbélwetenschappen in de theologie,
voor een onbevangen leren lezen van de
Bijbel. Volgens Talstra vervreemdt dat
niet van het belijden van de kerk. 'Inte
gendeel, zij (de onbevangen bijbelweten
schap, HW) kan ons juist helpen in te
zien welke communicatie daarin en
daarachter een rol speelt. Maar dan
moeten theologiestudenten wel de kans
krijgen professioneel en vrijmoedig met
de Bijbel te leren omgaan. Als opleidin
gen dat niet aandurven, zal het aanleren
van "vaardigheden" echt niet helpen. De
oproep tot veelzijdigheid is dan zelfbe
drog.' Veel winst van een veelzijdige
beroepsopleiding heeft Talstra niet
gezien. Eerder het tegendeel van goed
willende amateurs met een te hoog
gegrepen agenda voor een betere wereld

1
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of een groeiende kerk.
Een dag later verscheen in het ND
een reactie van Jan Klok en Marco
Derks, beiden student aan onze TU.
Volgens hen is het theologisch onderwijs
in Kampen niet zo abstract en inhoude
lijk beperkt als Mollema schijnt te den
ken. Bovendien is er wat betreft de soci
ale en communicatieve vaardigheden al
heel wat in Kampen verbeterd. Nee, de
dominee hoeft niet alles te lezen wat hij
gelooft. Maar laat hij wel theoloog blij
ven!

Bovenstaand debat heeft iets van een
herhaling van zetten. Echt nieuwe
inzichten worden niet aangeleverd. Al
zou ik met prof. Talstra nog wel eens
willen doorpraten over wat hij bedoelt
met 'onbevangen bijbelwetenschap'. Ik
beperk mij echter tot het volgende. Het
is niet voor niets dat de kerken kozen
voor een wetenschappelijke opleiding tot
de dienst van het Woord. Niet om de
wetenschap als zodanig. Wel om grondig
te trainen voor het leerambt. De bedie-

ning van het Woord vraagt om kennis
van de grondtalen. Maar ook om
inzicht in wat er wetenschappèlijk alle
maal over de Schrift beweerd wordt.
Hoe kun je anders voldoende zelfstan
dig-kritisch nadenken en je commenta
ren hanteren? Hetzelfde geldt ten aan
zien van de bijbelse leer, de leer van de
kerk. Dat vraagt geoefend denken, met
inzicht in achtergronden en motieven.
Zo kan ik nog wel even doorgaan. Je
moet inderdaad wel over buitengewone
- singuliere - gaven beschikken, wil je
het ontbreken van een dergelijke oplei
ding kunnen compenseren. En uiter
aard, een opleiding tot de dienst van het
Woord zal ook aandacht geven aan de
praktijk van het ambt. Maar laat het
alstublieft niet ten koste gaan van de
theologische vorming. Dat leidt onher
roepelijk tot verminderde diepgang over
heel de linie, de prediking voorop. Uit
eindelijk betalen de kerken daarvoor
een te hoge prijs!

Op weg naar
een nieuwe
bijbelvertaling
•

De Nieuwe Bijbelvertaling (N BV) is
zo goed als voltooid. De eindredac
tie is bezig de bijbelboeken te corri
geren. Dat moet begin volgend jaar
klaar zijn. Verloopt alles volgens
plan, dan is in oktober 2Q04 het
project afgerond. Aldus het bericht
in het ND van 21 oktober 2003.

Zuid horn
Ook de Gereformeerde Kerken in
Nederland hebben koers gezet richting
NBV. Eigenlijk al vanaf 1990. Die koers
werd door de GS te Zuidhorn duidelijk
bevestigd. De synode besloot opnieuw
deputaten te benoemen met als opdracht
o.a. 'indien de volledige NBV op tijd
beschikbaar is de eerstkomende Gene-

rale Synode te dienen met een onder
bouwd advies of de NBV kan worden
vrijgegeven voor gebruik in de eredien
sten'. Ik denk dat er niet zoveel fantasie
nodig is, of dit advies zal positief uitval
len voor de NBV. Niet voor niets spre
ken deputaten bijbelvertaling in hun
rapport aan Zuidhorn uit dat zij over
het algemeen grote waardering hebben
voor de NBV.
Het is hier niet de plaats om in te
gaan op de voors en tegens van de NBV.
Op zichzelf genomen ben ik best blij dat

er een nieuwe vertaling van de Bijbel
komt. Het taalkleed van de huidige
Nieuwe Vertaling uit 1951 staat vaak
een eind bij ons vandaan. Zeker bij onze
jeugd is dat het geval. Wel hoop ik dat
er vroegtijdig begonnen wordt met een
goede voorbereiding op de wisseling in
vertaling. Voor sommigen zal het losla
ten van een inmiddels vertrouwde verta
ling ook best (emotionele) problemen
opleveren. Vandaar dat ik hier in de
Kroniek het naderen van een nieuwe bij
belvertaling signaleer.

Herzien i ng SV

Kroniek HJ.C.CJ. Wilschut
-

-

�

-�-

Vanwege de signaalfunctie, die deze
rubriek (ook) heeft, wil ik hier ook wij
zen op het werk van de Stichting Her-
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ziening Statenvertaling. Het RD wijdde
er in september een reeks artikelen aan,
waarin voor- en tegenstanders aan het
woord werden gelaten. Opvallend is dat
deze herziening veel verder gaat dan des
tijds gebeurde in de zogenaamde 'Tuk
ker-bijbel', een herziening van de Staten
vertaling onder voorzitterschap van ds.
W.L. Tukker. De Tukker-bijbel volstond
met het veranderen van enkele woordjes
en verouderde naamvalsuitgangen. Deze
nieuwe herziening is meer een hertaling,
een ingrijpende revisie vanuit de grond
tekst. In eerste instantie sta je wat huive
rig tegenover een dergelijk initiatief.
Natuurlijk, de Statenvertaling is en blijft
waardevol. Maar het gaat wel om een
vertaling uit de 1 7" eeuw. Taal en taal
kundig inzicht zijn sindsdien verder
gekomen. Het gaat te ver om de Staten
vertaling min of meer sacrosanct te ver
klaren. En wordt een herziening toch
niet min of meer lapwerk? Maar ik moet
eerlijk bekennen, dat de eerste resultaten

1

Nader Bekeken november 2003

mij behoorlijk verrast hebben. Mogelijk
wordt het in kringen waarvoor de NBV
onacceptabel is, een goede vervanger
voor de Statenvertaling. Al is de weer
stand - evenals destijds bij de Tukker
bijbel - niet gering. Jammer. In de Pink-

sterbedeling mag ieder Gods grote
daden horen - ieder in zijn eigen (dus
ook hedendaagse) taal!
Afgesloten op 24 oktober 2003.

Volg Mij!
Als christen volgen wij onze Heer.
Dat hebben we, na zoveel eeuwen,
met de eerste discipelen gemeen.
Aan het begin van deze navolging
staat een bevel van de Here Jezus.
Hij zei tegen Petrus en Andreas:
'Komt achter Mij.' Over Jakobus en
Johannes lezen we dat de Here hen
riep. Levi kreeg kortweg het bevel:
'Volg Mij.' De kring van volgelingen
wordt gevormd op het bevel van
Christus. Van dit bevel "!Ogen we
rustig zeggen dat het fundamen
teel is voor de kerk. Maar het is de
vraag of dit fundamentele gegeven
nog een plaats heeft in ons denken
over de kerk.

Fundamenteel
Het bevel om te volgen was niet
alleen fundamenteel voor de twaalf dis
cipelen van de Here. Dat is al snel dui
delijk wanneer we even verder kijken
dan die discipelkring. Dan vinden we

o.m. het bevel dat de Here God aan
Abraham gaf: 'Ga uit uw land en uit uw
maagschap' (Gen. 1 2). Bij dit bevel als
bevél past het, dat de Schrift over de
reactie van Abraham zegt, dat hij in
gehoorzaamheid getrokken is naar het
land dat hij als erfenis ontvangen zou
(Heb. 1 1). In de bijbelse geschiedenis
lezen we herhaaldelijk dat het leven van
Gods kinderen gestuurd werd door
bevelen en geboden van God. Mozes
kreeg het bevel om naar de Farao te
gaan. Met al zijn bezwaren was hij niet
zo goed, of hij moest gaan. Saul kreeg
opdracht om Amalek uit te roeien en hij
werd veroordeeld om zijn ongehoor
zaamheid aan dat gebod. Van David
lezen we herhaaldelijk dat hij de Here
raadpleegde om te horen wat Gods wil
was.
Duidelijke taal spreken ook de gelij
kenissen van de Here Jezus. Daarin her-

Thema J.W. van der Jagt
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kennen we Hemzelf vaak in de heer die
zijn bevelen geeft. En de figuur van de
slaaf is kennelijk een goed beeld voor
zijn volgelingen. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de apostelen, en zelfs
Jakobus en Judas, de eigen broers van de
Here, zich in hun brieven voorstellen als
dienstknechten van God of van Chris
tus. En Paulus stelt zichzelf aan de broe
ders en zusters in Korinte ten voorbeeld,
als hij schrijft: 'Wordt mijn navolgers,
gelijk ook ik Christus navolg' (1 Kor.
1 1 :1). Hij schrijft aan de gemeente in
Efeze: 'Weest dan navolgers van God'
(Ef. 5). Hij zegt het als een bevel. Dat
past kennelijk in de verhouding tussen
de Here en zijn gemeente. Hij is de Heer
en de knechten volgen zijn bevelen. En
deze navolging kan ons duur komen te
staan. Nadat de Here gezegd had met
welke dood Petrus Hem verheerlijken
zou, zei Hij opnieuw tegen hem: 'Volg
Mij' (Joh. 21)! Zelfs het perspectief van
de marteldood maakt het gebod om te
volgen niet ongedaan! Zo ver gaat de
christelijke volgzaamheid. De kerk
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wordt dan ook voorgesteld als de hon
derdvierenveertigduizend 'die het Lam
volgen, waar Hij ook heen gaat'
(Op. 14:4).
Er wordt wel eens een tegenstelling
gemaakt tussen het volgen van Christus
·
en het doen van de geboden. Het zou in
ons leven aankomen op de navolging.
Ons leven zou niet zozeer gefundeerd
moeten zijn op de geboden van God.
Ongetwijfeld is het waar dat er meer is
wat fundamenteel is voor ons leven dan
de geboden van God. Toen Christus
zijn discipelen riep, gaf Hij niet alleen
een bevel. Hij deed ook de belófte dat
Hij hen tot vissers van mensen zou
maken. Met het bevel kreeg Abraham
de belófte mee van land en nageslacht.
Die beloften zijn de nodiging, de
krachtbron, de bemoediging, aansporing
en beloning. Zo is het ook de belofte
van het Evangelie, die ons roept om de
Here te volgen. Dat is duidelijk. Maar
even duidelijk is, dat deze beloften
alleen in vervulling gaan voor wie
gehoorzaam het bevel opvolgt. Zo
wordt, zeggen we in de Dordtse Leerre
gels, de belofte van het Evangelie ook
verkondigd 'met bevel zich te bekeren en
te geloven' (DL 11,5). In het licht van dit
alles valt het niet moeilijk om te onder
kennen dat het vreemd is, om een
tegenstelling te maken tussen een leven
als navolging en het leven volgens de
geboden. Horen we niet keer op keer
het bevél om te vólgen? Daartussen
bestaat geen spanning. Dit bevel is fun
damenteel voor de kerk.

Kwijtgeraakt?
Zijn we dat besef niet gaandeweg
kwijtgeraakt in ons denken over de
kerk? Je hoort er maar weinig meer over
als het gaat om onze kerkelijke opstel
ling en keus. Je merkt dat er een veel
heid van motieven is die Gods kinderen
tot een kerkelijke keus bewegen.
Men kan van kerk veranderen uit
onvrede met de gang van zaken of om
de heersende kerkelijke cultuur. Die stap
kan gezet worden vanwege nare ervarin
gen met broeders of zusters. Ergernis
over kerkelijke structuren kan het
motief voor een kerkelijke verhuizing
zijn. Een ander voelt zich aangetrokken
door de kleinschaligheid van een
gemeente die meer betrokkenheid en
enthousiasme geeft. Een kerkelijke keus
wordt ook wel gemaakt ter wille van het
huwelijk met iemand die bij een andere
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kerk hoort. Het kan een leergeschil zijn,
bijvoorbeeld over de kinderdoop, waar
door mensen naar elders gaan. Een
enthousiaste voorganger kan aantrek
kingkracht uitoefenen. De herkenning
in geestelijke beleving is ook een motief.
Er kan ook in hoge mate sprake van tra
ditionalisme zijn en een vanzelfspre
kendheidsgevoel, waardoor de vraag
naar de kerk wordt beheerst. Je merkt
ook wel eens een modieuze behoefte aan
het experiment, waardoor men de ene
kerk voor de andere inruilt. Deze
opsomming is natuurlijk niet compleet.
Maar waar het mij om gaat: bij alle
motieven die men zoal kan hebben voor
een kerkelijke keus, hoor je eigenlijk
nooit meer de vraag: 'wat wil de Here
dat ik doe?' Of: 'maak ik mijn keus in
overeenstemming met zijn bevel?' Het is
mijn ervaring dat men er zelfs vreemd
van opkijkt, als je deze benadering aan
de orde stelt. Kennelijk had men er zelf
nog nooit op deze manier over nage
dacht.
We mogen dan, meen ik, rustig stel
len dat we met elkaar iets zijn kwijtge
raakt. Dat is een verlies dat we pakweg
de laatste 10-15 jaar met elkaar geleden
hebben. Voor die tijd betrokken we bij
de kerkvraag het bevel van Christus.
Hoe handel je ten aanzien van de kerk
volgens de normen die Hij gegeven
heeft? Daarin hebben we lange tijd onze
winst gedaan met het onderwijs van
K. Schilder.
Schilder trof in de eerste helft van de
vorige eeuw een kerkelijke wereld aan
waar nauwelijks meer besef bestond van
een kerkelijke norm. Vanuit zondag 21
van de Catechismus liet Hij zien dat de
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kerk het bouwwerk is van Christus. Het
is immers de Zoon van God, die zijn
kerk vergadert, beschermt en onder
houdt. Door de genade van God mogen
wij als zijn volgelingen daarin meebou
wen. Maar dat kan alleen doordat onze
bouwactiviteit correspondeert op wat
Christus doet. Daarom gaat het in onze
kerkelijke activiteiten om de gehoor
zaamheid aan Christus. Wat dit aan
gaat, is het bij de kerk niet anders dan
bij andere zaken waarmee wij in ons
leven de Here dienen. Anders gezegd:
Schilder heeft zich ingespannen voor
een levend en actief kerkelijk normbesef.
Daarmee heeft hij onrust veroorzaakt in
een kerkelijke cultuur die o.m. in de
pluriformiteitsleer van A. Kuyper was
vastgelopen. Het is hem niet in dank
afgenomen. Toch deed hij hierin niets
anders dan dat hij terugkeerde naar het
abc van het christen-zijn en van alle
navolging van Christus. Dat abc luidt
immers: volg Mij! Dat bevel van Chris
tus schept de kerk.
Moeten we na zoveel jaar niet con
stateren dat dit normbesef wel een grote
plaats onder ons heeft gehad, maar dat
het nu weinig meer gevonden wordt?

Omgevi ngsfactore n
Het roept de vraag op door welke
oorzaken dit kerkelijk besef is afgebro
ken. Daar valt ongetwijfeld veel over te
zeggen. Meer dan hier kan. De strijd
van iedere gelovige om te leven in
gehoorzaamheid aan Christus wordt
beslist op de bodem van ons hart. Ik
ben niet bij machte daarover te oorde
len. Intussen zijn er wel een aantal
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omgevingsfactoren die deze strijd beïn
vloeden en de overwinning bemoeilij
ken. Om daar wat van te noemen:
•
Ik zou in de eerste plaats willen wij
zen op de 'kerkelijke schemervrede'.
Er zijn kerken die elkaar als ware kerk
erkend hebben of die qua belijdenis
dicht naast elkaar staan, zonder dat
ze komen tot echte vrede, nl. de ker
kelijke eenheid die Christus beveelt.
Die toestand geeft voedsel aan het
gevoelen dat kerkelijke verschillen er
niet echt toe doen en dat het niet uit
maakt bij welke kerk je hoort.
•
Aandacht voor gelovigen buiten de
eigen kerkgemeenschap en een onge
nuanceerde kritiek op eigen kerkelijk
verleden hebben het kerkelijk norm
besef uitgehold.
•
De ontstane leegte wordt gemakkelijk
opgevuld door een sterke inY-loed
van het oude 'evangelische' denken.
Daarin wordt de kerkelijke keus los
gemaakt van het volgen van Christus.
Dat een zondaar in Christus gelooft,
is het voornaamste. Welke kerk je
kiest, is een zaak van tweede orde. De
evangelische beweging heeft nooit
veel opgehad met kerkelijk denken
dat het kerk-zijn benadert vanuit de
gehoorzaamheid van Christus. Het
gaat eerder om de vraag in welke
gemeente de beleving van het eigen
geloof het best tot z'n recht komt.
•
We leven in een postmodern klimaat.
Daarin is het moeilijk om te aanvaar
den dat er normen zijn die voor ieder
gelden. Moderne mensen beoordelen
ieder voor zich wat goed is en wat

1

•

Nader Bekeken november 2003

verkiezing van God (Ef. 1). Haar een
heid is gefundeerd in het offer van
Christus (Ef. 2). Zij wordt gerealiseerd
door de prediking van het Evangelie en
de kracht van de Heilige Geest (Ef. 2 en
3). Daar sluit de apostel bij aan in zijn
voorbede voor de gemeente (3:14v). Hij
bidt om versterking door de Heilige
Geest, opdat Christus door het geloof
zal komen wonen in de harten van de
gelovigen. Als gevolg daarvan zullen zij
'geworteld en gegrond in de liefde . . .
samen met alle heiligen' i n staat zijn de
dimensies van Christus' liefde, die de
kennis te boven gaat, te vatten (Ef. 3 :1719). De inwoning van Christus in ons
hart werkt zich dus uit in het 'samen
met alle heiligen'. Geloven doe je niet
individueel. Je doet dat samen met
allen. De kerk is de gemeenschap van de
heiligen.

niet. Dit individualisme holt de nor
mativiteit uit. De plaats van de nor
men van God wordt ingenomen door
de vraag: 'wat voelt goed', of: 'waar
voelen we ons goed bij'? Wat 'goed
voelt', geldt al gauw als norm.
Er zijn ongetwijfeld meer oorzaken
te noemen. Maar wat we niet moeten
vergeten, zijn de weerstanden die er
in het hart van ons allen bestaan, om
ons te onderwerpen aan de zeggen
schap van Christus. Zou dat niet de
voornaamste oorzaak kunnen zijn?

