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Boek van de maand

Pmrevue

Laat die gezindheid bij u zijn, welke
ook in Christus Jezus was, ""
(Filippenzen 2:5 - 1 1)
'Bedenk' de dingen die boven zijn,
schrijft de apostel Paulus in Kolos
senzen 3. Het is in onze vertaling
niet te zien, maar in Filippenzen 2
gebruikt Paulus in het Grieks het
zelfde werkwoord: 'bedenk' onder
elkaar dat wat in Christus Jezus
was en is. Bij dit bedenken gaat
het niet puur om een actie van het
geheugen of het verstand. Je zou
kunnen omschrijven met: breng u
Christus Jezus te binnen en laat

Bedenk wat in
Christus Jezus was

daardoor uw omgang en samen
leven in de gemeente beheersen.
Gezien de plaats die de apostel in
Filippenzen 2 voor het kerstevan

nomen. Groter contrast is haast niet

gelie inruimt, is deze maand een

denkbaar.

prima periode om zijn onderwijs te
overdenken.

'boven alle naam' gekregen. Weer zo'n

Ja toch! Christus heeft Zich maar
niet gegeven tot een slavenléven, maar

De apostel gebruikt in onze tekst

tus die in de gestalte van

God was, heeft
de gestalte van een dienstknecht aange-

Het heeft wel bevreemding gewekt,

kruis. Vernederender kan niet! Sterven
onder Gods vloek. En onder de spot van

om niet méér gaat dan de onderlinge

allen die eromheen stonden.
Deze Christus is vervolgens door

omgang in de gemeente. Dat is natuur

God niet maar 'verhoogd ', maar 'uiter-

moet je er echt zo voor uitpakken als

sterke woorden. Hij lijkt erop uit alles
zo scherp mogelijk neer te zetten. Chris

uiterste!
dat de apostel zulke sterke uitdrukkin
gen gebruikt in een gedeelte waarin het

zelfs tot de slavendóód: de dood aan het

Appèl in Christus

mate' verhoogd: Hij heeft een naam

lijk best een belangrijk onderwerp. Maar
Paulus doet?! Had het allemaal niet wat

Schriftlicht P. Niemeijer
-

minder zwaar en wat luchtiger gekund?
Te meer, omdat we van de gemeente in
Filippi niet echt een beroerde indruk
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krijgen. Er wordt veel goeds en veel
onderlinge liefde gevonden. De
gemeente heeft zich van meet aan
betrokken getoond bij de verkondiging
van het Evangelie. Het was de enige
gemeente die Paulus financieel gesteund
heeft in zijn werk. Niet voor niets wordt
de brief aan deze gemeente wel de 'brief
van de blijdschap' genoemd. Meer dan
eens roept Paulus op zich te verblijden.
Tot die blijdschap is kennelijk alle
reden!
En dan toch in hoofdstuk 2 dat
sterke appèl met beroep op Christus.
Dat laat zien dat het niet genoeg is dat
het er in de gemeente 'warm' en 'blij '
aan toe gaat. Opgewektheid en blijd
schap zijn mooi, maar ze moeten wel
geworteld en verankerd zijn in het Evan
gelie. In Christus. Opvallend is dat Pau
lus in de brief een aantal keren schrijft:
verblijdt u 'in de Here'. Blijdschap en
blijdschap is twee. Niet elke blijdschap
is gelóófsblijdschap!
Zo is het ook mooi dat er in de
gemeente overvloedig liefde gevonden
wordt. Maar in die liefde gaat het om
iets diepers, iets rijkers dan gewoon soci
aal besef of burgerlijke vriendelijkheid.
Dat is ook het gebed van de apostel: laat
uw liefde verschil maken met die in de
wereld. Laat haar gevoed worden door
Christus en door het geloof in Hem.
Laat het een vrucht zijn van zijn werk.
Dat hun liefde niet volgroeid was,
ondervonden de Filippenzen ook. Want
Paulus moet in hoofdstuk 2 waarschu
wen voor zelfzucht en ijdel eerbejag en
voor een gespitst zijn op eigen belangen
(vers 3 en 4). De liefde kan dus nog die
per en sterker!
Het is in dit kader dat de apostel het
lied van onze tekst zingt. Tegenover alle
zelfzucht en ijdel eerbejag wijst hij op

Christus.

Vormgeving, fotografie: Studio Bert Gort BNO, leek
Internet www.woordcnwcrcld.nl
Dnik en Administratie: Scholma Druk bv, Posrbus 7,

9780 M Bedum. Telefoon 050-301 36 36
Cassette

Nader Bekeken is ook op casscne verkrijgbaar.
Inlichtingen: Chr. Bibi. voot Blinden en Slechtzienden,
postbus

131, 3850 AC Ermelo, tel. 0341-565499.

Abonnementen: Postbus 7, 9780 M Bedum,
Telefoon 050-301

36 36. E-mail:woordenwercld@scholma.nl

Abonnementsprijs

€ 29,50 per jaar; voor abonnees op de cahicn € 24,75 per jaar;
voor studenten € 13,75 per jaar. Bankrekening 39.50.36.046
Hardinn<ld-Gic:ssendam.

Het abonnement loopt per IW.enderjaar; opzeggen voor
1 december.
ISSN 1380 - 3034

Ontledigd
Christus was, schrijft Paulus, 'in de
gestalte van God'. Daarmee doelt de
apostel er maar niet op dat de Zoon van
eeuwigheid God is, maar dat Hij vóór
zijn geboorte in Betlehem leefde in de
hemelse heerlijkheid bij zijn Vader. Zijn
uiterlijk, zijn entourage was goddelijk.
Hij deelde in alle glorie en luister van de
Vader. Hij troonde ver boven de wereld
met haar ellende en gebrokenheid. Hij
was omgeven met majesteit en schitte
ring. Hij deelde deze luister met zijn
Vader en was daarin 'aan God gelijk'.
Christus heeft dit aan God gelijk
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zijn, deze hemelse luister, zegt Paulus,
'niet als een roof geacht'. Dat is een las
tige uitdrukking voor verklaarders.
Maar in het geheel van de tekst is de
strekking toch wel duidelijk. De Zoon
heeft vóór zijn vleeswording niet
gedacht: al deze majesteit en glorie
waarover Ik in de hemel bij mijn Vader
beschik, heb Ik toch maar mooi binnen,
dit îs van Mij en dit blîjft van Mij, dit
laat Ik nooit weer los. Hij heeft - om zo
maar eens te zeggen - die hemelse heer
lijkheid niet angstvallig tegen zijn borst
geklemd om er alléén van te kunnen
genieten en het voor Zich te behouden.
Nee, Hij heeft zijn luister prijsgegeven.
Hij die rijk was, is arm geworden, om
ons! Hij heeft Zichzelf ontledigd, zegt
Paulus in vers 7, en de gestalte van een
dienstknecht aangenomen.
Ontledigd: dat is een sterk woord.
Helemaal leeggemaakt.
Er zijn er die zeggen dat dit betekent
dat Christus zijn God-zijn heeft opgege
ven. Dat Hij na zijn geboorte in Betle
hem niet langer God was. Maar dát zegt
Paulus niet! Het gaat niet om Christus'
'God zijn', maar om zijn 'in de gestalte
van God zijn' en 'aan God gelijk zijn'.
Dát gaf Hij op: de luister die Hij in de
hemel had bij zijn Vader. Hij is God
gebléven. Zijn menswording was zelfs
bij uitstek een daad van zijn Godheid!
Welke mens neemt zelf de gedaante van
een mens aan?! Maar Christus is uit
eigen kracht in deze wereld gekomen.
Hij is niet ontledigd, maar heeft Zichzelf
ontledigd en Hij heeft Zelfde gestalte
van een dienstknecht aangenomen.
Zondag 14 van de Catechismus zegt het
heel mooi: de eeuwige Zoon van God,
die echt en eeuwig God is en blijft (!),
heeft (Zelf) door de werking van de
Heilige Geest echte menselijke natuur
aangenomen!
Anderen zeggen dat Christus tijde
lijk zijn goddelijke 'macht' en het
'gebruik' van zijn goddelijke eigenschap
pen heeft afgelegd. Maar ook dat is niet
waar. We lezen dat de Here Jezus hier
op aarde zonden vergaf op een manier
waarop alleen God het kan! Hij riep op
in Hem te geloven: zoiets mag geen
mens. Hij zei dat zijn woorden eeuwig
zouden blijven: dat kan geen mens zeg
gen. Hij stilde stormen en legde golven
zijn wil op, zodat zijn discipelen zeiden:
wie is Deze? Hij stierf aan het kruis op
een zo indrukwekkende wijze, dat de
Romeinse hoofdman die bij het kruis
stond, zei: Echt, dit was een godenzoon.
De evangelist Johannes kan dan ook
schrijven: het Woord is vlees geworden
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en wij hebben zijn heerlijkheid gezien,
een heerlijkheid als van de eniggeborene
van de Vader! Daarover beschikte Chris
tus kennelijk nog altijd. Hij was en
bleef, ook na Betlehem, de Zoon van de
levende God: God, geopenbaard in het
vlees.
Cliristus heeft Zich ontledigd. Dat
betekent: Hij heeft het 'zijn in de
gestalte van God' en het 'aan God gelijk
zijn' prijsgegeven. En dat ziet dan niet
op zijn godheid of zijn goddelijke
macht, die Hij zou hebben prijsgegeven.
Hij heeft de glorie afgelegd waarin Hij
met zijn Vader leefde in de hemel. Hij
was en bleef God. Maar Hij legde alle
uiterlijke majesteit af. Hij leefde in deze
wereld niet omstraald met hemelse luis
ter, maar als gewoon mens, net als wij op de zonde na dan. Ja, nog sterker: Hij
nam zelfs een vernéderde menselijke
natuur aan. Zijn 'uiterlijk' veranderde
totaal. Je zou kunnen zeggen: vóór zijn
komst in deze wereld droeg Hij een
hemels kleed. Bij zijn geboorte in Betle
hem schoot Hij een werkplunje aan.
Dat zie je al meteen in de kerstnacht!
Hij die in de hemelse heerlijkheid had
geleefd, werd na zijn geboorte in een
kribbe gelegd. Een voederbak voor die
ren als wieg voor Gods Zoon! Hij wás
rijk. Hij wérd arm. Om ons. Het was
het begin van een heel léven dat zich
zou kenmerken door gehoorzaamheid
en dienstbaarheid aan Vaders program.
Maar één keer was er die hemelse licht
glans: bij de verheerlijking op de berg.
Maar verder gold: de vossen hebben
holen en de vogels nesten, maar Hij had
geen plaats om het hoofd neer te leggen.
Zijn dienst riep Hem!
Om zijn goddelijke heerlijkheid te
zién, had je speciale ogen nodig. Ver
licht door de Heilige Geest. Zo volstrekt
mens was Hij. Zo vernederd. De Fari
zeeën hebben zijn godheid niet gezien.
Voor hen bleven de schatten van het
koninkrijk der hemelen verborgen. Zij
zagen in Jezus niet meer dan een rabbi
uit Nazaret, die hun in het vaarwater
zat. Maar aan de discipelen openbaarde
God het geheim van zijn koninkrijk. Zij
zagen: dit is de Christus, de Zoon van
de levende God!

Onze opstelling en
kerst
Als de wereld vandaag nog iets van
kerst weet, ziet ze alleen een kindeke
klein, een kindeke teer. Maar dit kin-
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deke bestond al vóór het in Betlehem
geboren werd. Hij is de Zoon van God,
die al zijn hemelse luister Zelf aflegde
en mens werd: zonder enige gedaante
dat wij Hem zouden hebben begeerd!
Wfj halen met kerst ons huis vol en
nemen het er eens lekker van. Eten,
drinken, luxe. Maar Hfj gaf juist alles
prijs! Hij verwisselde de hemel met al
zijn glorie voor een bestaan in deze
gebroken wereld. Bedenk, zegt Paulus,
dat Christus Jezus méér dan rijk was en
hoe arm Hij werd. Hij was in de
hemelse glorie bij zijn Vader en gaf het
prijs voor een slavenbestaan!
Van daaruit moeten we ook kijken
naar de manier waarop wij met elkaar
omgaan in de gemeente. Bedenk wat
Christus deed, en beoordeel in dat licht
uw eigen opstelling eens.
Wordt Christus daarmee ons 'voor
beeld'? Ik spreek liever van 'Voorgan
ger'. Want Hij is veel méér dan voor
beeld. Er is en blijft een onmetelijk ver
schil tussen Christus en ons! Christus is
God. Dat is niemand van óns. Hij was
in de hemelse heerlijkheid bij zijn Vader.
Dat is méér dan welke rijkdom en luis
ter iemand van ons ook maar ooit kan
hebben. Als Christus al die heerlijkheid
al prijsgaf, compleet prijsgaf, zich ontle
digde, hoeveel te minder zullen wij dan
krampachtig vasthouden aan óns bezit
en ónze rijkdom en ónze positie. Dat
moeten wij dan toch helemaal los kun
nen laten?! Als we zien wat Hij aflegde,
wat zeuren wij dan nog over onze eer of
wat staan we dan nog op onze strepen
of wat hebben we het dan nog over het
gebied waar 'wij het toch te zeggen heb
ben'? Dan smelten alle competentie
kwesties en ruzies toch als sneeuw voor
de zon?
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zijn uiterlijk als een mens bevonden,
heeft Hij Zich
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,/

vernederd.

Christus heeft nu, bij zijn Vader in
de hemel, een verheerlijkt mensenli
chaam. Een lichaam zoals ook wij het
eens zullen krijgen. Maar Hij werd in
Betlehem gebóren met een lichaam dat
de spören van zonde en gebrokenheid
droeg.
Christus was Zelf niet zondig. Maar
Hij werd wel voor ons 'tot zonde
gemaakt'. Hij kreeg ónze schuld op Zich
en moest alle gevolgen van onze zonden
dragen. Hij had een lichaam dat niet
ontheven aan of immuun was voor pijn
en vermoeidheid, honger en dorst. Hij
had een geest die net als de onze leed
onder spot en eenzaamheid, angst en
verdriet. Op de zonde na, was Hij volle
dig aan ons gelijk. Daarin heeft Hij
Zich onderworpen aan Vaders recht en

Betlehem vandaag

aan Vaders program.
Dat heeft Hem veel gekost. Hij heeft
die gehoorzaamheid - Hij was echt God

nodig. Maar kijk dan eens naar Chris

Als onze Verlosser. Hij kwam om te die

én echt mens! - moeten léren, zegt
Hebreeën 5. In Getsemane bijvoorbeeld.

tus! Hij, de Zoon van God, verliet de
hemelse heerlijkheid bij zijn Vader niet

tekortschieten te bedekken. Hij kwam
om ons te bevrijden van onze schuld en

nen. Om zijn leven te geven en al ons

Maar Hij heeft Zich geschikt. Tot het

maar voor een vakantietrip naar de

bittere einde toe van de dood aan het

aarde en om hier met alle egards ont

eerzucht. En Hij kwam om ons het

kruis. De dood van de gevloekten. Hij

vangen te worden, maar om te sterven,

leven te geven. Een niéuw leven. Met

onderging die voor ons, zondaren.

aan een kruis: als een vervloekte! Laten

een andere gezindheid. De gezindheid

Onvoorstelbaar! Waar maak je mee dat

we van daaruit nog eens kijken naar

iemand zijn léven geeft voor een ander?

onze eigen positie en naar wat er van

van Christus.
Met kerst kwam er maar niet

Dát gebeurt al niet zo gauw. Een heel
enkele keer geeft iemand zijn leven voor

ons verwacht wordt. Hebben wij het

iemand aan wie wij gelijk zouden moe

dan nog over ons 'recht' en over 'ons'

ten zijn. Dat zouden we nooit kunnen.

een ander. Maar dat is dan een ander

terrein? Staan we dan nog op onze 'stre

We zouden voor altijd wegzinken en

voor wie hij waardering heeft. Maar

pen' ? Kijk naar Christus: dát hebben we

verloren zijn. Maar

Chrîstus heeft zijn leven gegeven voor

verdiend: de vervloekte kruisdood! Die

onze schuld te verzoenen. Om ons te

ons toen wij nog zondaars waren!
Daarvoor kwam Hij zelfs in de

hadden wij eigenlijk moeten ondergaan.
Wij mopperen als we op een bepaald

vernieuwen naar zijn beeld. En laat het

wereld. Wij kunnen zingen 'nu sijt wel

punt moeten inbinden voor een broeder

een begfn is het wel. Zijn Geest is in ons

lecome, Jesu lieve Heer', maar toen

of zuster? Of als we in de gemeenschap

aan het werk. En bewerkt in ons ver

Christus kwam, stond de wereld Hem
niet met open armen op te wachten. Hij

der heiligen eens op onze vingers getikt

driet over zelfzucht en liefdeloosheid.

werd verworpen en moest lijden. Sterven

worden? Of als we het iets minder luxe
hebben dan onze buurman? Als we onze

in ons liefde naar onze naaste.

zelfs. En niet zomaar een dood, maar de

eigen situatie afmeten aan wat Christus

kruisdood, door God vervloekt. Hij
kwam voldoen aan het recht van zijn

in onze plaats heeft moeten ondergaan,
dan besterven ons bitterheid en opstan

hemelse Vader.

digheid op de tong. Als je kijkt naar wat

Wat een liefde heeft Christus ons
bewezen! Hij nam de kruisdood op

wij verdienden en wat Christus heeft

Christus kwam. Om

bij ons nu nog maar om een begin gaan,

Hij doet ons ertegen vechten en werkt

Verhoogd
Paulus schrijft dat dezelfde Christus

Zich. De toorn en vloek van zijn Vader.

mogelijk: weg met alle zelfzucht en stre

die Zich 'vernederd' heeft tot de kruis
dood en die de beker van Gods straf tot

Voor ons, goddelozen. Hij deed het, niet

berei. Wat mogen wij diep dankbaar

de laatste druppel heeft leeggedronken,

gedwongen, maar uit vrije beweging.

zijn!

door God 'verhoogd' is. Hij is opgewekt

Uit pure en volmaakte liefde.

opgebracht, dan is er maar één reactie

Is Christus ons hier ten voorbeeld?
Hij is onze Voorganger, zei ik al eerder,

Onze offers en kerst

die we hebben 'na te volgen'. Tegelijk is
Hij méér! Als Hij alleen maar 'voor

uit de dood en opgevaren naar de
hemel.
Paulus schrijft zelfs dat God zijn
Zoon 'uitermate' verhoogd heeft. Hij

beeld' was, dan zouden we ons vandaag

heeft niet maar 'een' hoge positie gekre

heel diep schamen. We zouden zien hoe

gen, maar 'de' ereplaats: aan Gods rech

ben dat we een offer moeten brengen of

ontstellend veel we tekortschieten. En

terhand. Hij heeft 'de' naam 'boven alle

ons iets voor een ander moeten ontzeg

we zouden kopje onder gaan in onze

naam' gekregen: de naam Kurios, Here.

gen. Dat kan ons moeite kosten. Wat

schuld! Maar we mogen - Gode zij

een zelfoverwinning is er soms voor

dank! - Christus kennen als onze

Zijn positie is hoger dan die van wie of
van welke macht ook. Iedereen moet

Wij kunnen wel eens het idee heb

Borg,
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voor Hem op de knieën: vogels en vis
sen, mensen en machten, vorsten en vol

1
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recht te spreken over levenden en doden.
Kerst vieren is dan ook niet zwijme

ken, engelen en duivelen. Alles en ieder

len bij een kindje in de kribbe, dat zo

een.

zacht en zo teer is, maar je onderwerpen

Dat

zien we nu nog niet. Wat is er

aan deze heerlijke Heer van hemel en

hoogd'. Hij is de Here, met de naam
boven alle naam. Ook boven die van
ons.
Wij zijn helaas nog vaak bezig met
onze eigen positie en onze eigen belan

nog veel verzet tegen de Here Jezus en

aarde. Je knie buigen voor Hem die

gen. Onze rechten. Maar Paulus zegt:

wat stellen velen zich arrogant en bru

door God uitermate verhoogd is. Die

kijk naar Christus. En naar de plaats die

taal op tegenover Hem. Maar eens komt

vandaag in de wereldtroon zit naast zijn

de dag waarop iedereen het zal ontdek

Vader.

Hij van zijn Vader ontvangen heeft. Hij
is Heer. Ook onze Heer. Dan is ons

ken en zal moeten toegeven. Wat wij

hoogste doel toch niet dat de mensen

hier en nu met maar weinigen belijden,

óns 'recht' ontzien en ónze 'macht'

zal dan door állen moeten worden toe
gegeven. Of dat dan van harte gaat of
niet, iedereen zal dan moeten erkennen

Onze eer en het vervolg
van kerst

We denken met kerst heel speciaal
aan Christus' vernedering. Maar we
mogen daar niet bij blijven staan. Want

Nog één keer: is Christus voor ons

Kerst vieren is: leven niet voor eigen,

een 'voorbeeld'? Hij is onze Voorganger.

maar voor Christus' eer! En jezelf klein

En Hij is veel méér!

weten en bescheiden opstellen. Eén is

Wij zijn 'met Christus' gestorven en

Christus' vernedering was geen eind

opgewekt. Wij hebben 'met Hem' een

punt. Het was nog maar het begin van

plaats in de hemelse gewesten toegezegd

de weg naar zijn verhoging. Het kind

gekregen. Maar het is op zijn slippen!

van Bedehem is nu de Vorst op Vaders

Hij blijft 'de Zoon'. W ij worden 'ver
hoogd '. Maar Hij is 'uitermate ver-

troon. En eens komt Hij terug. Om

en voor Hem buigt?! Dan werpen we
toch onze kronen aan zijn voet?!

dat deze Jezus Heer is, tot eer van God,
de Vader!

erkennen?! Dan willen we toch dat
iedereen zich aan Christus onderwerpt

onze Meester, en wij zijn allen broeders
en zusters.
Dat schept eenheid en liefde. Binnen
de gemeente. En naar buiten!

