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Boek van tk maand

Persrevue

En de menigte van hen, die tot het
geloof gekomen waren, was één
van hart en ziel, en ook niet één
zei, dat iets van hetgeen hij bezat
zijn persoonlijk eigendom was, doch
zij hadden alles gemeenschappe
lijk. En met grote kracht gaven de
apostelen hun getuigenis van de
·opstanding des Heren Jezus, en er
was grote genade over hen allen.

Uit de Andreaskerk, Rotterdam

Want er was ook niet één behoeftig
onder hen; want allen, die eigenaars
waren van stukken grond of van
huizen, verkochten die en brachten
de opbrengst van de verkoop en
legden die aan de voeten der apos
telen; en aan een ieder werd uitge
deeld naar behoefte.
En Jozef, die van de apostelen de
bijnaam Barnabas gekregen had
- wat betekent: zoon der vertroos
ting -, een Leviet, uit Cyprus afkom
stig, die eigenaar was van een
akker, verkocht die en bracht het
geld en legde het aan de voeten der

Kerk-zijn na
Pinksteren: leven
uit de Geest van
samenbinding

apostelen.

(Handelingen 4:32-37)

Schriftstudie in
vogelvlucht
Vooraf wat opmerkingen over het
geheel en enkele verbindingslijnen. Lij-

nen die je van boven af beter kunt zien:
een vogelvlucht dus.
Het gaat in Handelingen 4, in het
slotdeel, over de kerk van Jeruzalem,
kerk-na-Pinksteren.

Schriftlicht P.K. Meijer
-

Al eerder schreef Lucas een schets
van het Jeruzalemse gemeenteleven: zie
Handelingen 2:42-47. Straks, in 5: 1216, schrijft Lucas nog een keer zo'n
schets.
Het woord 'schets' geeft aan dat
Lucas in deze korte gedeelten niet een
min of meer complete samenvatting
geeft van het kerkelijk leven in Jeruza-
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Iem. We krijgen geen totaalbeeld van de
gemeente. Wat we in deze 'schetsen'
lezen, zijn eerder beschrijvingen vanuit
concrete voorvallen daaraan verbonden.
Zo'n verbinding zit duidelijk in vers
31; een scharniervers is het. Het koppelt
het slot van hoofdstuk 4 aan de vooraf
gaande verzen. Centraal thema is: de
gemeente van Jeruzalem als werkplaats
van Gods Geest.
In vogelvlucht bijbellezen betekent:
om je heen kijken. Wie het slot van
Handelingen 4, vanaf vers 32, wil
begrijpen, moet niet alleen naar vers 31
kijken, maar nog verder terugkijken.
Hoofdstuk 4 begint met de eerste
grote vijandige aanval op Christus' eer
ste gemeente. Het is een aanval juist op
de prediking van de Opgestane. Petrus
en Johannes, gearresteerd door de
Joodse leiding, worden onder druk gezet
om op te houden met het prediken van
Jezus Christus als de Opgestane. Maar
ze bezwijken niet onder de druk, zie
4:19,20. Ze wijken niet.
De gemeente wijkt ook niet. De
Herder, de Knecht Jezus (verzen 27 en
30) is Heer (in verschillende verzen die
titel! Zie 24, 26, 29, 33). Hij sleept zijn
kudde erdoor. Het gemeenteleven gaat
bloeien. Dat zien we in de verzen 32-37.
Ik neem die verzen als een geheel, als
prediking van verdubbelde gemeen
schappelijkheid en samenbinding in
situaties van vijandschap.
Je kunt er christelijk over twisten of
je de verzen 32-35 en 36-37 niet moet
splitsen. Een recent verschenen bijbel
cornrnentaar doet dat. In die optiek zijn
de slotverzen een concreet voorbeeld van
de christenhouding na het algemene
patroon van gedeeld bezit, beschreven in
vers 34. Bovendien leiden de verzen 36
en 37 het volgende deel, over Ananias
en Saffira in.
Het verband met hoofdstuk 5 is
zeker duidelijk. Juist vanuit het contrast
tussen Jozefs positieve actie (4:36-37) en
de negatieve actie van het echtpaar (5: 111). Na de zegen van de Geest het oor
deel, van diezelfde Geest.
Ik neem de verzen 32-37 als geheel,
juist vanuit vers 34, met z'n patroon van
verkopen, de opbrengst brengen en neer
leggen aan de voeten van de apostelen.

Nader

Vervuld met de
Heilige Geest...
In het scharniervers 31 lezen we dat
de Jeruzalemse kerkleden allen vervuld
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worden met de Heilige Geest. Een dui
delijker blijk van samenbinding en een
heid in de Geest van Christus is moei
lijk te vinden.
Samenbinden is een werkwoord. Dat
zie je mooi in het slot van Handelingen
4. De gemeente van Jeruzalem heeft
zojuist die al genoemde eerste vijandige
aanval doorstaan. Wat vers 31 dan laat
zien, is dit: d e Geest van Christus werkt
in zijn gemeente, zodat de gelovigen met
Hern vervuld worden.
Dat vervuld worden met de Geest
geeft Lucas aan in twee verschijnselen:
1. de gelovigen en de leiders spreken en
preken Gods Woord met vrijmoedig
heid, vers 31 slot. Ook vers 33 noemt
het: juist over de opstanding houden
de apostelen hun mond niet! Kerk
zijn na P inksteren is zeker geen knus
onderonsje;
2. ze zijn met z'n duizenden één van
hart en ziel. Dat zien we na het schar
niervers 31 ! Juist de vervolgverzen
32-37 laten de samenbinding zien die
de Geest in Jeruzalems kerk produ
ceert.
Ik gebruik expres dit woord 'produ
ceert', want hier gebeurt iets. Lucas
beschrijft het resultaat van het werk van
de Heilige Geest in Handelingen 4. Zus
en zo is die gemeente van Jeruzalem. Zo
geworden: waar de Geest van Christus
werkt, daar gebeurt gewoon die samen
binding.
Hoewel. . . gewoon, is dat wel het
goede woord? Het is toch heel on
gewoon, samenbinding van duizenden
mensen ?
·

Ongewoon
Waar de Heilige Geest werkt, gebeu
ren ongewone dingen. Hij kan namelijk
water en vuur verbinden. Water (Joh.
3:5 en 7:37-39) en vuur (Mat. 3:11;
Hand. 2:3) zijn in de Schrift samen
beeld van het werk van Gods Geest!
Zo'n typisch samengaan kan de
Geest tot stand brengen. Ook onder
mensen. Handelingen 4 laat het zien.
De Geest bindt samen waar wij bot
sende karakters verwachten, en een
dracht niet mogelijk lijkt.
Dat die duizenden mensen
('menigte', vs. 32) in Jeruzalem 'één van
hart en ziel zijn', is een wonder. Veel
nieuwe gelovigen zijn erbij. Dat is wen
nen aan elkaar. Maar het went in Jeru
zalem, er is een diepe eenheid van hart
en ziel. Joden en Jodengenoten (slaan de
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woorden 'hart en ziel' wellicht op die
beide groepen, als een Joods begrip en
een Grieks begrip?) bij elkaar in één
gemeente.
Mensen vanuit allerlei heel verschil
lende culturen, eendrachtig samenle
vend, z_oals Lucas registreert. Onge
woon! Want een dorpsgemeenschap van
allemaal Nederlanders (één in cultuur)
kan soms al een kolossale hoeveelheid
ruzie opleveren.
Lucas vermeldt een diepe eenheid, in
denken en doen. Hoe kan dat? Ant
woord: omdat ze tot geloofzijn gekomen
(vs. 32) in dezelfde Heiland Jezus Chris
tus.
Zij, Joden, hadden Hem gekruisigd.
Nu kennen ze Hem als hun Redder vs. 33, door zijn opstanding! -, als hun
Heer. Ze hebben, met andere woorden,