Onder invloed van deze omgevings
factoren valt het niet mee om de nor
men die God heeft geopenbaard, hoog
te houden. Daarin ondervinden we dat
het ook vandaag geen gemakkelijke weg
is om Christus te volgen in gehoorzaamheid. Het is geen wonder dat ook de
kerkelijke normativiteit daaronder heeft
te lijden. Intussen is het wel zaak om
ons ervoor te hoeden, dat we ver uit de
buurt raken van Gods Woord en dat we
onze eigen belijdenis over de kerk zou
den vergeten.

Ver van de Schrift
Zonder een genormeerde kerkvraag
raken we uit de buurt van Gods Woord.
Dat gaan we inzien, wanneer we ons
indenken wat Paulus aan de gemeente in
Efeze over de kerk schrijft.
Voor alles treft ons dan de nadruk
waarmee hij over de eenheid van de
gemeente spreekt. Zij komt voort uit de

Na deze voorbede volgt de toepas
sing die Paulus maakt. Wat hij zegt over
de samenhang tussen Christus en het
'samen met alle heiligen,' is de funde
ring voor een concrete kerkelijke
gedragslijn die hij, bij wijze van een ver
maning, de gelovigen op het hart bindt.
Ons leven moet overeenstemmen
met onze roeping (4 :1). Het moet pas
sen bij het Evangelie waardoor Christus
ons uit het ongeloof heeft weggeroepen.
Ook hier merken we dat de kerk begint
met de roeping van Christus, die
gevolgd moet worden. Bij deze roeping
past het dat wij nederig zijn, zachtmoe
dig, geduldig en verdraagzaam (4:2). In
deze christelijke deugden herkennen we
moeiteloos de gestalte van onze Here.
We volgen Hem. Maar deze deugden
hebben natuurlijk alleen maar zin, wan
neer wij daadwerkelijk met mensen
omgaan. De apostel denkt kennelijk aan
een gemeente die metterdaad een
gemeente is.
Zo spreekt hij ook over de 'eenheid
van de Geest'. Die moet bewaard wor
den door 'de band van de vrede' (4:3).
We zouden bij de 'eenheid van de Geest'
kunnen denken aan een eenheid in 'het
geestelijke', het onzichtbare, een eenheid
die ongrijpbaar spiritueel is en die je
meer 'voelt' dan dat je haar ziet. Dan
zou de apostel denken aan zoiets als een
'onzichtbare kerk': we zijn onzichtbaar
één, al zijn we in het zichtbare verdeeld.
Maar dat blijkt duidelijk een misver
stand. Immers, wat zou het voor zin
hebben om aan te sporen om de eenheid
te bewáren, als er niet daadwerkelijk
eenheid bestaat? Welk nut heeft de band
van de vrede als er geen reële oefening is
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van de omgang met elkaar? Er is samen
binding door de vrede. Die eenheid kan
kennelijk door onvrede worden ver
stoord en verbroken. Van de inwoning
van Christus in ons hart kunnen we
zeggen dat ze onzichtbaar is. Maar door
die onzichtbare inwoning bindt de Hei
lige Géest de gelovigen samen tot
gemeenschap, die metterdaad, in de
praktijk van het leven ('zichtbaar') beoe
fend wordt. Zo is het 'één lichaam en
één Geest'. Deze eenheid komt door de
Geest tot stand en wordt door Hem
beheerst. Zijn de christelijke deugden in
vs. 2 niet stuk voor stuk vruchten van
de Geest (Kol. 3)?
Op grond van dit onderwijs moeten
wij zeggen dat Christus niet 'los' ver
krijgbaar is. We kunnen niet Hem gelo
ven en in zijn verlossing delen zonder
dat we te maken krijgen met de anderen
die bij Christus horen. De kerk is
gemeenschap van de heiligen. En de zin
van deze gemeenschap ligt daarin dat de
gelovigen daadwerkelijk omgaan met
elkaar in relaties die concreet functione
ren en waarin men elkaar naar de stijl
van Christus liefde bewijst.
Het kost weinig moeite om deze ver
maning van Paulus in verband te bren
gen met wat ons elders in Gods Woord
gezegd wordt. Het onderwijs bijvoor
beeld over de vele gaven en de ene Geest
(Ef. 4:7-15 en 1 Kor. 1 2 : 1 - 1 1). Maar
ook wat Paulus schrijft over het lichaam
van Christus en de vele leden van dat
lichaam (Rom. 12; 1 Kor. 1 2 : 1 2v) .
Kortom, het onderwijs van de Schrift
levert het doorlopende bewijs dat het
Christus met zijn kerk om een gemeen
schap gaat, die daadwerkelijk beoefend,
onderhouden en beveiligd wordt. Tot
die gemeenschap roept Hij ons wanneer
Hij beveelt om Hem te volgen. Dat
behoort tot het abc van de kerk.
In het licht van dit onderwijs is het
volgende duidelijk. Wanneer wij menen
dat wij zonder bevel van Christus kun
nen breken met de kerk, dan breken wij
uiteen wat naar Gods Woord bijeen
hoort. De eenheid van de gemeente is
ons gegeven om te onderhouden. Daarin
behoren wij ons te voegen naar de wil
van God. Ook dit is duidelijk: wanneer
de gemeenschap van de kerk, door wat
voor oorzaak dan ook, verbroken is, dan
betekent het volgen van Christus dat wij
ons behoren te beijveren om de eenheid
te herstellen. Onder beide omstandighe
den zal het voor een volgeling beslissend
zijn wat de Here wil. Hem volgen is en
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blijft per slot van rekening dat je
gehoorzaam bent aan zijn bevel.

Ver van de bel ijdenis
Ook een herinnering aan onze eigen
belijdenis is hier op z'n plaats. Spreken
over kerkelijke gehoorzaamheid wordt
nog wel eens afgedaan als een vrijge
maakte specialiteit. En het is waar dat
deze gehoorzaamheid voor en na de
Vrijmaking veel aandacht kreeg. Maar is
het daarmee een eigenaardigheid van
ons? Van deze opvatting kan onze belij
denis ons grondig genezen. De Heidel
bergse Catechismus en de Nederlandse
Geloofsbelijdenis hebben we al sinds
eeuwen en die worden ook door anderen
dan 'vrijgemaakten' aanvaard. En daarin
wordt al vanouds gesproken over de
·gehoorzaamheid die Christus ten aan
zien van de kerk van ons vraagt.
Ik wijs op antwoord 55 van de Cate
chismus. Daar wordt, als het over de
gemeenschap der heiligen gaat, niet
alleen onderwezen dat de gelovigen
samen en persoonlijk gemeenschap heb
ben met Christus en deel hebben aan al
zijn schatten en gaven. We lezen er ook
dat 'ieder verplicht is zijn gaven tot nut
en heil van de andere leden gewillig en
met vreugde te gebruiken'. We lezen het
goed: er staat dat ieder verplicht is. Het
gaat duidelijk om een opdracht, een
moeten, een bevel dat meekomt met de
band die ons aan Christus verbindt.
Hoort het ook niet bij de schatten en
gaven van Christus, dat we opgenomen
zijn in de gemeenschap van de heiligen?
Dezelfde plicht lezen we in artikel
28 van de Nederlandse Geloofsbelijde
nis. Een kleine opsomming maakt dat
duidelijk:
niemand mag zich van deze heilige
vergadering van de katholieke kerk
afzijdig houden;
daarom moet ieder zich bij haar voe
gen;
het is roeping zich af te scheiden van
hen die niet van de kerk zijn;
allen die zich van haar afzonderen of
zich niet bij haar voegen, handelen in

strijr,{ met Gods bevel

Deze opsomming laat zien dat onze
eigen belijdenis over de kerk spreekt op
het niveau van de roeping van God. Bij
deze roeping past onze gehoorzaamheid.
We kunnen ons daar ook niet van afma
ken vanwege onze hoge rang. Ze geldt

namelijk voor iedere gelovige, 'welke
positie hij ook heeft'. Deze gehoorzaam
heid gaat ook uit boven alle wetten van
de overheid, want ze geldt 'zelfs al zou
den de overheden en wetten van vorsten
zich daartegen verzetten en al zou er de
dood of lijfstraf op staan'. Horen we hier
niet het christelijk getuigenis waarin
Petrus ons voorging, toen hij tegen het
Sanhedrin zei dat men God meer
gehoorzamen moet dan mensen (Hand.
4) ? Het was dezelfde Petrus die, zoals ik
hierboven al aanhaalde, bevel kreeg om
Christus te volgen, ook al zou het hem
de marteldood opleveren. Zo sterk is
kennelijk 'de roeping om zich bij de
kerk te voegen', zoals het opschrift
boven artikel 28 luidt.
Deze belijdenis van de roeping tot
kerkelijke gehoorzaamheid is niet onze
specialiteit. Het is wel onze eigen belij
denis. Wat doen we daar eigenlijk mee,
wanneer wij voor onze kerkelijke keuzen
niet meer over een roeping van Christus
spreken, maar allerlei omgevingsfactoren
of de overwegingen van ons eigen hart
beslissend laten zijn?

Norm herstel
Vandaag ziet de kerkelijke wereld er
anders uit dan in de tijd waaruit de
Catechismus en de belijdenis stammen .
Wie daarop wijst, heeft gelijk. De belij
denis geeft ook geen sjabloon van de
kerkelijke toestand van vandaag. Hij zal
ook gelijk hebben, die zegt dat de kerke
lijke wereld in onze tijd zo ingewikkeld
is. Daar zou meer over te zeggen zijn
dan in deze bijdrage kan. Maar bij alle
verschil en te midden van alle moeite
blijft het bizar, wanneer een volgeling
van Christus geen kerkelijke norm meer
hanteert! Die wordt ons immers gegeven
door de Here zelf in zijn Woord, het
licht op onze wegen! Kortom, indien wij
het besef zijn kwijtgeraakt, dat er voor
kerkelijke beslissingen normen zijn van
God, dan is het zaak om met elkaar te
werken aan herstel van dat normbesef.
Dat zal nodig zijn om te blijven luiste
ren naar het bevel van Christus: 'Volg
,
M lj. . .,
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Toerusti ng ! ?
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die van pu bers. Persoonlijk wacht

we tot nu toe deden. Me d n kt dat
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ik nog op een cursus omgang met
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'Woord' ons nog heel wat

ik va ndaag rekening houden met

daarvan bespaar ik vervolgens weer

brui kbare antwoorden opl

groepen mondige gemeenteleden, die

op m ij n eigen telefoonrekening). I k

R.Th. Pos

uele en
ert.

302

1
Blij met I FES?

Nader Bekeken november 2003

Afgelopen zomer is in Nederland
de I FES World Assembly gehouden.
Deze bijeenkomst vond plaats in
Dalfsen van 4-1 1 juli. U heeft wel
licht in andere kerkelijke bladen
reclame gezien voor deze inter
nationale bijeenkomst. Ook NADER

BEKEKEN werd gevraagd om ruimte te
maken voor een advertentie of door
middel van een artikel reclame te
maken voor de Assembly en IFES.
NADER BEKEKEN heeft dat niet gedaan,
maar wil wel door middel van dit
artikel uitleggen waarom dat niet
gebeurde. In de eerste plaats willen
we de lezer vertellen wat IFES is en
waar ze voor staat. In de tweede
plaats volgt een beoordeling van
deze organisatie en wordt de vraag
beantwoord of we blij zijn met I FES.

!FES World Assembly, gehouden in Dalfien 4-11 juli

Of beter gezegd: of we blij zijn dat
gereformeerde studentenverenigin
gen zich aansluiten bij I FES.

Wat is I FES?
Misschien hebt u nog nooit van
IFES gehoord. Als u studerende kinde
ren hebt, dan hebt u er waarschijnlijk al
veel over gehoord. Of over de discussies
om wel of niet lid te worden van deze
organisatie. Of over de activiteiten waar
uw zoon of dochter misschien aan deel
neemt. Een groeiend aantal gerefor
meerde studentenverenigingen is lid van
IFES of is bezig lid te worden. Naast het
lid zijn van de Contact Vergadering het landelijke overleg van gereformeerde
studentenverenigingen - worden deze
verenigingen ook lid van IFES.
Maar wat is nu IFES? De afkorting
IFES staat voor 'International Fellow
ship of Evangelical Students'. Dit is een
wereldwijde organisatie die studenten
verenigingen ondersteuning biedt.
!FES-Nederland is daar weer een onder
deel van. Kort gezegd wil deze organisa
tie een samenwerkingsverband van aller
lei plaatselijke christelijke studentenver
enigingen zijn en hun ondersteuning
bieden.1

Doelstelling I FES
!FES-Nederland heeft als doelstel
ling het toerusten van de christenstu
denten voor hun taak in de studenten
wereld, en voor hun latere functioneren
als afgestudeerden in de samenleving.
Hiervoor heeft !FES-Nederland een
aantal stafwerkers in dienst. Zij reizen
langs de verenigingen om kringleiders te
trainen, besturen te adviseren, te helpen
bij een studiekring of bij het opzetten
van een evangelisatieactie. Ook worden
er elk jaar landelijke conferenties geor
ganiseerd, waar veel studenten gevormd
worden om met visie en enthousiasme
de Here God te dienen op hun plek in
de studentenwereld.2
Ook het uitgeven van boeken die
toegespitst zijn op de behoefte van de
studenten, behoort tot de activiteiten.
De vorming en toerusting die IFES
biedt, wil beantwoorden aan vijf doelen:
•
Geestelijke groei - Persoonlijke groei

Rondblik

H.B.

Driessen

en SJ. Driessen

•

•

•

•

in geloof en je relatie met God.
Getuigend leven - Zoeken naar we
gen om op je eigen wijze je geloof uit
te dragen.
Dienst aan de waarheid - Gezamen
lijk nadenken over de relatie tussen
geloof en wetenschap, politiek, sa
menleving etc.
Dienst aan de samenleving - Het
nemen van maatschappelijk relevante
initiatieven vanuit christelijk perspec
tief.
Dienst aan de zending - Studenten
stimuleren voor zendingswerk onder
studenten binnen en buiten Europa.

1 FES en de kerken
!FES-Nederland is een interkerke
lijke vereniging en wil niet los van de
kerken werken. Zij beschouwt zich als
een arm van de kerken in de studenten
wereld. De bij !FES-Nederland aange
sloten verenigingen worden aangemoe
digd om actief mee te doen in de
gemeente waar zij lid van zijn.3
Tevens willen deze groepen graag
een zoutend zout zijn in de studenten
wereld: die wereld is voor de kerken
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vaak moeilijk toegankelijk. De studen
tenverenigingen staan er midden in.

Waar staat I FES voor?
Wat is de grondslag van IFES; waar

staan ie voor? Deze organisatie kent de
volgende grondslag:
De eenheid van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest, in God.
De soevereiniteit van God in schep
ping, openbaring, verlossing en laat
ste oordeel.
De goddelijke inspiratie en alge
hele betrouwbaarheid van de heilige
Schrift, zoals zij oorspronkelijk aan
ons gegeven is, en haar gezag in alle
zaken van geloof en gedrag.
De totale zondigheid en schuld van
alle mensen sinds de zondeval, waar
door zij aan Gods toorn en veroorde
ling onderworpen zijn.
Verlossing van de schuld, de straf,
de heerschappij en de smet van de
zonde, alleen door de offerdood {voor
ons als plaatsvervanger) van de Heer
Jezus Christus, de vleesgeworden
Zoon van God.
De lichamelijke opstanding van de
Heer Jezus Christus uit de doden en
zijn hemelvaart naar de rechterhand
van God, de Vader.
De aanwezigheid en de kracht van
de Heilige Geest in het werk van de
wedergeboorte.
De rechtvaardiging van de zondaar
door de genade van God, door het
geloof alleen.
De inwoning en het werk van de
Heilige Geest in de gelovige.
De ene heilige katholieke Kerk, die
het lichaam van Christus is waartoe
alle ware gelovigen behoren.
De verwachting van de persoonlijke
terugkomst van de Heer Jezus Chris
tus.
Na deze (korte) beschrijving van
IFES gaan we over tot het beschrijven
van de huidige gereformeerde studenten
cultuur. Zo komen we ook weer terug
bij IFES.