Studiedag
Op zaterdag 25 oktober jl. werd in

begrijpen, waarin gesignaleerd wordt:

het heil als zodanig. Het is niet best,

de Doelen te Rotterdam een studie

'Zelfs vrijgemaakten en evangelischen

wanneer ook daarvan zou gelden dat

dag gehouden naar aanleiding van

waren naar Rotterdam gekomen.' Dat

'zelfs' vrijgemaakten daarvoor belang

het boek van dr. K. van der Zwaag

woordje 'zelfs' bleef bij mij haken. Alsof

stelling hebben, bij wijze van uitzonde

AFWACHTEN OF VERWACHTEN? De voortref

het toch wel heel bijzonder is dat ook

felijk georganiseerde dag (hulde

vrijgemaakt-gereformeerden (tot hen

ring dus. Hoe delen we in het heil van
de Here? Het antwoord op die vraag is

voor de uitgever die deze dag

beperk ik mij) belangstelling hebben

en blijft van levensbelang. Om steeds te

belegde!) werd door zo'n zevenhon

voor deze thematiek. Inderdaad was het

beseffen dat de weg van de Geest de weg

derd belangstellenden bijgewoond.

aantal vrijgemaakt-gereformeerden dat

van het beloftewoord is, zonder voor

deze studiedag bijwoonde, gering.

waarden vooraf. Het bijbels-reformato

Althans in mijn waarneming. In dat

risch onderwijs, zoals dat ook bij Van
der Zwaag doorklinkt. Het was goed

Onder wie uw kroniekschrijver.

Zelfs vrijgema akten".

opzicht is het woordje 'zelfs' in het kran
tenverslag terecht. Blijkbaar staat

om in Rotterdam te zijn. De discussie

genoemde thematiek een eind bij het

ging tenminste ergens over. Niet over

Over het boek van dr. Van der

gros van vrijgemaakt-gereformeerden

allerlei bijzaken. Maar over een kern

Zwaag hebt u inmiddels het nodige in

vandaan. Tenminste, in de vorm zoals

punt in het leven met de Here.

ons blad kunnen lezen. In dit boek

die leeft in bevindelijk-gereformeerde

inventariseert de auteur de eeuwenlange
discussie over de 'toe-eigening van het

kring.

heil'. Die discussie gaat tot op de dag
van vandaag door. En dan met name in
wat we aanduiden als 'bevindelijk gere

Terugnemen

Ik hoop van harte dat het hier inder
daad alleen maar de vorm betreft. En
niet het thema van de toe-eigening van

formeerde' kring.
In dat licht is de zinsnede in het ver
slag van het NO (27 oktober 2003) te
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De diverse sprekers op de studiedag de Nederlands hervormde predikant dr.
W. van Vlastuin, de christelijke gerefor
meerde predikant ds. J. Westerink en de
beer W. Büdgen, afkomstig uit de Gere
formeerde Gemeenten - betuigden ieder
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op eigen manier een stuk instemming
met het boek van Van der Zwaag. 'Ik
wil er geen misverstand over laten
bestaan dat ik de intentie van de schrij
ver voluit deel. Hetzelfde geldt voor de
theologische lijnen over wet en evange
lie, verbond en verkiezing, belofte en
aanboa, heilsorde en heilszekerheid,
enz.' (Van Vlastuin). Van der Zwaag
legt op een integere manier voor wat hij
in Schrift, belijdenis en oudvaders
gevonden heeft. Aldus ds. Westerink.
Ook in het spreken van Büdgen klonk
sympathie voor het boek van Van der
Zwaag door. Laat mij trouwens respect
uitspreken voor het feit dat de heer Büd
gen als vertegenwoordiger van zijn kerk
verband durfde optreden. Die moed was
geen enkele predikant uit de Gerefor
meerde Gemeenten gegeven. Jammer.
Zoals het ook jammer was dat slechts
één predikant uit de Gereformeerde
Gemeenten aanwezig was. In dat
opzicht sluit ik mij graag aan bij de
woorden van ds. Westerink: 'Wanneer
wij nederige leerlingen van de Schriften
willen zijn en er op aangesproken willen
en mogen worden, dat ons de woorden
Gods zijn toevertrouwd en dat wij niet
anders willen spreken dan die woorden
Gods, dan kan het toch lijden, dat een
broeder ons zaken onder de aandacht
brengt en vraagt om toetsing?' Zo is het
maar net!
Toch riepen met name de bijdragen
van ds. Westerink en dr. Van Vlastuin
bij mij gemengde gevoelens op. Voor
mijn besef werd met de ene hand terug
genomen wat met de andere gegeven
was. Dr. Van Vlastuin miste bij de
auteur een uitwerking van de toe-eige
ning door de Heilige Geest als zodanig.
'Kunnen we over de toe-eigening van de
belofte spreken zonder dat op de toon
hoogte van de bevinding te doen? Hoe
ervaren we de toe-eigening door de Hei
lige Geest?' Van Vlastuin sprak dan ook
begrip uit voor degenen die bij de term
'een ruim evangelie' vrezen voor opper
vlakkigheid. Een soortgelijk geluid liet
ds. Westerink horen, met toch wel erg
veel begrip voor degenen die bij Van der
Zwaag eenzijdigheid hadden gesigna
leerd. 'Juist omdat het hier gaat om
zaken die eeuwigheidsgewicht hebben
en omdat mensen zich niet moeten
bedriegen of bedrogen worden voor de
eeuwigheid en omdat niemand zich mag
toe-eigenen wat hem niet toekomt, luis
tert het hier nauw.' En alras kwam de
aap uit de mouw. De Gereformeerde
Kerken vrijgemaakt en de Nederlands
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Rotterdam

Gereformeerde Kerken hebben in reactie
op Kuypers leer inzake de 'veronder
stelde wedergeboorte' de vastheid van
Gods verbond en beloften zo sterk bena
drukt, dat maar al te vaak de beloften
van het verbond en de vervulling van
die beloften vereenzelvigd worden.
Zodat er voor de toe-eigening van het
heil maar heel weinig aandacht is. Daar
bij gafWesterink eerlijk toe, dat ook in
eigen kerkverband verwante ontwikke
lingen aanwezig zijn.
In mijn oren klonk het alsof de bij
bels-reformatorische taal over belofte en
geloof nog een bevindelijk 'plus' nodig
heeft. Tevens betreur ik de suggestie,
alsof in vrijgemaakt-gereformeerde kring
'maar al te vaak' de beloften en de ver
vulling van die beloften met elkaar ver
eenzelvigd worden. Dat riekt naar het
oude verwijt van 'verbondsautomatisme'.
Alsof vrijgemaakt-gereformeerden zon
dag 23 HC aan hun laars lappen. Ook
in de Gereformeerde Kerken in Neder-

land wordt de eis tot geloof voorgehou
den en de noodzaak van een nieuwe
geboorte uit de Heilige Geest beleden.
Trouwens, hadden de Christelijke Gere
formeerde en de Gereformeerde Kerken
elkaar in 1998 niet gevonden in de nota
over de toe-eigening van het heil?
Waarom dan toch weer deze verteke
ning?
Ik wil best openstaan voor de waar
schuwing van oppervlakkigheid in het
leven met de Here. Dat gevaar is inder
daad niet denkbeeldig. Pas je niet op,
dan verwissel je de vastheid van het ver
bond maar zo voor lege vanzelfspre
kendheid. Alleen, zeg niet dat dat inhe
rent is aan een verbondsleer die overeen
komstig de Schrift de betrouwbaarheid
van Gods beloftewoord belijdt. Je kijkt
de verkeerde kant op. Ook bij een zui
vere verbondsleer blijft dagelijks beke
ring nodig. Om niet te rusten in eigen
vroomheid. Maar in de woorden van de
belovende God.
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Jongeren
Op de studiedag waren ook jongeren
aanwezig. Prachtig! Het boek van Van
der Zwaag is beslist geen lichte kost.
Maar de thematiek blijkt ook onder jon
geren in bevindelijk-gereformeerde
kring intens te leven. Ik ben ook
geschrokken. In de etenspauze heb ik
jongelui aangesproken, die afkomstig
waren uit de Gereformeerde Gemeen
ten. Voor een openhartig gesprek met
een vrijgemaakt-gereformeerde dominee
gingen ze niet uit de weg. Wat mij
vooral is bijgebleven, is de klacht van
deze jongeren. Bij het gros van de eigen
ambtsdragers zijn hun (kritische) vragen
over de toe-eigening van het heil volle
dig onbespreekbaar. Terwijl men haakt
naar een stuk geloofszekerheid. Ik hoop
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van harte dat hier de geslotenheid van
het systeemdenken doorbroken mag
worden. En dat de Here openheid wil
geven. Voor eerlijke vragen. En het
samen zoeken naar bijbelse antwoorden.

Schaamte
In deze Kroniek heb ik in een
bepaald opzicht afstand genomen van
het spreken van ds. Westerink in Rotter
dam. Niet met plezier overigens. Daar
voor zijn de persoonlijke verhoudingen
te goed. En heb ik met hem in zijn en
mijn Spakenburgse tijd - naast alle
meningsverschil - meer dan eens diepe
verbondenheid in de Here mogen erva
ren. Daarom doet het mij goed om
hartroerend te kunnen instemmen met

het begin van Westerinks bijdrage op de
studiedag. Dat de toe-eigening van het
heil een omstreden punt is in de refor
matorische kerken, moet ons het
schaamrood op de kaken jagen. Zoveel
meningsverschil over het werk en de
weg van de Geest: een reden tot veroot
moediging. Het is mij uit het hart
gegrepen! Daarbij kwam tijdens de stu
diedag bij mij wel de vraag op: zetten
wij met dit soort discussies niet te veel
de al dan niet gelovende/bevindende
mens in het middelpunt? Zouden wij
het niet eens wat meer over de Here
moeten hebben? U merkt, zelfs vrijge
maakten komen hier niet voor de vragen
weg. . ..

Varia
De Kroniek kent niet het verschijn
sel 'driestarren', zoals u die vroeger
in kerkelijke bladen aantrof. U weet
wel, korte stukjes, gemarkeerd door
een paar sterretjes. Eigenlijk zou ik
ze dit keer wel kunnen gebruiken.
Ik heb enkele onderwerpen uit de
kerkelijke actualiteit, die onderling
niet direct met elkaar verband hou

hebben gemaakt naar de inhoud van dit
proefschrift. Mede namens redactie en
lezers van ons blad wil ik dr. Van de
Kamp hartelijk gelukwensen met het
behalen van deze graad. We bidden
kracht toe voor het werk aan onze oplei
ding tot de dienst van het Woord.

Liedbundel

den. Maar die ook geen brede uit
eenzetting vragen. Ik boek ze onder
het kopje 'Varia'.

Promotie
Op 19 november jl. promoveerde aan
de Universiteit te Utrecht drs. P.W. van
de Kamp, universitair docent aan onze
TU te Kampen. Het proefschrift heeft
als titel HART VOOR DE STAD. EEN PRAK

TISCH-THEOLOGISCHE STUDIE NAAR KAN
SEN VOOR KERK-ZIJN IN EEN STEDELIJKE
SAMENLEVING. Over de inhoud van dit
proefschrift kan ik u op dit moment
niet meer vertellen dan wat u zelf daar
over hebt kunnen lezen in het NO van
15 november 2003 en in het RD van 18
november 2003. Ik moet u zeggen dat
deze krantenartikelen mij best benieuwd

Op zaterdag 15 november jl. werd de
nieuwe liedbundel in Amersfoort gepre
senteerd (zie NO van 17 november
2003). Een bundel met negentig liede
ren die vanaf nu in de kerkdiensten
gezongen kunnen worden. Ongetwijfeld
volgt er in ons blad nog wel een deskun dige bespreking van deze nieuwe bun
del. Toch kan ik het niet nalaten om er
een enkele kanttekening bij te plaatsen.
Laat mij vooropstellen dat ik geen
problemen heb met nieuwe kerkliederen
of gezangen. Menig lied (niet alle) uit
het LIEDBOEK VAN DE KERKEN ervaar ik
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persoonlijk als een verrijkende toevoe
ging in onze erediensten. Al besef ik dat
niet elke lezer van ons blad mij dat zal
nazeggen. Desondanks wil bij mij het
echte enthousiasme over deze nieuwe
bundel nog niet echt doorbreken. Aller
eerst neemt het aantal nieuwe kerkliede
ren aanzienlijk toe. Ik weet het, de GS
van Zuidhorn heeft gewezen op de blij
vende prioriteit van de psalmen. Maar
wat komt daarvan in de praktijk terecht,
wanneer 150 psalmen het moeten opne
men tegen inmiddels 117 + 90 liederen?
Al eerder heb ik in deze rubriek aange
drongen op matiging van het aantal.
Graag doe ik het hier opnieuw. Daarom
ben ik ook blij dat de GS Zuidhorn
voor wat betreft een verdere selectie uit
het Liedboek pas op de plaats heeft
gemaakt. Op dit moment gaat het nog
niet om een definitieve keuze, er zullen
heus nog wel liederen afvallen, die geen
plaats krijgen in de definitieve bundel.
Hopelijk is die definitieve bundel meer
in balans met het Psalmboek dan nu het
geval is.
In de nieuwe bundel hebben ook
enkele opwekkingsliederen een plek
�ekregen. Conform kerkelijk besluit, dat
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wel. En menig gemeentelid zal blij zijn,
dat hij ze eindelijk in de kerk kan zin
gen. Ik zal heus wel meezingen. Maar
wel met de tenen een beetje krom.
Zowel inhoudelijk als kerkmuzikaal
vind ik het opwekkingslied onder het
niveau van wat een kerklied heeft te
zijn. Il< hoop dat hierover het laatste
woord nog niet gezegd is. Graag hoor
ik (meer) ter zake deskundigen hierover.
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PKN
Wanneer dit blad verschijnt, is de
12• december gepasseerd. De datum,
waarop door de deelnemende kerken
een definitief besluit moet worden
genomen over het samengaan in de Pro
testantse Kerk Nederland. Ik waag mij
niet aan toekomstprofetieën. Maar het
moet toch wel erg raar lopen, wil deze
vereniging niet doorgaan. Zo er al pro
blemen komen, dan niet vanuit de
synodaal-Gereformeerde Kerken. Daar
is 90% van de plaatselijke kerken vóór,
bleek uit een vertrouwelijke inventarisa
tie waarover het dagblad TROUW (van
14 november 2003) bleek te beschik
ken. In het ongunstigste geval zou dit
percentage tot 84% kunnen terugzak
ken: nog een overweldigende meerder
heid.
Dat ligt binnen Nederlands her
vormde kring duidelijk anders. Her
vormd-gereformeerden hebben met de

komende vereniging de grootste moeite.
Al trekken daaruit niet allen dezelfde
consequentie. Vindt de vereniging
plaats, dan is de koers van het hoofdbe
stuur van de Gereformeerde Bond om
toch binnen de verenigde kerk te blijven.
Daar denkt het Comité tot behoud van
de Nederlandse Hervormde Kerk heel
anders over. De wederzijdse - en tegen
gestelde - standpunten kwamen nog eens
helder voor het voetlicht in het RD van
13 november, in het gesprek tussen
ds. H. van Ginkel, hoofdbestuurslid van
de GB en ds. L.W.Ch. Ruijgrok, voorzit
ter van het Comité. Een breuk binnen
hervormd-gereformeerde kring ligt bin
nen het verschiet.

Het is op dit moment niet te voor
spellen waarop de ontwikkelingen gaan
uitlopen. Ook al deel je de kerkelijke
standpunten niet, noch van het hoofd
bestuur van de GB noch van het
Comité, ook dan doet deze dreigende
breuklijn pijn. Een dergelijke verbrokke
ling betekent ook een verdere verzwak
king van het gereformeerde (tegen) ge
luid. Dat raakt ieder, die de gerefor
meerde leer is toegedaan. We bidden om
kerkelijke eenheid van alle gerefor
meerde belijders in Nederland. Om
samen kerk te zijn, naar de norm van
Schrift en belijdenis.

Jaarbalans
Het einde van het jaar komt in

Vandaar deze jaarbalans op hoofd

zicht. Met in menig blad het onver

zaken. Waarbij ik geen volledigheid

mijdelijke jaaroverzicht. Van der

pretendeer.

gelijk nakaarten word ik altijd een
beetje moe. Weest u niet bang dat
ik u ermee ga vermoeien. Wel wil ik

Schrift

proberen met u een soort jaarba
lans op te maken. Welke thema's
hebben zich het afgelopen jaar in

Zie ik het goed, dan komt de discus
sie over de Schrift steeds meer op gang

ons kerkelijk leven geprofileerd?
Het heeft zin om dat op een rijtje
te zetten. Want deze thema's ver
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binnen de kring van gereformeerde
belijders. Binnen de Gereformeerde Ker
ken in Nederland ging het gesprek over
met name de bijdragen van drs. A.L.Th.
de Bruijne en drs. J .J .T. Doedens in
WOORD OP SCHRIFT ook in 2003 volop
door. Hoe divers er binnen de brede
gereformeerde gezindte en verdere
orthodoxe kringen over Schrift en
schriftgezag gedacht wordt, bleek uit de
serie, die het NO halverwege dit jaar
daaraan wijdde.

329

In mijn waarneming gaat de discus
sie zich toespitsen op wat we met een
deftig woord aanduiden als de

herme

neutiek. Tot dusver dachten we bij ' her
meneutiek' aan de spelregels voor de uit
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rapport in de omgang met de Schrift

wordt dan een verschansing in plaats

iets tweeslachtigs heeft, kan niet ont

van een levend getuigenis.' Tijssen pleit

kend worden.

voor een soepeler omgang met de belij

Ook het proefschrift van Maarten
Wisse, D E S CHRIFT TUSSEN IDENTITEIT

denis. Die verder gaat dan kritiek op
bepaalde formuleringen. Tijssen noemt

leg van de Schrift. Ik noteer een zekere

EN CREATIVITEIT, verdedigd aan de Uni

niet alleen de redeneergang in zondag 5

verbreding van het begrip: hermeneutiek

versiteit te Utrecht (RD van 12 novem

en 6 HC, maar ook de manier waarop

wordt"steeds meer de manier waarop we

ber 2003) stelt de hermeneutische kwes

de Dordtse Leerregels spreken over de

de Schrift benaderen en met de Schrift

tie aan de orde. Er is geen eenduidige

verkiezing van eeuwigheid en de wijze

schriftzin. Iedere lezer brengt zijn eigen

waarop die zich verhoudt tot de verkie

bagage mee en gebruikt zijn eigen lees
sleutels. Waarmee Wisse beslist niet de

zing in de tijd. 'Het wordt tijd dat de
belijdenis weer in de ruimte komt te

vraag: wat staat er nu precies in de

Schrift wil 'wegschrijven'. Alleen, God

staan, zodat zij opnieuw een levende rol

Schrift, wat wordt er bedoeld? Ook onze

vraagt van ons wel een rol in het lezen

kan gaan spelen in het kerkelijk gesprek

culturele en maatschappelijke context

en verwerken van de Schrift. En die rol

en in de harten van de gelovigen.'

krijgt een stem in het kapittel. Op
onversneden manier kwam dat aan het

is niet autonoom, want ons lezen van de
Schrift is gebonden aan regels. Als je

licht in het rapport dat verscheen binnen

het Nieuwe Testament leest met de

en 6 HC heeft ds. A. van der Sloot

Nederlands gereformeerde kring over 'de
vrouw in het regeer/leerambt'. Met de

vraag wat het zegt over de relatie tussen
God en Jezus, dan geeft dat grenzen

het NO van 17 november 2003. Toch -

uitleg van bijbelteksten redden we het

aan wat je daarover kunt zeggen.

en daarin verschil ik met ds. Van der

omgaan.
Dan gaat het niet meer alleen om de

niet. Hier mogen we ook onze eigen
situatie in rekening brengen. Het bleek

Over de redeneergang in zondag 5
behartigenswaardige dingen gezegd in

Sloot - is voor mij kritiek op een rede
Misschien vindt u het een discussie

neermethode van een ander soortelijk
gewicht dan kritische opmerkingen over

ten overvloede uit de manier waarop de

met een hoog theoriegehalte. Toch

Nederlands gereformeerde commissie

lopen hier directe lijnen naar de geloofs
en levenspraktijk. Denkt u maar aan 'de

de verkiezingsleer van de Dordtse Leer

inging op kritiek vanuit onze kerken.
Volgens het verslag in het NO (van 1 3

vrouw in het ambt' en de zaak van de

het belijden rechtstreeks in geding.

november 2003; zie ook het RD van 15

echtscheiding. Hier valt nog veel te den

regels. Bij dit laatste is de inhoud van

november 2003) vindt de Nederlands

ken en te spreken. Hoe kan de Schrift

gereformeerde commissie, dat de vrijge

voor haarzelf blijven spreken? Wat is de

den tegenover een formele juridische

maakt-gereformeerde deputaten te opti

plaats en inbreng van de lezer bij het

binding een vals dilemma. Met de

mistisch zijn over de mogelijkheid om

lezen van de Schrift? Voor mijn gevoel

Nederlands hervormde predikant ds. W

via de exegese van teksten precies te

staat dit punt voorlopig hoog op de dis

van Gorsel (die in het G EREFORMEERD

weten wat God wil. Volgens de commis

cussieagenda genoteerd.