Gods genade ontvangen.
Hier is de bron van de samenbinding

·

van al die verschillende mensen: Gods
genade voor gevallen mensen, Romei
nen, Joden, Arabieren, Egyptenaars,
Perzen en Meden, Kretenzers en Noord
Afrikanen. Nee, ze zijn niet gelijk in
alles, juist niet, maar ze zijn één in het
geloof, ze weten dat ze allemaal moeten
leven van genade.
Gelovigen zijn meer dan vrienden
van elkaar. Hier is geen Griekse vrien
denmoraal, er is veel meer dan dat.
Goed doen aan vrienden is gemakkelijk,
maar goed doen aan geloofsgenoten lang
niet altijd. Dat goed doen is er als
vrucht van de Geest, die diep door
werkt.
Heel ongewoon: leven uit de Geest,
in de hoogste graad van eensgezindheid.
Samen delen. 'En ze hadden alles
gemeenschappelijk .. .', vers 32 slot. Want
je kijk op bezit is anders als je gelooft in
Christus als Heer.

Ongewone samen
binding in het Oude
Testament
Het kan geen kwaad een groter ver
band te zien, een verband met het Oude
Testament. Licht vanuit het Oude Tes
tament valt op Handelingen. Samenbin
ding, dat is er al in Israël. Ik neem als
voorbeeld wat we lezen in Deuterono
mium 24:17-22.
Anders dan Handelingen 4:32-37
geeft Deuteronomium 24 geen beschrij
ving van gemeenschapsleven. Want we
lezen hier geboden voor Gods verbonds
volk. Het grote gebod van Gods recht:

1

heb dat gebod lief. Doe daarom recht
aan je zwakke naaste, de vreemdeling
(de goede asielzoeker), de wees en de
weduwe.
Waarom staat er het gebod om recht
te doen aan de vreemdeling? Waarom
het verbod kleren van een weduwe tot
onderpand te nemen?
'Omdat jij, Israëliet, zelf de under
dog bent geweest in Egypte, slaaf, ver
trapte. En jouw God heeft je daaruit
bevrijd! GENADE! Daarom gebiedt Hij je
dit te doen, barmhartig te zijn in oogst
tijd, je hand uit te steken naar je arme
broeder en zuster, eendracht, meeleven
enz. Jij zelf moest leven van genade in
Egypte, en moet daarvan leven in het
Beloofde Land, want je welvaart en je
voorspoed zijn genade.'
In de omringende heidense landen
was ook wel naastenliefde. Er waren
zelfs wel wetten ter bescherming van
zwakken. Koningen moesten daarvoor
zorgen. Maar in Deuteronomium 24 zie
je dat elke Israëliet, de akkerbouwer, de
wijngaardenier, de fruitteler, een taak
krijgt. Het is een gebod voor de hele
verbondsgemeente. Niet inhalig zijn als
ondernemer en niet schraperig doen als
agrariër. Maar eendracht in de aandacht
voor de zwakke. Samen delen. Gedeeld
bezit; zelfs de graanopbrengst, en de
oogst van olijven en druiven. Heel bij
zonder, deze wetten.
Ongewoon was zeker de aandacht
voor de vreemdeling, de niet-Israëliet.
Samen delen buiten de gemeente.
Extern diaconaat, zouden wij vandaag
zeggen. Die vreemdeling heeft een plek
gekregen in het Beloofde Land. Hij
hoort erbij.
Bron van samenbinding in Israël is,
volgens Deuteronomium 24, Gods
genade voor zijn volk.
Vergeleken met het leven bij de vol
ken rondom is dat een heel ongewone
zaak: barmhartig zijn niet vanuit een
evenwicht van belangen, niet vanuit het
principe van 'voor wat hoort wat', maar
vanuit Gods genade.
Want genade is compleet het tegen
deel van 'voor wat hoort wat'. Gods red
dingswerk in het Oude Testament en
zijn reddingswerk in Christus hebben
niets te maken met dat principe. God is
een gevende God, de God van genade.
Gelovigen uit Oude en Nieuwe Testa
ment weten dat.
Gods doen bepaalt samenbinding als
een om elkaar geven en een aan elkaar
geven. Niet: geven om te krijgen. Maar:
gewoon (ongewoon!) geven, en delen.
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De praktijk van de
samenbinding na
Pinksteren
De Geest van Christus produceert in
Jeruzalem wel heel ongewone dingen.
Hij wil ook ongewone dingen, zou je
kunnen zeggen. Ongewoon als je die
naast de praktijk van elke (onze?) dag
legt.
Maar Lucas beschrijft de bijbelse
praktijk niet als een onhaalbaar ideaal.
Het gaat om een gebod van liefde. En is
de Geest niet de producent van de
liefde? Zie 1 Korintiërs 13:13.
Heel ongewoon: niemand in de
gemeente van Jeruzalem zegt dat iets
zijn persoonlijk eigendom is! Ze hadden
alles gemeenschappelijk. Dat wil zeggen:
het was een gebruikersgemeenschap.
Had een broeder of zuster iets nodig,
dus, was er nood, dan stond een ander
wat af. Er was geen revolutionair com
munisme. Eigendom en bezit bleven
gewoon bestaan.
Er was geen verkoopdwang. Er staat
niet dat iedereen alles verkocht. Er staat
wel: '. . . telkens als . . . het nodig was,
verkocht iemand iets' (2:45). Daarom
waren er geen armen in de gemeente
van Jeruzalem! (vs. 34) . Deuterono
mium 15:4 wordt vervuld! 'Geen arme
zal bij u zijn.' Een geweldig gemeen
schapsleven van samen delen.
Terwijl er economische neergang was
in Palestina, was er geen armoede bin
nen Christus' kerk. Is dat altijd zo
gebleven? Nee, zegt een nieuw bijbel
commentaar. Lucas schrijft juist over de
gemeente van Jeruzalem in latere tijd
(na de verwoesting van de tempel en de
stad, na 70 na Christus) om aan latere
christenen te vertellen hoe het was! Dat
zou waar kunnen zijn.
In elk geval, als je het hele Nieuwe
Testament bekijkt, is het beeld niet
altijd zo mooi. In Handelingen 6:1 al
lezen we over problemen bij de armen
zorg! Dorkas moet veel aalmoezen geven
(Hand. 9). En later moet Paulus collec
ten organiseren voor de arme gemeente
in Jeruzalem (1 Kor. 16; 2 Kor. 8 en 9).