De open studenten
cultuur
We kennen een heel aantal gerefor
meerde studentenverenigingen. Deze
verenigingen zijn op papier gereformeerde
studentenverenigingen. Ze kennen alle-

1
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maal als grondslag: de Bijbel en de Drie
formulieren van eenheid. Een enkele
vereniging kent nog de zogenaamde
'kerkeis': dat je lid moet zijn van de
Gereformeerde Kerken 'vrijgemaakt' om
stemgerechtigd lid van de vereniging te
worden.
We schreven net: ze zijn 'op papier'
gereformeerd. Want wat wij in het alge
meen in de gereformeerde studentenwe
reld zien, is openheid. Openheid naar de
filosofie toe, naar moderne theologie,
naar andere kerken en organisaties enzo
voorts. Nu is openheid op zich geen
probleem. Het is goed om je als student
diepgaand te confronteren met de
gedachten van een theoloog, filosoof
enz. Maar wij krijgen de indruk dat
deze openheid vaak niet kritisch getoetst
wordt aan Schrift en belijdenis.4 Open
heid lijkt het devies te zijn geworden; we
moeten vooral niet te eng en te kritisch
doen.5

onder andere artikel 27-29 NGB in de
grondslag!).

1 FES en de kerk
N u past deze cultuur goed bij IFES.
Er is veel goeds over IFES te zeggen. Ze
willen positief insteken en doen dat niet
door de bestaande kerken te omzeilen.
En toch. Hier wringt onzes inziens wel
de schoen. Want IFES wil ook niet con
creet belijden omtrent de kerk. En dit
heeft vergaande consequenties, die we in
deze tijd niet meer zien of willen zien.
IFES spreekt namelijk over 'bloed
groepen', als het over de verschillende
verenigingen gaat die lid zijn van IFES.
Vanuit de eenheid die de studenten
ervaren in deze organisatie, hoopt IFES
dat er eenheid tussen de kerken komt. 8
Daarbij ziet IFES de kerk ook als een
onzichtbare kerk {zie grondslag), zonder
de zichtbare kerk te willen relativeren.

Een student

N E D E R LA N D
Deze trend is natuurlijk in heel het
kerkelijke leven te zien. Sinds de jaren
negentig is deze trend weer boven
komen drijven. Het begon met de open
stelling van gereformeerde organisaties.
Dat de meeste studentenverenigingen
dan volgen, is niet zo verwonderlijk. 6
Onder andere de belijdenis omtrent de
kerk werd niet meer belangrijk gevon
den in het organisatorische leven.
Natuurlijk was de kerk wel belangrijk en
een onopgeefbaar belijdenisartikel.
Maar we moesten niet meer concreet
zijn als het gaat om het aanwijzen van
de ware kerk en de valse kerk. Natuur
lijk moesten we blijven praten over de
kerk, maar kerklidmaatschap eisen was
een brug te ver. Daarbij kwam dat de
relevantie van bepaalde belijdenisartike
len in bepaalde organisaties niet meer zo
werd gezien.7
Om op het punt van de kerk door te
gaan: in de praktijk zie je dat het verwij
deren van de kerkeis het spreken over de
kerk doet verstommen. (Formeel gezien,
overigens, haal je niets weg met het ver
wijderen van de kerkeis: nog steeds staat

We doen even een stap terug en
beschouwen het leven van een gerefor
meerd student.
Je wordt geboren en meestal als klein
kind gedoopt in een gereformeerde kerk.
Vader en moeder onderwijzen je in bij
belse geschiedenis, je krijgt catechisatie,
je leert de geschiedenis van de kerk. Je
hoort van allerlei dwalingen, die voor
veel verwarring hebben gezorgd in de
eeuwen kerkgeschiedenis. In die geschie
denis werden belijdenisgeschriften als
die van Athanasius en Nicea vastgesteld.
Al lerende groei je in een kerk op. Die
kerk leert je zingen van verlossing, en je
leert Jezus Christus kennen als Verlosser
van je leven. Voor ieder mens begint dat
bij verbond en doop. Die doop vindt
plaats in een christelijke kerk, waar het
Evangelie klinkt, waar Christus voor
gemeenteleden zorgt door ouderlingen
en diakenen, en broeders en zusters. Het
is dan vreemd als we in onze organisa
tievormen vergeten dat onze vorming
komt van een vader en een moeder die
ons hebben laten dopen in een gerefor
meerde kerk. God zette ons apart in een
gezin en bij de doopvont krijgen we de
beloften over levenslange zorg van onze
Vader in de hemel, en beloften over ver
nieuwing van ons leven. Dat begin is
toch geweldig? De doop verzegelt ons
dat wij een eeuwig verbond met God
hebben.

1
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!FES-bijeenkomst in Oost-Europa

Kerk
In de kerk horen we het Woord van
God. Het wordt gelezen en het wordt
verkondigd. 'Het gaat erom met wie de
mensen geconfronteerd worden. Met de
levende God en zij n Zoon, de Verlosser
in zijn aan het kruis vergoten bloed, of
met de waanwijzen, de redetwisters van
deze tijd, die in wezen dwaasheid ver
kondigen en maken dat de toorn van
God op hen blijft rusten.'9 Wij luisteren
als gemeente naar die verkondiging en
we verlangen er als gemeente naar dat
we steeds meer verstaan van de lengte
en breedte en hoogte van de liefde van
Christus (Ef. 3: 18,19). Zo willen we als
gemeente groeien, en daarin willen we
als broeders en zusters elkaar steunen.
Want - en dat maakt een gemeente toch
speciaal! - zo heeft Christus ons geroe
pen. Immers Hij vergadert, beschermt
en onderhoudt zijn kerk. Ik zou zelf wel
licht andere beddingen dan een kerk
bedenken, maar daarin zoek ik ook de
gehoorzaamheid aan mijn enige Koning.
Ik zou weglopen bij de enige Herder van
de schapen, wanneer ik mijn eigen plan
nen doordruk in plaats van het kerkver
gaderend werk van Jezus Christus te
herkennen. Deze kerk staat midden in
de wereld en heeft een woord voor de
wereld. Deze kerk is bepalend voor alles
wat we doen. Daarom is het belangrijk
om concreet over dat werk van Christus
te blijven spreken, ook in onze organisa
ties.
Dwaling is geen populair woord in
de tijd waarin we leven. Maar, zou het
niet heel nuttig zijn als we de dwalingen

die er al in de kerk zijn opgedoken in
oude en nieuwe jasjes, zouden (her)
kennen, en zouden weten waarom dwa
ling mensen op dwaalwegen leidt? En
hier ook van leren? Dus ook als het gaat
over 'de onzichtbare kerk' en de ver
woestende werking die dit begrip heeft
gehad (en nog heeft)?10 Moeten we
hierin niet (telkens) terugkeren naar
Schrift en confessie, en bijvoorbeeld
weer leren wat er in artikel 24 NGB
staat?

Avondmaal
E n dan nog een element i n dit ver
band. Het avondmaal. Het is een sim
pele tafel, met brood en wijn. Door een
avondmaalsviering laat Christus zien
wat Hij voor ons deed en nog wil doen,
en aan zo'n tafel kun je ook zien hoe je
als broeders en zusters aan elkaar bent
gegeven. Je kunt geen andere tafel in de
wereld vinden, waar Hij de Gastheer is
en waar Hij schatten van het koninkrijk
wil uitdelen. Het is het feest van de een
heid van Christus door de Geest (Hand.
2:42v,47; 5 : 14; 1 1 :24) .11 Daar leren we
over onze bestemming in de dienst van
God en de naaste. Daar leren we ook
wat ware eenheid is.12

Iets bijzonders
Doop, kerk en avondmaal zijn ons
geschonken in deze wereld. Het zijn
concrete, tastbare gaven, dus moeten we
er ook concreet over blijven spreken. We
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geloven dat onze goede God op deze
manier voor zijn kinderen wil zorgen, en
hèt zou meer dan jammer zijn als we via
IFES een weg opgaan die ons het zicht
op 'de stad met fundamenten' beneemt.
Want kinderdoop, samenkomen als
gemeente onder leiding van goede her
ders, samen 'ja' zeggen tegen gezonde
leer, en 'nee' zeggen tegen dwaling
horen bij de weg die God met ons wil
gaan. Immers, wat is het doel van de
prediking van het Woord, de sacramen
ten, het samenkomen van de heiligen en
van heel de uitwendige inrichting van
de kerk anders, dan dat zij ons met God
verbinden ?13
Op die weg wil je als studenten
elkaar ook vasthouden. Zo komt er van
zelf op je jaarprogramma dat je je bezig
moet houden met Barth en Bonhoeffer,
maar ook met Nietzsche. En dat je je
confronteert met je eigen traditie. Al
studerend mag je leren in welke wereld
onze Vader ons heeft geplaatst en in
welke wereld we samen zijn Naam
mogen belijden. 'Want een belijdenis,
die het Woord van God naspreekt, heeft
in haar beleden zaken deel aan de
onverbrekelijke trouw van die God, die
de Alfa en de Omega is, en zie, aan het
einde is Hij nog dezelfde, als voor jaren
en jaren. We mogen het vandaag wel
eens hardop uitspreken, dat zulk een
belijdenis een "old faithfull" is, een
oude getrouwe, die overal helpen kan in
de van ons gevraagde onderwerping van
onszelf aan de leer der Schriften, aan
het heilig evangelie. Wie laatdunkend
over de confessie spreekt, zie maar toe,
dat hijzelf niet van de vastigheden van
het evangelie afdrijft op de stromen van
de meer dan ooit te voren gepropageerde
progressiviteit-zonder-vastigheid-of
norm.' 14 Studenten leren zo met alle
heiligen wat Schrift en confessie beteke
nen willen in ons leven. Ons hele leven!
Dat is stevig gefundeerd!

Blij met I FES?
We moeten weer onze bestemming
zoeken in de dienst aan God en onze
naaste, door ons onder het Woord te
stellen. Dat Woord dringt ons om te
belijden (Mat. 10) ! Wie zou niet blij
zijn, wanneer studenten Christus belij
den en elkaar willen ondersteunen in
een universitaire wereld waar veelal geen
plaats is voor God? Maar als een gerefor
meerde studentenvereniging langzaam
verwatert tot een !FES-organisatie, waar
niet concreet over doop, kerk en avond-
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maal beleden wordt, dan zijn we daar
niet blij mee! Studenten hebben hier zelf
een taak in om gereformeerd te blijven.
Ouders en ouderen hebben hier een taak
in om studenten/jongeren te vertellen
hoe rijk we zijn als gereformeerden. Ker
kenraden hebben ook een taak om toe
te zien dat studenten de kerk eren en
hun geloof radicaal belijden.

1
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(uitgegeven door Kok Kampen in samenwerking

klopt de verleiding aan de deur om de kerk nier

met !FES-Nederland, 2002). Zie met name hfsr. 2

meer re zien en daarmee ook de belijdenis der kerk

en 5. Overigens een leerzaam boekje!

re degraderen

•

S.J. Driessen in NADER BEKEKEN, juli/aug. 2003.
5

(0(

een vrij stoffig en onbelangrijk

akrensruk, dar goed is voor dominees en zo . . . maar

Zie bijv. 'In uw licht zien wij her licht' door

Overigens is deze openheid niets nieuws. Om nier

waar wij studerende of niet-studerende mensen wei
nig of niets mee re maken hebben.' Zie verder over

meer re noemen: na 1959 is her oecumenisme zich

'de kerk': W.G . de Vries e.a., DE KERK. KORT COM

binnen de Gereformeerde Kerken beginnen re roe

MENTAAR OP DE ARTIKELEN 27-29 VAN DE NEDER

ren. Zie bijv. p. 28,87,96 en 108v uit MET OPEN

LANDSE GELOOFSBELIJDENIS, Bedum 1995;

VIZIER. PETER BERGWERFF EN TJERK S. DE VRIES IN

J.J.C. Dec, K. SCHILDER - OECUMENICUS. K.SCHILDER

GESPREK MET PROF. J. KAMPHUIS (Barneveld 1987),

OVER 'HET KERKELIJKE VRAAGSTUK', Goes 1995;

om een gevoel re krijgen voor die tijdgeest. Overi

c. Trimp, KERK IN AANBOUW. HAAR PRESENTIE EN

Noten:
1 Onze informatie over !FES komt van

gens zie je ook in die rijd her oecumenisme gepaard

PRETENTIE, Goes 1998 en de prachtige nota van de

www.ifes-nederland.nl en van lezingen gehouden

gaan mee relativeren van de belijdenis! Zie ook

GKV en de CGK 'Omtrent de kerk', in: WERKEN

p. 38 en 44 voor de tijdgeest net na de Vrijmaking.

AAN EENHEID, Barneveld 1997.

door IFES-srafwerkers.
2

De World Assembly is dus een van deze conferen

Her blad DE REFORMATIE heeft toen ook richring

6

11

12

Zie C . Trimp, A.W., Goes 1998, p. 156- 157.
Zie hierover her artikel van A.N. Hendriks,

ties. Andere conferenties zijn: de TOKO (Toerus

wijzende bijdragen geleverd aan deze discussie. Zie

rings-Konferentie), waar verschillende lezingen,

'De studentenvereniging: open of gesloten?', door

'Samen brood delen moer her doel van alle kerke
lijke contacten zijn' (ND, 4 juni 1998).

workshops etc. worden gehouden, die gericht zijn op

ds. B. Luiten (jrg. 68, 1992-1993, p. 622v) en

de algemene geloofsgroei van de deelnemers; de

'Gereformeerd studentenleven in historisch perspec

" Zie J. Calvijn, COMMENTAAR OP DE PSALMEN,

KI K (Kringleiders-InsrrucrieKonferentie), waarop

tief', door drs. M. re Velde (jrg. 63, 1987-1988, p.

Psalm 24:7, gecireerd via H.J. Selderhuis, GoD IN

aanstaande bijbelkringleiders zich gezamenlijk voor

40v).

HET

bereiden op hun raak door trainingen re volgen over

7

bijbclsrudie en kringleiderschap; de BIK (Besturen

king tot gereformeerde politiek.

InsrrucrieKonferenrie), een intensieve training voor

8

Zie J. Visser en R. van Loon, A.W" p. 62.

MONDIGE KERK,

Zie T. Dekker, JA EN AMEN. PREKEN, Kampen

Goes 197 1 , p. 36-37.

Bijv. her belijden van de kinderdoop met betrek

14

MIDDEN, Kampen (2000), p. 2 16.

J.R. Wiskerke, A.W., Groningen 1978, p. 66. Zie

ook K. Schilder in C. Trimp, DE DIENST VAN DE

aanstaande bestuursleden van de plaatselijke vereni

9

gingen.

(1995), p. 8 1 , in een preek over 1 Kor. 2 :1-5.

' Die blijkt ook uit her boekje STUDENT EN

lO

GEMEENTE, door Johan Visser en René van Loon

KENNIS, Groningen 1978, p. 52: 'Onophoudelijk

Zie J.R. Wiskerke, DE STRIJD OM DE SLEUTEL DER

Een moedi g appèl
De rubriek Rondblik beoogt zeker
ook ontwikkelingen buiten onze
eigen kring te signaleren. Daarom
vraag ik hier nadrukkelijk aan
dacht voor het boek van dr. K. van
der Zwaag, dat onlangs verscheen
onder de titel AFWACHTEN OF VERWACH
TEN ? D E TOE-EIGENING DES HEILS IN HISTO
RISCH EN THEOLOGISCH PERSPECTIEF (Groen,
Heerenveen 2003). Er klinken in
de kring van de Gereformeerde
Gemeenten reeds enige tijd stem
men die tegenover de daar heer
sende opvattingen een terugkeer
bepleiten naar het erfgoed van de
reformatoren. Professor J. Blaau
wendraad en ds. C. Harinck deden
dit in hun boeken. En nu neemt
dr. Van der Zwaag hun pleidooi
over. Hij doet dat in een wel zeer
omva ngrijk boek van niet minder
dan 1 098 pagina's en 6259 noten.

De auteur is redacteur van het
REFORMATORISCH DAGBLAD en lid van de
Gereformeerde Gemeente te Barne
veld.
Zijn studie is een moedig appèl
geworden. Een appèl aan het adres van
de zwaar-bevindelijken om in een eerlijk
zelfonderzoek te erkennen dat men van
de gereformeerde traditie en oudvaders
is afgeweken en dat er een terugkoppe
ling moet komen naar de Schrift, de
belijdenis en de wortels van Reformatie,
Nadere Reformatie en Puritanisme. Wie
het boek doorwerkt, ontdekt dat er
iemand aan het woord is die diep
begaan is met de geestelijke nood van
velen die onder een prediking verkeren,

Rondblik A. N. Hendriks
-

.