WEEKBLAD inging op het pleidooi van

Ik acht de tegenstelling levend belij

sie wordt in werkelijkheid veel sterker

B. Plaisier voor een nieuwe belijdenis in

gekeken naar de context waarin

de toekomstige PKN) stel ik de vraag:

bepaalde teksten worden uitgelegd. In

Belijdenis

de reacties vanuit de GKV en de CGK
mist de commissie dan ook gevoeligheid

we kunnen de geloofsmatige en de for
mele binding aan de belijdenis toch niet

D e wijze van binding aan de gere

tegen elkaar uitspelen? (geciteerd via D E

'voor een wezenlijk aspect van ons rap

formeerde belijdenis is één van de ken

REFORMATIE van

port: het feit dat op talloze wijzen de

merkende verschillen tussen de Gerefor

Wat wij met de mond belijden en met

15 november 2003).

emancipatie van de vrouw onder ons zijn

meerde Kerken in Nederland en de

onze handtekening bekrachtigen, is toch

beslag heeft gekregen en de ingrijpende

Nederlands Gereformeerde Kerken.

wat wij met ons hart geloven? De for
mele binding is geen lege formaliteit.

vragen die hiermee samenhangen.'
Ik kan mij niet aan de indruk ont

Inmiddels wordt duidelijk dat ook bin
nen de Gereformeerde Kerken over deze

Het is - opnieuw in de woorden van

binding niet meer hetzelfde gedacht

W van Gorsel - de uitdrukking van ver

trekken dat ook in het rapport echt

wordt. Zie de Kroniek van vorige

bondenheid met wat de Here in zijn

scheiding, zoals het diende op de GS

maand. Zie nu ook het artikel van

Woord geopenbaard heeft. De binding

Zuidhorn en waarvan onlangs een meer

Frans Tijssen in het NO van 7 novem

aan de belijdenis. Daarin gaat het om de

toegankelijk versie verscheen (zie NO

ber 2003: 'De belijdenis als relikwie'. Ik

binding aan het Woord. Om de zin van
de Geest tegenover menselijke eigenzin

van 29 oktober 2003; zie ook het pers

citeer: 'Het paradoxale is dat de belijde

bericht van deputaten) , een verwante

nis veel aan praktische betekenis heeft

nigheid. Laten we het alstublieft niet

omgang met de Schrift een rol speelt.

ingeboet door de strakke binding, die in

met elkaar vergeten, wanneer dit debat
wordt voortgezet.

Zeker, op een gematigde manier. Maar

de gereformeerde gezindte lange tijd

toch. Behalve Christus' onderwijs speelt

gemeengoed is geweest. Een zinsnede in

de culturele context een rol, waarin wij

het ondertekeningsformulier, dat "de

dat onderwijs moeten toepassen, zoals
Paulus dat in 1 Korintiërs 7 vanuit zijn

leer van de drie formulieren in alle delen
geheel met Gods Woord overeenstemt",

situatie doet. Het dagblad TROUW (van

kan de bezinning erop helemaal dood

1 november 2003) was niet aardig en

slaan. Wie uit vrees voor aantasting van

ook niet helemaal fair, toen men het

de belijdenis de binding daaraan juri

verschillende manieren voor het voet

deputatenrapport 'een merkwaardig,

disch wil dichttimmeren, holt haar

licht. De discussie over het verschijnsel

hybride geval' noemde. Maar dat het

gezag op den duur uit. De belijdenis

'jeugdkerk' ging verder. Op een heel

Kerk
Hoe zijn we kerk van Christus? Ook
die vraag kwam het afgelopen jaar op
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andere manier kwam de zaak van het
kerk-zijn aan de orde in kringen rond
het blad REFORMANDA. Het blad is

1
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/

inmiddels de spreekbuis geworden van
degenen die zijn overgegaan tot een
nieuwe vrijmaking. Om (gereformeerde)
kerk te blijven, zoals zij het zeggen.
Tussen de jeugdkerk enerzijds en de
nieuwe vrijgemaakte kerken van dr. P.
van Gurp en dr. S. de Marie lijkt een
verschil van vele lichtjaren te zijn. Kijk
je naar inhoudelijke idealen, dan is dat
ook stellig het geval. En toch is er een
merkwaardige verbindingslijn tussen
deze twee uitersten. In beide gevallen is
er een trendbreuk met kerkelijk denken.
De jeugdkerk met zijn eigen publiek,
eigen aanpak en eigen sfeer is typisch
een exponent van

individualistisch den

ken. Het uitgangspunt is de behoefte
van de eigen doel- en deelgroep. In
plaats van dat men denkt vanuit de
gezamenlijkheid van de kerk. Eenzelfde
individualisme bespeur ik bij de nieuwe
vrijmakingsbeweging. 0 ja, men heeft
de mond vol over de kerk. Maar men
vergeet dat de christelijke kerk geen club
van gelijkgezinden is, geen groep van
mensen met dezelfde mening, maar van
mensen die samen hetzelfde

geloofdelen.

De trieste vergissing is dat men eigen
(vermeend) gelijk en eigen mening ver
absoluteert. Deel j e die mening niet,
dan acht men de eenheid in geloof ver
broken. Zo stekeblind kan het individu

ik deze kroniek schrijf, nog een vervolg

Allereerst de twee artikelen van de

alisme een mens maken!

artikel van ds. De Vries komen. Daarom

Nederlands gereformeerde predikant

volsta ik op dit moment met de kritische

ds. Dick Westerkamp (NO van 5 en 6

vraag: moeten wij bij het avondmaal

november 2003), waarin hij een brug
probeert te slaan tussen gereformeerd

de Here. In een gemeenschap, waarin je

denken vanuit het vrome individu, of
moeten wij denken vanuit de gemeente,

het misschien niet in alles met elkaar

die het avondmaal viert en in de tucht

beweging. Waarbij niet alleen te denken

eens bent. Maar waar je wel samen één

daarbij ook de wacht betrekt? Ons

is aan spreken in tongen e.d., maar ook
aan 'bidden in de Geest' en het in stilte

Maar denken vanuit de kerk is den
ken vanuit het samengebracht-zijn door

zijn en de idealen van de charismatische

bent in het geloof. Wordt die eenheid

samen eten van het ene brood tekent

verbroken door de dwang van dwaalleer,

ons toch als lichaam van Christus? Ook

luisteren naar de taal van de Geest.

pas dan is een breuk geoorloofd. Niet

de kerk blijkt een blijvend gesprekson

Charismatisch is openstaan voor de

eerder. Loop niet weg voor wat geza

derwerp te zijn!

Geest. Is bidden om meer van de Geest.

Charismata

gereformeerd commentaar op Wester

menlijke verantwoordelijkheid is. Ook
als je moet lijden aan de kerk. Er zijn
dingen binnen de kerken, die zorg

kamps artikelen (NO van 8 november

geven, ik heb dat al vaker geschreven.
Maar daarom haak je nog niet af. Niet

P.A. Bergwerff schreef een nuchter

Er is het afgelopen jaar een merk

2003). Westerkamp beroept zich ten
onrechte op de gereformeerde traditie.

mijn kerkelijke vreugde staat voorop,

waardige aandacht aan de oppervlakte

maar mijn kerkelijke verantwoordelijk

gekomen voor de zogenaamde gaven van

Bij hem wordt geestelijke groei niet ver

heid.

de Geest ('charismata'). Zeg maar de

bonden met groeien in kennis van en

gaven van tongentaal en profetie. Onge

liefde tot de Here en zijn Woord, maar

twijfeld heeft deze belangstelling onder

met de mate waarin men op charismati

Vries aanzwengelt in D E REFORMATIE

gronds al langere tijd geleefd. Dit jaar

sche wijze vervuld wordt met de Geest.

van 15 november 2003 over een opener

werd deze manifest. Denkt u aan het

Haarscherp geeft Bergwerff aan, hoe

avondmaal, lijkt mij de kerkvraag een

congres in Zwolle: 'Meer van de Geest'.

drijverig het charismatisch ideaal is.

rol te spelen. Het ontbreekt me hier aan

En hebt u de laatste weken het NO bij

Hier geldt in de kern niet: 'Mijn genade

Ook in de discussie, die ds. K. de

de ruimte om er breed op in te gaan.

gehouden, dan hebt u de discussie over

is u genoeg', maar: er moet verlangen

Bovendien moet er op het moment dat

de gaven van de Geest kunnen volgen.

zijn naar meer. Waarbij mensen uitein-
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delijk op zichzelf worden teruggewor
pen.
Bergwerffs commentaar leverde een

1
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wie God dieper willen aanbidden. Ook

drijven van demonen? Wat dat betreft is

gereformeerde christenen moeten min

iemand als de Nederlands hervormde dr.

stens overwegen of het spreken in ton -

reeks voorspelbare ' ingezonden stukken'

gen niet een mooie gave is, die de Geest

M.J. Paul meer consequent. Hij gaf dan
ook een lovende bespreking van het

op. Ook ds. Westerkamp reageerde (ND

ook nu nog wil uitdelen, met als doel

boek van W.J. Ouweneel, GENEEST DE

van 15 november 2003). Maar zonder

Jezus Christus te verheerlijken (ND van

ZIEKEN! (RD van

Bergwerffs stellingname werkelijk te

17 oktober 2003). In de

Terecht leverde de Nederlands gerefor

GEREFOR

29 oktober 2003).

weerléggen. In een nader commentaar

MEERDE KERKBODE GRONINGEN FRIES

legde Bergwerff de vinger bij wat naar

LAND DRENTHE (van

mijn inzicht de kern van de zaak raakt.
De Geest is niet los verkrijgbaar, maar is

komt ds. Gert Hutten zijn lezers vertel
len dat in de traditionele kerken de

van 1 1 oktober 2003. Terwijl Smouter
anderzijds open blijkt te staan voor het

de Geest van het

Geest te weinig ruimte krijgt. En dat we

charismatisch gedachtegoed (ND van

Woord! Daar begint de

meerde predikant ds. W. Smouter ingrij
pende kritiek op dit boek in het ND

17 oktober 2003)

werkelijke vernieuwing: bij het luisteren

over de bijzondere gaven van de Geest

18 november 2003). Waar leg je nu pre

naar het Woord van de Geest! Vanuit

maar niet langer als 'startversterkers'

cies de grens?

dat bijbels standpunt hebben de refor

moeten spreken. In het nummer van 31

matoren al in hun tijd gekozen tegen

oktober 2003 doet ds. Jan Willem Roo

Ook dit thema verhuist mee naar

het spiritualisme, waarin - al is het met

senbrand daar nog een schepje bovenop.

2004. Hier zullen de Gereformeerde

integere bedoelingen - het werk van de

Tongentaal en profetieën zijn ook nu

Geest steeds een zekere zelfstandigheid

nog gaven om naar te streven.

Kerken uiterst alert moeten blijven. Er
staan grote belangen op het spel. Waar

krijgt.

de verhouding Woord en Geest wordt
Het zit - geloof ik - een beetje in de

Hoe nodig het is om hierbij de vin
ger te leggen, blijkt telkens weer. Een

lucht. Wel vraagt een mens zich af: is

scheefgetrokken, komt uiteindelijk het
gereformeerd-zijn als zodanig in geding!

men niet een beetje selectief als het gaat

gereformeerd predikant (dr. Jos Douma)

om de bijzondere gaven van de Geest?

schrijft een positieve bespreking van een
boek waarin de tongentaal wordt aange

Waarom wel wveel aandacht voor ton
gentaal en profetie, en niet evenzeer

prezen als een prachtige hulpbron voor

voor de gave van de genezing en het uit-

Afgesloten op 20 november 2003.

'Al les of niets'.
Was K. Schilder een
neoca lvin istisch
radical ist?
1 . Beperkte opzet

Aan dit artikel is de titel van de com

Erlangen was vergeven van het nazisme

plete bundel ontleend. Harincks betoog

en heel Duitsland van Adolf Hitler in

is heel in het kort zó samen te vatten:

de ban kwam, heeft Schilder - later de

In het vorig nummer van ons blad

K. Schilder verbleef voor dissertatie

vurige bestrijder van dit nazisme

heb ik in de rubriek 'Boek van de

studie gedurende langere perioden in

in
Nederland - volgens de opvatting van

maand' aandacht gevraagd voor

de jaren 1930-1933 aan de universiteit

Harinck weinig tot zeer weinig blijk

een bundel opstellen over K. Schil
der, onder redactie van prof. dr.

van Erlangen in Duitsland. Het was

ervan gegeven, dat hij door deze ont

de tijd van de stormachtige opkomst

wikkeling in Duitsland en in het kerke

G. Harinck verschenen onder de

van het Nationaal- Socialisme met de

titel ALLES OF NIETS. In het kort ben ik

'Machtsübernahme' door Hitler in het

lijk leven daar werkelijk was gegrepen.
De schrijver vraagt zich af, wat toch wel

toen de opstellen achtereenvolgens

jaar 1933 - let wel: in dezelfde tijd van

de reden kan zijn voor deze door hem in

langs gegaan behalve één, na melijk

Schilders promotie tot doctor in de filo

kaart gebrachte situatie. Hij geeft

de brede verhandeling van de redac
teur zelf onder de titel 'Een bleke

sofie! Maar hoewel de universiteit van

(p. 1 16 - 1 17) drie redenen op:
Ten eerste: Schilder had slechts

werkelijkheid. Duitsland en Schilder

Thema

in 1 933' (p. 79-126).

geringe belangstelling voor de politieke

J. Kamphuis

praktijk. Hij had feitelijk alleen oog voor
het beginsel van christelijke politiek.

-

-

--=-- -

-

-

-

-

-

--

-

-
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Vervolgens: in Erlangen verkeerde
hij in een kennissenkring waar onder
protestantse Duitsers wijdverbreide nati
onalistische en antisocialistisch-commu
nistische sentimenten heersten.
Maar de derde reden is beslissend:
Schilder had zeer zeker een grote gevoe
ligheid voor de cultuurcrisis. Die bete
kende in de eerste decennia van de
twintigste eeuw voor de Europese en
westerse wereld een diepe breuk met het
verleden, maar die culturele sensibiliteit
kreeg bij de persoonlijkheid en het
karakter van Schilder een heel eigen uit
werking.
'Vanwege de ernst van de cultuurcri
sis stond alles bij Schilder op haren en
snaren: het was alles of niets.' Dit is
voor Harinck het beslissende bij Schil
der: altijd weer en altijd even sterk het
hyperantithetische: alles ofniets.
Iets eerder heet het al: 'Schilders
beginseldenken was niet het geschikte
instrumentarium om een aardverschui
ving in het politieke landschap (cursive
ring van Harinck) te registreren. Met
uitzondering van christelijke politici in
Nederland waren voor hem alle andere
stromingen lood om oud ijzer. Ook hier
gold wat hem betreft: alles of niets' (p.
105). En nog iets eerder: 'De christelijke
levensovertuiging was alles, de rest niets'
(p. 102). Daarom bleef de Duitse wereld
van 1933 voor deze alles-of-niets theo
loog een 'bleke werkelijkheid'.
Aan deze stellingen ontleent de bun
del de titel.
Want Schilder zelf heeft immers een
boek met schriftoverdenkingen onder
deze titel, en dus met dezelfde strek
king, willen uitgeven. En al is van de
publicatie niets gekomen, die titelkeuze
is voor zijn theologie en zijn persoon
bepalend: 'de gestelde keuze' - zo ein
digt het redactionele Ten Geleide van de
bundel - 'is tevens kenmerkend voor de
theologie en levenshouding van deze
boeiende figuur en daarom passend voor
een bundel over zijn persoon en werk.'
Tegen de achtergrond van de hierbo
ven gegeven citaten suggereert de titel
van de bundel duidelijk: Schilder was
een theologische radicalist met weinig of
geen oog voor de ingewikkelde realiteit
elders.
Nu ligt het niet in mijn bedoeling
heel het artikel van Harinck in bespre
king te nemen. Ik vind het een innova
tief en moedig werkstuk, waarbij even
wel ook nogal heel wat kritische vragen
te stellen zouden zijn. Ik heb echter voor
het moment een veel bescheidener doel
stelling. Mijn vraag is: doet deze type-

1

ring van Schilder als 'alles-of-niets' the
oloog hem recht? En dan gaat het mij
foch eigenlijk nog niet eens zozeer over
Schilder zelf. De vraag is voor mij veel
meer: versluiert deze 'alles-of-niets'
interpretatie de boodschap die Schilder
onder deze titel bracht, niet? Is die
boodschap niet zó waardevol voor van
daag en voor de prediking van vandaag,
dat het de moeite loont om hier góed te
lezen? De man is het waard. De bood
schap nog meer! We hebben mijns
inziens namelijk niet met principieel
radicalisme te maken, maar met een
radicale Christusprediking.

2 . Wat bedoelt Schilder

niet met het 'alles of
niets'?

Het valt op dat Harinck het 'alles of
niets' zonder enige verdere explicatie
hanteert. Het lijkt wel alsof hier verder
onderzoek naar betekenis en nadere
invulling geen noodzaak is. Toch had
het slot van het Woord vooraf dat Schil
der aan de voorgenomen publicatie in
1948 meegaf, hier al voorzichtig moeten
maken. We lezen daar van zijn hand:
'Eens heeft schrijver dezes iemand in
openbare vergadering horen zeggen:
''Alles of niets, ik weet niet of die spreuk
wel zo gereformeerd is? " Toen dacht hij :
't Is maar de vraag, hoe men ze uitlegt.'
(SCHRIFTOVERDENKINGEN 2, Goes 1957,
p. 92).1 Het is duidelijk, dat de spreuk
op zichzelfgenomen wel vragen kan
oproepen: wat is de bedoeling van deze
antithetische spreuk? Daarover nu eerst
zowel in negatieve als in positieve zin.

2 . 1 . 'Alles of niets' -

geen abstractie

In een korte overdenking over de
tekst Marcus 3:35: 'Want zo wie de wil
van God doet, die is mijn broeder, en
mijn zuster, en moeder', waarschuwt
Schilder ervoor van het 'alles-of-niets'
een abstractie te maken. Dan ontstaat er
maar zo een volstrekt onnodig én onge
oorloofd conflict en zelfs een oorlog,
bijvoorbeeld: de éne groep (het éne
'leger', zegt Schilder) treedt op voor het
ideaal van de éne heilige kerk, maar ver
geet daarbij het gebod van de gemeen
schap, verwaarloost de eenheidsgedachte,
draaft door voor... een abstractie. Maar
het andere 'leger' zet zich voor de één-
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heid in, de drang daartoe, verwaarloost
de gehoorza,amheidsgedachte en draaft
steeds weer door, weer voor een abstrac
tie (p. 127). En verder: 'Daar is een
"broederlijkheid", die niet meer in de
eerste plaats vraagt naar gehoorzaam
heid. Maar déze " broederlijkheid" . . .
sticht de kerk niet, maar zij vormt een
club.'
Maar anderzijds: 'er zijn er óók die
àl maar door hun inzicht omtrent de
heiligheid der kerk naar voren schuiven;
zij gaan voor hun eigen uitlegging van
den maatstaf van de heiligheid der kerk
door het vuur en spitsen al meer hun
menselijk-gemáákte tegenstellingen toe
. . .. Zo lopen zij wél warm voor hun
eigen persoonlijke opvattingen, maar
hun gemeenschapskringetje wordt straks
óók een sekte, ook een clubje' (p. 128).
'Alles of niets' - geen abstractie!
Als voor vandaag geschreven!