En toch ...
Ja, en toch heeft de Heilige Geest
Lucas dit laten opschrijven voor ons.
Over kerk-zijn na Pinksteren. Over een
gemeente waarin bezit echt gedeeld was.
Wat een eenheid en samenbinding!
De Geest van Christus kijkt naar

1
ons, gemeenten van
Christus, naar ons, gelo
vigen van na Pinksteren.
Want zou ik niets kun
nen leren van Handelin
gen 4 en Deuterono
mium 24? Zou ik mij
soms moeten bekeren?
Moet ik af van bezitters
gevoelens? Moet ik van
uit Christus naar bezit
kijken?
Wat is nu echt 'van
mij'? Nee, niks eigen
lijk. Jezus Christus is
Heer! Eigenaar. Dus:
dan kan ik toch ook
geven. Dan verlies ik
toch niets bij geven, in
een collecte, in vrijwil
lige bijdragen voor Gods
kerk en Gods koninkrijk? Nee, ik verlies als ik niet geef! Dat
is het volgende verhaal. Handelingen
5 : 1-11.
Maar eerst lezen we over Jozef, bijge
naamd Barnabas. Waarschijnlijk de reis
gezel van Paulus en Lucas zelf. Een
leviet: én hij heeft een stuk grond. Dat
kon helemaal niet volgens het Oude
Testament. Maar het materialisme was
blijkbaar sterker dan de leer van God.
Veel Joden uit de verstrooiing - net als
Barnabas, uit Cyprus afkomstig - had
den een oudedagsvoorziening opge
bouwd, een huis in Jeruzalem. Of een
soort begrafenisverzekering, een akker.
Stukje zekerheid.
Wat doet Barnabas: hij verkoopt de
akker en brengt het geld bij de aposte
len. Zekerheid heb je bij Christus, niet
in een akker, niet in bezit. Barnabas,
gangmaker: we gaan elkaar dienen,
samen delen.
Maar dat echtpaar Ananias en Saf
fira dacht de Heilige Geest te kunnen
bedriegen, ze hielden wat geld achter en
logen tegen de apostelen. Het is wel een
geladen plek, 'de voeten van de aposte
len', vs. 35 en 37. De echtelieden vielen
dood neer!
De kerk is de heilige plek van de
Heilige Geest. Elke zondagmiddag belij
den we ons geloof (ook) in de Heilige
Geest. Samen en persoonlijk. Maar
weten we wat we doen? Geloof belijden
kan niet vrijblijvend. Niemand moet uit
sleur zeggen: 'Ik geloof in de Heilige
Geest.' De Heilige Geest verdraagt niet
de huichelarij van braaf belijden in de
kerk en tegelijk los van de kerkgemeen
schap leven. Hij verwacht dat je geeft
om je plaatselijke gemeente. Dat kan
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Slaven in Egypte

lastig zijn! Maar als je geen samenbin
ding wilt, dan is je belijden een ketterij.

Leven uit de Geest van
samenbinding
Onze situatie: klachten over weinig
samenbinding in de gemeente, individu
alisme, jezelf ontplooien, onverschillig
heid tegenover de gemeente, vrijblij
vendheid, verbrokkeling. Er is weinig
binding aan elkaar in de plaatselijke
gemeente. De plaatselijke gemeente zou
veel gereformeerden niet eens interesse
ren.
Wat is de remedie? Handelingen
4:33 kan helpen. Het is een merkwaar
dig vers. Het lijkt namelijk wat onlo
gisch tussen de verzen 32 en 34 in te
staan. Maar het staat op zijn goede
plaats. Hier vinden we het diepste
motief voor het gemeenschapsleven van
Jeruzalem.
De apostelen gaven met grote kracht
(Geestkracht) getuigenis van de opstan
ding van de Here Jezus. In zijn werk, in
zijn offer, in zijn overwinning ligt het
werk van de Geest, de Geest van samen
binding.
Door Christus leer je dat geven geen
verlies is. Door Christus kom je in het
krachtenveld van de Geest. In het
krachtenveld van samen leven uit de
Geest van Christus.

165

Al een poosje is er een tweetal
vacatures in de redactie van ons
blad. Het blijkt moeilijk te zijn om
deze vacatures te vervullen. Niet
ieder die in aanmerking komt,
beschikt over voldoende tijd en
gelegenheid om actief bezig te
kunnen te zijn als redactielid. Des
te blijer zijn we dat in ieder geval
één vacature inmiddels vervuld kon
worden.

Het kerkelijk spraakgebruik is soms
onverwacht onthullend. Geleidelijk
aan duikt er een nieuwe term op.

1
Nieuw redactielid
Nader Bekeken juni 2004

Ons nieuwe redactielid behoeft wei
nig introductie. Het is ds. P.L. Storm te
Vroomshoop. Al een poosje is de rubriek
Persrevue grotendeels voor zijn rekening.
Daarin blijkt hij een waardig opvolger te
zijn van ds. J.J. Burger. Met een eigen
stijl en aanpak. Maar zeker net zo
lezenswaardig. We heten ds. Storm van
harte welkom in de redactie. En wensen
hem ook op deze activiteit Gods zegen
toe. De speurtocht naar een nieuw

redactielid zetten we onverdroten voort.
Hopelijk kan binnen niet al te lange tijd
weer een dergelijk woord van welkom
geschreven worden.

kiezingsreglement, de regelingen voor de
kerkenraad, instructies voor commissies
etc.

. En na verloop van tijd valt het je
ineens op. Ik weet niet of u mijn
waarneming deelt. Maar persoonlijk
signaleer ik al een poosje hier en
daar binnen gereformeerd Neder
land de term 'regeltjes'. En dat ver
kleinwoord blijkt ook echt bedoeld
om te kleineren. Kerkordelijke
regels, kerkelijke afspraken, plaat
selijke regelingen? Ach, dat zijn
maar regeltjes. Doe er vooral niet
te moeilijk over.

Regels van vrede
Regels zijn niet populair. Ze lijken je
vrijheid te beperken. En binnen de kerk
lijken ze de christelijke vrijheid te beper
ken. Als Gereformeerde Kerken in
Nederland hebben we onze kerkorde.
Zeg maar de kerkelijke spelregels. Met
in het verlengde daarvan kerkelijke
besluiten en afspraken. Een vorm van
kerkelijke jurisprudentie dus. Dan blijft
er plaatselijk nog wel het één en ander te
regelen over. Vandaar het plaatselijk ver-

Naar gereformeerde stijl zijn deze
regels en ordeningen tamelijk sober. Leg
er het uitgebreide wetboek van de PKN
maar eens naast. Zo gedetailleerd gaat
dat in een gereformeerde kerk niet toe.
Het gaat om regels en regelingen op
hoofdzaken. We hoeden ons voor lega
lisme. Binnen de spelregels blijft er de
nodige speelruimte.
Het gaat dan ook niet om regeltjes.
Maar echt om regels. In de gemeente
van Christus behoort alles in goede orde
te gebeuren, zegt art. 1 KO. Ik hoor
daarin het onderwijs van 1 Korintiërs
14:40 meeklinken: 'Laat alles betamelijk
en in goede orde geschieden.' Daarbij is
die orde bepaald geen doel in zichzelf.
Juist uit 1 Korintiërs 14 kun je dat
leren. Onze God is geen God van wan
orde, maar van vrede (1 Kor. 14:33). Let
op de tegenstelling. Bij de God van de
kerk is de orde geen doel in zichzelf. Bij

Kroniek H.J.C.CJ. Wilschut
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Mappen vol regeltjes?

Hem staat die orde in dienst van de
vrede. Ook binnen de kerk maakt men
selijke geldingsdrang zich zomaar breed.
Tot in de liturgie toe, leert 1 Korintiërs
14 ons. Pas je niet op, dan heeft het
kerklid met de grootste mond het voor
het zeggen. Daarom moeten er regels en
regelingen zijn. Om de zaken in goede
banen te leiden met het oog op de
onderlinge vrede. Dus niet om de chris
telijke vrijheid in te perken. Maar juist
om die te beveiligen.