�
-

die het rijke Evangelie van genade ver
duistert.

Een eigen theologie
Het boek draagt de ondertitel De
toe-eigening des heils in historisch en theo
logisch perspectief De term 'toe-eigening
van het heil' zal voor onze lezers niet
onbekend zijn. Wij denken dan immers
dadelijk aan de gesprekken van onze
kerken met de Christelijke Gerefor
meerde Kerken. Daar kwam dit thema
jarenlang nadrukkelijk aan de orde. Het
gaat daarbij om het werk van de Heilige
Geest, die ons toe-eigent wat wij in
Christus hebben, en die ons werkzaam
maakt met Gods beloften. Daarbij stond
met name de vraag centraal: hoe moet
in de prediking over dit alles gesproken
worden?
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Van der Zwaag is het ook duidelijk
om de prediking te doen. Juist daar lig
gen zijn bezwaren en moeiten. In zwaar
bevindelijke kring is men het rechte
zicht op de prediking kwijt. En dat
vloeit weer voort uit een theologie die
zich gaandeweg verwijderd heeft van de
gereformeerde traditie.
De Gereformeerde Gemeenten zijn
in 1907 ontstaan uit een fusie van Lede
boeriaanse en kruisgezinde gemeenten,
gemeenten die apart bleven staan toen
de kerken van de Afscheiding in 1869
tot hereniging kwamen. Bij de
genoemde fusie speelde ds. G.H Kersten
een belangrijke rol. In de jaren die volg
den, werd de betekenis van Kersten in
de Gereformeerde Gemeenten alleen
maar groter. Hij gaf in zijn standaard
werk DE GEREFORMEERDE DOGMATIEK
de theologische onderbouwing voor wat
onder Ledeboerianen en Kruisgezinden
gedacht werd met betrekking tot de toe
eigening van het heil en de prediking.
Ik geef de visie van Kersten kort
weer, omdat we daarin het eigene van de
Gereformeerde Gemeenten ontwaren.
Bij Kersten staat het verbond geheel
onder de beheersing van Gods uitverkie
zing. Niet de gelovigen en hun kinderen
behoren tot het verbond. Maar slechts
de uitverkorenen. De beloften van het
verbond zijn dan ook alleen voor deze
uitverkorenen. Men mag beslist niet
zeggen dat de Here aan elke gedoopte
de redding in Christus toezegt. Kersten
verwerpt een prediking die mensen
oproept om de Here Jezus in geloof aan
te nemen. Hier ziet hij Arminius om de
hoek komen, die veel te hoog dacht van
de mogelijkheden van de mens. Er vindt
in de prediking wel een ernstige 'aanbie
ding' van Christus plaats, maar dat
betekent niet dat er beloften voor heel
de gemeente worden verkondigd. Die
aanbieding stelt alleen maar nog meer
verantwoordelijk. Ze geeft geen recht
om de hand te leggen op wat het Evan
gelie belooft.
Wil van dit laatste sprake zijn, dan
moet er eerst wat bij ons gebeuren! Wij
moeten in Christus door de Geest wor
den ingelijfd en vooral daarvan ook ons
bewust worden. Tussen die twee kan
heel wat tijd zitten. Op die bewuste
inlijving komt het aan. Dit gaat gepaard
met tal van bevindingen waarvan het
ware volk van God weet te spreken. Een
beslissende bevinding daarbij is dat wij
een daadwerkelijke 'vierschaarervaring'
doorleven. We weten ons verloren voor
God. Erkennen zijn recht. Voelen ons
volledig 'afgesneden'. Maar dan treedt
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Oud-Gereformeerde Gemeenten In Nedertll ncl
Benaming voor orthodox-protestantse gemeanmn die na 1834 ont5tHn zijn
door het optreden van Ledeboer (zie onder) en die In 1907 niet zijn
meegegaan met de vorming van het kerkverband van de Gereformeerde
Gemeenten In Nederland. De teden van deze 9emeente kenmerken zich door
een zeer strenge levenswandel met o.•. een strikte Mlevlng van de
zondegsrust.

Ladttboer, Lambertus Ger11 rdus COftlells (Rotterdam lO sept. 1808 Benthuizen 21 okt. 1863), Nederlands gereformeerd predikant, werd In 1838
predikant te Benthuizen, waar hij een contllct veroonaakte met de kerkelijke
besturen. HIJ werd geschorst, scheidde zich al van de Hervormde Kerk en
voegde zich bij de Afgescheidenen van 1834, maar 11111: hen weer los omdat zij
erkenning bij de regering aanvroegen en stichtte eigen gemeenten, m.n. In
Z•eland. De la<leboertanen vleien na zijn dood ultHn, totdat G.H. Kersten In
1907 hen met de Gereformeerde Gemeenten onder het Kruis wist te verenigen
tot de Glraform•erde Gemeenten In Nederland en Noord-Amertk1.

Christus op als onze Advocaat. En om
zijnentwil geeft de Heilige Geest ons
dan kennis van het vrijsprekende vonnis
van de hemelse Rechter.
Velen achten zich te licht gerecht
vaardigd. Het is niet voldoende om
zomaar tot Christus te vluchten. Een
mens moet eerst het recht van God 'toe
vallen' en dat recht 'omhelzen'. Zonder
het zich volledig 'afgesneden' weten is er
geen sprake van vrijspraak.
Kersten wijst de opvatting af dat de
doop Gods beloften aan alle dopelingen
verzegelt. De doop getuigt slechts van
wat de Here zijn uitverkorenen geeft en
dat er ook onder de kinderen uitverkore
nen zijn. Het pleiten op de beloften is
zelfs gevaarlijk, wanneer een onbekeerd
mens daarmee bezig is. We moeten
wedergeboren worden, willen wij de
hand leggen op wat de Here belooft.
Anders eigenen wij ons een 'gestolen
Christus' toe.
De opvattingen van Kersten kregen
in de Gereformeerde Gemeenten kerke
lijke ijking door de bekende leeruitspra
ken van de synode van Rotterdam 1931.
Deze synode sprak onder meer uit: 'dat
het verbond der genade staat onder de
beheersching van de uitverkiezing ter
zaligheid, dat het wezen des verbonds
daarom alleen geldt den uitverkoornen
Gods en nooit gelden kan het natuurlijk
zaad . . . .'
De gedachte dat er in de prediking
aan onbekeerden niets is 'aan te bieden',
bleef in de Gereformeerde Gemeenten
niet onweersproken. Van der Zwaag
geeft uitvoerig het conflict met ds. R.
Kok weer, die met beroep op de refor
matoren en de oudvaders een terugkeer
bepleitte naar de belofteprediking. De
beloften van het Evangelie moeten aan
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allen verkondigd worden met bevel van
geloof en bekering. In 1950 kwam het
tot een schorsing van Kok, omdat de
synode meende dat Koks opvatting
arminiaans was. Als Christus aan allen
wordt aangeboden en de beloften voor
allen gelden, dan komt de beslissing bij
de méns te liggen of hij aan de nodiging
gehoor geeft.
Van der Zwaag laat zien dat er steeds
weer stemmen klonken die met ds. R.
Kok een meer 'gunnende' prediking
voorstonden, maar dat de lijn van Ker
sten zeker de laatste decennia overheer
send is in de Gereformeerde Gemeenten.
Dat is vooral toe te schrijven aan de
invloed van ds. A. Moerkerken, sinds
1980 docent en rector van de Theologi
sche School te Rotterdam. Hij is het
geweest die de zgn. standen/eer in de
Gereformeerde Gemeenten een officiële
status heeft gegeven. Volgens Moerker
ken zijn er duidelijke standen in het
bevindelijke leven. Standen, die geken
merkt worden door onderscheiden bele
vingen. Er is een verschillend kennen
van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest. Er is ook verschil in doorleving
van het geloof: er zijn kinderen, jonge
lingen en vaders. Er kan geloof gewerkt
zijn (de kinderen in het geloof), maar de
Here Jezus moet ook aan het hart
geopenbaard worden. Dan komt het tot
een bewuste omhelzing van Hem.
Moerkerken noemt dit 'het Kerstfeest in
de ziel'.
Naar die openbaring van Christus
aan het hart is er een toeleidende weg,
waarin een mens met God en zijn recht
te doen krijgt, zich totaal verloren weet
en afgesneden wordt van alle werken.
Dat is Goede Vrijdag. Heerlijk wanneer
het dan ook Pasen mag worden! Wan
neer men mag ervaren dat de Borg in
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Gods vierschaar tussenbeide treedt en
men om zijn bloed vrijspraak ontvangt.
Om bij Golgota te komen, moet men
eerst langs de Sinaï. De bange vragen
van de Heidelberger in zondag 2 tot 6
worden innerlijk doorleefd wanneer de
Heilige Geest een mens tot Christus
leidt:
In de Gereformeerde Gemeenten in
Nederland, die ontstonden door een
conflict rond dr. C. Steenblok in 1953,
krijgt deze theologie nog extra toespit
sing. De beloften zijn enkel voor de ver
slagenen van hart bestemd. Er valt niets
te 'lokken' met het Evangelie. De
ellende moet eerst gekend worden.
Daartoe moet de doodsstaat van de
mens indringend gepredikt worden. De
prediking heeft vooral een 'afsnijdend'
karakter. Wie Christus in de prediking
aanbiedt, maakt de mensen tot dieven
van de genade. Het moet van boven
gegeven worden. Een mens kan slechts
biddend afwachten tot de Here zijn
genade geeft.

1
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niet die nare zorg om een 'gestolen
Christus'.
Was voor Calvijn de ware boetvaar
digheid nog een vrucht van het geloof in
Christus, in de zeventiende eeuw wordt
het kennen van eigen ellende al meer
iets dat aan dit geloof voorafgaat. De
prediking van de wet moet de weg naar
Christus voorbereiden, zoals Johannes
de Doper dat deed. We vinden dat al
enigszins bij de puriteinse oudvaders.
Maar bij de oudvader Th. van der Groe
krijgt dat een heel sterk accent: de over
tuiging en verbrijzeling door de wet
gaan vooraf aan de openbaring van

Een krachtig a ppèl

Afwijking
Van der Zwaag doet in zijn boek veel
moeite om te laten zien hoezeer men in
zwaar-bevindelijke kring afgeweken is
van de reformatoren en de oudvaders.
De wortels van dit afwijken liggen
eigenlijk al in de tijd na Calvijn, wan
neer de uitverkiezing over het verbond
gaat domineren. Dat begint reeds bij
Beza, de opvolger van Calvijn aan de
academie van Genève. We vinden het
ook bij Olevianus, één van de opstellers
van de Heidelbergse Catechismus. Het
wezen van het verbond wordt tot de uit
verkorenen beperkt, terwijl de bediening
van het verbond zich uitstrekt tot heel
de gemeente. In de Grote Catechismus
van Westminster (1648) wordt gezegd:
'Het genadeverbond werd gemaakt met
Christus als de tweede Adam, en in
Hem met al de uitverkorenen van zijn
zaad.' Dit genadeverbond (in de eeuwig
heid opgericht) wordt in de prediking
'bediend' en 'aangeboden'.
Wel bleef er in die tijd na Calvijn
een ruime prediking die Gods beloften
aan álle hoorders verkondigde. Van der
Zwaag haalt vele 'oudvaders' van puri
teinse huize van stal, om aan te tonen
dat deze geliefde oudvaders - ondanks
de dominantie van de uitverkiezing in
hun verbondsleer - grote nadruk legden
op de plicht om tot Christus te komen
en gehoor te geven aan de roepstem van
het Evangelie. Bij hen vinden wij nog

de wortels vinden voor wat men later in
zwaar-bevindelijke kring de toeleidende
weg gaat noemen. Waarschijnlijk is de
uitdrukking ergens in de negentiende
eeuw in de 'gezelschappen' ontstaan. In
deze kringen wordt het bekeringsproces
steeds meer in kaart gebracht, waarbij
het persoonlijk doorleven van eigen ver
lorenheid een belangrijke plaats krijgt.
Wat men allemaal bevindelijk moet
kennen voordat men zich een kind van
God mag weten, wordt tot een vast
patroon. En dat patroon is het criterium
waarmee geestelijke keurmeesters beoor
delen 'hoever men op de weg is'. Er ont
staat een 'lekentheologie' die grote
invloed kreeg in de kerken van de
Afscheiding en tot vandaag toe in de
Gereformeerde Gemeenten (in Neder
land) domineert.

Johannes Calvijn

Christus. Alleen zondaren die bewerkt
zijn door de Heilige Geest, worden
genodigd om Christus te omhelzen. Van
der Groe spreekt al over een 'stelen' van
de beloften. Wet en Evangelie worden
steeds meer gecontrasteerd en krijgen al
meer een eigen functie in de weg die de
Here met zijn kinderen houdt. Er waren
ook tegenstemmen (E. en R. Erskine en
Th. Boston) die deze noodzakelijke ver
brijzeling bestreden en een onvoorwaar
delijke evangelieprediking bepleitten.
Het aanbod van het Evangelie is niet
beperkt tot degenen die werkelijk dors
ten naar Christus.
Het protest tegen deze tegenstem
men bracht in Schotland - wat Van der
Zwaag typeert als - de stroming van het
hypercalvinisme op gang, die stelde dat
men eerst de merktekenen van de uitver
korenen moet vertonen, voordat men de
belofte van het Evangelie zich in geloof
mag toe-eigenen. Slechts zij die 'gevoe
lig' ontdekt zijn aan de zonde en de
tekenen van wedergeboorte bezitten,
mogen tot geloof in Christus opgeroe
pen worden.
Ik memoreer dit alles omdat wij hier

Van der Zwaag doet in zijn boek een
krachtig appèl om met deze eigen theo
logie te breken en weer terug te keren
naar de klassiek-gereformeerde traditie.
De reformatorische gezindte moet haar
verworteling in de Reformatie, de
Nadere Reformatie en het Puritanisme
weer gaan beseffen. Wanneer er een
'herbronning' plaatsvindt, kan de crisis
bezworen worden die zich de laatste
jaren al scherper onder de zwaar-bevin
delijken aftekent. Ouderen zuchten al te
lang onder een prediking die veelszins
onvruchtbaar blijkt, jongeren roeren
zich en maken duidelijk dat zij andere
preken willen horen.
Dit appèl is moedig, wanneer wij de
positie van de auteur in rekening bren
gen. Leidende figuren in de Gerefor
meerde Gemeenten zullen het hem niet
in dank afnemen, zoals professor Blaau
wendraad ondervonden heeft. Ook in de
achterban van het RD zal niet iedereen
er blij mee zijn.
Ik stel mijn respect voor dit appèl
nadrukkelijk voorop. Tegelijk vind ik
het jammer dat het boek zo omvangrijk
geworden is. De niet theologisch
geschoolde lezer loopt het gevaar door
de bomen het bos niet meer te zien. Het
had wel wat minder gekund, zeker wan
neer het gaat om de overvloed van cita
ten van de oudvaders. Ik begrijp dat Van
der Zwaag wil aantonen dat het bij de
zo vereerde oudvaders wel wat anders
ligt dan velen in zijn kring menen, maar
toch. Van der Zwaag verwijst meer dan
eens naar de Dordtse Leerregels.
Terecht. Ze zijn ook de belijdenis van de
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Gereformeerde Gemeenten. Maar zijn
appèl zou aan kracht gewonnen hebben,
wanneer hij deze belijdenis nog meer
had laten spreken en helder had aange
wezen hoezeer de Leerregels op de
Schrift teruggaan.
Er is niet slechts afbuiging van de
gereformeerde traditie, men is ronduit in
strijd met de eigen confessie! De vaderen
van Dordt zagen zich reeds - in de con
frontatie met de remonstranten geplaatst voor de vragen die in de Gere
formeerde Gemeenten nog altijd de
gemoederen bezighouden. Zij beleden
de uitverkiezing en het zo noodzakelijke
werk van de Heilige Geest. Maar dat
verhinderde hen niet te belijden dat de
belofte van het Evangelie aan allen ver
kondigd moet worden met bevel om
zich te bekeren en te geloven (11,5). Zij
spraken van Christus die door het Evan
gelie wordt aangeboden aan allen (III/
IV,9), en benadrukten dat allen die door
het Evangelie geroepen worden, in volle
ernst (serio) geroepen worden (III/IV,8).
De Leerregels laten Gods verkiezende
genade niet de prediking van het Evan
gelie domineren, maar belijden haar als
het grote wonder waardoor mensen aan
Gods serieuze roepstem gehoor geven
(11,7). Tegelijk handhaven zij de volle
verantwoordelijkheid van de mens: men
moet zich bekeren en in Christus gelo
ven. Dat velen dit niet doen, stelt hen
diep schuldig voor God (11,6).
Onze belijdenis weet niet van een
toeleidende weg waarin men eerst diep de
eigen ellende gevoelig moet kennen en
onder het recht van God verbrijzeld
moet zijn, voordat de Here Jezus zich
aan ons kan 'openbaren'. De drie 'stuk
ken' van antwoord 2 HC zijn niet drie
stations die men bevindelijk passeert.
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De Catechismus beschrijft het leven in
de enige troost. Die troost wordt beleefd
in het gelóóf. Het geloof dat juist in het
zien van Christus' heerlijkheid eigen
zondigheid beseft (vgl. Luc. 5:8). En dat
hoe langer hoe meer (vgl. antw. 1 15
HC). De Leerregels zeggen dan ook dat
de gelovigen droefheid naar Gods wil bij
zichzelf opmerken (1,12) en dat zij zich
voor God voortdurend verootmoedigen
(V,2).