2.2. 'Alles of niets'

- geen 'los gezegde',
geen aforisme
In een overweging bij Matteüs
17:25-27 (Christus zegt tegen Petrus: de
zonen zijn wel vrij van het betalen van
belasting, toch zullen we aan de tempel
ambtenaren wel geven wat ze van ons
vragen om hun geen aanstoot te geven)
merkt Schilder op: Christus drijft die
éne waarheid 'de zoon is vrij' niet voor
barig dóór. Hij maakt van zijn vrijheid
geen incidenteel gebruik. 'Dan zou die
uitspraak: "Ik ben vrij, dus ben Ik ook
belastingvrij", een aforisme zijn, dat is:
een losse uitspraak, die niet het verband
met héél de Schrift, met héél de wet, en
héél het evangelie duidelijk laat zien.
Dan staat dat éne aforisme niet in het
grote verband van kruis, vloek, vernede
ring, opstanding, loon, verhoging.'
Daarom geen 'aanstoot' geven aan die
tempelambtenaren. 'Christus predikt
wel de waarheid, maar nooit aforistisch.'
M.a.w. : pas op voor een onberaden 'alles
of niets'.
En dan de 'toepassing': 'Het afo
risme is funest: dàt is het nog. Elk debat
moet in Gods huis tot zijn eigenlijke
kern herleid worden. Zolang men niet
élk vraagstuk tot het kruis, en de
opstanding van den Gekruisigde gaat
herleiden, dan slaat men, of dan zegent
men. Maar, hoe het zij, men slaat dan in
de lucht, of men zegent niet naar het
gdoof. Want ook voor de verkondiging,
en voor de profetie, geldt de regel: alles

1
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die buiten de aandacht van het verbond
in een verscholen hoekje straks ver
kwijnt' (p. 262). 'Hagar neemt niets,
wanneer zij niet àlles krijgt. . . . Ongelo
vig zijn maakt antisociaal. Maar het
geloof brengt ons ook in verband met de
mensen onderling weer op onze plaats'
(p. 263).
Hier is het tegendeel van: als het niet
'alles' is, dan is alles niets waard: lood
om oud ijzer!

3. 'Alles óf niets';

Gods geméénte wordt
gewaarschuwd: het
gaat bij de Middelaar
de weg op van eeuwig
leven of á nders is er de
doodsweg

Hagar

of niets. Zó is de beschikking van dien
God, die ons, zijn christenen, niet door
stomme aforismen, maar door de
levende verkondiging van zijn Woord
wil onderwezen hebben. Niet door
woorden, maar door het Woord'
(p. 131).
Hier komt al duidelijk de inhoud
van Schilders roepstem in het 'alles of
niets' naar voren: bij de Gekruiste, die is
opgestaan, bij zijn Evangelie, het vólle
Evangelie, valt tenslotte de grote beslis
sing.

2.3 'Alles of niets'

geen vleselijk misbruik
Schilder waarschuwt daarom elders,
namelijk in twee schrifcoverdenkingen

over Hagar, Sara's dienstmaagd, die uit
de gemeenschap van Abraham weg
vlucht, de woestijn in met haar zoon
Ismaël, voor een vleselijk, een ongod
vruchtig gebruik van het 'alles of niets'.
Als Hagar vlucht en weigert in de tent
van Abraham vernederd te worden, dan
drijft haar dat vleselijk gebruik in fana
tisme: 'Groot of dood. Abrahams rijk
dom of anders desnoods de armoede van
de woestijn. Alles of niets. Die eigen
machtigheid was een zonde' (p. 258).
Maar God stuurt haar terug en roept
haar van haar exclusivisme weg: 'Dat
kind zal niet voor niets verwekt zijn. De
regel: alles of niets, is niet die regel dien
God naar deze uitlegging van Hagar
erkent, want dat kind wordt wel niet
alles, maar hij wordt toch veel. Hij
wordt wel geen patriarch in de lijn van
het verbond, maar toch ook geen paria

Nu overvalt m ij bij het verder schrij
ven van dit artikel wel enige verlegen
heid! Als ik de bedoeling van prof.
Schilder met zijn 'alles of niets'-spreuk
helemaal duidelijk zou moeten maken,
dan zou ik eigenlijk al zijn overdenkin
gen in samenvatting nu een plaats moe
ten geven. Maar dat kan de bedoeling
niet zijn! Daarom concentreren we ons
op de overdenking die hij onder de titel
'Alles of niets' ter inleiding van heel de
bundel gaf over het woord van Christus
uit Matteüs 13 : 12 : 'Wie heeft, die zal
gegeven worden en hij zal overvloedig
hebben; maar wie niet heeft, van dien
zal genomen worden ook wat hij heeft.'
Van daaruit dan nog een enkele opmer
king over wat elders in de bundel is te
lezen.
Schilder maakt eerst duidelijk dat dit
woord uit Matteüs 13 maar geen inci
dentele spreuk van de Heiland is
geweest, bijvoorbeeld alléén met het oog
op wie onder de joden ongelovig tegen
over Hem stonden en dus in gelijkenissen
werden aangesproken, zonder dat zij
daarbij de uitleg kregen die aan de leer
lingen werd gegeven. Nee, ook tot de
leerlingen zelf spreekt Christus het
woord van het gezegende 'hebben' én
het verschrikkelijke 'niet hebben' (Luc.
8 : 18), en nog weer aan het einde van de
gelijkenis van de ponden (Luc. 19:26).
Het is geen spreuk van 'algemene' anti
these, maar een woord binnen de ver
bondsgemeente gesproken tot zijn volge
lingen. Zij krijgen te maken met de
woorden van de zegen én van de vloek
in Gods verbond! En eerst in het ver
lengde van deze concrete aanspraak zijn
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er gevolgtrekkingen te maken in de
richting van het spreken over 'de anti
these', bijvoorbeeld in de politiek.
Schilder stelt dan tegenover elkaar
dat wat wij ervaren van onze aardse en
tijdelijke goederen. Daar geldt: 'die
heeft, die verliest wel weer wat, en die
niet hëeft, krijgt straks wel wat. Alles is
daar in verschuiving' (p. 95). Maar ten
aanzien van 'het oneindige leven en de
eeuwige goederen' staat het anders. Wie
'het werkelijke eeuwige leven niet heeft,
die verliest straks alles'. 'Maar wie heeft,
wie het eeuwige leven heeft, dien wordt
gegeven. Hij groeit in genade, en dies in
deugden bij God. Hij ontvangt - want
er is een heilsorde - uit wedergeboorte,
geloof en bekering, heiligmaking, goede
werken, heerlijkmaking, eeuwige zalig
heid, koninklijken overvloed' (p. 95v).
En dan de indringende waarschu
wing: 'elke dag brengt u naar uw vol
strekt àlles, Of een volstrekt niets. Zó
veel betekenen dágen. En de kracht, die
het leven behéérst, die komt van boven.
Ze komt met dit recht van God.'
Zó geldt de spreuk 'alles ofniets': hier
is voor wie hoort, 'uitzicht op Golgotha'.
Er is alles: 'de hemel wenkt, àlles. Met
Christus gekruist, tot niets geworden;
met Hem opgewekt, tot alles geroepen.'
En dat Golgotha, de Heiland van
Golgotha beheerst héél het vervolg. Men
kan het nalezen in de overdenking over
Genesis 15 :9, 10 (p. 99): 'Ach, Golgo
tha.' En die over Genesis 15 : 1 1 (p. 101)
en over Genesis 15 :17, met dat heerlijke
slot: 'De bloedstraat is betreden, vol
strekte troost van het verbond. Ach,
Golgotha!' (p. 102).
Zo gaf Schilder, de prediker, leiding
aan de zielen, weer met indringende
waarschuwing tegen absolutisme. Bij
voorbeeld in de overdenking over Deu
teronomium 25:4: 'Een os zult gij niet
muilbanden, als hij dorst.' De drijver
van het beest mag in Gods verbond niet
absolutistisch worden (p. 138), want 'de
harde plicht is (bij Gods volk) nooit
geabstraheerd van de zachtmoedige
genade' (p. 1 37).
Ja, deze prediker gaf onder de span
ning van het 'alles of niets' in grote teer
heid leiding aan het geestelijk leven van
Gods volk! Zelf hoorde ik hem eens pre
ken over Hooglied 5:6: 'Ik deed mijn
geliefde open, maar mijn geliefde was
weg, verdwenen! Mijn ziel bezwijmde,
toen hij sprak, ik zocht hem, maar vond
hem niet, ik riep hem, maar hij ant
woordde mij niet.' Een preek over het
indringende, maar ook vaak vergeten
thema van de 'geestelijke verlating'. Men
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Golgota, schilderij van Edvard Munch

kan de inhoud daarvan vinden in de
bundel SCHRIFTOVERDENKINGEN over
'alles of niets' (p. 1 19v en ook p. 122v).
Ik wist tóen al bij het horen van de
preek en weet het nu nog wel, dat achter
deze verkondiging theologische discus
sies liggen en allerlei theologische the
ma's en namen zijn te noemen. Maar dat
is bij Schilder doorgloeid door de liefde
voor de gemeente, het vurig verlangen
haar, die gemeente, te leiden in haar
omgang met haar God. Laten we nóg
luisteren: 'Wanneer verlaat God ons in
het verbond? Slechts als wij Hem verla
ten' (p. 120). En verder: 'Men kan over
het Hooglied op verschillende wijzen
denken. Maar niemand zal ontkennen,
dat in deze doorlopende gelijkenis de
Geest der liefde spreekt over zich en over
haar historiën.' Ook de 'geestelijke verla
ting' gaat niet om buiten Gods bestuur.
We mogen en kunnen Hem er niet bui
ten houden, als we moeten klagen over
geestelijke dorheid, maar: omzelfeven
min. Dan klagen we onszelf aan en
nimmer God, die ons weer aannemen
zal, ook voor ons eigen bewustzijn,
'zodra de aanklacht tegen omzelfgespro
ken is in de oren van God' (p. 121).

4. Een slotwoord
Natuurlijk, professor Harinck kent
deze Schilder net zo goed als ik, al is hij
van een latere generatie. We weten ons
beiden hartelijk verbonden aan deze pre
diker en verplicht aan zijn gedachtenis.
Hij heeft de moed getoond in alle open
heid kritische vragen te stellen. Ik deed
het op mijn beurt ook reeds, tot in het

afscheidscollege uit 1987 over 'het Lam
in het nieuwe Jeruzalem'. Maar daarom,
in deze openheid én verbondenheid stel
ik in diepe overtuiging, dat wij allemaal
en al onze predikers erbij gebaat zouden
zijn om dit 'alles of niets' steeds voor
ogen te houden.
Het is dit 'alles of niets', dat het
scherpe wapen is tegen alle vanzelfspre
kendheidsgeloof, te�en alle 'verbondsau
tomatisme'. Want het leert ons dat in
het verbond geen automatisme heerst,
maar dat we met de lévende God te
doen hebben, die in zijn Zoon eeuwig
leven schenkt �n buiten het geloof in de
Zoon om de eeuwige dood naar heilig
recht beschikt en de dreiging daarvan
vandaag doet horen. Dit alles, opdat wij
zullen vluchten tot de Zoon van zijn
eeuwige liefde en opdat wij delen zullen
in weldaad op weldaad, tot we zullen
gaan in eeuwige zaligheid. Hoe heeft de
prediking deze diepe klanken nodig.
Hoe dreigt er niet een matheid over ons
te komen, als het 'alles of niets' plaats
maakt voor gladde preekjes, wellicht wel
aardig 'orthodox', maar zonder de klem
van Gods verbond.
Toen Sybrand Strauss in 1982 zijn
dissertatie ALLES OF NIKS, K. SCHILDER
OOR DIE VERBOND_had gepubliceerd (ik
mis die publicatie bij Harincks litera
tuur), schreef C. Graafland (THEOL.
REFORMATA, juni 1983), dat hij getroffen
was 'door de evenwichtigheid in Schil
ders verbondsdenken . . .. De veronder
stelling van een bij Schilder aanwezig
zijnd verbondsautomatisme is door deze
studie wel overtuigend weersproken.' Zo
is het!
Maar nu is duidelijk voor wie het
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'alles of niets' van Schilder op zich in
laat werken, dat we hier werkelijk niet
hebben te doen met 'de probleemstelling
van het neocalvinisme' of met 'de anti
these van Kuyper', zoals Harinck stelt
(ALLES OF NIETS, p. 104,1 17). Schilder
schaamde zich niet voor wat hij herhaal
delijk"noemde 'de traditie van Groen
van Prinsterer en Kuyper'. Maar vanuit
de achtergrond van zijn 'alles of niets' is
er al vroeg in zijn ontwikkeling een dui
delijke distantie te ontdekken tot het
denken bij A. Kuyper. Kuyper rede
neerde vanuit de wedergeboorte, maar
Schilder vanuit de openbaring en het
geloof dan wel het afwijzen in ongeloof.
Niet dat de wedergeboorte of de nood
zakelijkheid daarvan door Schilder zou
worden ontkend, maar zijn antithetisch
denken staat in een heel andere context
dan bij Kuyper en vindt veel meer aan
sluiting bij Groen van Prinsterer met
zijn ONGELOOF EN REVOLUTIE. 2
Nog op de eigen dag van zijn pro
motie in Erlangen, 3 maart 1933, publi
ceert hij in zijn blad DE REFORM ATIE een
recensie van prof. dr. D.H.Th. Vollen
hovens rectorale oratie over DE NOODZA
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met prof. Harinck slechts een detail.
Wat heeft overigens Schilder in dat
laatste jaar in Erlangen gezwoegd: de
dissertatie móest klaar komen. En
ondertussen vanuit het verre Erlangen
iedere week in DE REFORM ATIE de ver
zorging zowel van de rubrieken 'Kerke
lijk Leven' als 'Persschouw', alsook
boekbesprekingen, zoals er hier een is
vermeld.
Maar dit helemaal ter zijde! Ik zie
Schilder met zijn 'alles-of-niets' predi
king niet op de lijn van het radicalisme
van het neocalvinisme, wat dat ook
moge zijn. Hij is in het stellen van deze
antithese een van de grote vertegen
woordigers van de gereformeerde predi
kers uit vele eeuwen, die hun hoorders
met het Evangelie van de Christus rie
pen tot eeuwig leven en daarom wisten
te móeten spreken over de dreiging van
eeuwige ondergang buiten de Christus

-

'Ach Golgotha'.

dialectische theologie) er zich veel op toegelegd ook
'onschuldig' lijkende uitspraken en uiteenzettingen

vanuit die grondgedachte te ontmaskeren en af te
wijzen. Hier is bij hem een andere benaderingswijze
dan bij Groen. Maar daar staan andere dingen naast.
Ik noem een enkele (en de greep is willekeurig!).

P. Veldhuizen wijst in zijn dissertatie GOD EN MENS
ONDERWEG. HOOFDMOMENTEN UIT DE THEOLOGISCHE
GESCHIEDBESCHOUWING VAN l<LAAs SCHILDER, Leiden

1 995, terecht op de grote waardering van Schilder
voor prof. lz. van Dijk, de 'ethische' theoloog uit
Groningen. Maar dat speelde in Schilders 'appreciatie
van Van Dijk geen rol' (p. 3 1 ) . Veldhuizen noemt Van
Dijk voor Schilder zelfs een gids op het terrein van
dichters en denkers! Vervolgens: Schilder wist maar
al te goed, dat dr. J. Eijkman in samenwerking met
anderen vanuit de theologie van K. Barth scherp het
denken en spreken vanuit de antirevolutionaire en
gereformeerde beginselen had afgewezen. Maar toen
Eijkman in de eerste tijd van de Duitse bezetting en
van het oprukkend nazisme, dat alle christelijke werk,
ook jeugdwerk 'gelijk wilde schakelen', een brochure
dáártegen publiceerde onder de titel WIJ BOUWEN
VERDER, MAAR OP WELKEN GRONDSLAG?' toen wcht

Schilder wel degelijk aansluiting bij Eijkman in dle

Noten:
1

In het vervolg wordt naar de publicatie in dit

onderdeel van de eerste serie VERZAMELDE WERKEN

vraagstelling: op welke grondsktg zullen wij bouwen?
(DE REFORMATIE, 16 augustus 1 940).
Tenslotte: het valt in Schilders dissertatie ZUR

KELIJKHEID EENER CHRISTELIJKE LOGICA.

alleen met paginanummer verwezen. Dit deel van de

BEGRIFFSGESCHICHTE DES 'PARADOXON op, dat hij in

Bij alle hartelijke instemming distanti
eert Schilder zich nadrukkelijk ervan,
dat Vollenhoven de wedergeboorte op de
wijze van Kuyper ter sprake brengt: '. . .
ik wil nfet de palingenesie {= de weder
geboorte, JK), maar de openbaring . . .
op den voorgrond stellen . . . . De vraag
of een denker wedergeboren is, ja dan
neen, komt dan voorts te pas in andere
verbanden' (DE REFORMATIE, 3 maart
1933, p. 171).
De vermelding van dit laatste citaat
is natuurlijk in het geheel van dit artikel
en van de vriendschappelijke discussie

Schriftoverdenkingen is bewerkt door prof.

de vergelijking tussen de oosterse en westerse mystiek

C. Veenhof.

zich ervoor hoedt die twee zonder meer gelijk te

2

stellen: 'Denn wer die christliche Mystilc verscehen

Harinck is van oordeel, dat het 'alles of niets'

so

van Schilder - en dit dan in de interpretatie die

wil! auch wenn sic noch

hij daaraan geeft - er gemakkelijk toe leidde dat

Scholarchen abgeirrt ist, der muss hinter allen ihren

weit vom Katheder der

verschillen tussen door hem afgewezen opvattingen

Worten über "Verschmelzung", "Einheit" u.s.w.

over het hoofd werden gezien, inconsequenties

doch immer noch die grosse Problemstellung des

daarbinnen niet als aanknopingspunten werden

Anselmuss suchen: Cur Deus homo?' (ondanks alle

begroet, specifieke historische omstandigheden niet

tenMns in de richting van de oosterse mystiek) is de

in rekening werden gebracht, en de eigen opvatting in

christelijk-westerse mystiek 'in ihren Methoden noch

elke omstandigheid steeds als enig mogelijk antwoord

nicht mit der Uebergegensätzlichkeit des Buddhismus

resteerde. Hee komt mij voor, dat hier een vrij sterke

oder anderer östlicher Religionen venöhnl (p. 292v).

vertekening plaacsvindc. Inderdaad heeft Schilder
bij afWijz.ing van de grondgedachte (bijv. van de

Nader Bekeken
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Een kerk van
chocola
Mijn vader was ba kker. En je zult

daar zouden we het heel de n ieuwe

terrorisme. Hoezeer blij kt dat op het

maa r i n deze tijd van het jaar zo'n

week doen. En van d e domi nee

terre i n van het geloof. We leven als

vader hebben. December is im mers de

verwachten we dat h ij het elk va n ons

kerken i n een tijd van verwa rri ng. We

maand van marsepein en su i kergoed,

aanreikt. Met een hapklare brok. H ij

behoeven d u idelij kheid, en een scherp
profiel van de kerk van de H ere Jezus.

boterstaaf en oliebollen. De wi n kel

moet het Eva ngelie bedienen. Zoals

stond vol met a l dat lekkers. Voor elk

we bed iend w i l len worden als we u it

Naar onszelf toe. Naar hen toe die

wat wils.

eten gaa n.

zich vrijmaakten. En ook denk i k aan

Voor de gelegenheid werd de

Eten. Met kerst gaat het vaak over

Sa men-op-weg gebeuren dat n u zijn

etalage extra sfeervol i ngericht.

eten. Het kerstd iner. Bu itensh uis of

beslag heeft gekregen. Waar is de
kerk, de kerk van de H ere Jezus?

wie i n nood zijn geraakt door het zg n.

Kerstversieri ngen. Maar, mij n vader

thu is, i n ieder geva l smakelijk en

was tegen een kerstboom, hij maa kte

i n een passende sfeer. In het l icht

een kerk. Een kerk van chocola.

van kaa rsen en de lampjes van de

Over die n i euwe kerk gesproken. De

Compleet met kleu rrijke raampjes,

kerstboom. Ik hoop natu u rl ij k dat

PKN. Met in haar bedienaars van

een l ichtje eri n en op het dak lag

velen naar de kerk gaan, om daar

het Eva ngelie als de sch rijver van de

het wit van de poedersui ker. Op de

te eten . En wel i n het l icht van de

bestse ller H et verhaal gaat.... Ook

eerste kerstdag had het kerkje i n de

l ampen waarmee de kerk op dat

dat project is voltooid. H et laatste

winkel d ienst gedaan en kwam het

feest is verlicht! I k denk daa rbij aan

deel va n deze 'herverte l l i n g ' va n de

in de huiskamer te staan. Maar dat

wat Johan nes zag i n Open ba ri ng

Bijbel is u it. En het verkoopt. Het

overleefde 't niet. We aten het kerkje

1 2 . Dat visioen van een vrouw die

gaat als een warm kerstbroodje over

baren zou. Deze vrouw is verlicht,

de toonba n k. I k weet n i et of u er

op.
Was mijn vader een - wat heet -

vertelt Johan nes. Ze is getooid met

ken n is va n hebt genomen. Dit l aatste

de l ichten van de hemel: de zon,

deel betreft Lucas. En de sch rijver

kerkist? Het was i mmers in de tijd

maan en sterren. Die vrouw - zoals u

schroomt n iet om te beginnen met

waarin onze kerken veel aandacht

weet - is zwa nger van het Kerstkind.

zijn eigenzi n n ige overtu iging dat

hadden voor de belijdenis over de

En zij staat - zoa ls bekend - voor de

Lucas zijn eerste lezer, Theofi lus,

kerk. Het wordt ons wel verweten.

gemeente, d e kerk.

heeft verzonnen. De Bijbel mag dan
wel waarlliZij n, maar n iet ech gebeurd.