Geestelijke regels
Het stellen en handhaven van regels
is dus een geestelijke zaak. Ook wanneer
de regel wel eens wat erg technisch uit-
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valt (bijv. art. 52 KO over 'vertegen
woordiging van de kerken in vermo
gensrechtelijke aangelegenheden'). Nee,
niet elke kerkelijke regel is direct op een
schriftwoord terug te voeren. Al moet
wel gezegd worden, dat kerkelijke regels
en afspraken vorm geven aan bijbelse
gegevens. Dan blijven het menselijke
regels. Vatbaar voor verandering (art. 84
KO). Maar gedragen door de bijbelse
grondlijnen over ambt, kerkelijk samen
leven, leer en eredienst, en tucht. Wat
hoor je met name in de artikelen over
de tucht meer dan eens de taal van de
Schrift rechtstreeks doorklinken!

Houdt u

aan

de regels.....

Menselijke regels met een bijbelse
achtergrond. Geestelijke regels. Die dan
ook geestelijk toegepast willen worden.
Waarmee ik maar zeggen wil: je gaat er
niet mee om als met een reglement. Ik
noem een voorbeeld. Art. 36 KO
bepaalt dat de kerkenraad regelmatig zal
bijeenkomen onder voorzitterschap van
de predikant of van de predikanten bij
toerbeurt. Ik kan mij voorstellen, dat
een predikant zichzelf ongeschikt acht
om een vergadering te leiden. Met een
gerust hart mag hij mijns inziens dan
om ontheffing van deze taak vragen.
Met een even gerust hart mag de raäd
dit verzoek toestemmen. Sterker nog,
wanneer een predikant er vergadertech
nisch een bende van maakt en niet de
wijsheid heeft om de hamer uit handen
te geven, lijkt het mij niet verkeerd wan
neer de kerkenraad zelf ingrijpt. Daar
mee is de regel van art. 36 KO niet ont
kracht. Maar in de praktijk moet je er
wel met de nodige wijsheid en souplesse
mee omspringen.
Tegelijk geldt onverminderd de slot
bepaling van art. 84 KO: kerkelijke ver
gaderingen zullen zich erop toeleggen de
bepalingen van deze kerkorde na te
leven zolang ze niet door een generale
synode zijn veranderd. Deze bepaling
brengt F.L. Rutgers ter sprake in zijn
rectorale oratie uit 1889, DE GELDIGHEID

VAN DE OUDE KERKENORDENING DER
NEDERLANDSCHE GEREFORMEERDE KER
KEN, Amsterdam 1971 (reprint). Rutgers
signaleert dat binnen de gereformeerde
kerken in Nederland kleine afwijkingen
van de KO geaccepteerd werden.
Althans, wanneer dat het kerkelijk
belang diende. Niet alleen werden der
gelijke afwijkingen geduld. Ze werden
zelfs goedgekeurd. Daar lijkt mij weinig
op af te dingen. Alleen Rutgers' onder
bouwing vind ik wat merkwaardig. Hij
wijst op het slot van de kerkorde, dat de
kerken - in de bewoordingen van des
tijds - 'naarstigheid' zullen doen om de
artikelen van de KO te onderhouden.
Volgens Rutgers zouden zulke woorden
aan het eind van een wet niet gepast
zijn. Begrijp ik hem goed, dan bedoelt
hij: een wet moet je strikt naleven, bij
de KO zit op dat punt meer speelruimte
(zie voor dit gedeelte Rutgers, A.W.,
p. 41).

Ik heb de indruk dat deze passage
een eigen leven is gaan leiden. Art. 84
KO zegt dat je je best moet doen om de
KO te onderhouden. Terwijl deze woor
den gebruikt worden om een afwijking
van de KO te wettigen. Met alle
(gemeend) respect voor Rutgers, ik
geloof weinig van zijn uitleg van de
bedoelde woorden in art. 84 KO. Ik
vraag mij zelfs af of hij juridisch gezien
gelijk heeft, dat een oproep om de bepa
lingen na te komen niet zou passen in
burgerlijke wetgeving. Daar zou ik een
beroepsjurist nog wel eens over willen
horen. Maar afgezien daarvan: de blik
richting van art. 84 KO is niet om van
de KO af te wijken, maar om die geeste
lijk-loyaal na te leven.

Gezamenlijke regels
Geestelijke loyaliteit is ook een kwes
tie van geestelijke solidariteit. Wat we
samen hebben besloten en afgesproken,
is dan ook echt iets van ons samen. Zie
weer art. 84 KO. Is wijziging nodig?
Doe het niet als kerkenraad, classis of
particuliere synode op eigen houtje,
maar doe het als kerken samen in gene
raal-synodaal verband. Want: 'Al deze
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artikelen, die de wettige orde van de
kerk betreffen, zijn in gemeenschappe
lijk overleg vastgesteld en in eensgezind
heid aanvaard.' Vind je als mindere ver
gadering wijziging nodig? Stel het in de
kerkelijke weg aan de orde. Maar voer
geen soloacties uit. Je blaast er de kerke
lijke gemeenschap mee op. Waar je op
elkaar moet aankunnen. 'Ja' moet ook
werkelijk 'Ja' zijn, zegt onze Heer.
Daarmee schrijf ik niets nieuws. En
toch denk ik dat het nodig is om het
weer hardop tegen elkaar te zeggen.
Niet voor niets hebben sommigen het
onder ons hardnekkig over 'regeltjes',
wanneer aangedrongen wordt om de
kerkelijke regels en afspraken na te
komen. Het zijn maar regeltjes. Geeste
lijke mensen laten zich daardoor liever
niet te veel ophouden. Maar het blijft
een vergissing. Wat we vanuit bijbels
gereformeerd principe aan menselijke
regels hebben afgesproken, zullen we
nakomen. Dan je eigen gang gaan is
juist buitengewoon on-geestelijk. Je ziet
wel jezelf of jouw (vermeend) gelijk.
Maar de gemeenschap van de kerk(en)
niet meer. Waar het simpele jawoord
serieus genomen mag/moet worden.
Een dergelijk pleidooi wordt gauw
van het etiket 'formalisme' voorzien.
Wie het bovenstaande gelezen heeft,
merkt dat het mij niet gaat om een
krampachtig-reglementair omgaan met
de kerkelijke bepalingen. Wel denk ik
dat zo'n ongedwongen omgang met ker
kelijke regels een klimaat van onderling
vertrouwen vraagt. Wanneer we van
elkaar weten, dat we echt uit zijn op het
samen nakomen van de kerkelijke regels
en afspraken, komt er ruimte voor een
stuk soepelheid, waarbij niet elke afwij
king meteen verdacht is. In een klimaat
van kerkelijke vrijbuiterij treedt gauw
verkramping als reactieverschijnsel op.
Waar de één zich allerlei vrijheden per
mitteert, gaat de ander van de weerom
stuit al gauw op de letter vastzitten. En
je groeit steeds meer uit elkaar. Geza
menlijke regels kunnen alleen fungeren
waar de eensgezindheid leeft, waarover
art. 84 KO het heeft. Ontbreekt die
eensgezindheid, dan komt er zand in de
kerkelijke machine. En worden regels
tot regeltjes gedevalueerd. Dit woordge
bruik roept bij mij de vraag op: weten
we nog wat we in de Gereformeerde
Kerken in Nederland aan elkaar heb
ben?
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Hersteld hervormd
Protestantse Kerk in
Nederland

De nieuwe Protestantse Kerk Neder
land is een feit geworden. De bijbe
horende breuk ook. Een deel van de
hervormd-gereformeerde broeders
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maakt de vereniging niet mee. En
zet de Nederlandse Hervormde
Kerk voort onder de naam 'Hersteld
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gezamenlijke Pftlf8S..,... ketlten in
Nederland zich.
(Zie: wwwQknall