Ten slotte
Van der Zwaag stelt aan het slot van
zijn boek: 'De verschillen tussen de klei
nere reformatorische kerken ten aanzien
van verbond, uitverkiezing en heilstoe
eigening rechtvaardigen niet een afzon
derlijk bestaan' (p. 1029). Ik val hem
daarin niet bij. Zijn hele exposé maakt
juist duidelijk dat er meer aan de hand
is dan accentverschillen en sociaal-cul
turele factoren. Ik acht de leer van de
Gereformeerde Gemeenten (in Neder
land), zoals die vastgelegd is in de
synode-uitspraken van 1931, wel dege
lijk kerkscheidend, omdat hier de confes
sie en de eenheid van het ware geloof in
geding zijn.
Wij moeten zijn moedig appèl
omringen met ons gebed dat de Here er
een open oor voor geeft en dat de ker
ken die hier in geding zijn, op de aange
legen punten terugkeren naar hun eigen
belijdenis. Dat zou een wonder van
Boven zijn in onze eeuw!
Wie het boek van Van der Zwaag
doorwerkt, voelt meer dan eens veront
waardiging. Wat vreselijk dat dienaren
des Woords zo hun schapen in de kou
laten staan. Wat een onnodige duister-
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nis bij velen! Wat een ijdel zweet in al
die eindeloze debatten over 'het aanbod
van de genade'. Wat is er een èhergie in
eigen kring opgegaan, terwijl men zo
weinig oog had voor de nood om zich
heen!
Tegelijk kwam uit die strijd ook de
vraag op mij toe: zijn er bij ons nog die
' bezwaarde en verslagen harten' waar
over het grote avondmaalsformulier
spreekt? Is er bij ons nog dat geweten
van zondag 23 HC, dat ons aanklaagt
dat wij tegen alle geboden van God
zwaar gezondigd en geen daarvan
gehouden hebben, en dat wij nog altijd
uit zijn op elk kwaad? In zwaar-bevin
delijke kring weet men wat het is, te
doen te hebben met een heilig God en
kent men de Petruskreet: 'Ga uit van
mij, want ik ben een zondig mens,
Here.' Wij zijn daar met al onze zeker
heden toch niet aan voorbij? Het verhaal
van Van der Zwaag heeft mij opnieuw
bepaald bij het woord: 'Op zulken sla Ik
acht: op de ellendige, de verslagene van
geest en wie voor mijn woord beeft'
(Jes. 66:2).
Ik heb heel veel uit dit inhoudrijke
boek laten liggen. Wat ik schreef, is ook
geen recensie. Het ging er mij nu om
aandacht te vragen voor wat er speelt in
de Gereformeerde Gemeenten. En om
onze lezers te laten zien hoeveel er te
bidden is voor kerken die ons als familie
uit de Afscheiding ter harte moeten
gaan.
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De zondag :
hoelang nog ?
Hoelang zouden we onze zondag
nog kunnen vieren zoals we dat
gewend zijn? Een vrije dag. Alle
ruimte om naar de kerk te gaan.
Tijd voor een bijbelstudie. Bezoek
van vrienden of fa milie. Een wijk
avond. Een dag van: als gezin eens
heerlijk bij elkaar zijn zonder dat je
opgejaagd wordt door de stress van
je werk, die vergadering, catechisa
tie, huiswerk of sporttraining.
Vandaag is er veel over de zondag te
doen. Tenminste, binnen de kerken. Je
hoort geluiden alsof de zondagsheiliging
er niet meer toe doet. Bij de synodes van
Leusden en Zuidhorn was de zondag
(erger nog: het vierde gebod) niet veilig.
Werken op zondag zou geen probleem
meer zijn.
Is dat zo?
Ik ga hier niet het besluit van de
synode van Zuidhorn verdedigen. Ik
noem alleen even dit. De synode van
Zuidhorn heeft onderkend dat uitspra
ken van Leusden tot een onjuiste beeld
vorming in de kerken hebben geleid (als
zou de waarde van trouw zijn aan Gods
wil in het vierde gebod en het belang
van verantwoord invulling geven aan de
zondag door de synode gerelativeerd
zijn).1 Juist daarom heeft synode van
Zuidhorn een deputaatschap 'vierde
gebod en zondag' ingesteld. Dit depu
taatschap moet de kerken dienen met
een handreiking. Daarin zal een posi
tieve standpuntbepaling worden gebo
den inzake het ethisch handelen als
gelovigen en kerken in de 21 eeuw, met
betrekking tot het vieren van de zondag
als dag van de Here in het licht van het
vierde gebod.
c

niet mag op zondag? Misschien zijn we
daar wel eens wat veel mee bezig
geweest. We zouden het ook kunnen
hebben over de eer van onze God! Over:

hoe wij de zondag nodig hebben.
Ik ga hier niet een keus maken uit
opvattingen over de zondag als rustdag.
Niet omdat ik daar geen mening over
heb. Maar voor het gesprek lijkt het me
boeiender te laten zien dat je (zelfs als er
in het Nieuwe Testament niet meer
gesproken kan worden van een uitdruk
kelijk gebod van de Here om al je werk
te laten rusten) toch op een heel posi
tieve, dankbare manier met de zondag
hebt om te gaan. Waarom? Omdat
geloof niet een zaak is van leven bij
regels. Maar van wandelen met God.
Waarbij je leert gevoel te ontwikkelen
voor wat de Here wil. En daar je leven
op af te stemmen.

De bli krichti ng i n ons
gesprek
Waar moeten wij het over hebben,
als wij over onze zondag spreken? Over
zondagsarbeid? Zijn we gericht op onze
eigen bewegingsruimte? Wat mag en

Gemeenteb reed
A.J .

van

Zuijlekom

De sa bbat: een opge
stoken vi ng er !
In Exodus 31 noemt de HERE de
sabbat een teken 'tussen Mij en u' (vs.
13). Stel je dat eens concreet voor: de
HERE is als een vader met zijn volk
bezig. En dan zegt Hij: die sabbat is een
opgestoken vinger. Mijn kind, ken je
ons geheim nog? Ik heilig jou. Jij bent
van Mij. Ik laat jou nooit vallen. Blijf je
daarom bij Mij in de buurt? Die sabbat
is het teken: zul je het niet vergeten?
De HERE noemt het onderhouden
van de sabbat een verbond (vs. 16). Ik
heb Mij aan jou verbonden, zegt de
HERE. Zul jij je nu aan Mij verbonden
weten ? Bedenk dat het zonder mijn
zegen niets wordt in je leven. En om te
begrijpen wat die zegen inhoudt, wijst
de HERE naar de schepping. Het gaat er
niet om dat je altijd maar doorholt. Nee,
kijk eens rond in die schepping. In zes
dagen schiep de HERE alles. En toen
rustte Hij. De HERE ging van zijn werk
genieten. En wil dat zijn mens met Hem
mee geniet. Op adem komt. Denk niet
dat het van jouw zwoegen en zweten
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Iemand die wandelt met God, hoeft
niet overal een tekst voor. In Filippen
zen 4:8v lezen we: overweeg steeds wat
waar en verheven is, rechtvaardig en
zuiver, beminnelijk en eervol, wat
deugdzaam is en lof verdient. Breng in
praktijk wat je geleerd en overgeleverd
is" " Paulus noemt hier geen uitdrukke
lijk gebod of verbod. Hij zegt: doe din
gen omdat ze goed zijn. En als je dat
vaag vindt, bid dan maar om de Heilige
Geest die je wil helpen om te onder
scheiden waar het op aankomt (Fil. 1 :9) .
Zodat je zicht krijgt op wat goed is voor
je geloof, je omgang met de Here.

De zondag:
juist vandaag !
Een oudefoto van een traditioneeljoods gezin, bij het zegenen van de wijn op de sabbat

afhangt. Laat je niet altijd maar opjagen
door je werk.
Kijk: daar was de sabbat een teken
voor.

Druk, druk, licht!
Ik weet het. Je kunt je opgejaagd
voelen door je werk. Zelfs op zondag
laat het je niet los. Na de zonde werd
werken vaak zwoegen. Zweten. Frustra
tie. Verslavend. Slavernij . Gods volk
voelde het in Egypte.
En wij vandaag" . ?!
En toch: de HERE ging zijn volk uit
de slavernij bevrijden. Ja, eerst werd de
druk nog opgevoerd. Maar toen leidde
Hij zijn volk uit Egypte weg. De sabbat
werd een rustdag. Elk zevende jaar een
sabbatsjaar. Elk vijftigste jaar een jubel
jaar. De HERE wil rust in het leven.
Het lijkt wel eens of we vandaag
weer in een tijd leven dat de druk wordt
opgevoerd.
Kondigt de toenemende druk de
grote bevrijding aan? Ik weet immers
van mijn Heiland. Hij stierf aan een
kruis. Maar stond op zondag op uit de
dood. En elke zondag bepaalt mij er
sindsdien bij : alle druk van dood en
bloed en zweet en tranen is straks voor
bij. De zondag, een teken. Een opgesto
ken vinger. Een vuurtoren: de glans van
het komende vrederijk gaat wekelijks
over de donkere wereldzee.

De zondag:
geen probleem".
D e eerste christenen hadden o p sab
bat (de zaterdag!) hun vrije dag. Op zon
dag konden ze geen vrij krijgen. Maar ze
zochten elkaar wel op zondag op, voor
hun erediensten. De zondag was geen
rustdag. Wel een dag om samen te
komen. 's Morgens vroeg, vóór het werk.
Ik weet van christenen in islamitische
landen: op zondag hebben ze geen vrij.
Ze worden elke dag ver-druk-t. Maar ze
hebben wel op zondag hun erediensten.
Voor of na het werk. De kerk speelt erop
in door extra diensten te beleggen: dan
kan iedereen wel een keer komen. Ik
weet dat christenen vreemdelingen zijn
in deze wereld. En ik weet dat het een
wonder is geweest dat vanaf de vierde
eeuw tot op heden christenen in grote
delen van deze wereld op zondag een
vrije dag kunnen hebben . Heel onze
samenleving is erop gericht (geweest) :
op zondag rust. Christenen waren
vreemdelingen. En toch: heel de week
indeling op die vreemdelingen, op de
God van die vreemdelingen afgestemd . . . .
Ik weet ook dat nergens in het
Nieuwe Testament een verbod staat om
te werken op zondag. Maar daarom ga
ik van de zondag nog geen probleem
maken. Alsof alles wat niet in de Bijbel
staat, overboord mag. Zo van: er staat
geen verbod om te werken, dus ik kan
gewoon een baan nemen waarbij ik ook
op zondag moet werken.

Om te onderscheiden waar het op
aankomt (Fil. 1 :9), moet je je Bijbel
kennen. En je eigen tijd kennen.
Die tijd is een tijd waarin steeds
meer mensen afscheid nemen (genomen
hebben) van de Here en zijn dienst. Ook
van de rustdag. Mensen kappen met
hun christelijk verleden. God is immers
dood, voortaan zijn wij de baas. Daar
hebben mensen het wel druk van (en
mee) gekregen.
De mens die de heiliging van de
zondag niet meer wil, wil natuurlijk wel
een vrije dag. Liefst ook een vrije zon
dag. Maar de vrijheid van de één wordt
slavernij voor een ander. De vrije mens
wil immers ook op zondag kunnen uit
gaan, winkelen. De mens die zelf wil
weten wat hij op zondag gaat doen,
maakt een ander slaaf van zijn wensen.
Anderen worden gedwongen te werken
voor zijn vermaak. Terwijl het vierde
gebod juist vrijheid bedoelt voor ieder
een: voor het vee, je personeel, de gast
arbeider die geen weet heeft van Gods
feestdag. . . .
Ken je tijd. En wees daarom maar
zuinig op die éne dag. Om op die éne
dag alle ruimte te houden voor de
opbouw van je geloof. Die éne dag: ze is
als een soort eiland in de week voor de
dienst van de Here. Een eiland dat
zomaar afkalft door de secularisatie.
Zuinig, juist nu.
Misschien hebben we die éne dag
wel eens bedorven door ons wetticisme.
Allerlei discussies over wat nou wel en
niet mag. En uit reactie gaan we er van
daag misschien wel eens wat erg vrijblij
vend mee om. Werken op zondag terwijl
het niet nodig is. Reizen. Verzuimen
van erediensten. We weten geen inhoud
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meer te geven aan de vorm van de zon
dag.
Zuinig zijn op de zondag. Want je
kunt wel heel principiële verhalen hou
den over de zondag. Maar reken erop
dat je zelf wordt afgerekend op de
manier waarop je inhoud geeft aan die
zondag.
Er is er in elk geval één die het heer
lijk vindt als wij onze zondag niet meer
uitbuiten. Als de zondag steeds meer
onder druk komt. Hij vindt het heerlijk

1
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als we erediensten verzuimen. Als we
niet meer zoveel mogelijk komen om
Gods Woord te horen. Als we sacramen
ten laten voor wat ze zijn. Nalatig wor
den in het bewijzen van christelijke
barmhartigheid (vgl. zd. 38 HC).
Juist in een tijd dat we kwetsbaar
staan tegenover alle secularisatie, zul je
zuinig hebben te zijn op de zondag. We
hebben haar nodig.

Noot:
1 Het is goed te weten dat de GS van Leusden geen
leeruitspraak over de sabbat/zondag heeft gedaan.
Het ging slechts om een uitspraak in een concreet
geding dat aan de GS was voorgelegd. Feitelijk kon
de GS niet meer dan hier een uitspraak in doen,
zonder zich verder positief over de zondag en het 4'
gebod uit te laten. Een GS mag immers slechts dat
behandelen wat vanuit de kerken op haar tafel is
gelegd.

Schi lder opnieuw
bezi en
I n leiding
Op 23 maart 2002 was het vijftig
jaar geleden, dat prof. K. Schilder
stierf. Naar aanleiding daarvan
werd in Kampen een cursus 'post
academisch onderwijs' gegeven
over het thema 'Schilder opnieuw
bezien'. Een vondst! Na een halve
eeuw terugzien in een serieuze
poging een groot theoloog en een
dienaar van het Woord Gods goed
in het vizier te krijgen.
De cursus groeide uit tot een bundel
opstellen. Daarbij werden ook andere
auteurs aangetrokken. Het boek ver
scheen onder redactie van dr. G.
Harinck onder de titel ALLES OF NIETS .
Dr. Harinck wijst er in het 'Ten geleide'
op, dat Schilder al vóór de oorlog een
aantal schriftoverdenkingen onder deze
titel had willen publiceren. Maar het
plan ging niet door. (De overdenkingen
zijn wel postuum verschenen) . Maar
Harinck is van oordeel, dat deze titel
keuze 'kenmerkend ( is) voor de theolo
gie en levenshouding van deze boeiende
figuur en daarom passend als titel over
zijn persoon en werk' (p. 8).
Ik had liever gezien, dat de oor
spronkelijke cursustitel was gehand
haafd. Enerzijds is die minder pretenti
eus, anderzijds geeft ze ruimte voor alle
bijdragen in de bundel. Nu ligt de uit
eindelijke titelkeus wel erg in de lijn van
één bijdrage, namelijk van de redacteur

zelf over 'Duitsland en Schilder in 1933'
(p. 79- 126) . Dat deze ogenschijnlijk
kleine zaak van een behoorlijk gewicht
is in heel de interpretatie van Schilder en
zijn werk, hoop ik duidelijk te maken,
als ik aandacht aan die bijdrage van de
redacteur/medewerker zal geven. Ik
hoop daar afzonderlijk op in te gaan in
de rubriek Thema in een volgend num
mer van ons blad.
In deze recensie hebben de andere
bijdragen dus onze aandacht. Ook na
deze bekorting is er voor een recensent
stof in overvloed. We zullen zelfs veel
moeten laten liggen. Een bonte reeks
auteurs meldt zich:
van prof. W.J. Ouweneel, bekend
woordvoerder uit de kring van de Verga
dering der gelovigen, tot de Ameri
kaanse theoloog Richard J. Mouw. We
gaan de bijdragen op de rij af.
K

WJ. Ouweneel,
de eerste bijd rage over
'Sch ilders eerste boekje'
In 1918 verscheen in de serie 'Ons
Arsenaal ' het boekje DARBISTEN van de
hand van de jonge predikant uit Vlaar-

Boek van de maand
J.