Het ging toen a ltijd maar over de
kerk. De wa re kerk. Die aa ndacht

Laten we het dus met kerst over

l ij kt nu wat weg te zijn. Het is zelfs

de kerk hebben. I m mers, kerst zet

We behoeven d e ware kerk,

sti l rond dit onderwerp. Ze zeggen

haar i n het licht dat meer is dan de

het kersteva ngelie heus hee

dat in onze kerken d e aandacht is

verlichting van een boom. De kerk

meegemaa kt. En, ze is er! G

verschoven. Niet de kerk, maar het

mag gezien worden, vindt de hemel.

heeft haar met kerst in het li ht - het

kerklid krijgt de aandacht. En hij

Dat verdient ze. N iet om haarzelf,

l i cht va n de heme l ! - gezet.

wil ook de aandacht. Daarvoor gaat

n iet om haar leden, maar om haar

moet gezien worden. En laat ze de

hij naar de kerk, waar hij krijgt wat

Heer. Christus, die het heeft behaagd

vrijmoed ig heid hebben om z h te

hij wil hebben. De consument. En

om u it haar geboren te worden.

1resenteren. Zoals eens. We

prompt krijgen we n u het verwijt van

En H ij wil door haar ook bed iend

er nog. De kerk van a l l e tijde , die

consumptisme. Zijn we n iet een kerk

worden. Als brood van het l even voor

haar deuren heeft open staa , en

va n chocola geworden?

elk die in de kerk komt om te eten.

d zelf
ant ze

, ze is

binnen brandt een licht, het icht van
de Geest boven het geopend

Woord.

Die kerk mag voora l i n deze tijd

Laten we die kerk b i n nengaa

om te

ook zelf graag naar de kerk om te

gezien worden. Want we leven in een

consu meren.

consumeren. I k heb dat van de kerk

wereld waa r de mensen elkaa r bijten

Ik snap het verwijt, maar i k ga

geleerd. Daar worden we gevoed. De

en vereten. De mensheid verteert

kerk is iets voor het hongerende hart

zichzelf. Hoezeer bl ijkt dat u it het

en de dorstige ziel. Met haar teerkost

toenemend aa nta l aa nslagen va n

G. Zomer Jzn.
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Ontspan ning of
span nin9sveld?
Romantiek en
de Bijbel
Mag ik u eens wat vertellen? Bat
seba had als kind al speciaal een
oogje op de knappe David. Rachab
was meteen geïmponeerd door
Salmon, één van de verspieders die
zij in haar huis verborgen hield.

Wanneer Hij - i n zijn welbehagen mensen inschakelde, gebeurde dat altijd
in het grote kader van de Bijbel als
Woord van God. Het gaat niet om die
mensen, het gaat om het leren kennen
van God. In bijbelse romans ook?

Jeremia moest na zijn roeping tot
profeet het meisje van zijn dromen
laten schieten; daardoor viel zij in
handen van zijn wrede broer. Tamar
wilde niet met Juda's oudste zoon
trouwen, omdat hij bekend stond
om zijn wreedheid en arrogantie. De

Wat mag je van een bij
belse roman verwach
ten?

apostel Johannes is bijna getrouwd

In een artikel in het juninummer

geweest, en nog wel met Maria, de

2003 van STANDVASTIG, kwartaaluitgave

zus van Lazarus.

van de Gereformeerde Bijbelstichting,
gaat ds. Tj. de Jong hierop in onder de
titel 'Bijbels-historische romans terecht
populair?' Hij vindt de term 'bijbelse
romans' een onmogelijkheid, want Bij
bel en roman gaan niet samen. In zo'n
roman - over een bijbels gegeven waar
omheen vanuit de fantasie een verhaal
geweven wordt - kan gebruik gemaakt
zijn van informatie over allerlei aspecten
van de cultuur van die tijd. De Jong
denkt dat dat wel leerzaam kán zijn,
mits de auteur betrouwbaar werk wil
leveren en zich in de bijbelse cultuur
verdiept heeft. Hij trekt de vergelijking
met de kinderbijbel en de vertelling op
school.
Maar, zegt hij, 'het kan ook anders.
Op oppervlakkige wijze kunnen schijn
baar voorwerpen en omstandigheden
enz. gebruikt worden. Men wordt dan
op een verkeerd been gezet, ook wat
betreft de uiterlijke situaties waarin de
Bijbelse geschiedenissen plaatsvinden.'
Het onderwerp of de verhaalpersoon

Twijfel nu niet meteen aan uw bij
belkennis. Want deze feiten zult u niet
in uw Bijbel terug vinden. Ze zijn ont
sproten aan het brein van romanschrij
vers; het is dus pure fantasie en gebruikt
als romanstof. Een boek moet nu eenmaal pakkend beginnen en dan ook
blijven boeien. Wie een verhaal over een
persoon of een periode uit het verleden
gaat beschrijven, zal er niet onderuit
kunnen om uit zijn eigen verbeelding te
putten, wanneer hij die persoon of die
tijd wil laten leven. Een roman is fictie
en het succes ervan is voor een groot
deel gebaseerd op de beschrijving van de
karakters. Gevoelens en emoties zijn
daarbij belangrijk. Belangrijk is ook het
verband tussen de gebeurtenissen, want
dat houdt je - als het goed is - tot het
eind toe in spanning.
Begeef je je dan met het schrijven
en/of met het lezen van bijbelse romans
niet op een soort verboden terrein? De
Bijbel is immers geen handboek voor
geschiedenis, maar gaat over Gods grote
daden. Christus is - om zo te zeggen de Hoofdpersoon. Alle andere personen,
hoe belangrijk ze ook waren en hoeveel
invloed ze ook hadden in de loop van de
geschiedenis, ze zijn slechts bijfiguren.

Rondblik

MJ.A. Zwikstra
de Weger

worden dan wel aan de Bijbel ontleend,
maar de context wordt gefantaseerd. Zo
ontstaat een nieuw verhaal dat in feite
niets meer met de Bijbel te maken heeft.
De fictie, het verzonnene overheerst.
De Jong constateert hier een span
ningsveld. Hij ziet een groeiende sympa
thie voor de romanfiguren, en daar
heeft hij ook wel begrip voor. Maar, zo
meent hij, 'het gevaar is levensgroot
aanwezig dat de psychische en religieuze
gevoelens worden vermengd en aange
zien voor de ware religie des harten door
de Heilige Geest gewerkt; . . . ik mis dan
ook de werking des Geestes, . . . ik mis
ook pijnlijk Christus' plaatsvervangend
en verzoenend offer.' En hij is 'bang dat
velen het verschil met de Bijbel niet zien
en beleven'. Zijn conclusie is dan ook
duidelijk afkeurend: deze boeken moe
ten maar niet gelezen worden. Een bij
bels verhaal met een eigen achtergrond
is geen bijbels verhaal meer.
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den: VROUWEN VAN DE NIJL (Zoetermeer

het gemak - de term 'bijbelse romans'

2003) geeft Angela Hunt een boeiend

aanhouden, ook al is het dan in feite een
verlegenheidsuitdrukking voor dit genre

beeld van het leven van een prinses aan
het Egyptische hof (ze komt zelfs tot

fictie.

geloof - in het boek dan) en van dat van

Een roman vertelt een verhaal en als

een herderin in de Midjanitische woes

het goed is, zal dus ook in een roman

tijn. Tegelijk wordt Mozes zelf zo van

over eën bijbelse (of andere historische)

diverse kanten belicht.

persoon die mens vlees en bloed voor je
worden. Het kan niet anders of een
schrijver geeft daarbij zijn eigen inter

Iets minder enthousiast ben ik over
de vijf deeltjes over de vrouwen uit het

pretatie. Hoe waarheids- en bijbelge

geslachtsregister van de Here Jezus, die

trouw hij ook te werk gaat, zijn boek

Francine Rivers schreef (de uitgever is

blijft een geromantiseerd verhaal. Hij

Kok, Kampen) . Zij pretendeert trouw te

dringt dus als het ware zijn eigen visie

zijn gebleven aan de bijbelse boodschap,

op de karakters van de romanfiguren

maar maakt dat toch niet helemaal

aan zijn lezers op, en hij zal zaken moe
ten toevoegen. Een verhaal kan bijvoor

waar. Ze gebruikt veel fantasie. Maar
dat niet alleen. Ik heb ook moeite met
de opzet van deze boeken, waarover ze

beeld niet zonder dialogen en hoe men
met elkaar sprak, is niet letterlijk over

in de Introductie noteert: 'Deze vrou

geleverd.

wen waren niet volmaakt, maar
ondanks dat

had God hen nodig voor de

uitvoering van Zijn volmaakte plan. In

Voorbeelden

Zijn oneindige goedheid heeft Hij hen
ver gebruik maakte van wetenschappe
lijke werken. H ij heeft liever een roman

gebruikt om Christus, de Redder van de
wereld, voort te brengen' (cursivering

valt niet te ontkennen, en schrijvers voe

willen schrijven dan een wetenschappe

van mij, MZW). Dat God mensen

len dat natuurlijk ook aan. Ze geven

lijke verhandeling. Hij hoopt dat de

nodig heeft, is dat bijbels?

daar daarom meestal rekenschap van.

lezer 'geen moeite met zijn weergave van

De ene auteur veroorlooft zich wel meer

de spannende gebeurtenissen rond de

vrijheden dan de andere. Maar allen

verovering van Babylon' heeft en dat

hebben ze zich tot doel gesteld de

'iedere eventuele verwarring zal verdwij

dieboeken. Die bijbelstudies zijn op die

beschreven personen en de bijbelse situ

nen in het licht van het overkoepelende

bewuste bijbelse geschiedenis gebaseerd

atie dichter bij de lezers te brengen. De

thema van Gods absolute soevereiniteit'.

en toegespitst op de persoonlijke
geloofsontwikkeling van de lezer, aldus

Het spanningsveld dat De Jong ziet,

romanvorm is daarvoor heel geschikt.
Paul Maier ging heel nauwkeurig te

In dezelfde serie verscheen JOHAN

werk. Hij noemt zijn roman PILATUS

NES, door Ellen Gunderson Traylor. Zij

Bovendien besluiten de boeken met
bijbelstudies, waardoor ze behalve fictie
bijna het karakter krijgen van bijbelstu

de achterflap. Helaas zijn de meeste vra
gen en opdrachten erg op de mens

(Zoetermeer 2001) een 'historische

noemt het schrijven van een bijbels-his

gericht. Bij bijbelstudies mag je ver

roman op documentaire basis': zijn

torische roman 'een creatieve onderne

wachten dat Christus centraal staat,

boekfiguren zijn alle historisch, zijn
beschrijvingen zijn niet in strijd met

ming' en is van mening dat een auteur
die 'de Schriften eerbiedigt, op geen

levensgeschiedenis van de beschreven

bekende historische feiten, en waar hij er
niet aan ontkomt gebruik te maken van

willen komen'. Ze onderschat het

enkele manier daarmee in botsing zal

'bedachte geschiedenis', vult hij dat zo

gebruik van verbeeldingskracht niet,

geloofwaardig mogelijk in en verant

maar schrijft: 'A ls de karakters echter

woordt dat door middel van achter in

helder worden getekend, als de waarhe

het boek opgenomen 'Geschiedkundige

den van Gods Woord scherper in beeld

aantekeningen'. Zo te zien, is dat boek

komen, heeft de auteur iets van zijn

dus historisch behoorlijk betrouwbaar

bedoelingen kunnen realiseren.' Na deze

en mede omdat bijbellezers Pilatus

woorden vind ik het jammer dat deze

alleen maar kennen als degene die het

auteur toch het 'ze krijgen elkaar' haar

vonnis over Jezus moest vellen, is het

roman heeft binnengesleept. Het verhaal

boeiend te lezen wie hij nu eigenlijk

was zonder deze romantische elementen

was.

niet minder boeiend geweest.
Dat zo'n verbeelde geliefde toch een

Thorn Lemmons schreef een aantal

functie in het verhaal kan hebben, zie j e

romans over bijbelse figuren, zoals

bijvoorbeeld i n JEREMIA. Juist doordat

Daniël, Jeremia, Jabez en Lydia (uitge

deze profeet zijn werk met een vrouw

geven bij Groen te Heerenveen). Op de

aan zijn zijde niet had kunnen doen,

achterflap staat steeds dat het gaat om
een realistische en bijbelgetrouwe

laat Lemmons je invoelen hoe moeilijk
zijn situatie moet zij n geweest.

roman, en in DANif.L lees je onder 'Aan

In de roman over de vrouwen die in

tekeningen van de auteur' dat de schrij-

het leven van Mozes een grote rol speel-

maar deze komen niet verder dan de
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vrouw en de beleving die de lezer(es)
daarvan heeft met betrekking tot haar/
zijn eigen situatie.
Al met al kun je zien dat deze schrij
vers serieus bezig geweest zijn om hun
boekfiguren eerlijk neer te zetten. Ze
getuigen hierdoor op zijn minst van eer
bied voor God en zijn Woord. Er zijn
ook romans waar die eerbied ver te zoe
ken is en die de kwalificatie bijbelse
roman niet verdienen. De schrijver
neemt zijn/haar uitgangspunt wel in de
Bijbel, want de bewuste figuur heeft de
belangstelling gewekt en diens levensge
schiedenis heeft de fantasie geprikkeld.
Maar niet om daardoor God te verheer
lijken of om de lezers te laten zien hoe
Hij werkt in de loop van de tijd. Het
verhaal kreeg bewust een andere wen
ding: eerder als satire op of zelfs protest
tegen de Bijbel. Voorbeelden hiervan
zijn: ZooN VAN DE LACH, door Frederick
Buechner (Kampen 1998), waarin je een
heel andere Jakob, zoon van Isaak, ont
moet dan die uit Genesis; VOLGENS
MARIA MAGDALENA, door Marianne Fre
driksson (Breda 1999), waarin de hoer
Maria van Magdala beschreven wordt
als de geliefde van de Here Jezus; of DE
ARKVAARDERS, door Anne Provoost
(Amsterdam 2001), over de bouw van
de ark en de zondvloed, waarna er meer
overlevenden zijn dan alleen Noach en
de zijnen. Al gaat het om literair knap
geschreven boeken, hier worden grenzen
overschreden en bijbelse personen
gebruikt - dus: misbruikt - om aan de
bijbelse boodschap een heel andere draai
te geven.

Succes
Er zijn nogal wat bijbelse romans
verschenen de laatste jaren. De series
van schrijvers als Thorn Lemmons en
Francine Rivers zijn heel populair en
komen hoog in de toptienlijsten voor.
Vanwaar dat succes? Als je daar met
deze of gene over praat, hoor je eigenlijk
altijd hetzelfde. Mensen willen op een
prettige en toegankelijke manier geïn
formeerd worden over het leven in bij
belse tijden. Zo'n boek kan je kennis
van en je belangstelling voor heel de
cultuur van die dagen vergroten. Je gaat
situaties vergelijken. Zo kan een bijbelse
roman het lezen van de Bijbel zelf sti
muleren en je schriftkennis vergroten. Je
geloof kan erdoor versterkt worden en je
kunt er meer door naar Christus toe
groeien.

1

Verder zijn lezers, vooral lezeressen,
gewoon nieuwsgierig naar de emoties
die mensen hadden. Wat voelde Daniël
toen hij de leeuwenkuil in ging? Hoe
heeft Maria de komst van de engel erva
ren, en de geboorte van haar Kind? Hoe
was het om in de nabijheid van de Here
Jezus te zijn? Wat ging door Batseba
heen toen haar lichaam de begeerte van
de koning opwekte? Enz. enz.
Het risico dat je het beeld dat een
auteur schetst, zomaar overneemt, wordt
wel degelijk onderkend en men is daar
dus alert op. En als je constateert dat
schrijvers anders uitkomen in hun eigen
interpretatie van eenzelfde bijbelverhaal,
ga je daar toch vanzelf nuchter mee om!
Daarvan enkele sprekende voorbeelden.
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sabbat de godsdienstoefening leidde. Zij
heeft prachtig lang haar en zij demon
streert wat Paulus bedoelt met vrouwen
die mogen bidden of profeteren, maar
niet met onbedekt hoofd (vgl. 1 Kor.

1 1 : 1-16).
Als tweede voorbeeld neem ik Ruth,
over wie Francine Rivers in de al eerder
genoemde serie ONGESCHOKT schreef.
Thorn Lemmons wijdde aan haar een
hoofdstuk in EINDBESTEMMING, het
CLK-actieboek 2003. Beide verhalen
beginnen met de dood van Machlon. Bij
Rivers is hij al een tijd ernstig ziek.
Lemmons laat hem bij noodweer veron
gelukken. Bij Rivers is Boaz een oudere
man die altijd alleen gebleven is: van
wege zijn buitenlandse afkomst was hij
niet gewild én hij was versmaad door
zijn eerste en enige liefde: nota bene
Naomi herse/f! Lemmons tekent Boaz
soberder, als een oudere man die wel
getrouwd is geweest, maar al jarenlang
weduwnaar, nadat zijn vrouw en kind in
het kraambed stierven.

I ndex?

Thorn Lemmons schreef LYDIA, een
roman van 300 bladzijden over de pur
perverkoopster uit Thyatira. De Bijbel
noemt haar naam slechts op twee plaat
sen in Handelingen 16. Al blijkt dat
Lemmons zich op de hoogte gesteld
heeft van het leven in die tijd, het kan
niet anders of hij moet veel fantasie
gebruikt hebben. (Tussen haakjes: ik
vind het een van zijn mooiste boeken,
omdat hij de figuur Lydia heel geloof
waardig neerzet. Overigens zou het ver
haalthema zo in een eigentijdse roman
passen.) Lydia is getrouwd geweest en
moet na de dood van haar man voor
haar twee kinderen zorgen. Als zaken
vrouw doet ze het goed.
Ook in de roman PAULUS van Walter
Wangerin (Heerenveen, Barnabas,
2002) komt Lydia voor. Hij beschrijft
haar juist als een ongehuwde vrouw, die
voordat Paulus haar doopte, al met
andere vrouwen samenkwam en elke

Om nog even op ds. Tj. de Jong en
zijn afwijzing terug te komen: ik werd
daar eerlijk gezegd een beetje verdrietig
van en moest denken aan de index van
vroeger, een door de geestelijke leiders
opgestelde lijst van verboden boeken.
Naar die tijd van een monddood en
volgzaam publiek wil ik niet graag
terug. Laat een recensent in deze tijd
maar gerust aangeven waarom hij een
boek wel of niet aanbeveelt. Maar laat
aan de lezer dan wel zelf zijn mondig
heid. Bij bijbelse (en ook algemeen-his
torische) romans weet je dat je bezig
bent met een roman, dus per definitie
een geromantiseerd verhaal. Dat werkt
toch al relativerend!
Een bijbelse roman mag met recht zo
genoemd worden als naar voren komt
wie God is, hoe Hij werkt en hoe Hij
dat ook in vroeger tijd deed, hoe Hij bij
de uitvoering van zijn plannen gebruik
maakte van mensen, die ondanks al hun
tekortkomingen en gebreken hun leven
in zijn dienst stelden en alles van Hem
verwachtten. Er is niks mis met een
roman die geloofwaardig en overtuigend
bijbelse figuren beschrijft. Ik heb er al
heel wat gelezen en kijk nu weer uit
naar het nieuwste op dit gebied: zoals
een trilogie over Hizkia van de hand
van Lynn Austin (uitg. door Kok Voor
hoeve te Kampen)!
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Onttrekking en
ontheffing : g een
puur eigen l<eus
In dit artikeltje wil ik een paar

'Hierbij deel ik u mee dat ik mij aan
de kerk onttrek. Per direct. Aan

opmerkingen maken over ontheffing en

ook tussen 'principe' en 'uitvoering'.

bezoeken of gesprekken hierover

onttrekking.

Niet bij elk gespreksonderwerp gaat

heb ik geen behoefte meer. Mijn
besluit staat vast.'
'Hier ben ik het niet mee eens. Dit

het om de leer van de kerk van alle

Overwegingen

maak ik niet mee. Zo kan ik niet
werken. Ik leg mijn taak neer.'

loofsinhouden' en 'opvattingen'. En

tijden en alle plaatsen. En niet elke
praktische toepassing of uitzondering
verandert of ondergraaft de regel.