Nederlandse Hervormde Kerk'. Met
als pretentie de voortzetting van
de Nederlandse Hervormde Kerk te
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Sflnd gekomen door een fusie tunen de llndeUjke
kerkea:

Overeenkomsten
Op het eerste gezicht zijn er parallel
len te trekken tussen de Afscheiding uit
1834 en de beweging die geleid heeft tot
de Hersteld Nederlandse Hervormde
Kerk van 2004. In beide gevallen werd
de pretentie gevoerd, dat men de wettige
voortzetting was van de kerk die men
verlaten had. Vandaar dat men in afge
scheiden kring hechtte aan de term
'gereformeerd' in de naam van de ker
ken. Het was onder druk van buitenaf
dat men een tijdlang genoegen moest
nemen met de naam 'christelijk afge
scheiden'. Wat ook intern tot de nodige
spanningen leidde. Het was één van de
pijnpunten met de zogenaamde 'kruis
gemeenten'. Ook de hersteld-hervorm
den hechten eraan in hun naam duide
lijk te maken dat men zichzelf ziet als de
voortzetting van de Nederlandse Her
vormde Kerk. Noodgedwongen heeft
men er de term 'hersteld' aan toege
voegd. Waarbij het nog maar de vraag is
of men op deze manier juridisch de
dans ontspringt om alsnog de naam
'hervormd' te moeten inleveren . . ..

Verschillen
Natuurlijk, er zijn ook grote verschil
len tussen '1834' en '2004'. De afge
scheidenen uit de negentiende eeuw
hadden geen probleem om over 'afschei
ding' te spreken. Zij zagen hun vertrek
uit de Nederlandse Hervormde Kerk in
het licht van are. 28 NGB: het is het
ambt van de gelovigen om zich af te
scheiden van hen die niet van de kerk
zijn. Zij zagen een breuklijn lopen cus-
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Nederland
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Wat er te doen 1s

sen ware en valse kerk. Terwijl zij tege
lijkertijd de pretentie voerden de aloude
Gereformeerde Kerk in Nederland voort
te zetten. Er werd geen nieuwe kerk
gesticht. Nee, de kerk kwam tot weder
keer, reformatie!
De hersteld-hervormden willen per
se niet in deze afgescheiden traditie
staan. Men zet de Hervormde Kerk
voort. Inclusief de hervormde kerkorde
uit 1951. Hoeveel bezwaar er destijds
ook tegen deze kerkorde juist uit her
vormd-gereformeerde kring was. Dat
bezwaar is begrijpelijk. Deze kerkorde
heeft allerminst een gereformeerd karak
ter. In hersteld-hervormde kring verzet
men zich fel tegen alle verwijten - o.a.

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

uit de kring van de Gereformeerde Bond
- dat men zich schuldig zou maken aan
afscheidingsdenken en -handelen. Welke
bezwaren men ook heeft tegen het plu
ralisme van de PKN, bij mijn weten
heeft nog niemand van de hersteld-her
vormden de PKN een valse kerk
genoemd in de zin van art. 29 NGB. Al
is er dus optisch - voor het oog - over
eenkomst met de Afscheiding van 1834,
ecclesiologisch - wat de visie op de kerk
betreft - is er wel degelijk verschil.

Gemengd
De gang van zaken in hervormd
gereformeerde kring roept gemengde
gevoelens op. Je kunt vragen stellen bij
het moment van de breuk. Waarom nu
pas? Het antwoord van de hersteld-her
vormden is bekend. Weliswaar was de
Nederlandse Hervormde Kerk in de
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praktijk een pluralistische kerk, in de
PKN is dit pluralisme officieel gewettigd.
Daar is iets van aan. Het is een stap ver
der terug. Tegelijk was het pluralisme
binnen de Nederlandse Hervormde
Kerk bepaald niet iets wat oogluikend
werd toegestaan. Wat heb je aan een
kerkelijke belijdenis, wanneer die in de
praktijk niet voluit gehandhaafd wordt?
Dan blijkt belijden 'in gemeenschap met
de belijdenis der vaderen' (art. X van de
NH kerkorde 1951) niet veel meer dan
lippendienst. Wat dat betreft hebben de
hervormd-gereformeerden die in de
PKN blijven, enig recht van spreken
wanneer zij zeggen: praktisch verandert
er voor ons niet zo veel. Er is bij de 'her
steld-hervormden' in dit opzicht toch
iets van een wending gekomen.
Maar al kun je de vraag stellen:
waarom nu pas? - dat neemt het respect
en de dankbaarheid niet weg, dat een
deel van de hervormd-gereformeerde
belijders nu metterdaad wil opkomen
voor het alleenrecht van het schriftuur
lijk-gereformeerd belijden in Gods kerk.
We hopen en bidden dat de Here trouw
wil geven, ook wanneer deze keus leidt
tot het verlies van kerkgebouwen en
inkomsten.
Jammer dat het slechts om een deel
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van de hervormd-gereformeerde belijders
gaat. En dat ook onder hen de verbrokke
ling zich voortzet. Zonder dat men eens
gezind komt tot kerkelijke gehoorzaam
heid. Tot schade van het gereformeerde
geluid. En 't is nog maar afwachten of de
ontwikkelingen openingen bieden voor
een nieuwe eenheid met andere gerefor
meerde belijders. Wat dat betreft was de
eerste inventarisatie in het ND van 1 mei
2004 niet echt bemoedigend. Zo blijven
de gevoelens gemengd.

Pretentie
Overigens denk ik niet dat het nodig
is om een standpunt in te nemen ten
aanzien van de hersteld-hervormde pre
tentie dat men de Nederlandse Her
vormde kerk voortzet. Ik weet het, in de
Acte van Afscheiding of Wederkeer wordt
een termijn gesteld: geen gemeenschap
met de Nederlandse Hervormde Kerk,
totdat deze terugkeert tot de waarachtige
dienst van de Here. Bij bekering komt
herstel van de kerkelijke gemeenschap in
beeld. Dan kun je de vraag opwerpen:
hebben we in de Hersteld Nederlandse
Hervormde Kerk met de wettige opvolg
ster van de NHK te maken? En moet de
belofte van destijds nu niet ingelost wor
den? Toch lijkt mij die vraag overbodig.

2004

Nog afgezien van mijn vermoeden, dat
de Acte van Afscheiding dacht aan een
terugkeer van het geheel van de NHK
tot de dienst van de Here. Iets anders
dus dan wat nu aan de hand is. Boven
dien, de kerkgeschiedenis ging verder.
En wat die geschiedenis aan gerefor
meerd kerkelijk leven opleverde, laat
zich niet zo maar uitwissen. Om tot
kerkelijke eenheid te komen hoef je het
niet eerst met elkaar over allerlei preten
ties eens te zijn. Laten we alstublieft de
winst van het onderwijs van K. Schilder
over de dynamiek van Christus' kerk.
vergaderend werk niet vergeten. Waar
zich kerkelijk leven ontwikkelt, in
trouw aan Gods Woord, zal (weder
zijds) naar kerkelijke eenheid gezocht
moeten worden. Daarom verdienen de
ontwikkelingen rond de hersteld-her
vormden onze biddende aandacht.
Gelukkig. W ij mogen de zaak van
de eenheid van de kerk in Gods hand
weten. En biddend in die hand leggen.
Dat schrijf ik niet als vrome dooddoe
ner. Passen we niet op, dan gaan we
ook als het over de kerk gaat, puur
menselijk redeneren en analyseren. Ter
wijl die kerk de zaak van Gods Zoon is.
In die ruimte kunnen we vrolijk verder.
Met de goede moed van het geloof!