Kamphuis

Schilder

dingen, K. Schilder. Het was zijn eerste,
afzonderlijke publicatie. Dus echt jeugd
werk: een pril begin met al de kenmer
ken daarvan. Schilder zou later in een
terugblik (DE REFORMATIE, 7 oktober
1950) schrijven, dat hij in die tijd 'met
al de vezelen van zijn bestaan verbonden
was aan zijn naaste omgeving'. Dat was
het toenmalige gereformeerde leven. Dat
typeerde hij in zijn terugblik zó : in die
tijd zat het gereformeerde leven vast,
'maar het wàs allesbehalve vast'. Dit
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boekje vertoont daarvan ook wel de spo
ren. Maar goed: een gerenommeerd
hoogleraar van darbistische huize,
W.]. Ouweneel, kritiseert in deze eerste
bijdrage over 'Schilders eerste boekje'
die jonge auteur van gereformeerde
huize. Dan is het wel duidelijk, hoe de
stukken komen te liggen. Maar één
punt valt wél op. Schilder vermeldt
terecht, dat de broeders van de Vergade
ring wél wat zij noemen de 'hoofdwaar
heden' van het christendom bijvallen,
maar daarentegen de kinderdoop een
vrije kwestie vinden, een zaak van
'ondergeschikt belang'. Schilder tekent
hierbij aan: 'Toch zal, voor wie nadenkt,
de vraag van de kinderdoop op het aller
nauwst verbonden blijken aan die
andere kwesties: hoe de kinderen der
gelovigen te beschouwen zijn; hoe de
kerk in de Schrift wordt voorgesteld;
wat het wezen is van die kerk; wat de
beloften zijn van het verbond? En hier
raken we (onmiddellijk) aan de "hoofd
waarheden"' (geciteerd uit de herdruk in
ÜM WOORD EN KERK, 3, p. 39). Jammer
dat dr. Ouweneel hierop niet nader
ingaat! Schilder staat hier in een grote,
reformatorische traditie en hier tekenen
zich nu juist grondlijnen af, die in heel
zijn levenswerk zichtbaar zullen blijven!

W. van 't Spijker over

'Schilder en Ca lvijn'
Schilder heeft zich herhaaldelijk met
Calvijn bezig gehouden. Zo in zijn grote
polemiek met de dialectische theologie
van Karl Barth in zijn eerste periode1 en
later, toen hij met de voorstanders van
Kuypers leer van de pluriformiteit van
de kerk in debat kwam over de vraag of
déze pluriformiteit ook bij Calvijn was
te vinden.
Van 't Spijker beoordeelt vooral
Schilders beroep op Calvijn contra
Barth en is van oordeel dat Schilder hier
het recht aan zijn zijde had (p. 39).
Maar er is bij van 't Spijker toch enige
reserve: 'Het is echter de vraag of Schil
der ook recht deed aan de inzet en alge
hele tendens van Calvijns theologie en
of hij hem toch niet ongewild veel meer
benaderde vanuit een zekere scholastiek
gereformeerde "setting", hem door de
polemische situatie opgedrongen.'
Het is jammer, dat de schrijver hier
niet adstrueert. Inderdaad brengt Schil
ders polemische invalshoek mee, dat de
lectuur van zijn vertogen soms moei
zaam is en dat ze ook duidelijk geda-

1

teerd zijn. Anderzijds heeft hij door deze
werkwijze grote hulp geboden aan de
bevrijding van het met een scholastische
benadering Calvijn lezen. Dat is door
velen metterdaad als bevrijding ervaren.
Van Voetius - door de schrijver in dit
verband ook even genoemd - naar Cal
vijn is de afstand onmetelijk veel groter
dan van Schilder naar Calvijn.

J. Smelik over 'Schilder,
de kerkdienst en het
kerklied'
Dr. Smelik stelt in het eerste deel
van zijn bijdrage 'Schilder over de kerk
dienst', dat deze zeker wel feeling had
voor de liturgie (p. 52), maar dat hij wat
de verhouding tussen preek en liturgie
betreft, 'geheel in de lijn' met zijn leer
meester Bouwman was en bleef (p. 5 1).
Smelik doelt op de Kamper kerkhistori
cus prof. dr. H. Bouwman (1863- 1933),
die in Schilders studententijd in Kam
pen ook de liturgiek doceerde. Deze was
'exponent' van de toenmalige 'welwil
lende, maar ook achterdochtige houding
ten opzichte van liturgische vernieuwin
gen' (p. 49). De kerkdienst had 'een uit
gesproken didactisch doel, waarbij de
prediking en dus ook de predikant een
centrale en dominante rol toebedeeld
werden'. Dit is 'een rationalistisch
gestempelde visie' op de kerkdienst. Zo
was dan ook bij Schilder de preek zon
der meer het centrale van de gerefor
meerde eredienst.
Er wordt met de karakteristiek 'ra
tionalistisch' Schilder nogal wat in de
schoenen geschoven! Ongetwijfeld was
het didactisch element in de prediking
voor Schilder van grote betekenis. Maar
ik meen, dat hem dan meer respect voor
de mondigheid van de gelovigen dreef
dan dat een of ander rationalisme hem
karakteriseerde. Waarom stelde de
Reformatie van de zestiende eeuw de
prediking centraal tegenover her rooms
middeleeuwse sacramentalisme? Dat was
juist de breuk met het rationalisme van
de Scholastiek en dat was evenzeer van
wege het geloof, dat de Christus met al
zijn verdiensten in de verkondiging van
het Evangelie de gemeente wordt 'aange
boden' en haar op deze weg vrijmaakt
tot Gods schone dienst. In de spanning
van de wetenschap dat God in zijn
Woord komt tot zijn volk, stond de pre
diking bij Luther en bij Calvijn. En van
dááruit was er begeerte naar een dienst
waarin heel de gemeente zich kwijt zou
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kunnen in haar lofoffer. Het is te
betreuren, dat Smelik in deze bijdrage er
geen aandacht voor heeft, dat deze lijn
ook de hoofdlijn is bij een man als
Schilder.
In het tweede deel van zijn bijdrage
over Schilder en het kerklied is er veel
belangwekkends te vinden: Schilder en
de Statenberijming van 1773 (p. 58v),
Schilder en de psalmberijming van
H. Hasper (p. 61v). In het vervolg, wan
neer Smelik bespreekt de aandacht die
Schilder aan verschillende rapporten van
de Gezangen in de jaren twintig en der
tig van de vorige eeuw heeft gegeven,
binnen de Gereformeerde Kerken gepu
bliceerd, valt het op hoe hij ervoor waar
schuwde aan kerkliederen van elders zó
lang te schaven, dat ze een 'gerefor
meerde metamorfose' hadden onder
gaan. Hier was terughoudendheid ver
eist en zelfs ook een offer in exegetische
en dogmatische zin 'uit het oogpunt van
"de eenheid der gelovigen, welke een
heid, voor wat ons betreft (zo Schilder!),
niet gehinderd" moest worden door
tekstvarianten te zingen die elders niet
gebruikt werden' (p. 68).
Wijze woorden, uit echt oecume
nisch besef geboren!

T. va n der Linden,
' Modernisme op klom
pen? Noord ma ns en
Schilder in debat over
de a lgemene genade'
De hervormde predikant dr. T. van
der Linden is studiesecretaris van de
Stichting Vrienden van Noordmans.
0. Noordmans en K. Schilder hebben
in DE REFORMATIE van 1936 een boei
end debat gevoerd over het verwijt van
Noordmans aan het adres van Schilder,
dat diens spreken over Christus en de
cultuur een ongehoorde doorbraak van
het modernisme in de kerk betekende.
Kwam bij Schilder 'geen nieuwe religie'
aan het woord, die weinig overeenkwam
met het levensgevoel van patriarchen,
profeten en martelaars (p. 133)? Bij
Schilder in zijn cultuuroptimisme was
geen plaats 'voor ascese en voor het
vreemdelingschap der heiligen in de
wereld' (p. 1 32).
Van der Linden geeft een compact,
maar duidelijk overzicht. Hij wil ook
Schilder aanhoren in zijn kritiek op
Noordmans (p. 138 v), maar slaagt er
m.i. ten slotte niet in Schilder recht te
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doen. Dat komt duidelijk uit, wanneer
hij de positie van Schilder tegenover de
beginhoofdstukken van de Bijbel, Gene
sis 1-3, weergeeft: 'Genesis 1-3 vormde
voor Schilder het belangrijkste gedeelte
van de bijbel (ik cursiveer) . Voor Noord
mans daarentegen vormde de oerge
schiedënis (Genesis 1 - 1 1) de donkere
opmaat tot de heilsgeschiedenis'
(p. 138). Even later heet het, dat Schil
der 'zij het met een heel eigen taalge
bruik en met eigen accenten, dogma
tisch vasthield aan een vertrouwd gere
formeerd kader' (p. 140). Ik heb lang
aan zitten kijken tegen dat 'het belang
rijkste gedeelte van de bijbel' ! En ik
moet eerlijk bekennen, dat ik er grote
moeite mee blijf houden. Zeker, Schilder
heeft de betrouwbaarheid van Gods
openbaring in de eerste hoofdstukken
van Genesis serieus genomen, maar dan
wel in het geheel van die openbaring!
Wie heeft als hij - ook in de vragen
inzake 'Christus en cultuur' - gezwoegd
om zicht te krijgen en zicht te houden
op dat geheel? Hier ligt bij deze dogma
ticus naar mijn overtuiging de beslis
sende weerstand tegen alle dogmatisme.
Voor hem is de Christus het centrum
van heel Gods openbaring. Ik denk, dat
die misser over Genesis 1-3 als het
belangrijkste gedeelte van de Bijbel
wordt veroorzaakt door het feit, dat Van
der Linden het schriftuurlijk kader
waarin Genesis 1-3 staat, typeert als het
(voor Schilder) 'vertrouwd gereformeerd
kader'. Ik zou zeggen: is het geen 'pauli
nisch' kader (Romeinen 5 ; 1 Korintiërs
15:44v; 1 Timoteüs 2 : 1 3 enz.)? En was
Paulus hierin geen leerling van Chris
tus? Marcus 10:6. Dit kader heeft Schil
der beleden tegenover alle dialectische
afbraak ervan.

R.J . Mouw over
'Schi lder als theoloog
van de samenleving'
Professor Mouw richt de aandacht
op de vraag hoe Schilders uiteenzettin
gen over 'Christus en cultuur' een bij
drage kunnen zijn voor een 'theologie
van de samenleving', waarin men in de
context van de Verenigde Staten op zoek
is. Mouw doet van dit debat zorgvuldig
verslag (p. 145v). Deze laatste bijdrage is
voor mij het hoogtepunt van deze bun
del! Mouw, die zichzelf een 'ameri
kaanse Kuyperiaan' noemt, heeft Schil
der ontdekt door middel van een artikel
van prof. N.H. Gootjes (Hamilton,
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Canada) over 'Schilder on Christ and
Culture'. Hij geeft een boeiend overzicht
van de opvattingen van Schilder. Hoe
instructief is het om hem te lezen over
de verwantschap van en de distantie tot
de doperse opvatting over de Christus in
de cultuur. Het is als hoor je over Cal
vijn in �ijn verhouding tot de dopers:
verwantschap - in zekere zin, want tucht
en kerkelijke discipline zijn noodzake
lijk. Maar tegelijk distantie: de tucht en
discipline mag de gemeente niet een van
de wereld afgesloten kring doen worden.
Zo ook Schilder: hij 'probeert juist de
onvolkomenheden weg te nemen die de
doopsgezinden hebben aangewezen in
de calvinistische praktijk: hij beklem
toont een strikte tucht en wenst disci
pline in de kerk, zodat Gods kinderen
naar het gebod van de gehoorzaamheid
hun cultuurtaak vervullen.'
Er zou op zoveel meer in dit artikel
zijn te wijzen. Maar we moeten het kort
houden. Op één saillant punt wijs ik
nog. Mouw meent, dat Schilder maar
heel weinig aanknopingspunten geeft
voor 'de ontwikkeling van een theologie
van publieke vroomheid' (p. 165). Hier
bij moet natuurlijk in rekening worden
gebracht, dat Schilder in een heel andere
context - die van de dialectische afbraak
van het publieke christelijke leven theologiseerde dan Mouw in de USA
beleeft. Toch vraagt hij er aandacht
voor, dat Schilder juist, wanneer hij de
centrale plaats van de kerk accentueert,
de wereld op het oog heeft: de kerk
baart als 'moeder der gelovigen' nieuwe
mensen, die 'lastendragers zijn voor heel
de wereld' en die kerk 'kan in een volks
gemeenschap Gods normen in de taal
van tijd en plaats redigeren en zó in dat
volksleven weer bekend doen worden
wàt in dat leven naar zijn eigen aard
zich een rijkdom kan ontplooien en hoe
dat kan en moet'. Mouw zegt: het zijn
'op zijn best niet meer dan aanwijzin
gen'. Maar ze zijn het 'waard om nader
uitgewerkt te worden' (p. 165) 'in de
richting van een theologie van publieke
vroomheid' (p. 166) .
In erkentelijkheid voor wat Mouw
ons geeft - ook wîj in Nederland kun
nen en moeten ermee aan het werk! wil ik voor wat K. Schilder betreft er
nog op wijzen, dat er ook elders bij
Schilder veel is te vinden voor het doel
dat Mouw in kerkelijk en theologisch
Amerika voor ogen staat. Ik denk dan
onder meer aan Schilders verzetsartike
len in zijn blad DE REFORMATIE in de
zomer van 1940. Het gaat me dan niet
alleen om de moed, geloofsmoed, van
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Schilder om in het publiek te opponeren
tegen de afgoderij van 'ras, bloed en
bodem', maar ook om de eerbied die hij
voor de overheid, voor het publieke
ambt, aan de dag legde, voor zijn
'Koningin Wilhelmina', toen dat hoge
actualiteit in Nederland had. Ik denk
aan die klassieke zinnen, die hij tegen
over NSB-propagandisten schreef op 19
juli 1940: 'Ik spreek heden rechtstreeks
over onze Koningin, aan wie èn de
Grondwet, èn het deze respecterende
oorlogsrecht ... mij als onderdaan ver
plicht. Ik hoop, dat de God der eeuwen
haar genadig zal zijn. Ik zal morgen in
de Kerk, waar Gij niet komt, openlijk
voor haar bidden.'
Publieke vroomheid!
N.a.v. : George Harinck (red.), ALLES
OF NIETS. OPSTELLEN OVER K. SCHILDER,
AD Chartas-reeks 6, uitg. De Vuur
baak, Barneveld, 2003.
ISBN 90 5560 254 X. Prijs € 14,75.
Noot:
1

Vooral in zijn dissertatie uit 1933 ZuR BEGRIFFSGE·

SCHICHTE DES 'PARADOXON ',

p. 413-467, maar ook

reeds in het in 1929 verschenen TusSCHEN ' ]A' EN
'NEEN' (in de bundel niet vermeld),

p. 233v. Kri

tisch over Schilder Wilfried Joesc 'Zur Frage des
Paradoxon in der Theologie', in: Wilfried Joesc en
Wolfharc Pannnenberg (ed.), DOGMA UND DENK·
STRUKTUREN, Göccingen 1963,

p. 1 16-151. De

THEOLOGISCHE REALENENCYCLOPADIE (TRE) ver

melde, XXV, p. 737, de dissertatie van Schilder wel,
maar onder de onjuiste eicel: ZuR BEGRIFFLICHKEIT
DES 'PARADOXON'.
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DE DRIETEENSTRANDLOPER
De zee kan het niet helpen,
in weeën komt haar drift;
voor haar opwelling wijkt hij ,
haar bedenking beent hij na.
Van zijn bestaan verschijnt
het vluchtig spijkerschrift,
in scheve aanloopregels,
bijna kwatrijnen.
En door haar plompverloren dweilen
worden zij weggewist.
Ieder spoor van zijn gedribbel
moet verdwijnen, of hij zich in
de drang om voort te leven
zonder nadruk had vergist.
Ed Leeflang
Uit: SLEUTELBOS 1999

Kort commentaar:
Die drieteenstrandloper is een bijzondere vogel:
Klein, vol actie, hij loopt steeds je kijker uit.
Ik las ergens: hij rent als een mechanisch speelgoedbeestje
de teruglopende golven na.
Het gedicht vertelt het spel tussen zee en vogel.
Ieder spoor van zijn gedribbel moet verdwijnen.
Rijk is Gods schepping.
Subtiel beschreven.
G. Slings

Gedicht
-
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In THEOLOGIA REFORMATA (sept.
2003) reageert de hervormde hoogleraar
homiletiek (preekkunde) dr. F.G.
lmmink in de rubriek Reflexen op de
beweging 'Passie voor preken', die nogal
aan de weg timmert op het ogenblik. Af
en toe, met name in het slot van het
door mij geknipte gedeelte, bevat zijn
artikel meer homiletisch vakjargon dan
diverse lezers lief zal zijn. Toch leek het
stuk me te waardevol om het om die
reden niet op te nemen. De tussenkopjes
zijn door mij toegevoegd. lmmink
schrijft:

Als ik de berichten moet geloven, wordt
het een rage. Metpassie preken! Overtui
gendpreken! Deze zomer stond er een
interview met ds. Ron van der Spoel, de
voorman van passie voor preken, in de
E.0.-gids. Ik ontleen enkele gegevens aan
dat interview. Vo�ens Van der Spoelpre
ken veel dominees nog net als veertigjaar
geleden. Ze staan meer dan een halfuur
uitleg te geven. 'Maar de mensen zijn
allang weg, want die zijn gewend om
meegenomen te worden naar een climax,
gevolgd door een praktische handreiking. '
Volgens hem zitten preken stampvol met
exegese waarin de hele dogmatiek wordt
leeggeschud. Het moet anders, spannend
en hartstochtelijk, vooral dat laatste. En
niet te vergeten, mensen moeten meegeno
men worden naar een punt van beslissen,
ze moeten de kerk anders uitgaan dan ze
er in gekomen zijn.
Er worden ook cursussen gegeven. Daar
leerje hoe het moet. In ieder geval is het
verkeerd alsje een preek opbouwt in pun
ten. Je begint met een pakkend beeld uit
het dagelijkse leven, dat de kern van de
preek aangeeft. ' En het moet eindigen in:
doe dit en gij zult leven! Watje ook snel
kunt leren, naar het schijnt, is preken
zonder een uitgeschreven tekst. 'Mindmap
pen' heet dat.
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Compassie met de
preker, maar ook
met 'Passie voor
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Hoe wordt er gepreekt?