1. Ontheffing en onttrekking verraden
over het algemeen een botsing met

Wij hebben vanuit het verleden niet
een onaantastbaar lijstje met concrete

het ene geval vind j e vaak jezelf niet

de wijze waarop de kerk inhoud geeft
aan haar identiteit. Het richt zich te

gen, dat we vervolgens alleen maar

gereformeerd meer, in het andere vind je

gen de bepaling of juist de weigering

hebben 'af te vinken'. De Schrift leert

over het algemeen dat een kerkenraad of

van een concrete koers. De een kan

ons bidden om zelfkritiek, om fij n

commissie dat niet meer is. Bovendien is

'in zo'n kerk niet meer uit de voeten',

gevoeligheid en om het vermogen te

breken met de kerk nog wel iets van een

de ander wil 'bij zo'n kerkenraad niet

onderscheiden wat de wil van

andere orde dan een taak neerleggen.
Maar wat overeenkomt, is de stelligheid

meer horen'. De een vindt de kerk te

is in onze concrete situatie. Dat mag
in het vertrouwen dat het Woord van

Twee heel verschillende situaties. I n

gereformeerd, de ander vindt zijn of

regels en richtlijnen aangereikt gekre

de Here

van de eigen opinie en het trekken van

haar medecommissieleden niet gere

God helder is, en dat je zolang je je

de 'ultieme' consequentie zonder dat de

formeerd of niet bevlogen en enthou

vasthoudt aan het onderwijs van de
Schrift, je niet op een hellend vlak

instantie waarmee je 'kapt', daar nog

siast genoeg. Men heeft kritiek op de

een plaats in heeft. Een kerk, kerken

omgang met andersdenkenden, met

bevindt, maar in de weg van de Here.

raad of commissie heeft maar te accep

pluralisme, met laksheid, met radica

Aan zijn kracht en aan de vitaliteit

lisme, met vernieuwings- en behoud

van zijn Woord ook in spannende

zucht. Daarmee levert elk verzoek

en 'nieuwe' tijden hoeven we niet te

teren wat jij doet.
In dit artikel gaat het niet om een
algemeen verhaal over de verschijnselen

om ontheffing en onttrekking een

van onttrekking en ontheffing. De

reden tot zelfbeproeving voor kerk

twijfelen.

3. Het is geen voldoende reden voor

bedoeling is een beperkte. Het gaat uit

en kerkenraad. Maar tegelijk moet

sluitend om de procedure. Namelijk hoe

het hen niet overrompelen. Nergens

ontheffing en onttrekking dat je het
ergens 'niet mee eens' bent. In de

iemand die zich onttrekt of een taak

is beloofd dat de weg naar het ko

kerk geldt niet de regel dat we het

neer wil leggen, dient op te treden.

ninkrijk door kalm water gaat. Een

'altijd' met 'alles' eens moeten zijn.

Onze kerkorde kent geen procedures
voor onttrekking en ontheffing. Er is
één geval waarin het wel geregeld is: als
een predikant van zijn ambt ontheven
wil worden en wil overgaan tot een
andere levensstaat. Dat kan een predi

gereformeerde koers brengt strijd en

Bepalend voor de kerk en voor het

aanvechting. Omdat niet alles goed
vindende verdraagzaamheid, maar

leven, werken en leidinggeven in haar

het Woord van de Here de kerk heeft
te stempelen.

2. Ook volmaaktheid en eensgezind

is de eenheid van het ware geloof.
Dáárin hebben we één te zijn. Maar
wat allerlei kerkelijke besluiten en
regels betreft geldt niet dat we het

kant niet op eigen houtje. Voor zijn ont

heid zijn ons niet beloofd in dit

daarmee eens moeten zijn, maar dat

heffing uit het ambt is nodig dat de ker

ondermaanse. Dat hoeft ons niet

we ze wel 'als bindend aanvaarden',

kenraad en de classis, met medewerking

te verontrusten. Het moet ons wel

tenzij we er appèl tegen aantekenen

van de deputaten van de particuliere

scherp houden. In dat kader is het bij

of revisie van vragen. Dat 'als bin

synode, oordelen dat daarvoor gewich

verschillen van mening altijd belang

tige redenen zijn. Die zware procedure

rijk om te onderscheiden tussen 'ge-

dend aanvaarden' betekent niet, dat
we verantwoordelijkheid dragen voor

heeft ermee te maken dat de predikant

elk besluit en elke regel. Het betekent

zich voor zij n leven aan de kerkelijke
dienst heeft verbonden en er in zijn

wel, dat we niet kunnen doen alsof
die afspraak er niet is of het als onze

geval inderdaad sprake is van de over

taak zien als een soort 'vijfde colonne'

gang naar een andere levensstaat

van binnenuit oppositie tegen die

(art. 15).

afspraak te gaan voeden en voeren.

1
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We hebben met elkaar wegen afge
sproken voor appèl en revisie. Die
mag je gebruiken. Maar als ook die
geen verandering brengen, schik je je
in de gebruiken van de 'gemeenten
Gods'. Loyaal en in de overtuiging
dat het Woord niet alleen jou bereikt
heeft (1 Kor. 14). Hooguit kun je
dan vragen om aan de uitvoering van
een besluit geen actieve bijdrage te
hoeven leveren.
4. In de kerk zijn we door Christus
aan elkaar gegeven om elkaar te die
nen. We zijn allemaal verschillend:
verschillende karakters en gaven,
verschillende verantwoordelijkheden
en beperkingen, zelfs verschillende
inzichten. Daarvoor hoeven we ons
niet te schamen. We mogen ze ook
niet tot norm voor anderen maken.
We hebben ons in te zetten niet voor
kruistochten voor onze opvattingen
en ideeën, maar voor de heerschappij
van Gods Woord, voor de opbouw
van de kerk als geheel, en voor het
heil en welzijn van de broeders en
zusters. Wie zegt dat hij of zij dat
niet meer kan in de kerk, moet zich

wel realiseren welk oordeel hij of
zij daarmee velt. De apostel Paulus
waarschuwt de Korintiërs juist dat ze
in hun onderlinge verschillen (ik ben
van Paulus, ik van Apollos en ik van
Kefas) de tempel van God niet mo
gen schenden en niet mogen binden
boven het Evangelie van Christus uit.
Dat doen ze als ze het breekijzer zet
ten in de gemeente en eigen groep en
eigen opvattingen superieur verkla
ren.
5. Wie in de kerk op eigen initiatief een
taak oppakt, doet dat voor het aange
zicht van de Here en in de kring van
de gemeente. De Here is de God bij
wie het niet ja en nee tegelijk is. En
Hij wil dat ook bij ons het ja ja is. Al
kost het je veel en is het tot je schade:
wat je voor het aangezicht van de
Here op je hebt genomen - al deed je
het uit vrije wil! -, moet je nakomen
(Pred. 5). Je kunt er alleen van af als
je dat tegenover de Here en degenen
voor of met wie je datgene doet,
eerlijk, zuiver en ootmoedig verant
woordt.
6. Bij onttrekking aan de kerk en bij
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ontheffing van een officieel ontvan
gen taak gaat het nog anders. Als
voor een lidmaatschap eigen keus en
eigen emotie beslissend zijn, dan kun
je op eigen initiatief 'kappen'. Maar
in de gereformeerde kerk is lidmaat
schap geen zaak van eigen keus. De
Here heeft je geroepen. En Hij is een
Herder die je niet zomaar laat gaan!
Ook de kerk heeft je in haar midden
ontvangen. Door je doop ben je in de
christelijke kerk ingelijfd. Dat kun je
niet op eigen houtje verbreken. Dat
geldt ook voor taken in kerkenraad
of commissies. Die zijn je opgedra
gen. Daartoe ben je geroepen en
benoemd. En dat heb je aanvaard. Er
was sprake van twéérichtingsverkeer!
Waarbij het initiatief (de roeping)
van de gemeente - Gods gemeente
- of van de kerkenraad uitging. Zo'n
taak kun je dan ook niet op eigen
gezag neerleggen. Je kunt ook niet
zeggen: 'ik doe dat niet meer', later
gevolgd door: 'ik had toch gezegd
dat ik dat niet meer deed.' Je kunt
van een je opgedragen taak hooguit
op een zorgvuldig verantwoorde ma
nier ontheffing vragen. En na ampel
overleg kan die je van harte of nood
gedwongen door de benoemende in
stantie verleend worden. Dan pas ben
je ervan ontslagen.
7. Aan het begin van dit artikel schreef
ik dat de kerkorde geen procedure
voor ontheffing of onttrekking kent.
Maar hij kent wel als zonde van
ambtsdragers de 'trouweloze dienst
verlating'. Of daarvan in een bepaald
geval sprake is, beslist de kerkenraad
en - indien nodig - de kerkenraad van
de naburige kerk.

Voor de praktij k
Voor de praktijk wijs ik op vijf pun
ten.
a. In kerken waar de eigen keus en ei
gen emotie van het kerklid doorslag
gevend zijn, bepaalt dat lid wanneer
zijn lidmaatschap beëindigd is. Hij
of zij kan kiezen voor een datum die
'gunstig' is: gewenst i.v.m. eigen aan
of afWezigheid in de dienst waarin
de onttrekking wordt meegedeeld;
pijnlijkheid voor de familie; conse
quenties op arbeidsrechtelijk terrein
als je in dienst bent van een kerk- of
confessiegebonden instelling; enz. In
de gereformeerde kerken is niet de
eigen keus en emotie beslissend, maar
gaat het om God die roept en om de
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kerk die in haar midden ontvangt.
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c.
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Het lijkt wel eens alsof wij ervan

of commissielid geworden zijn. En

Laat dat ook bij een onttrekking

uitgaan dat voor een besluit van de

haken af" . . Daarom is het goed om

zichtbaar worden. Ik las ergens van

kerkenraad of commissie alle ambts

zorgvuldig te onderscheiden: behan

een plaatselijke kerk dat die bij een

dragers resp. commissieleden ver

delen we de zaak hier op de goede

onttrekking melding maakt aan de
gemeente van een brief van onttrek

antwoordelijk zijn. Ze worden erop

plaats: hoort dit op de kerkenraad?

aangesproken alsof het hun beslissing

e.

Het is ten slotte van belang om goed

kin_g en dan een termijn stelt waarin
de gemeenteleden in de gelegenheid

is en ze het ermee eens zijn. Zo niet,

te letten op het principiële gewicht

dan moeten ze er toch oppositie

van de zaken die aan de orde zijn.

zijn de bewuste broeder of zuster te

tegen voeren?! Alsof 'als bindend aan

Om welke schriftuurlijke principia

benaderen en aan te spreken (uiter

vaarden' hetzelfde is als 'ermee eens
zijn'.

gaat het hier? Is de door anderen

aard zal de betrokkene - op grond
van de burgerlijke privacywetgeving

d. Als alle besluiten van enig belang in

of door mijzelfvoorgestane uitvoe
ring daarvan echt de enig wettige?

- hiervoor toestemming moeten ge

een gemeente dan ook nog eens door

Een dergelijke afweging dient niet

ven) . Na die periode wordt de broe

de kerkenraad worden genomen of

de vervlakking of relativering van

der of zuster dan opnieuw bezocht en

moeten worden gefiatteerd, neemt de

standpunten en visies, en hoeft ook

wordt door de kerkenraad een finale

polarisatie alleen maar toe. Omdat de

niet ten koste te gaan van bezieling

beslissing genomen.

zaak 'op het hoogste niveau' wordt

en persoonlijke overtuiging. Wat het

b. Taken in de kerk leg je niet op eigen
gezag neer. Je vraagt als het nodig is,
daarvan ontheven te worden. Je doet

beslist, wordt er ook met de uiterste

hopelijk wel afdamt, is het 'opblazen'

ernst gediscussieerd. Al gaat het over

van zaken, 'ijver zonder verstand' en

dat met wrgvuldige verantwoording
en onder erkenning van het recht

uitvoerende werkzaamheden of ma

het belasten van individuele ambts

teriële aangelegenheden. Individuele

dragers en commissieleden boven

ambtsdragers worden aangesproken

hun competentie.

van de kerkenraad om zich over je

op en platgewalst onder discussies

aanvraag een weloverwogen en niet

waarvoor ze vaak helemaal niet com

rancuneus oordeel te vormen.

petent zijn en ook geen ambtsdrager

De rechter en de
kerk
Promotie

een symposium over Kerk, recht en

Indeling

samenleving.
I n hoofdstuk 2 wordt d e historie van

Eind vorig jaar promoveerde
mr. Betty Santing-Wubs aan de

De daar gehouden referaten zijn

de verhouding tussen kerk en staat in

Rijksuniversiteit Groningen op een

opgenomen in de zogenoemde Olden

Nederland kort beschreven. Als je dat

proefschrift over de burgerlijke

huis-bundel. In deze bundel komen ver

hoofdstuk leest, sta je er toch weer ver

rechter en kerkelijke geschillen.
Co-promotor was mr. F.T. Oldenhuis,

schillende onderwerpen aan de orde, die
ook door Santing in haar proefschrift

baasd van dat tot 1795 de gereformeerde

die - niet alleen 'onder ons'

worden aangesneden.

•

bekend

is vanwege zijn publ icaties over de

De kernvraag die Santing in haar

kerk als de 'bevoorrechte kerk' werd
beschouwd, wat onder meer betekende
dat zij werd bekostigd uit publieke mid

positie van kerken in relatie tot het

studie aan de orde stelt, is de vraag hoe

delen. Predikanten werden betaald van

(burgerlijk) recht. H ij is iemand die

de burgerlijke rechter zich opstelt in ker

belastinggeld, omdat de overheid de

ervoor zorgt dat het onderwerp niet

kelijke geschillen. Die vraag wordt

taak van de nationale kerk nuttig vond.

alleen in de belangstelling blijft

eigenlijk pas vanaf hoofdstuk 6 echt

Dat is wel erg ver verwijderd van de vrij 
wel absolute scheiding tussen kerk en

staan, maar ook dat daarbij zoveel

beantwoord; de daaraan voorafgaande

mogelijk recht wordt gedaan aan

hoofdstukken geven noodzakelijke ach

overheid, die thans normaal gevonden

de bijzondere plaats van kerken in

tergrondinformatie.

wordt. De kerk wordt nu bijna vanzelf

het wereldlijke recht. Ter gelegen

sprekend teruggedrongen naar het

heid van zijn 25-jarig dienstverband

Boek van de maand

privé-leven van de burgers. Ieder zijn
eigen godsdienst, maar val daar een

D.A.C. Slump

ander niet mee lastig en kom er niet
mee aan op het publieke erf.

aan de juridische faculteit van de
Rijksuniversiteit Groningen in 1 997
koos hij daarom ook niet voor de
gebruikelijke receptie, maar voor

Hoofdstuk 3 beschrijft de juridische
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positie van het kerkgenootschap in het
burgerlijk recht. Uiteraard wordt aan
dacht besteed aan het centrale artikel
2:2 van het Burgerlijk Wetboek (BW),
waarin niet alleen de rechtspersoonlijk
heid van kerken is vastgelegd, maar
waarin ook uitdrukkelijk is bepaald dat
zij wdrden geregeerd door hun eigen sta
tuut, voor zover dit niet in strijd is met
de wet. Duidelijk is wel dat ook niet
christelijke geloofsgemeenschappen
dezelfde bescherming genieten als de
traditionele christelijke en joodse ker
ken. Kerkgenootschappen zijn in hoge
mate baas in eigen huis, maar waar pre
cies de grens van deze vrijheid ligt, is
niet helemaal duidelijk. Santing geeft de
verschillende opvattingen weer over de
vraag wanneer nu sprake is van strijd
met de wet. Het bijzonder ambt alleen
openstellen voor mannen mag wel, maar
het brengen van mensenoffers en het
praktiseren van polygamie wordt niet
acceptabel geacht. Dat kunnen we nog
wel volgen, maar veel moeilijker is het
om precies de grens te bepalen. Wie
dagelijks het nieuws volgt, voelt de
spanning die de vrijheid van artikel 2:2
oproept, als het gaat om islamitische
organisaties en bepaalde activiteiten die
in moskeeën zouden plaatsvinden. De
roep om nauwere grenzen te stellen aan
die vrijheid wordt harder. Het is jammer
dat van deze actuele spanning niets is
terug te vinden in dit hoofdstuk.
In hoofdstuk 4 komen 'Kerkelijke
structuren' aan de orde. Daarin worden
niet alleen de drie 'basisstelsels' van de
traditionele kerkgenootschappen (epis
copaal, congregationalistisch en presby
teriaal-synodaal) beschreven, maar ook
de moskeeorganisaties. Ook de bijbeho
rende 'statuten', zoals de Kerkorde, ordi
nanties, de Codex Iuris Canonici (CIC)
en reglementen worden summier bespro
ken. Het is voor de burgerlijke rechter
van groot belang een goed zicht te heb
ben op de organisatiestructuur en het
statuut van het kerkgenootschap waar
over hij een geschil moet beslechten.
Denk alleen maar aan de soms wat
grimmige discussie in de pers over het
recente proefschrift van mr. dr. J.J.H.
Post (EEN SIKKEL IN VREEMDE OOGST?)
over de juridische verhouding tussen
(plaatselijke) hervormde gemeenten en
de (landelijke) Nederlandse Hervormde
Kerk. De vraag of de NHK als een pres
byteriale of als een presbyteriaal-syno
dale organisatie moet worden be
schouwd, heeft grote praktische beteke
nis voor de vraag bij wie uiteindelijk de
zeggenschap over de kerkelijke goederen

1

van een plaatselijke gemeente berust, bij
de kerkenraad of bij de (landelijke) kerk.
Over deze kwestie zal de Hoge Raad
naar verwachting op 19 december van
dit jaar een belangrijk arrest wijzen, dus
de spanning loopt op!
In hoofdstuk 5 wordt inzicht gege
ven in verschillende manieren waarop
binnen de kerken rechtspraak plaats
vindt. Beroep op meerdere vergaderin
gen (o.a. de Gereformeerde Kerken), een
eigen kerkelijke rechtbank (RK),
geschillencommissies (NHK) en arbi
trage. Het is een beschrijving op hoofd
lijnen.
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missie een uitspraak te krijgen in een
bepaald conflict, kan men terecht bij de
voorzieningenrechter (de nièuwe naam
sinds 2002) van de rechtbank. Da_;i.r kan
men zelfs binnen een dag een uitspraak
krijgen als het nodig is. Een voorbeeld
uit de praktijk: een predikant wordt op
donderdagavond geschorst en wil zon
dag gewoon preken. Omdat er vóór
zondag geen uitspraak van de classis is,
zal hij bij de voorzieningenrechter om
(tijdelijke) opheffing van de schorsing
kunnen vragen, in afwachting van de
uitspraak van de classis.
Binnen de Gereformeerde Kerken is
door de Generale Synode van Leusden
in de appèlregeling voor de GS een
eigen spoedvoorziening opgenomen.
Indien appèl wordt ingesteld bij de
eerstvolgende generale synode, kan het
deputaatschap Appèlzaken 'indien uit
een oogpunt van spoedeisendheid en ter
voorkoming van onherstelbaar nadeel
strikt nodig', een ordemaatregel treffen
totdat de generale synode op een appèl
zaak heeft beslist (art. 19 van de appèl
regeling). Het is goed voorstelbaar dat
de classes ook een dergelijke bepaling in
hun appèlregelingen opnemen.

Alternatieve geschillen
beslechting

De toegang tot de
rechter
In hoofdstuk 6 komt dan de toegang
tot de burgerlijke rechter aan de orde.
Daaruit kunnen een paar belangrijke
conclusies worden getrokken. In de eer
ste plaats dat de burgerlijke rechter in
beginsel altijd bevoegd is om te oorde
len, maar dat hij voorrang geeft aan de
interne kerkelijke rechtsgang indien die
rechtsgang voldoende waarborgen biedt.
Uiteraard moet het wel mógelijk zijn
om eerst de interne rechtsgang te vol
gen. Dat is vaak niet het geval, omdat
in veel kerkgenootschappen een spoed
voorziening ontbreekt. De rechtspraak
op dit terrein is dan ook voor een
behoorlijk deel afkomstig van 'de presi
dent in kort geding', de oude naam voor
de snelrechter bij de rechtbanken.
Omdat het vaak niet mogelijk is op
korte termijn bij een meerdere vergade
ring of bij een kerkelijke geschillencom-

Omdat kerkelijke geschillenbeslech
ting buiten de overheidsrechter om gaat,
wordt het gezien als een vorm van zgn.
alternatieve geschillenbeslechting.
Andere vormen kennen we als arbitrage,
mediation en geschillencommissies, bij
voorbeeld op het terrein van het bijzon
der onderwijs, in de bouwwereld, in de
reisbranche en in de gezondheidszorg.
De rechter is bereid, en vaak ook
verplicht, aan die vorm van geschillen
beslechting voorrang te verlenen, indien
partijen zich daartoe verbonden hebben
en voldaan wordt aan minimale eisen
van eerlijke rechtspraak. Daartoe wor
den onder andere gerekend het beginsel
van hoor en wederhoor, onpartijdigheid,
een deugdelijke motivering van de
beslissing en uitspraak doen binnen een
redelijke termijn. Deze eisen worden
door Santing uiteengezet.
Elders heb ik beschreven waar een
aantal van die elementaire eisen in de
Bijbel zijn terug te vinden.1 Santing
spreekt in een noot op p. 1 33 zelfs over
een zekere reflexwerking van deze bij
belse beginselen op het ontstaan van de
in art. 6 van het Europees Verdrag voor

1
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Gereformeerde Kerken is dat ook uit

grove onbillijkheid. Uiteraard zonder

drukkelijk voorgeschreven.

zich uit te laten over de achterlig
gende geloofskwestie;
de mogelijkheid om bij de rechter te

Tuchtrecht

klagen over de manier waarop een
predikant in het kerkblad of vanaf de
preekstoel over je spreekt (bijv. ter

Santing besteedt apart aandacht aan
het tuchtrecht. Terecht wordt geconclu

gelegenheid van tucht of een onttrek

deerd dat iemand aan het kerkelijk

king).

tuchtrecht is onderworpen, als men zelf

Santing kiest positie, en schaart zich

verkiest lid te zijn van de kerk. Er moet

daarbij voornamelijk achter de geldende

vrijheid van uittreden bestaan. Santing

rechtspraak. Die is in grote lijnen ook

bepleit, met name vanwege de ingrij

gezond, naar mijn mening.

pendheid voor de betrokken personen,
een grote mate van zorgvuldigheid. Zij
verdedigt op goede gronden dat het

Waardering

strafrecht niet voor het tuchtrecht wijkt.

de Rechten van de Mens genoemde (of

Wel zal de strafrechter rekening behoren

De waarde van het proefschrift ligt

te houden met (tucht)maatregelen die de

met name op het vlak van de beschrij 

kerk zelf heeft getroffen.

ving van allerlei onderwerpen die spelen

daaruit voortvloeiende) beginselen.
Santing vraagt aandacht voor de
soms ongelijke proceskansen in het ker

rond de bemoeienis van de rechter met

Toetsing

bare uitspraken en verrassende weten

kelijke appèlrecht. De kerkelijke weg
kan voor een 'gewoon' gemeentelid vaak

allerlei geschillen in en rond kerken en
andere geloofsgemeenschappen. Opzien

I n d e slothoofdstukken wordt uit

schappelijke vondsten heb ik niet aange

ondoorzichtig zijn, terwijl de meerdere

eengezet hoe de burgerlijke rechter te

vergadering meestal bemand wordt door

werk gaat bij de beoordeling van kerke

als een inventariserend overzicht van

ervaren ambtsdragers. Dat vereist een

lijke geschillen. Die toetsing zal terug

wat er op dit terrein aan de orde is. En

troffen. Men kan het boek beschouwen

actieve opstelling van de 'kerkelijke

houdend zijn, met inachtneming van de

dat is nuttig, zeker omdat het boek

rechter' die deze ongelijke startpositie

eigen kerkelijke regels, waarbij de rech

overzichtelijk en toegankelijk is geschre

zonodig compenseert. Ook kan een

ter zich behoort te onthouden van het

ven. Ook voor niet-juridisch geschoolde

bezwaarde zich natuurlijk laten bijstaan

geven van een oordeel over inhoudelijke

lezers met interesse voor het onderwerp

door bijvoorbeeld een advocaat, waarbij

geloofskwesties. Ook hier blijkt weer

is het boek goed te lezen.