Kerkel�k
relativisme
Er was een tijd dat er 'onder ons'
met recht gewaarschuwd moest

zich heen grijpend kerkelijk relati

worden voor rigorisme in het den

visme.

doorgeslagen. Ik signaleer een om

ken over de kerk. Terecht namen
de Gereformeerde Kerken daarvan
afstand. Ik denk hierbij aan het

Kampen viert

afwijzen van de opvattingen van
ds. J. Hoorn. Gods werk in ons land
reikt verder dan de Gereformeerde

Sinds 1854 kennen we in Kampen de
'School der kerken'. We hebben als ker-

Kerken in Nederland. Ook Gods
kerkvergaderend werk blijft niet
tot die kerken beperkt. Maar het
lijkt alsof voor sommigen de balans
nu helemaal naar de andere kant is

Kroniek H.J.C.C.J. Wilschut
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ken dit jaar dus iets te vieren en te
gedenken. De Here gaf een gerefor
meerde opleiding tot de dienst van het
Woord. En bewaarde dat geschenk door
de Vrijmaking en de crisis van de jaren
zestig in de vorige eeuw heen. We heb
ben dus vooral iets om voor te danken.
Terecht dat ook de Kamper studen
ten feest wilden vieren bij het 150-jarig
bestaan van de Universiteit. Minder
vrolijk werd ik van de manier waarop
dat werd gedaan. Samen met studenten
van de 'Oudestraat' - de opleiding van
de voormalige synodaal gereformeerde
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kerken, nu ingekaderd in de PKN werd een theologisch festival georgani
seerd. Overigens zonder dat de beide
universiteiten daarvoor verantwoorde
lijkheid aanvaardden. Al werd er wel
subsidie gegeven. Aldus TROUW van 8
april 2004.

·

Nu is het niet mijn bedoeling om
moord en brand te schreeuwen. Ik ga
ervan uit dat studenten aan onze univer
siteit positief gereformeerd willen zijn.
Maar van deze gezamenlijkheid snap ik
niet zoveel. Dit nog afgezien van de
invulling van het theologisch festival,
met onder anderen de onvermijdelijke
Antoine Bodar als één van de sprekers.
Wat dit rooms-katholieke troetelkind
aan gereformeerd theologiseren heeft toe
te voegen, is mij een raadsel. Maar dat is
weer een hoofdstuk apart. Wat ik me
echter vooral afvraag, is: zouden onze
studenten nog weten dat de gerefor
meerde belijdenis grenzen trekt? Ook
kerkelijke grenzen, die de kerkelijke the
ologische opleidingen typeren. Dat voor
studenten van 2004 de Kamper sfeer
anders is dan voor de studenten pal na
1944, is te begrijpen. Daarvoor is de
afstand in tijd en situatie te zeer veran
derd. Maar de verschillen tussen Kam
pen-Broederweg en Kampen-Oudestraat
zijn nog steeds kerkelijk-confessioneel
bepaald. Met alle gevolgen van dien.
Het gaat om twee manieren van theolo
giseren, die niet onderling inwisselbaar
zijn. Ook al is het theologisch klimaat
in Kampen-Oudestraat nu gematigder
dan een aantal jaren geleden. Dan nog.
Ik heb bij deze gang van zaken zo mijn
bedenkingen. Je bent toch student aan
de School van de kerken?Die School is
toch opleiding tot de kerkelijke dienst
van het Woord?!
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In 2004 i• hel 1 SO jaar
geleden dal studenten in
Kampen hun opleiding in de
theologie begonnen. Dil 30e
lusttum -n11 grool gevienl.
Studenten organiseien een
theologüch festival. Het
thema: 'Feest een
theologische oefening'.

Feest

een theologische oefening

Studentenfestival met theol0B1e. feest en cultuur.

traal gezet. De deelnemers aanvaarden
de hele Bijbel als het geïnspireerde
Woord van God.

Amersfoort bidt

Op het eerste gehoor klinkt dat alle
maal mooi en vertrouwenwekkend. En
toch ontkom ik niet aan kritiek. Ik kijk
naar de samenstelling van stuurgroep en
adviesraad. De leden vormen een bont
gezelschap in kerkelijk opzicht. Baptis
tengemeente. Rafaëlgemeenschap. Her
vormd. Nederlands gereformeerd. Kerk
van de Nazarener. Vrijgemaakt-gerefor
meerd. Pinkstergemeente. Zo mogelijk
nog gevarieerder is de lijst van degenen
die het Stadsgebed van harte aanbeve
len. Naast de al genoemde gemeen
schappen vind je daar vertegenwoordi
gers van Youth for Christ, de Jongeren
kerk Heartbeat, Leger des Heils, de
Christelijke Gereformeerde Kerk en de
PKN. Om de directeur van het Evange
lisch Werkverband, de predikant-direc
teur van de IZB en de vertegenwoordi
ger van de Kruispuntgemeente Vathorst
niet te vergeten.

In Amersfoort is een organisatie van
start gegaan onder de naam 'Stadsgebed
Amersfoort'. Daarin komen mensen en
kerken samen, die hart voor de stad heb
ben. Omdat ze geloven dat God hart
voor die stad heeft. De bedoeling is ster
ker missionair betrokken te raken op
Amersfoort en dat geestelijke eenheid
onder christenen groeit. Bovenal wil
men bidden om Gods ontferming over
Amersfoort. In concreto houdt dat in,
dat vanaf het najaar 2004 drie keer per
jaar een gebedsavond belegd gaat wor
den. Bij dit alles wordt het Evangelie
van Gods genade in Jezus Christus een-

En dat alles onder de noemer van
het Evangelie van Gods genade en het
gezag van de Bijbel als het eigen Woord
van God. Komt nou niemand op het
idee, dat er onder de deelnemers toch
wel heel wat verschil in uitleg van dat
Evangelie en van die Bijbel is? Verschil
len, die zich ook kerkelijk vertalen. En
die elkaar ook uitsluiten. Hoe is het in
de wereld mogelijk dat gereformeerde
kerken en collega's hieraan hun mede
werking geven, er zelfs van harte (!) zeg
gen achter te staan. Nee, ik ontken niet
dat er in al de genoemde gemeenschap
pen echte kinderen van God kunnen

zijn. Maar tegelijk is er bij het gros van
deze gemeenschappen in meer of min
dere mate afwijking van het Woord van
God. Hoe kunnen sekteachtige groepe
ringen als de Pinkstergemeente en de
kerk van de Nazarener nu toch ooit
samen gaan met kerken van gerefor
meerde belijdenis? Mooi wanneer je het
Evangelie van Gods genade in Christus
als uitgangspunt neemt. Maar het
gemeenschappelijk uitgangspunt deel je
maar ten dele. Groepen waar dat Evan
gelie een boodschap van algemene ver
zoening wordt, doen aan dat Evangelie
hopeloos te kort. Om nog maar te zwij
gen over zaken als verbond en doop.
Gods waarheid trekt hier de kerkelijke
grenzen. Ik mag toch aannemen dat
wanneer gereformeerde kerkmensen zich
onttrekken en zich bij dergelijke groe
pen willen voegen, er nog vermaand
wordt. Hoe kun je je dan zo naar buiten
toe gezamenlijk presenteren? Ik schrik
van dit kerkelijk relativisme. Want ten
diepste houdt dat reductie van Gods
waarheid in.
En toch is die waarheid beslissend,
ook voor het gebed. Als ik tenminste de
Heidelbergse Catechismus in vr./antw.
1 17 goed begrepen heb. Willen gebeden
God aangenaam zijn en door Hem ver
hoord worden, dan worden er bepaalde
eisen gesteld. De God van het Woord
wil overeenkomstig dat Woord aange
roepen worden. Hier wordt geloofsge
hoorzaamheid aan het Woord gevraagd.
Een gehoorzaamheid, die beter is dan
(gebeds) offeranden.
Kerkelijk relativisme. Ik tref het aan
bij 'Stadsgebed Amersfoort'. Ik tref het