Wordt er nou zo beroerdgepreekt? Sma
ken verschillen en ik geloofbest dat er heel
wat saaie preken zijn. Ik heb er genoeg
gehoord en zelfook wel saaie preken
gehouden. Daarnaast heb ik me ook wel
eens vreselijk geërgerd aan preken, niet
omdat ze saai waren, maar domweg irri
tant. Waar ik zelfook moeilijk tegen kan,
laat ik dat eerlijkheidshalve ook maar
zeggen, zijn dominees met een vlotte bab
bel. Wel een enorme woordenvloed, maar
ze zeggen eigenlijk niks. Maar ik haak pas
echt afals de dominee opgepoetste vroom-

Schrift de gemeente op te bouwen in het
geloof Dus enige compassie met de domi
nee is wel op zijn plaats.
Ik sta vrij kritisch tegenover de beweging
'passie voor preken: en ik zal proberen iets
van mijn bedenkingen onder woorden te
brengen. Om misverstanden te voorko
men, ik geloof best dat de preekpraktijk
verbeterd kan worden en ik juich het ook
toe als daartoe initiatieven ontplooid wor
den. Maar dat neemt niet weg datje ook
kritisch mag kijken en analyieren. Per slot
van rekening wordt de homiletiek niet pas
vandaag uitgevonden. Ik vraag me afofal
die passie en hartstocht op den duur wel
zo goed is voor de prediking en voor de
voortgang van het geloof Om wiens passie
gaat het? Komt uiteindelijk toch de domi
nee weer in de schijnwerpers te staan? En
valt de beslissing als het er op aan komt
toch weer in het gevoel? Hoe worden het
Woord en de Belofte theologisch verstaan?
Brengt deze benadering met zich mee dat
de aandacht komt te liggen bij de ervaring
van de gelovige, bij de wedergeboorte en
bij de ethiek van de vernieuwing? Deze
vragen houden me bezig.
Verkenning

heid (meestal van zichzelj) in de etalage
ruit legt. Toch ga ik graag naar de kerk,
niet alleen voor de liturgie, maar ook voor
de preek. Ik hoor vrij veelpreken, in de
breedte van de kerk, en ik heb bewonde
ring voor dominees die in alle gebrekkig
heid iets te zeggen hebben. Laten we wel
wezen, het valt tegenwoordig niet mee om
week in week uit daadwerkelijk vanuit de
-

-

-

-

-

Persrevue P.L. Storm
-

--

Maar eerst even een bredere verkenning.
Na de kerygmatische vernieuwing onder
invloed van de dialectische theologie
(Barth en Bultmann) vond er in de jaren
60 en 70 van de 20' eeuw in de homile
tiek een duidelijke wending plaats naar de
hoorder en naar de tussenmenselijke com
municatie. Al die aandacht voor de bood
schap en voor de uitleg van de tekst is wel
mooi, maar landt het eigenlijk wel en
wordt het wel verstaan door de mensen?
Het gaat toch niet alleen om watje zegt,
maar ook hoe je het zegt en in welke con
textje spreekt. Zowel in Amerika als ook
in Duitsland en Nederland is die wending
in de homiletische literatuur duidelijk aan
te geven. Ernst Lange vroeg aandacht voor
de homiletische situatie, Gert Otto heeft
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vanafde jaren 80 veel gepubliceerd over
de retorica, en recentelijk gaat de aan
dacht uit naar de preek als een open
kunstwerk, dat wil zeggen, de hoorder
moet in staat gesteld worden om zijn of
haar eigen preek al luisterende in elkaar te
draaien. In ons land heeft Dingemans
vanu!t een hermeneutisch gezichtspunt de
hoorder centraal gesteld. Maar vooral in
Amerika heeft de wending naar de com
municatie zich sterk ontwikkeld. Het zou
interessant zijn om daar wat langer bij stil
te staan, maar dat kan ik binnen dit
bestek niet doen. Eén van de belangrijke
aandachtspunten wordt de menselijke
ervaring. Een preek moet geen waarheid
verkondigen, geen kennis overdragen, geen
uiteenzetting bieden, neen, het gaat er om
datje geraakt wordt en tot verandering
komt. 'Evoking an experience' wordt een
slogan. Stilzwijgend zit daarin niet alleen
een verzet tegen de kerygmatische theologie
(maar die stroming is in Amerika nooit zo
sterk geweest}, maar meer nog tegen de
wat oudere liberale opvatting van preken.
Ook wel genoemd 'three points and a
poem'preken, dat wil zeggen, preken in
punten met een mooi slot. Als Kenton
Anderson hetpreken in punten afwijst,
dan doelt hij op deze traditie van thema
tisch preken.

Het bereiken van de postmoderne
hoorder
Bij deze ontwikkelingen in de homiletiek
kan ik me best iets voorstellen en ze zijn
echt niet allemaal te betreuren, integen
deel. De prediking is bij uitstek een com
municatiefgebeuren en een gesprek met
hedendaagse hoorders. Maar over die
hoorder hoor ik eigenlijk niet zoveel. ja,
hij/zij is postmodern en moet vooral
geraakt worden. De postmoderniteit wordt
gebruikt als landingsbaan, en in die zin
wordt er uitbundig mee gekoketteerd.
Maar uiteindelijk gaat het dan weer wel
om de landing van het onfeilbare Woord
Gods. En daarmee wordt de postmoderne
mens de mond gesnoerd. Dat kan nodig
zijn, maar waarom wordt die postmoder
niteit eerst dan zo ge(mis)bruikt? Maar
misschien ligt het probleem nog ergens
anders. Het komt mij voor dat voorname
lijk de prediker als scharnierpunt functio
neert. Nog preciezer: het pathos van de
prediker. In ieder geval niet zijn logos,
want het discursieve denken leidt alleen
maar af. (Logos, pathos en ethos zijn
onderscheidingen uit de klassieke retorica).
De prediker moet overtuigendpreken, vlot
spreken, levensechte voorbeelden kiezen,
en als het kan heel dichtbij komen. Het
klinkt mij allemaal een beetje hijgerig in
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de oren. Het kan ook heel irritant
worden als deprediker zelfal te
nadrukkelijk aanwezig is, zichzelf
voor de etalageruit legt, anekdotes
vertelt tot meerdere glorie van
zichzelf, eigen vrome bevindingen
opdringt {en als je iedere week
voor moet gaan, moet er steeds
weer een schepje boven op}.

Prediking en onderwijzing
Ook ik hoor graag een betrokken
preek. Op dorre betogen zit nie
mand te wachten. En een preek
die me raakt. Graag zo nu en
dan tenminste. Maar gaat het er
primair om dat ik geraakt word?
Wellicht zit hier de gedachte ach
ter dat waarachtige verandering
alleen dan tot stand komt, wan
neer er op het gevoelsniveau iets
gebeurt. Daar zit wel een kern
van waarheid in. Wanneer de
existentiële laag niet bereikt
wordt, houden we iets gemakke
lijker buiten de deur. Maar ik zou op dit
punt niet zozeer in tegenstellingen willen
spreken. Gevoelens staan niet los van een
begrippelijk kader. Vreugde en verdriet,
bijvoorbeeld, zijn niet alleen subjectieve
emoties, maar hebben meestal ook ergens
betrekking op. Dat geldt zeker ook in het
geloof Je kunt een sterk gevoel van
vreugde beleven bij de gedachte dat jezus
Christus Overwinnaar is. We ervaren
troost bij de gedachtenis van het lijden
van jezus. Volgens mij zijn dat bijbelse
grondtonen. Is de gedachtenis niet een
fundamenteel bijbels begrip? Doe dit tot
mijn gedachtenis! En dan denk ik onwille
keurig ook aan de nieuwtestamentische
didache. Daar zit onmiskenbaar een leer
element in. Zoals het onjuist is om onze
prediking in de kerkdienst alleen terug te
voeren op de notie van het kerygma, zo is
het net zo onjuist om het begrip ervaring
tot kernbegrip te bombarderen. En dat
geldt in het bijzonder als we in de gerefor
meerde traditie willen staan. Daar is
altijd grote nadruk gelegd op de onderwij
zing. Calvijn heeft het over instruction,
dat is geen louter cognitieve uiteenzetting,
maar instructie inzake de leer van het
Evangelie. En dan is doctrine geen
abstract dogma, maar de levensgemeen
schap met de drie-enige God. Prediking
heeft immers te maken met de uiteenzet
ting van de volle raad Gods, met de
onderwijzing aangaande alle facetten van
het Rijk Gods. Ik ben bang dat passie voor
preken een moderne, evangelische vorm
van subjectivisme met zich meebrengt.
Ervaring? Prima! Maar dan moet het

ervaringsbegrip nader onderzocht worden.
Het gaat echt niet alleen om de subjectieve
emotie. Die kan uiteindelijk ook nog eens
heel bedrieglijk zijn. Het zal dan toch
gaan om de ervaring van het Woord en de
Belofte! Dan zullen we toch duidelijk
moeten maken dat de objectbetrokkenheid
onopgeefbaar is. Ervaring is een intentio
neel begrip. Het is betrokkenheid op. . . !
Op God en zijn Woord, op de openbaring,
op Jezus Christus. En hoe wil je die object
betrokkenheid bewerkstelligen zonder uit
leg, zonder de taal en de begrippen uit bij
bel en traditie, zonder cognities en opvat
tingen? Hoe zou je dat willen bereiken
zonder een zorgvuldige uitleg van de
Schriften, zonder onderwijzing in de tra
ditie van de kerk? juist in onze postmo
derne tijd, waar de kennis van de
geloofitraditie tanende is, werkt passie
voor preken een verdergaande vervlakking
in de hand. Het komt mij voor dat de
rage van het uit-het-hoofd-preken hier op
den duur ook negatiefzal werken. Wat is
er eigenlijk mis met een uitgeschreven
tekst? Zou dat geen spreektaal kunnen
zijn? Ik vind dat er hier met een zeker
dédain naar het ambacht van het schrij
ven wordt gekeken. Het gevoel en de erva
ring krijgt ook hier weer de prioriteit ten
opzichte van de taal en de conceptualise
ring.

Huidige discussie
juist ook op dit punt is er in de huidige
homiletiek een discussie gaande. In het
oude (liberale) experiential-expressive
model wordt er van uitgegaan dat religie
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wortelt in de pre-reflectieve menselijke
ervaring. De verwoording in taal is secun
dair en ook de kerkelijk-institutionele
vormgeving van het geloofis eigenlijk iets
van een later, en dus minder oorspronke
lijk en minder authentiek niveau. Het
pure is eigenlijk de directe ervaring. We
komen dit niet alleen bij Schleiermacher
tegen, maar ook bij jonathan Edwards en
veel later bij William James. Vo�ens mij
zit dit heel diep in de Amerikaanse gods
dienstige cultuur en je ziet dan ook steeds
allerlei bondgenootschappen tussen liberale
en piëtistische vormen van godsdienst. Bij
liberalen moet het evangelie aansluiten bij
algemeen menselijke ervaringen (vandaar
ook het veelvuldig gebruik van voorbeel
den en analogieën), bij piëtisten gaat het
om de directe, onbemiddelde inwerking
van Christus op het subjectieve gemoed.
Het is interessant om te zien dat er zowel
vanuit de narratieve als vanuit een meer
confessionele hoekforse kritiek komt. Waar
blijft, zo is de vraag, de 'unique and
unsubstitutable identity of]esus'? Gaat het
er in de preek niet om dat ons juist die
unieke werkelijkheid verkondigd en uitge
legd wordt? Ik wil maar zeggen, een wat
grondiger verkenning in de homiletiek zou
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'passie voor preken' niet misstaan.

Ter aanvulling nog een stukje van de
docent homiletiek van de TU Apel
doorn, drs. A. Baars. Op de Apel
doornse Schooldag hield hij een toe
spraak onder de titel 'Passie voor pre
ken'. In drie delen publiceerde hij die in
DE WEKKER. Een klein stukje uit het
eerste artikel (uit het nummer van 17
oktober):

Als we de uitdrukking 'passie voor preken'
goed willen invullen, dan bedoelen we
daarmee dus allereerst een doorleefde
gehoorzaamheid aan de tekst. Dat bete
kent, dat ik als dominee bij de preekvoor
bereiding bereid moet zijn alle schitte
rende creatieve concretiseringen ofalle
flitsende beelden die ik al in mijn hoofd
had, terzijde te leggen en geheel mijn den
ken gevangen te leggen onder de gehoor-
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zaamheid aan Christus (vgl. 2 Kor. 10:5).
Een gepassioneerdprediker is immers niet
in de eerste plaats een gedreven redenaar,
maar een ootmoedig luisteraar, een bede
laar die geleerd heeft bij het Woord van
God aan te kloppen en te bidden: 'Spreek,
Heere, want uw knecht hoort'! (vgl. 1
Sam. 3:10). Dat betekent dat degene die
het Woord verkondigt zich grondig dient
voor te bereiden door - via zorgvuldige
exegese - de tekst zo breed en diep mogelijk
te verstaan. Naar een bekend woord dient
hij zo lang naar de tekst te luisteren tot
'de muur' tussen de tijd van de bijbel en
onze tijd transparant wordt en de bijbel
schrijver 'daar' spreekt en ik 'hier' hoor en
versta . . . ! We zouden het ook zo kunnen
zeggen: geen echte prediking zonder een
zorgvuldig luisteren naar de stem van de
Heere in de tekst van de bijbel. En àls we
het over de 'nood van de prediking' in
onze tijd hebben, zou hier in veel gevallen
wel eens een heel belangrijk - en ook
schrijnend - stuk nood kunnen liggen: Is
de Schrift in deze preek wel echt 'uitge
luisterd'?

Klei ne ratificatie
catechismus
1. Wat is ratificeren?
Ratificeren is erkennen dat een besluit van
een meerdere vergadering geldig is en dus
het besluit uitvoeren. Het gaat niet om het
bekrachtigen van een besluit (dan voegje
er iets aan toe), maar om het als bindend
aanvaarden (art. 31 ko).

Betekent dit datje de behandeling
van allerlei zaken nog eens over moet
doen op de kerkenraad?
Dat is onbegonnen werk. Zesendertig
synode/eden en een groot aantal deputaten
hebben tachtig dagdelen daarover verga
derd, afgedacht nog van de voorbereiding
die nog veel meer tijd vroeg. Het gaat
erom datje de genomen besluiten naloopt
om te zien ofer beslissingen bij zijn die je
eigen plaatselijke kerk raken.

2.