Santing geen geldige reden ziet voor de

hoe moeilijk het is om geloofsvragen en

eis van bijvoorbeeld de Rooms-Katho
lieke Kerk en de Gereformeerde

rechtsvragen goed te onderscheiden.
Omdat de wereldlijke rechter bij zijn

Gemeenten om iemand uit of dicht bij

beoordeling primair zal kijken naar de

KERKELIJKE GESCHILLEN, dissertatie Rijks

de eigen kring te zoeken. Daar ben ik

interne regels van het kerkrecht, bijvoor

universiteit Groningen 2002, CRBS

het eigenlijk wel mee eens. Uiteraard zal

beeld de kerkorde, kan hij vaak een

dissertatiereeks, Den Haag, Boom Juri

er wel de nodige affiniteit met de gang

eigen oordeel op het inhoudelijke punt

dische uitgevers, 269 pg.

van zaken moeten zijn.

(bijv. of het ' vergrijp' van een predikant

ISBN 90 -5454-242-x. Prijs € 49,-.

Santing bepleit ook uitdrukkelijk,
daarbij kritisch reagerend op de
beschrijving van de gang van zaken in

wel zo ernstig was dat een schorsing
moest volgen) omzeilen.
Santing bespreekt in deze hoofd

N.a.v. A.H. Santing-Wubs, KERKEN
IN GEDING. DE BURGERLIJKE RECHTER EN

Noten:
1

'Bijbelse principes voor het (kerkelijk) procesrecht',

de Gereformeerde Gemeenten,2 dat

stukken ook allerlei bekende onderwer

in: A.H. Blok, Tj. van der Ploeg, A.D. Senf (red.),

mensen die bij het geschil betrokken

pen. Ik noem er een paar:

'WELLES, NIETES'. ÜMGANG MET CONFLICTEN,

zijn of zijn geweest, niet deelnemen aan

de strijd over de kerkelijke goederen

ICS-cahiers deel 34,

de beraadslaging over een appèlzaak en

Boekencentrum Zoetermeer I lCS 2000, p. 90v.

daarbij ook niet aanwezig zijn indien de

bij een 'afscheiding';
de vraag of de rechter een besluit van

andere partij is buitengesloten. Ik ben

een kerkelijk orgaan, dat volgens de

KELIJKE RECHTSPRAAK, uitg. op last van de Generale

het daar van harte mee eens. In de

regels genomen is, toch mag aantas

Synode 1998/1999 der Gereformeerde Gemeenten

appèlregeling op GS-niveau van de

ten omdat hij vindt dat sprake is van

2 lN ORDE. HANDLEIDING EN TOELICHTING BIJ DE KER

Kijk ook eens bij :
www.woordenwereld .nl
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AGENDA
Jan zeventien jaar dood schrijf ik
in mijn nieuwe agenda bij tweeëntwintig april
en ik weet weer hoe je stierf en hoe
ik het moeder vertelde, hoe ze toen zat en keek.
Ieder jaar schrijf ik het op.
Ieder jaar wordt je dood ouder.
Als ik het opschrijf is de dag nog leeg.
Lees ik het later dan sta je tussen afspraken,
nog stiller dan je was, maar minder broos.
Ik schrijf ook op wanneer je jarig was.
De achtenveertig jaar tussen je geboorte en je dood
liggen in mijn agenda dicht bij elkaar.
Eerst sterf je. Daarna word je geboren.
Marijke Hanegraaf
Uit: VEERSTRAAT 2001

Kort commentaar:
Hoe gedenk je gestorven geliefden?
Iedereen doet dat weer anders.
De ik uit dit vers heeft een heel eigen manier.
Jan krijgt een plaats in de agenda,
z'n dood, maar ook z'n geboorte.
Of Jan echtgenoot was of broer, is niet helemaal duidelijk.
Maar met liefde krijgt hij jaarlijks een plaats in de agenda.
Eerst op een lege bladzij, later tussen afspraken.
Ja, want het leven gaat door.
Ook het Leven!
Ontroerend van eenvoud.
G. Slings

Gedicht
-
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'31 oktober. Dat is de datum waarop
elk jaar de Reformatie herdacht wordt.
Daarom zijn op en om deze datum door
het hele land samenkomsten, vaak inter
kerkelijk, om stil te staan bij het grote
werk dat God door de reformatoren
heeft gedaan. Heeft dat werkelijk bete
kenis, gezien vanuit de bedoeling van de
Reformatie?'
Op die vraag wordt door dr. D. Vis
ser ingegaan in het christelijke gerefor
meerde KERKBLAD VOOR HET NOORDEN

(31 oktober 2003). Dat lijkt nu een
beetje mosterd na de maaltijd van 31
oktober. Wanneer deze Persrevue u
onder ogen komt, glimt de kerstkalkoen
u immers al tegemoet. Toch vind ik zijn
kritische vragen bij al die jaarlijks ron
kende interkerkelijke herdenkingen der
mate de moeite waard, dat ik dat maar
voor lief neem. Er valt vanuit dit artikel
tenslotte een hele mooie kerstgedachte te

1
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in kerken die zich reforma
torisch noemen nog werke
lijk centraal? Wij geven de
indruk dat het onze overtui
ging is dat de kerk om heel
andere zaken, vaak bijza
ken, staat ofvalt.
Er komt nog wat bij. Het
ging de reformatoren ook om
de hervorming van de kerk.
Dat was voor hen een
intense worsteling. Op een
re.formatieavond gaan men
sen uit verschillende kerken
soms wel een avond bij
elkaar zitten. Maar daarna
gaat ieder weer zijn eigen
weg, overtuigd van eigen kerkelijk gelijk.
Het zijn in wezen vrijblijvende avonden.
Hoe onreformatorisch dat is, mag blijken
uit het vervolg.

ontwikkelen op het feest van de mens

Eenheid volgens Calvijn

wording van de Heer van de Kerk. Vis

'Tot de ergste misstanden van onze tijd
moet ook gerekend worden dat de kerken
zozeer vaneen gescheurd zijn, dat nauwe
lijks nog een menselijke gemeenschap
onder ons bestaat, laat staan dat de heilige
gemeenschap van de leden van Christus
aan de dag zou treden, die wel door allen
met de mond wordt beleden doch door
weinigen met de daad ernstig beoefend.
Zo geschiedt het, dat het lichaam der kerk,
omdat de leden verscheurd zijn, verminkt
ternederligt. Wat mij betreft, indien ik
van enig nut zou kunnen zijn, zou zo
nodig het oversteken zelfi van tien zeeën
wegens deze zaak mij niet verdrieten. '
Dit schreefCalvijn in 1552 aan Thomas
Cranmer. De tekening van de situatie is
verrassend actueel. Iemand met niet al te
veel kennis van de kerkgeschiedenis kan
zeggen dat Calvijn die verscheurdheid zelf
mede bevorderd heeft. In werkelijkheid
heeft hij, net als Luther, niets liever gewild
dan dat de Rooms-Katholieke Kerk her-

ser schrijft:

In de eerste jaren dat ik predikant was,
werd ik elk jaar gevraagd om aan een
Reformatieherdenking mee te werken.
Daarna gebeurde dat ook nog meer dan
eens. Eerst vond ik dat mooi. Het is
immers goed aandacht te vragen voor het
kostbare erfgoed van de Reformatie. Al
gauw kreeg ik echter mijn twijfels ofdeze
avonden wel werkelijk veel betekenis heb
ben. Die twijfel is alleen maar toegeno
men. Ik zal u vertellen waarom.

Te vrijblijvend
In de Reformatie ging het ten diepste om
het antwoord op de vraag: hoe krijg ik een
genadig God? Dat antwoord luidde: het is
genade alleen. Het is uitsluitend te dan
ken aan Christus en zijn werk; samenge
vat in de rechtvaardiging. Dat is het arti
kel waarmee volgens de Reformatie de
kerk staat ofvalt.
iedereen die reformatorisch is, beaamt
dat. Dat wordt in herdenkingrsamenkom
sten dan ook telkens weer gememoreerd.
Maar in hoeverre staat de rechtvaardiging

Persrevue P. L.
-

�- --

-

Storm

--�
-

-

-

-

�-

vormd zou worden. Dat gebeurde helaas
niet. Tegen hun wil overkwam het hun
dat zij moesten breken met de kerk. Zo
ontstond door hen, maar ook ondanks hen
de kerk van de hervorming. Toen dat was
gebeurd, heeft Calvijn zich geweldig inge
zet om de eenheid te bewaren en te bewer
ken. Hij was bereid daarin heel ver te
gaan. Dat blijkt niet alleen uit de boven
staande woorden maar ook uit zijn
daden.

Eenheid: breuk of nieuw begin
Wie de Reformatie herdenkt, is geroepen
om na te denken over de vraag naar de
kerk en haar eenheid. Om dat te doen bij
het licht van het evangelie. Gewezen kan
worden op Abraham, de vader van alle
gelovigen. Hij moest breken met alles wat
vertrouwd was en een nieuw begin
maken. Zo verging het de Reformatoren
ook. Er was voor hen geen plaats meer in
de moederkerk.
Betekent kerk zijn in de lijn van de Refor
matie dat het moment kan komen ofmis
schien al gekomen is dat wij geroepen zijn
te breken met de bestaande kerken om te
komen tot een nieuwe kerk? Ofis hetjuist
reformatorisch dat er geen initiatieven in
die richting worden ontplooid? Zijn we
juist geroepen om met andere christenen
de eenheid te zoeken? Maar met wie dan;
met alle ofsommige reformatorische chris-
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tenen ofook met andere? De pogingen die
ondernomen worden om met sommigen
samen te werken, zijn in veel gevallen
energierovend en weinig vruchtbaar. Ver
langen we naar eenheid en weten we
waarom het moet draaien in ware een
heid? Weten we waarmee ze staat of valt?
Wie het weet, mag het zeggen. Die mag
uiting geven aan zijn bereidheid tot het
zoeken naar eenheid.
Gods werk

Het gaat om de eenheid door de Goede
Herder die zijn leven gafvoor de zijnen.
Het gaat om zijn ene kudde. Ongetwijfeld
zijn de lezers dat met me eens, zeker op
deze 31ste oktober. Maar er is geen diep
besefonder (reformatorische) christenen
dat we bijeen horen, omdat we van Eén
zijn. En als er wel besef van is, is er tege
lijkertijd een gevoel van machteloosheid.
Hoe moet het anders? We weten het niet.
Dat is nu de actualiteit van de Reforma
tie. Luther en Calvijn wisten het ook niet.
Ze wisten slechts dat een zondaar door

1

genade alleen behouden wordt. Het
nieuwe leven is een geschenk van God.
Dat bleek ook voor de kerk grote conse
quenties te hebben. Het bracht een breuk
met het bestaande mee. Dat deedpijn,
maar het kon niet anders. Zo gebeurde
het, omdat God het deed. Hij deed het,
terwijl wij Wittenbergs bier zaten te drin
ken, zei Luther. Het was met andere
woorden helemaal zijn werk. Dat besef
hebben we nodig. Dat we samen biddend
leren leven van genade. Dan komen we,
dank zij God, tot een kerk die staat op de
overtuiging dat we gerechtvaardigd zijn
door het geloof in jezus Christus. Een kerk
waarin, steeds weer, de vrijblijvendheid
verdreven wordt.
Als een herdenking van de Reformatie
hiervan niet enig besefgeeft, is ze alleen
i
maar een stukje folklore. Wel leuk offjn
ofbelangrijk om in stand te houden, maar
zonder wezenlijke vrucht. Als het echt is
en vrucht draagt, gaan de handen en har
ten open om genade te ontvangen. Om
samen van genade te leven.
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'Oecumenisch willen', noemde
K. Schilder dit kort en goed, als hij
schreef over wat toch allereerst kenmer
kend voor de kerk hoort te wezen. Juist
in zijn typisch reformatorisch verzet
tegen alle vrijblijvende interkerkelijk
heid. Een merkwaardige gewaarwording
om zo'n geluid nu in een CG -blad aan
te kunnen treffen in plaats van in één
van onze bladen, waarin dat een beetje
'not done' lijkt te zijn geworden.
Overigens: hoeft die verlegenheid
wel zo groot te zijn over de vraag hoe
het verder moet met al die verdeeldheid?
De eenheid van de kudde waar Christus
zijn leven voor gaf, is toch de eenheid
van de schapen 'die horen naar zijn
stem' ? Sola Gratia (alleen van genade
leven samen) was in de Reformatie
daarom toch nauw verbonden met het
Sola Scriptura en Tota Scriptura (je
buigt samen alleen voor de Schrift en
dan ook voor heel de Schrift)?

Is de nieuwe
vrij making een
nieuwe reform atie?
'Zo geschiedt het, dat het lichaam
der kerk, omdat de leden verscheurd
zijn, verminkt ternederligt. Wat mij
betreft, indien ik van enig nut zou kun
nen zijn, zou zo nodig het oversteken
zelfs van tien zeeën wegens deze zaak
mij niet verdrieten.'
Deze woorden van Calvijn, die hier
boven door dr. Visser werden aange
haald, laten me niet los nu ik iets wil
doorgeven uit wat in de kerkelijke pers
geschreven is over de oproep tot vrijma
king, die gevolgd is op de eerdere
Oproep tot reformatie. Op diverse
plaatsen in onze kerken ontstaan er
scheuren en scheurtjes. Mateloos ver
drietig.
Veel is erover geschreven de laatste
maanden. Meestal vanuit de vraag: is de
pretentie van deze vrijgemaakte vrijge
maakten terecht, dat ze deel hebben aan
weer een reformerend werk van de
HERE? Een belangrijke vraag, die nooit

REFdftNDA
beslist wordt door het aantal. In dit
onderdeel van de Persrevue kies ik twee
reacties op de oproep tot vrijmaking uit.
De eerste komt uit CREDO (het okto
bernummer van dit maandblad van het
Confessioneel Gereformeerd Beraad). In
zijn kroniek schrijft W.J.W. Scheltens
onder het kopje 'Nieuwe vrijmaking
onder Gereformeerden (vrijgemaakt)'.
Nu is Scheltens bepaald niet altijd even
trefzeker als het gaat om de Vrijmaking
van '44 recht te doen (zie de kroniek
van ds. Wilschut in NADER BEKEKEN
van september 2003). Dat blijkt ook nu.
Ook wanneer bij hem een visie door
klinkt waarbij de bescherming van de
gemeente tegen verkeerde leer te kort
komt. Er is - om zijn termen even te

gebruiken - kaf dat wel degelijk vertre
den moet worden, omdat het helemaal
niet zomaar verwaait. Toch doet hij een
paar waarnemingen die het overdenken
en daarom het doorgeven waard zijn.
Hij schrijft:

Op zaterdag 20 september 2003 vond in
de Zuiderkerk in Zwolle een aanzet tot
nieuwe vrijmaking plaats onder vrijge
maakt gereformeerden. Dr. P. van Gurp
(82 jaar) is als enige predikant daarbij
leidinggevend betrokken. Er zijn bezwa
ren tegen de "Schriftkritiek':· het sabbats
gebod is niet meer bindend tegenover men
sen die op zondag werken; het gebod om
niet te echtbreken verzeilt in pastorale soe
pelheid, er worden "onschriftuurlijke lie
deren" uit het Liedboek voor de Kerken
gezongen. "De situatie is nu erger dan
1944': zegt dr. van Gurp - en hij bedoelt
dan niet de hongerwinter, maar de vrij
making met dr. K Schilder. Van die uit-
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spraak schrik ik toch wel. Het maakt de
vrijmaking van 1944 betrekkelijk. Die
vrijmaking van '44 liep te hoop tegen de
gewetensbinding van de synode: je moest
ondertekenen, datje zus en zo zou leren
over doop en verbond. Later is de synode
daar Vfi-n teruggekomen. Maar de bal
rolde al en was niet te stuiten.
Ik beschouw de Vrijmaking van '44 als
een onderdeel van kerkelijke narigheid. Ik
ervaar het niet als een kerkelijke herschik
king, die oplucht. En zo ervaar ik de
nieuwe vrijmakingsgolf van 2003 niet als
Gods werk. Het is nogal wat als een
bejaarde predikant de kar van een nieuw
kerkverband gaat trekken. Ik vind, dat
een emeritus-predikant dienstdoende pre
dikanten moet ondersteunen, stimuleren
en inspireren en niet voor de voeten lopen.
Ik wil daar wel iets aan toe
voegen. Als ik op zondag
middag wel eens op Radio
747 naar de Zendtijd voor
Kerken luister, dan valt mij
op, hoe de prediking van
vrijgemaakte zijde veran
derd is. Ik vraag me wel
eens afofde exegese te
vluchtig is geweest. Voor
beelden en situatieschetsen
worden wel eens in dermate
populaire taal vervat, dat
het soms wat neigt naar
oppervlakkigheid. Maar: de
diepte van de moderne tijd
is niet zo makkelijk te pei
len. De boze, de wereld en
het arglistig hart zijn vol
gens zondag 52 van de Heidelbergse Catechismus aartsvijanden en
die (geladen) kant van de preek mis ik.
Dat God goed is, dat Hij getrouw is, dat
God liefde is, lijkt me zowel reden tot als
inhoud van verkondiging. Maar dat de
mens gerechtvaardigd wordt door Christus
uit genade om niet en niet door eigen
vroomheid ofeigen ervaring, mag niet
vervagen. Moge Gods eer centraal staan in
onze hunkering, dat de Heilige Geest ons
leven heiligen zal in Christus. Gedegen
Schriftstudie en Schrift met Schrift verge
lijken zijn gereformeerde deugden, die we
onderweg in de moderne tijd niet moeten
verliezen. Tegelijkertijd is dit waar: sinds
de Reformatie is de tijdgeest nog niet zo
ingrijpend verwereldlijkt als in onze tijd.
Dat moet oudere mensen ertoe brengen om
begrip te voelen voor een jongere generatie.
Ouderen zouden zich er op kunnen toeleg
gen om kafen koren zorgvuldig te onder
scheiden. Het kafzal vanzelfverwaaien
en behoeft niet door ons vertreden te wor
den. Het koren mag worden geprezen als
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een weldaad, een gave Gods. Als die geest
op het kerkelijk erfgaat waaien, ontstaat
pas echt de christelijke vrijheid. Vrijheid
maak je niet, die krijgje. In het NEDER
LANDS DAGBLAD van zaterdag 20 septem
ber 2003 las ik met instemming in het
commentaar van eindredacteur P.A. Berg
werffi Het komt aan op gezamenlijk, in
trouw aan het geheel van de Heilige
Schrift, kerk willen zijn temidden van een
blijvende diversiteit. "Drammerij in de
richting van uniformiteit - van welke kant
dan ook - breekt wezenlijke eenheid in
Jezus Christus eerder op dan dat ze haar
bevordert. Opgelegde uniformiteit breekt
wezenlijke eenheid in Christus''. Daar zit
het punt! Dat geldt zowel voor vrijge
maakten als voor Samen op Weg.