1
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ook aan bij menige 'jeugdkerk'. Op
meer dan één plaats worden ze georga
niseerd met medewerking van pinkster
mensen tot gereformeerde mensen, met
alle variaties die ertussen in zitten. Ont
hutsend en onthullend is wat de jeugd
kerk Reloaded te Utrecht over het punt
'eenheid' opmerkt. 'De kerkelijke achter
grond van bezoekers en medewerkers is
niet (van) belang. Het is Jezus en Zijn
Geest die één maakt. Over onderwerpen
waar de kerken verschillend over den
ken, nemen we geen standpunt in'; deze
tekst heb ik letterlijk aan de website ont
leend, het woord tussen haakjes ont
breekt er en heb ik ingevoegd. Ook hier
een breed comité van aanbeveling. Een
baptist. Iemand uit de Vergadering der
gelovigen. Nederlands gereformeerd.
PKN. De directeur van Agapè. En ook
hier: een gereformeerde collega. Voor
mij onbegrijpelijk. Waar zijn we eigen-

lijk mee bezig binnen de Gereformeerde
Kerken in Nederland?

sche beweging volgt. Prachtige dingen
worden gezegd over gereformeerd-zijn.
Terwijl de invloeden en gevaren van het
evangelisch denken worden aangewezen.
Een diepgaand verhaal over geestelijke
gevaren uit de wereld en uit eigen kring
helpt echt verder. Het slothoofdstuk
stelt de vraag 'Waarheen? ' aan de orde.
U moet er wel even voor gaan zitten.
In kort bestek wordt veel geboden.
Zowel de compactheid als de diepgang
vragen de nodige moeite. Maar - het is
ook echt al die moeite waard! Ook wan
neer je op onderdelen best eens even
met de schrijver zou willen doorpraten.
De hoofdlijn is oergereformeerd. En
daardoor effectief als hulpmiddel tegen
over het oprukkend kerkelijk relati
visme. Gods waarheid zet in de ruimte.
Die trekt ook een grens. Waarbinnen
het goed toeven is. Waarbinnen je veilig
bent.
Afgesloten op 25 mei 2004.

Nijke rk hel pt
Waar zijn we mee bezig? Bij het ant
woord op die vraag krijgen we hulp uit
Nijkerk. Ik ben blij dat ik deze Kroniek
positief kan afronden. Graag wijs ik u
op de brochure van br. W. Nieboer, lid
van de Gereformeerde Kerk te Nijkerk.
De titel is: DANKBAAR GEREFORMEERD.
TOERUSTING WOORDGETROUWE

Deze brochure is niet in
druk verschenen. U kunt deze downloa
den vanaf internet:
www.willem-nieboer.nl. Beschikt u zelf
niet over internet, vraagt u het dan aan
iemand die dat voor u kan doen. U
krijgt een analyse van wat er aan de
hand is. Een introductie in de evangeliGEMEENTE.

Prof mr. drs. W. Nieboer

Nader Bekeken
Neem een proefabonnement op NADER BEKEKEN! U ontvangt het blad 3 maanden lang voor maar € 5,-.
Wilt u iemand een waardevol cadeau aanbieden? Denk dan eens aan een geschenkabonnement op NADER
Het kost u slechts € 10,- en hij/zij ontvangt het blad dan een halfjaar lang!
Bel 050-3013636 of mail woordenwereld@scholma.nl of kijk op www.woordenwereld.nl.
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1
De kleinen met de
groten
Nader Bekeken juni 2004

De Here God zal zijn volk zegenen.
Van die belofte zingt Psalm 1 1 5,
één van hallel-liederen die Israël
tijdens de paschamaaltijd zong, in
de kring van het gezin. Want in het
gezin werd het Pascha gevierd. Zo
zongen ouders en kinderen samen
dat de Here zal zegenen wie Hem
vrezen, 'kleinen zowel als groten',
of, zoals het er eigenlijk staat: 'de
kleinen met de groten' (vs 13). De
kinderen delen met de volwasse
nen in de zegen van God. Zo werd
er gezongen in het oude verbond.
Kunnen wij dat vandaag nog wel
zingen, in het nieuwe verbond? Dat
is een vraag die opkomt door het
herlevende doperdom van onze tijd.

Dope rs
Vanouds deelt de doperse gedachte
aan de kleine kinderen van de kerk
onder het nieuwe verbond een andere
plaats toe dan zij onder het oude ver. bond hadden. Toen behoorden ze tot de
gemeente van de Here. De kleine jon
gens ontvingen de besnijdenis als teken
daarvan. Nu zou dat niet langer zo zijn.
Kinderen moeten eerst tot belijdenis van
hun geloof komen voordat zij kunnen
worden gedoopt.
Met deze andere positie van de
kleine kinderen verandert het karakter
van de kerk. Werd de gemeente van de
Here eerst gevormd door de gelovigen
en hun kinderen, nu bestaat zij uit hen
die wedergeboren zijn. Met deze veran
dering krijgt ook het sacrament van het
verbond een andere betekenis. Was de
besnijdenis het teken van de beloften die
God zijn volk gaf en van de eis die Hij
oplegde, de doop is het teken van het
werk dat God in het hart van de gelovi
gen volbracht heeft. Het is niet langer
een teken van God aan ons, maar van
de geloofskeus die de wedergeboren
dopeling voor de Here heeft gemaakt.
Zo kan de doperse gemeente niet
langer met Psalm 115 zingen over de
Here die 'de kleinen met de groten'
zegenen zal. Ook andere psalmen zullen

Kleinen en groten op een familiedag

door deze verandering uit het liedboek
van de kerk en uit het leven van Gods
kinderen verdwijnen. Zingt bijvoorbeeld
Psalm 103 niet over de trouw die de
Here aan kindskinderen betoont? Roept
Psalm 78 niet op om de kinderen te
onderwijzen over de zegen van Gods
verbond? Wat zullen we nog over het
verbond onderwijzen, wanneer de Here
zijn zegen niet aan de kinderen van zijn
volk belooft? Het is niet toevallig dat
doperse groepen liever opwekkingsliede
ren zingen dan de psalmen die God aan
zijn volk gegeven heeft.
De gereformeerde leer staat lijnrecht
tegenover deze doperse gedachte. Zij
geeft immers een positief antwoord op
de vraag 'moeten ook de kleine kinderen
gedoopt worden?' {vraag 74 van de
Catechismus). Hierin spreekt de over
tuiging dat de kleine kinderen 'even
goed als' de volwassenen behoren tot
Gods verbond en zijn gemeente. Aan
hen wordt 'evenals aan' de volwassenen
de vergeving van de zonden en de Hei-

Thema
-�

--

J .W. va n

der Jagt

--

-

lige Geest beloofd. Het is als hoor je
Psalm 1 15:13: de Here zal zegenen, 'de
kleinen met de groten'.