3. Dat is toch ook al een geweldig

karwei; het gaat om honderden blad
zijden tekst.
Dat is zo; daarom heeft de generale synode
aan het einde van de zittingen een lijst
gemaakt van besluiten die plaatselijk geëf
fectueerd moeten worden.
4. Staan daar de besluiten over de
zondag ook bij?
Nee; dat zijn uitspraken, gedaan in een
kwestie die plaatselijk speelt. Het zijn geen
leeruitspraken die iets toevoegen aan de
belijdenis. Uiteraard hebben de genomen
besluiten wel een uitstraling naar de
plaatselijke kerken. Het is goed om er ken
nis van te nemen.
5. Moet een kerkenraad wachten met

effectueren tot de acta verschenen
zijn?
Dat is niet meer nodig. Drie weken na het
nemen van een besluit wordt het gepubli
ceerd op het internet. Het is dan al geldig.
Zodra de officiële tekst bekend is, kunnen
kerkenraden (en gemeenteleden) aan de
slag. De generale synode heeft daarover
een speciaal besluit genomen. Vroeger
werd de nadruk gelegd op het moment van
verschijnen van de acta, omdatje niet aan
de hand van krantenberichten, hoe zorg
vuldig samengesteld ook, ditproces van
effectuering kunt beginnen.
6. Is dit geen discriminatie van wie

nog niet gedigitaliseerd is?
Nee; op deze manier kunnen veel meer
mensen dan vroeger besluiten achterhalen.
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De oplage van acta in boekvorm lag altijd
vrij laag. Maar nu is er altijd wel iemand
in de buurt, die wel het Internet op kan
en eventueel de teksten waar belangstelling
voor is, kan uitprinten. De moderne tech
niek maakt het meeleven veel gemakkelij
ker.
7. Hebben kerkenraden tot de vol
gende synode tijd om dit karwei afte
maken?
Je moet daarop drie antwoorden geven:
a) Als een gemeente/id vraagt om effectue
ring van een besluit dat voor hem ofhaar
persoonlijk effect moet krijgen, moet de
kerkenraad binnen 8 weken een uitspraak
doen. De kerkenraad kan zich hierbij niet
verschuilen achter de stelling dat de acta
nog niet verschenen zijn; zeljS tijdens de
synode kan hij net als het gemeentelid in
kwestie immers al aan het werk met de
genomen besluiten.
b) Zodra de acta verschenen zijn, gaat de
klok tikken; na zes maanden gelden de
besluiten als geratificeerd, tenzij een ker
kenraad aangeeft, dat hij goede redenen
heeft om dit niet te doen. Wie dus op een
ofandere manier bezwaar wil aantekenen
tegen de genomen besluiten, moet zorgen,
dat hij er op tijd bij is.
c) Dit zijn nieuwe afipraken die door de
laatste generale synode gemaakt zijn en op
hun beurt ook weer vragen om effectue
ring binnen de plaatselijke kerk. Als een
kerkenraad zich heelformeel opstelt, kan
hij dus ruimte maken om - net als bij
vorige synoden - tot het laatste moment te
wachten met ratificatie.
8. Betekent ratificatie nu ook, dat
alle besluiten over de eredienst plaat
selijk uitgevoerd moeten worden?
Dat is niet zo; er is bewust ruimte
gemaakt voor de mogelijkheid dat de
liturgische praktijk van plaats tot plaats
kan verschil/en. In de gemeente te Proef
polder kan dat anders gaan dan in de
kerk van Oudvertrouwd. Die mag aange
ven, dat ze aan bepaalde vrijgegeven
zaken nog niet toe zijn; in zo'n besluit
kan echter niet meer staan, dat bijvoor
beeld de nieuwe gezangen onschriftuur/ijk
zouden zijn; bezwaren van die aard zijn
immers - op een enkele uitzondering na afgewezen en deze opstelling zou de basis
onder het kerkverband wegnemen.

9. Wanneer een kerkenraad tot de

conclusie komt, dat hij het met de
genomen besluiten niet eens is, wat
dan?
Dan zijn er drie mogelijkheden:
a) Hij constateert dat hij liever een andere
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beslissing gezien had, maar laat het hier
bij en voert de genomen besluiten wel uit.
b) Hij vindt dat de besluiten anders of
beter genomen hadden moeten worden en
vraagt in de weg van artikel 33 ko revisie
aan. Je moet dan met nieuwe argumenten
komen en de genomen besluiten helemaal
napluizen.
c) Hij komt tot de conclusie dat hij van
wege de verantwoordelijkheid voor de
Heer van de kerk de genomen besluiten
niet kan uitvoeren en gaat in beroep bij de
volgende synode. Dat is de weg van artikel
31 ko.
In de praktijk zijn mogelijkheid b en c
door elkaar gaan lopen. Het hoort bij de
opdracht voor de deputaten voor kerkrecht
en kerkorde om de volgende synode te die
nen met de voorstellen om een en ander
weer helder te krijgen binnen de kerken.

JO. Wat is het belang van dit soort
dingen?
We leven in de kerk met veel mensen bij
elkaar, die allemaal hun eigen mening
hebben. In het allerbelangrijkste zijn we
het hartgrondig met elkaar eens, in de
praktische uitwerking kan het best ver
schil/en. Aandacht voor de afgesproken
procedure kan helpen om het gesprek op
een goede manier te laten verlopen, zodat
je van elkaar leert en samen verder komt.

Deze 'catechismus' schreef ds. J.H.
Kuiper in de GEREFORMEERDE KERKBODE
Groningen etc. (3 oktober 2003). Een
handig overzicht. Zeker ook voor ker
kenraden die synodebesluiten bespreken
en dat hopelijk binnenkort eindelijk aan
de hand van de officiële ACTA kunnen
doen. Waar blijven die ACTA toch in
vredesnaam?!
Een vraagteken zet ik alleen bij wat
hij onder zijn vraag 8 schrijft. Het lijkt
me te kort door de bocht om te beweren
dat elke kerkenraad in feite gehouden is
alle vrijgegeven gezangen schriftuurlijk
te vinden. Het enige verschil dat er nog
mag zijn, in de redenering van Kuiper,
is het al dan niet 'toe zijn' aan het zelf
gebruiken ervan. Een kerkenraad die nu
nog officieel vindt dat een lied niet
gezongen moet worden omdat hij het
niet schriftuurlijk acht, zou zelfs de
basis onder het kerkverband wegnemen.
Ik geloof hier niet zoveel van. Waarom
zou een kerkenraad een beoordeling van
een lied als onschriftuurlijk niet mogen
handhaven, wanneer hij welomschreven
argumenten daarvoor op de synodetafel
had neergelegd en daarop geen enkele
tegenargumentatie heeft ontvangen? Die
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tegenargumentatie moet zo'n kerkenraad
op het ogenblik halen uit een bundeling
commissierapporten (die in sommige
gevallen zelfs bezwaren toestemden en
aan de synode voorstelden om ze te
honoreren, zodat een kerkenraad op zijn
bezwaar nu niets anders in handen
krijgt dan het besluit dat per stemming
is uitgemaakt dat een lied desondanks
gehandhaafd is). In de ongetwijfeld
goedbedoelde rubricering te Zuidhorn
van de immense massa ingebrachte
bezwaren ten aanzien van liederen zijn
bovendien wel de nodige bezwaren
onbehandeld gebleven (waarschijnlijk
omdat die in de vastgestelde rubrieken
niet goed onder te brengen waren) . Het
laat zich daarom heel goed denken dat
een kerkenraad zijn oordeel handhaaft
en daarom zich beroept op de volgende
synode, omdat hij van mening is dat
hem onrecht is aangedaan (art. 31 KO)
door het niet behandeld zijn van een
bezwaar dat hem hoog zit. Dat lijkt me
trouwens in overeenstemming met wat
Kuiper zelf onder zijn punt 9 schrijft.
Ook laat zich heel goed denken dat
een kerkenraad zich neerlegt bij de
acceptatie van een lied door de synode,
omdat hij niet twijfelt aan de schriftuur
lijkheid van de intenties van de synode
zelf. Ondertussen ben je van de juist
heid van de redenering waarmee schrif
tuurlijke bezwaren tegen een lied zijn
afgewezen, niet overtuigd. Dan breek je
daar het kerkverband niet voor. Maar je
hebt nog wel de vrijheid om dat lied
voor gebruik in eigen gemeente af te
wijzen. Niet omdat je er nog niet aan
toe bent. Maar omdat je blijft vinden
dat het lied inhoudelijk niet deugt. Je
hoeft toch niet te twijfelen aan de
schriftuurlijkheid van de uitleg (en de
uitleggers) van een bepaald lied, om
toch de juistheid van die uitleg zelf niet
te geloven en daarom een lied om
schriftuurlijke redenen onbruikbaar te
blijven vinden? Dat lijkt me een heel
belangrijk onderscheid. Wanneer we dat
uit het oog verliezen, zouden we elkaar
een hoop onnodige gewetensnood aan
kunnen doen. En ook de wind in de zei
len geven van wie meent in de besluit
vorming over de liederen onderbouwing
van een oproep tot vrijmaking te kun
nen vinden.
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In OPBOUW (26 sept. 2003) ver
scheen een artikel van Sander Snul,
waarin hij informeert over te verwach
ten wijzigingen in de 'kerkorde' van de
NGK, het Akkoord van Kerkelijk
Samenleven (AKS). Een voorbereidings
commissie heeft daartoe adviezen klaar
gemaakt, waarover de komende Lande
lijke Vergadering (LV) besluiten zal
nemen. Dat is interessant voor ons,
gezien de contacten die er plaatselijk en
landelijk zijn. Grote obstakels in die
contacten, en de voortgang erin, worden
van GKV- en CGK-zijde steeds geacht
de (tekortschietende) manier waarop
ambtsdragers gebonden worden aan de
belijdenis en de te vrijblijvende band in
het kerkelijk samenleven (independen
tisme). Interessante vraag is nu: is er iets
op gang van een opschuiven in gerefor
meerde richting? Is er reden voor hoop
dat het herziene AKS dichter naar een
gereformeerde KO toe schuift? Snul
schrijft:

Voor het eerst sinds de landelijke vergade
ring van Breukelen in 1982 wordt het
Akkoord van Kerkelijk Samenleven (AKS)
gewijzigd en geactualiseerd. Aan de strek
king verandert weinig, de grootste wijzi
gingen draaien om de rechtspositie van
predikanten. De voorbereidingscommissie
heeft gestreefd naar 'een nog steeds
beknopt, handzaam en duidelijk AKS,
dat de kerkelijke praktijk goed kan onder
steunen:
Dat is nu niet zo moedgevend. 'Aan
de strekking verandert weinig.' Overi
gens lijkt het me niet correct dat sinds
1982 het AKS niet gewijzigd zou zijn.
Dat is namelijk wel gebeurd op de LV
van 1995. En dat op een manier die
door onze kerken heel teleurstellend
werd gevonden. Dat betrof art. 17 AKS.
Daarin wordt o.m. bepaald wat er moet
gebeuren wanneer een ambtsdrager de
ondertekening van de drie formulieren
van eenheid weigert of niet langer voor
zijn rekening kan nemen. Daarover was
in 1982 niet meer bepaald dan: de uit
oefening van zijn ambt zal worden
opgeschort tot hij zich nader zal hebben

1
Wordt het AKS
gereformeerd er?
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Klik op een speldenknop om de weblocatle van
de plaatselijke aemHnte � bezoeken:

verklaard ten genoegen van zijn kerken
raad. Dat was alles. Zou een kerkenraad
de aangevoerde redenen van de betref
fende ambtsdrager accepteren, dan was
de kous dus af. En de zusterkerken had
den het toekijken. In 1995 werd een
belangrijke verbetering voorgesteld. Nl.
de toevoeging: 'de kerkenraad zal hier
van mededeling doen en desgewenst
nader rekenschap geven aan de zuster
kerken, in regionale vergadering bijeen.

Bij volhardende weigering na samenspre
king over zijn gevoelen, zal hij uit zijn
dienst ontslagen worden. ' Maar de LV
van 1995 nam dit maar gedeeltelijk
over. Juist het hele belangrijke, door mij
gecursiveerde stukje werd weggelaten.
Afwijking van de belijdenis hoeft alleen
maar aan de regiovergadering gemeld
(en desgewenst toegelicht) te worden,
maar eventuele afzetting is niet aan de
orde. Dat werd door onze kerken des te
pijnlijker gevonden omdat het artikel
van de AKS, dat schorsing en afzetting
bij onschriftuurlijke leer regelt (art. 30
AKS), nu juist weglaat wat de norm is
om uit te maken of iets onschriftuurlijk
is (de samen aangenomen belijdenis).
Gaat er nu, wat de voorbereidings-

commissie betreft, iets verbeteren? Ik
heb dat in de opsomming van Snul jam
mer genoeg niet kunnen ontdekken.
Noch ten aanzien van artikel 17 noch
ten aanzien van artikel 30. De voorge
stelde wijzigingen hebben betrekking op
een betere regeling van de rechtspositie
van de predikanten, ook in samenhang
met eventuele tucht- of losmakingproce
dures. Verder verandert er niets. Zou dat
wel gedaan worden, dan is trouwens de
moeite nog groot. Snul schrijft nl. :

De Preambule (openingsverklaring) bij
het AKS is ongewijzigd gebleven en
zodoende blijft de vrijheid van gemeenten
overeind. De kerken spreken immers uit
'dat het al ofniet aanvaarden van het
(een) kerkelijk akkoord geen oorzaak van
breuk of verwijdering mag zijn tussen
gemeenten die één zijn in geloofen belij
den:
Wanneer de LV de voorstellen volgen
zal, zal er dus kerkrechtelijk niets verbe
teren aan de manier waarop de binding
aan de belijdenis geregeld is. Onze
deputaten kerkelijke eenheid (DKE)
melden bij monde van deputaat K. Mul
der (in het NO van 9 okt.) dat DKE

320

gesteld hebben 'dat de manier waarop
in de GKV de binding aan de belijdenis
is geregeld niet per se de enige juiste
hoeft te zijn'. Dat zal vast wel waar zijn
(maar je zou dan wel eens concreet wil
len horen welke 'juiste' manieren er
allemaal bestaan) . Maar déze manier
van d'e NGK behoort toch duidelijk
niet tot die manieren, zo hebben onze
kerken steeds geoordeeld. Hopelijk zal
de door de vorige LV gestarte en door
onze synode zo dankbaar begroete
bezinning op het 'zorgdragen voor de
benodigde eenheid in leer' tot andere
besluitvorming leiden dan nu voorge
steld is.
Dat geldt ook als het gaat om wat de
kerkverbandelijke manier van samenle
ven betreft. De genoemde preambule
spreekt wat dat betreft voor zich. Ook
het volgende wat Snul schrijft stemt niet
hoopvol:

Een kernkwestie komt ter sprake in artikel
31 tot en met 40 en dat zijn de kerkelijke
vergaderingen. De commissie kiest

1

allereerst voor een heldere omschrijving
van de termen 'regio' (naburige kerken
samen), 'regionale vergadering' en
'landelijke vergadering' (alle kerken
samen). Nadrukkelijk wordt vermeld, dat
zij tijdelijk zijn.
De 'eendrachtig samenwerkende' kerken
'heersen niet over elkaar, maar hebben
geduld met elkaar en verwachten samen
de tijd van God waarin Hij de weg dui
delijk zal maken: De commissie noemt de
zinsnede uit artikel 31 'opmerkelijk in het
kader van een kerkorde: maar zij voelt
'gelet op de geschiedenis van dezeformule
ring' niet voor actualisering. Wel ziet zij
spanning met artikel 33 over 'besluitvor
ming'. Daar wordt weliswaar naar over
eenstemming gestreefd, maar is het moge
lijk door stemming tot een besluit te
komen. 'Deze artikelen mogen niet tegen
elkaar worden uitgespeeld: afhankelijk
van het belang van het onderwerp en de
daarbij spelende gevoelens zal ofwel ver
daging plaatsvinden naar een volgende
LV, ofwel worden gestemd. Ook in deze
procedurele keuze zullen de kerken niet
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heersen over elkaar, maar eendrachtig
samenwerken in vrijheid en niet vervallen
tot tirannieke eenheidsdrang: stelt de com
missie, verwijzend naar de Preambule.
Eenzelfde keus speelt bij de tekst van arti
kel 34, die handelt over bekrachtiging en
nakoming van besluiten. Normaal gespro
ken zullen de plaatselijke kerken besluiten
van een regio ofLV 'bekrachtigen en in
onderlinge liefde nakomen'. Maar een ker
kenraad kan anders besluiten vanwege
tegenstrijdigheid met Gods Woord, met de
leer van de kerk naar de drieformulieren
van Enigheid of met het AKS. Hoewel
punt van discussie, handhaaft de commis
sie de beweegreden een besluit niet te
bekrachtigen 'om redenen die het welzijn
van de gemeente betreffen'. Ook hier is 'de
historie van dit artikel ' de reden voor
terughoudendheid, al verwijst de commis
sie wel naar de LVApeldoorn in 1994,
die erop wees dat deze extra beweegreden
invloed kan hebben op de relatie met de
Christelijke Gereformeerden en Vrijge
maakten.

Zojuist verschenen:

LITU RG I E, vorm op zondag,

voorbeeld in de week
door H. Walin ga
Liturgie. . . daarover is het laatste
woord nog niet gesproken.
Gelukkig ook maar, want liturgie is
een levend deel van het kerkelijk leven.
Levend, omdat de vormen van de
zondagse erediensten in allerlei opzichten
voorbeelden zijn voor het dagelijks leven
van Gods kinderen.
Levend, ook omdat de liturgie die we
op aarde beleven, een voorbeeld mag zijn
van hemelse liturgie. Vanuit dat gezichts
punt mogen en moeten we met liturgie
bezig zijn om die steeds weer mooier te
maken. We zijn nu elke zondag weer gebrekkig - op weg naar de volmaakte
liturgie van de nieuwe schepping die
komt. En daarin mogen we stappen voor
uit doen.

Dit boekje geeft eenvoudige voorbeel
den van wat we nu als liturgische vormen
gebruiken. Het wil de lezer ervan bewust
maken dat deze vormen van eredienst een
voorbeeldwerking hebben voor de maan
dag tot en met de zaterdag. Op die dagen
kan een kind van God een voorbeeld vor
men voor de mensen om hem/haar heen,
door bewust om te gaan met eerbied, met
deprediking en ook met de 'collecte'.
Ook het helpen om zorgvuldig om te
gaan met de liturgie van de erediensten is
een doel van dit boekje. Het zijn immers
erediensten die opgedragen worden aan de
Almachtige God.