De tweede reactie die ik doorgeef, is
uit onze eigen kerken. In het GEREFOR

als predikant door de kerk van Noorde
loos. Van kandidaten werd toen gevraagd
te beloven niets anders te leren dan wat de
synode in 1942 bij de leeruitspraken had
uitgesproken over verbond en doop. Dit
was duidelijk een eis die boven de Schrift
uitgaat. Dan wordt méér gevraagd dan
wat God zegt in zijn Woord. Bij het exa
men dat de classis afnam voor de toelating
tot de kansel (februari 1944) wilde hij dit
niet beloven. Het resultaat was dat hij
geen predikant in de Gereformeerde Ker
ken kon worden. De kerkenraad van
Bergschenhoek, onder wie Schilder onder
opzicht en tucht stond, tekende bezwaar
aan tegen deze beslissing, want hij had
nooit geconstateerd dat Schilder afweek
van de Schrift en belijdenis. En wat later
maakte deze kerk zich vrij van de boven
schriftuurlijke eis van de
synode.
En nu weer vrijmaking in
Bergschenhoek. Waarvan?
Legde de synode aan de
gemeenteleden een eis voor
waar ze niet aan mochten
voldoen vanwege de trouw
aan Gods Woord? Zo was
het in 1944, toen legde de
synode dit op. Moesten ze
uitspraken 'voor vast en
bondig houden' (art. 31
KO in de redactie van
1944), die onschriftuur
lijk zijn? Stemde de ker
kenraad soms in met
leringen die niet naar
Gods Woord zijn? Zonder
navraag te hebben gedaan
bij de kerkenraad weet ik dat dit niet het
geval is. Maar waarom dan vrijmaking?

MEERD KERKBLAD (Overijssel etc.) van
18 oktober schrijft ds. H.J. Siegers onder
het kopje 'Vrijmaking?'. Met wat hij

Siegers gaat dan vervolgens in op de
inhoud van de nieuwe Akte van Vrijma

schrijft, ben ik het hartelijk eens. Ook

king en Wederkeer. Met name op wat

treft de manier waarop hij probeert te

daarin gezegd wordt over wat de synode

spreken tot het hart van hen die oprecht
verontrust zijn over diverse ontwikkelin
gen. Hij schrijft o.m.:

ten zou hebben. Dan schrijft hij :

ten aanzien van het vierde gebod beslo

Valse kerk

In enkele gemeenten is het tot vrijmaking
gekomen. O.a. hebben enkele gezinnen in
Bergschenhoek zich vrijgemaakt. Dit
woord doet ons toch terugdenken aan
1944? En zeker de naam van de kerk
waar dit nu plaatsvond. Want deze
gemeente was de eerste die zich vrijmaakte
in 1944. 6 augustus 1944 is de datum en
dat was nog voor de z.g. vrijmakingsver
gadering. De naam van kandidaat H.J
Schilder is nauw verbonden aan deze vrij
making. Hij was ouderling en hulppredi
kant in deze gemeente en werd beroepen

. . . Het is een groot woord en een verdrie
tig makend woord. 'Vrijmaking' wordt
gezegd, maar het is een breuk met de kerk,
die we mogen zien als kerk van Christus.
Deze kerk heeft niet de kenmerken van de
valse kerk. Als ik art. 29 NGB lees, wor
den daarin kenmerken van de valse kerk
genoemd die ik niet in de handelingen
van onze kerken tegenkom. De kerk
schrijft zichzelf niet meer gezag toe dan
aan Gods Woord. Ze wil wel buigen
onder het juk van Christus. Er is geen
sprake van verkeerde sacramentsbediening,
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ofdat ze zich meer op mensen dan op
Christus grondt. Er is geen ambtsdrager
geschorst, geen predikant die schriftuurlijk
preekt de mond gesnoerd, geen kerk buiten
het verband gezet. Het is niet te vergelij
ken met 1944! De naam van de Akte is
gekopieerd van wat vroeger een noodzake
lijke reformatie van de kerk is geweest. De
Acte van Vrijmaking in 1944 sloot aan
bij die van de Afscheiding en Wederkeer
in 1834. Dat was een doorgaande lijn
van noodzakelijke reformaties. Die aan
sluiting in naam bij het verleden moet nu
blijkbaar helpen de breuk met de kerk
vandaag wettig te noemen. Maar ik hoop
dat onze kerkleden daar doorheen kijken.
De Vrijmaking in 2003 is geen Vrijma
king als 1944!
Verontrust

Ik ben ook verontrust over bepaalde ont
wikkelingen in de kerken. Er is een
afname van kerkbezoek, verschillende
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gemeenteleden zijn weinig betrokken bij
de kerk, veel kerkleden laten het afweten
als het gaat om gezamenlijke bijbelstudie
e.d. De secularisatie is aantrekkelijk voor
velen en er is veel aandacht voor materiële
zaken en veel minder voor de geestelijke
zaken waar het echt om gaat!
Ik ben dankbaar dat de Here onze kerken
wilde bewaren bij zijn verbond en woor
den. En ben blij dat in de jaren 1944
e. v" toen bewezen werd dat de kerken
van de Schrift afweken en toen gemeente
leden gebonden werden aan onschriftuur
lijke uitspraken over verbond en doop, die
bóven de Schrift uitgingen, er een vrijma
king van die verkeerde besluiten kwam.
Vrijmaking van die aangetoonde
onschriftuurlijke leer. En vanuit die
reformatie wil ik graag verder. Graag
samen met broeders en zusters die nu ver
ontrust zijn.
Daarom roep ik hen op: breek nu niet met
die kerk die ons liefis. U bent dan wel-

licht niet overtuigd door de aangevoerde
argumenten in dit artikel. Maar ga dan
met uw kerkenraad spreken op een goede
wijze. Ik hoop van harte dat ook u wilt
blijven werken aan een opbouw van de
gemeente naar Gods Woord. Ik bid ook of
we elkaar in de ene gemeente - met alle
onderlinge verschillen en gevoelens - kun
nen blijven aanvaarden als leden van
Christus' kerk, d.i. de kerk waarvan we
belijden dat het de vergadering van de
ware gelovigen is, die al hun heil verwach
ten van Jezus Christus (art. 27 NGB) en
van die kerk moeten we ons niet afschei
den (art. 28 NGB).
Ik hoop dat we samen willen blijven
gehoorzamen aan de leiding van het
Hoofd van de kerk, onze HeilandJezus
Christus.

Koreaanse kerken
1n cr1s1s
•

Ook onze Koreaanse zusterkerken
hebben het op het ogenblik moeilijk. De
onder ons bekende en in Kampen
gepromoveerde dr. Hae-Moo Yoo is
hoogleraar dogmatiek aan het presbyte
riaanse seminarie van de Kosin Kerk, in
Chon Ahn. Hij schrijft het volgende
artikel in DE WEKKER van 3 1 oktober.
Voor het opvolgen van zijn oproep tot
voorbede aan het eind van zijn artikel is
alle reden!

Economisch verkeert Korea in een depres
sie, vergelijkbaar met de terugslag van het
jaar 1997. Ook kerkelijk is de situatie van
de Korea Presbyterian Church (bijge
naamd 'Kosin'), zusterkerk van de Chris
telijke Gereformeerde Kerken in Neder
land, zeer moeilijk. Voornamelijk om
twee redenen.
Curatorium afgezet door minister

...

Ten eerste heeft het Ministerie van Onder
wijs per 1 april 2003 het kerkelijke cura
torium van de Kosin University en van
het Korea Theological Seminary naar huis

•

•

gestuurd om plaats te maken voor een
nieuw curatorium van vijftien personen.
Veertien van hen zijn geen christen. De
enige uitzondering is predikant van een
ander kerkgenootschap. Een christelijke
universiteit wordt bestuurd door ongelovi
gen, en een kerkelijke theologische oplei
ding komt los van haar kerkelijke achter
ban te staan. Deze situatie was echter
maanden van tevoren al te verwachten.
De oorzaak was hetfalende optreden van
het voormalige curatorium. Dit alles heeft
met het ziekenhuis van de Universiteit te
maken, dat sinds 1980 het etiket 'acade
misch' draagt. Onze Kosin Kerken zijn
ontstaan in 1952, toen de Genera/ Assem
bly (synode) van de ene Korean Presbyte
rian Church de afgevaardigden van een
Provinciale Synode afgezet had. Die
waren namelijk vrijgelaten uit Japanse
gevangenschap waarin zij hadden gezeten
vanwege hun weigering om aan het
Japanse Shintoïsme mee te doen. Zij rie
pen mensen tot bekering die - weliswaar
onder dwang - deelnamen aan afgoderij
tijdens de kerkdiensten. Ook stichtten zij

in 1946 een theologische school met het
doel de Koreaanse kerken te reformeren.
Dat was het begin van het Korea Theolo
gical Seminary dat onder het gezag van de
rector van de Universiteit opereert. De
Letteren-faculteit van het Seminarie kreeg
in 1971 regeringserkenning en vormde de
onderbouw voor de theologische studie.
Toen er in 1980 een medische faculteit bij
kwam, ging de Universiteit een belang
rijke rol spelen binnen het kerkelijke leven.
Het academische ziekenhuis was ooit tij
dens de Koreaanse Oorlog opgericht door
gemeenteleden van onze kerken om armen
en hulpelozen te helpen en onder hen te
evangeliseren. Er werd gecollecteerd in de
kerk om financiële tekorten van het zie
kenhuis weg te werken. Het heette toen
'ziekenhuis van het evangelie'!
Seminarie verwikkeld in
ziekenhuisprobleem

Het academische ziekenhuis stond onder
zwarefinanciële druk. Het kostte veel om
het ziekenhuis draaiende te houden. Wij
konden niet veel investeren. Er werd geld
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geleend van banken, maar ook van privé
personen, terwijl dit laatste wettelijk ver
boden was. Er moest hoge rente betaald
worden! Dit leidde tot ruzies onder de
door de 'synode' gekozen curatoren. Na
ontdekking van dit alles stuurde het
Ministerie van Onderwijs tweemaal een
censu,;r-commissie. Maar er kwam geen
verbetering. De vakbond van het zieken
huis staakte en voerde maandenlang actie.
Er werden vernielingen gepleegd, en
medische studenten en docenten deden
eraan mee. Toen ging het Ministerie over
tot ontbinding van het kerkelijke curato
rium!
Dat de kerk een academisch ziekenhuis
beheert, is op bijbelse en confessionele
gronden niet te handhaven. Helaas, hier
achter zit het Kuyperiaanse idee van een
christelijke cultuur verscholen. In Korea
wordt gereformeerde theologie - met
Nederlandse achtergrond - vaak vereen
zelvigd met het Calvinisme à la Kuyper.
De gevaren daarvan kwamen al voor
1892 in Nederland tevoorschijn. Maar
wij Koreaanse christenen ontdekken de
wijsheid pas na een enorme tegenslag.
Inderdaad, er is niets nieuws onder de
zon! Ondergetekende schreefverschillende
artikelen in het landelijke wekelijkse
kerkblad om discussie op gang te brengen,
maar het gewenste effect is er nog niet.
Nog een probleem

Het tweede probleem: de Genera/ Assem
bly van eind september verklaarde dat een
docent van het seminarie, oudtestamenti-
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cus, niet zuiver is in zijn schrift/eer. Het
ging hoofdzakelijk over zijn proefichrift,
in 1990 in Engeland verdedigd. Een ex
docent OT van het seminarie heeft er toen
al zijn bezwaar tegen geuit. Toch werd hij
in 1998 tot docent benoemd na een apart
colloquium met de docenten. Toen al bleek
hij sterk geporteerd voor de historisch-kri
tische methode; en sommige passages zou
den misverstand kunnen oproepen. Hij
was ook actie
fin de kerkelijke politiek om
allerlei krachten te bundelen en het wan
beleid in het ziekenhuis te ontmaskeren.
Ofhij daarbij ook voorzichtig als een
slang en argeloos als een duifgeweest is,
blijft een open vraag. Zijn kerkelijke
tegenstanders hebben al in 1999 zijn
proefichrift aan de orde gesteld op de
Genera/ Assembly en het oordeel van gere
formeerde oudtestamentici gevraagd. Som
migen gingen daarop in, anderen niet. Op
verzoek van het deputaatschap van Theo
logie hebben een oudtestamenticus van de

Universiteit en een nieuwtestamenticus
van het Seminary, die beiden in Neder
land hebben gestudeerd, daarover gerap
porteerd, en op basis daarvan is genoemde
conclusie getrokken.
Bid voor ons!

De Koreaanse Kerken verkeren in een con
flictueuze situatie. Wij zijn geen uitzon
dering in de kerkgeschiedenis. Onze kerk
geschiedenis van 50 jaar verliep niet vlek
keloos, maar met moeiten en gebreken.
Wij openen de bijbel, en lezen kerk
gschiedenis om wijs te worden. Bovenal
bidden wij tot onze Heer en Heiland om
Zijn kerken in Korea te bewaren en te
beschermen tegenover de aanvallen van de
duivel. Gelukkig en dankbaar constateren
wij: wij zijn bijbelgetrouw en de belijde
nisschriften zijn niet uitgeschakeld. Broe
ders en zusters, bid voor ons!

Sta nd a a rd reactie
a n no 2003 :
woedend
In CENTRAAL WEEKBLAD (van 24
oktober) verscheen onder deze titel een
commentaar van de redactie (een
bepaalde auteur wordt niet genoemd) .
Het signaleert een inderdaad opvallend
verschijnsel binnen onze samenleving.
Nog meer stof voor een mooie kerstge
dachte. Wie de echte vrede heeft leren
kennen, gaat anders om met de tekorten
van een ander!

Er is een nieuw woord in de media opge
doken: woedend. Nou ja, nieuw. . . Men
sen van alle tijden en van alle plaatsen
hebben als ultieme reactiemogelijkheid in
situaties van crisis, van onrecht, van ver
driet, de mogelijkheid om in woede uit te
barsten. Je kunt het soms niet tegen hou
den, het kan soms zelfi heilzaam zijn.
Voor de omstanders is zo'n woedeuitbar
sting vaak beangstigend. De ongecontro
leerde emotie, agressie, doet terugdeinzen,

doetje in elkaar krimpen.
Alleen de ernst van de crisis maakt datje
enig begrip kunt opbrengen voor de woede
van de ander. En, al is het een goede uit
laatklep voor de betrokkene, vruchtbaar is
het meestal niet. Er kan pas echt wat voor
de ander worden gedaan als de woede is
bedaard, als weer een beetje redelijk met
elkaar gepraat kan worden.
Nieuw is het dus niet, woede. Wel is het
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nieuw dat nu ineens woede tot standaard
reactie is verheven voor mensen die met
anderen van mening verschillen. De afge
lopen weken waren vakbondsmensen 'woe
dend' over de voorgenomen bezuinigingen,
zo woedend dat ze zich zelfs lieten verlei
den tot laag-bij-de-grondse woordgrapjes
over de namen van politici. Politici zelf
waren woedend omdat ze niet het naadje
van de kous hadden gehoord over de vroe
gere escapades van een inmiddels bekende
Nederlandse. Uitkeringsgerechtigden wer
den voor de tv gehaald en gevraagd of
ze niet woedend waren over de maat
regelen die eraan kwamen. Treinreizi
gers, gestrand door protestacties van
stakers, werd gesuggereerd dat nu de
enig passende reactie woede zou zijn.
Milieudeskundigen en omwonenden
van Schiphol zijn doorlopend woe
dend over de te hoge uitstoot van kwa
lijke vliegtuigdampen ofvan nog kwa
lijker lawaai. Kerkelijke gemeenten en
dominees zijn woedend over wat er in
Utrecht wordt uitgedokterd in het
voormalig ziekenhuis. Woedend zijn
we met z'n allen en zo niet, dan worden
we vriendelijk doch beslist uitgenodigd
woedend te zijn. Andere reacties doen het
niet meer, lijkt het wel.
Toch is dat raar. Nogmaals, woede kan
een plaats en een rol hebben, als laatste en
meest intense uiting van afkeer en
afschuw. Maarje moet het niet tot stan
daardreactie verheffen en nog minder de
mensen zo ongeveer verplichten bij het
minste ofgeringste in woede uit te barsten.
Dan speelje met vuur in een dichtbevolkt
land, waar we allemaal onze tenen of
onze buik wel eens even moeten intrekken
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om plaats te maken ofte laten voor de
ander. Woede oproepen is spelen met vuur
- wie onlangs de beelden van Bolivia op
het scherm voorbij zag trekken, werd daar
weer bij bepaald.
Een heel naar aspect van woede is dat die
zich gemakkelijk van zaken als onrecht of
onheil naar mensen verplaatst en zich
daarop vast zet. Dan slaat woede om in
haat en is er een einde aan samen leven.
Van onze God wordt gezegd dat Hij de
zonde haat, maar de zondaar lief heeft.

Christenen zouden in ieder geval dit
onderscheid in het oog moeten houden: de
zonde haten maar de zondaar, althans
wie jij ervoor aan ziet "., liefhebben.
Alsje woede voelt opkomen over leven of
samenleven, is het goed ook een ander
woord te laten klinken: dankbaarheid.
Die woorden lijken nauwelijks met elkaar
te combineren te zijn; een echt woedend
mens moetje liever niet vragen ofhij ook
dankbaar is". Maar toch, als de woede is
weggeëbd, kan je soms wat andere noties
aanbrengen. Als het om politieke beslissin
gen gaat, kan het later doordringen datje
"
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al met al uiteindelijk toch dankbaar bent
dat er een democratisch gekozen parlement
is dat het allemaal in de gaten houdt. Dat
die volksvertegenwoordigers niet altijd
beslissen wat ieder individu uitkomt, zal
waar zijn. Maar er is toch een gerede kans
dat een (grote} meerderheid gediend wordt
door het politiek bedrijf; velen zijn dank
baar voor vrede en welvaart in deze
rechtsstaat. Als het om inlichtingendien
sten gaat is het toch wel iets om dankbaar
voor te zijn, dat niet in iedere slaapkamer
een microfoontje is aangebracht en s
mensen intieme zaken meteen geregi
streerd staan. Als het om de kerk gaat,
is het goed te weten dat de mensen die
rare beslissingen nemen, die morgen
wel hebben gebeden om wijsheid voor
de dag. je hebt iets met ze, ook al komt
zo te zien die wijsheid er niet altijd
uit.
Als je dit totje laat doordringen, kan
je andere gevoelens dan woede ervaren:
enige dankbaarheid zelfs. Kortom,
spaarzaam gebruik van woede is niet
gek. Oproepen van woede is altijd uit
den boze, hoe leuk het ook is voor 'reality
'
tv als mensen zich voor de buis als kikkers
opblazen. Het helpt de kijkcijfers. Maar
toch. Wat we in ieder geval moeten voor
komen, is dat we met z'n allen in primi
tieve prechristelijke tijden terugvallen en
woede niet meer op zaken, maar op
(publieke) personen gaan richten. Nog
maals: de zonde (ook die van je zelf!)
haten is een opdracht; de zondaar liefheb
ben niet minder. Tenslotte moetje het van
die liefde zelf uiteindelijk ook hebben.
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Ve rschenen i n 2003 :
Jong m a a r wa kker, reeds 2e d ru k
De Catechismus voor kinderen
door J. Wiskerke-van Dooren
Is de Catechismus voor kinderen van de basisschool te moeilijk?
In dit boekje worden alle 52 Zondagen uitgelegd in eenvoudige taal, met duidelijke voorbeelden en
passende illustraties.
Het is een leesboekje en tegelijk een leerboekje.
Als ouders meelezen, kan erover doorgepraat worden.
Wanneer op zaterdagavond die Zondag gelezen wordt, waarover de volgende dag gepreekt wordt,
voelen de kinderen zich steeds meer bij de kerkdienst betrokken. En zo zullen ze opgroeien en toe
nemen in de kennis van de Here jezus Christus.

Geg repen en ged reven
Gereformeerd van gisteren naar morgen
door G .J. van Middelkoop
Wat betekent het eigenlijk dat we gereformeerd zijn en waarom zouden we dat blijven?
Dat is, heel kort gefonnuleerd, de vraag waarop dit boekje antwoord wil geven.
De geschiedenis van de vrijgemaakte Gerefonneerde Kerken wordt hier bekeken vanuit hetper
spectief, dat zij hebben willen blijven bij de Schrift in haar volle breedte en diepte, en daarom
wilden vasthouden aan de gereformeerde belijdenis. Die positiekeus krijgt reliëf, wanneer we deze
geschiedenis plaatsen tegen de achtergrond van de vroegere historie en in de brede context van de
tweede helft van de twintigste eeuw. Die positiekeus vraagt vandaag om een weldoordachte en
diep overtuigde bevestiging door ons, als we ook gereformeerd willen blijven geloven in de eenen
twintigste eeuw.

LITU RG I E, vorm op zo nd a g ,
voorbeeld i n d e week
door H. Walinga
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 gezichtspunt 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 vooruit doen.
Dit boekje geeft eenvoudige voorbeelden 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 maandag tot en met de zaterdag.
Inl ichtingen en abonnementen:
Stichting Woord & Wereld, Postbus 7, 9780 AA Bedum
Telefoon 050 - 301 36 36, www.woordenwereld.nl