Totaliteit
De kleinen en de groten komen we
op meerdere plaatsen in de Schrift als
woordpaar tegen. Zo lezen we bijvoor
beeld dat de engelen die Lot uit Sodom
kwamen wegroepen, de mannen van de
stad 'van klein tot groot' met blindheid
sloegen (Gen. 19:1 1). De Here strafte
'de bewoners van Gat, klein en groot'
met builenpest (1 Sam. 5 :9). In 2 Ko
ningen 25:26 wordt verteld dat het
gehele volk, klein en groot, naar Egypte
trok. Koning Josia ging met al de man
nen van Juda, de inwoners van Jeruza
lem, de priesters, de levieten en het
gehele volk van groot tot klein naar de
tempel om daar uit het teruggevonden
wetboek van Mozes voor te lezen
(2 Kron. 34:30). Er is nog een heel aan
tal andere schriftplaatsen in het Oude
Testament waar {in verschillende varia
ties) dit woordpaar voorkomt. We hoe
ven die niet allemaal bij langs te gaan.
Het is evengoed wel duidelijk dat dit
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woordpaar de totaliteit van de aanwe
zige mensen aanduidt. Als het er al niet
met zoveel woorden bij staat ('het gehele
volk'), dan kan deze totaliteit worden
aangeduid met het bepaalde lidwoord
(bijv. 'de' bewoners). Trouwens, het is
een bekend taaleigen van het
Hebreeuws, dat met het noemen van
een tegenstelling ('rijk en arm', 'dag en
nacht', 'uitgang en ingang', 'staan en lig
gen') een totaliteit wordt uitgedrukt.
Zo zingt Psalm 1 15 over 'de kleinen
met de groten'. Toch lijkt het mij meer
dan alleen maar een zegswijs van de
Hebreeuwse taal. Er wordt gezongen
over de zegen van de Here. Daarom
kûnnen ze ook over 'de kleinen met de
groten' zingen. Want naar de aard van
het oude verbond delen de kleinen in de
zegen van de Here. God heeft zijn zegen
aan zijn gehele volk beloofd, aan groot
en klein. Deze zegswijs past dus op de
structuur van Gods verbond en geeft
daar uitdrukking aan.
Maar dan is het, gelet op de doperse
dwaling, wel opmerkelijk dat deze zegs
wijs ook in het Nieuwe Testament
gebruikt wordt! De apostel Johannes zag
in de openbaring die hij kreeg, verschil
lende keren de kleinen en de groten. Hij
hoorde de vierentwintig oudsten zingen
over het loon dat God geeft 'aan hen die
uw naam vrezen, aan de kleinen en de
groten' (Op. 11:18). Het zegel van het
beest werd gegeven 'aan allen, de klei
nen en de groten' (13:16). Een stem van
de troon van God riep: 'Looft God, al
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zijn knechten, die Hem vreest, gij klei
nen en gij groten!' (19:5). God liet de
vogels eten van 'het vlees van allen,
vrijen en slaven, kleinen en groten'. En
bij het laatste oordeel zag Johannes 'de
doden, de groten en de kleinen, staande
voor de troon' (20:12). Ook hier
gebruikt Johannes het woordpaar klein
en groot om de totaliteit aan te duiden
van de mensen (knechten of vijanden
van God) die hij ziet. Op zichzelf geno
men is het niet vreemd dat hij hiervoor
een Hebreeuwse zegswijs gebruikt. Hij
is immers bij het Oude Testament opge
voed. Maar kon hij deze uitdrukking
wel gebruiken, indien 'de kleinen' in het
nieuwe verbond niet meer tot het volk
van God gerekend worden?

Leeftijd?
Het woordpaar 'klein en groot' duidt
dus de totaliteit van mensen aan. Een
vraag is, hoe deze mensen worden
bezien. Als we spreken over 'de mensen
rijk en arm', zien we hen onder het
gezichtspunt van financiële welvaart.
'Slaaf en vrije' ziet mensen naar hun
maatschappelijke positie. Doelt 'klein en
groot' letterlijk op hun lichaamspostuur?
Dan denken we al snel aan hun leeftijd.
Zijn 'de groten' de volwassenen en moe
ten we bij 'de kleinen' aan kinderen
denken? Of bedoelt de apostel het meer
overdrachtelijk, als aanduiding van hun
maatschappelijke positie, sociale status
of van het aanzien dat mensen genieten?
Daar is verschil van mening over.
Calvijn merkt bij Psalm 115 : 13 op
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dat God ook 'de geringsten en onaan
zienlijksten niet veracht'. Hij vat 'de
kleinen met de groten' kennelijk over
drachtelijk op. De vertalers van de Sta
tenvertaling maken de kanttekening:
'versta: in jaren, of in staat en kwaliteit.'
Het wordt op de leeftijd betrokken,
maar men kan het ook overdrachtelijk
opvatten. Dat laatste doen de kantteke
naren bij Openbaring 20:12: 'van alle
soorten en staten, hoewel sommigen dit
ook van ouderdom en voorkomen ver
staan.' In zijn grote commentaar op
Openbaring aan Johannes schrijft
S. Greijdanus bij Openbaring 19 :5:
'Klein en groot beteekent: gering en
aanzienlijk, van weinig en van veel in
vloed en beteekenis.' Deze uitleg houdt
hij ook bij de andere plaatsen aan.
C. van der Waal erkent bij 11: 8 : 'De
uitdrukking zelf kàn duiden op "oud"
en "jong": leeftijdsverschil.' Maar hij
vervolgt: 'Het zal hier echter eerder het
'sociaal' verschil aanwijzen: de voorna
men en de heel gewone man, hoog en
laag' (OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS
II). En om niet meer te noemen: H.R.
van de Kamp meent in zijn commentaar
bij 13:16 dat 'klein en groot' verwijst
naar de levensfase, terwijl hij bij 19 :5
schrijft : 'klein en groot, alle categorieën,
zowel de eenvoudigen als de aanzienlij
ken.' Er is dus een verschillend ant
woord op de vraag onder welk gezichts
punt de totaliteit van mensen 'klein en
groot' wordt aangeduid. Opmerkelijk is
daarbij dat de keuzes die men maakt,
eigenlijk door niemand worden gemoti
veerd.
Nu is er inhoudelijk gezien een
sterke relatie tussen de zegswijs in
Openbaring 11 en Psalm 1 15. Van de
Kamp en Van der Waal verwijzen dan
ook naar deze psalm. Daarin wordt
gezongen: 'Hij zal zegenen die de Here
vrezen, de kleinen met de groten.' Die
zegen mogen we herkennen in het loon
waarvan de vierentwintig oudsten zin
gen, en dat gegeven wordt 'aan hen die
uw naam vrezen, de groten en de klei
nen'. Het lijkt mij dat er vanuit Psalm
115 een aantal redenen is om bij 'klein
en groot' aan leeftijd te denken.

Talrijk nageslacht
We kunnen Psalm 115 noemen: een
pleidooi in de aanvechting. Dit pleidooi
wordt gevoerd bij de Here God (vs 1) en
bij Hem pleit de dichter ter wille van de
naam van de Here. Zijn goede gunst en
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trouw zijn in geding. Want de heidenen
spreken smalend over de Here. 'Waar is
uw God?', is hun spottende vraag. Zij
zijn zozeer in de wereld van de zichtbare
dingen gevangen, dat een onzienlijke
God voor hen onvoorstelbaar is. Zelf
hebben zij zichtbare goden in de beelden
"
die ze naar hun eigen voorstelling heb
ben gemaakt. Vanuit de gevangenis van
hun beperkte visie spotten zij met de
Here God en deze spot klinkt natuurlijk
vooral wanneer er van de Here en zijn
werk niets ervaren wordt.
De psalmdichter spreekt de Here aan
in het geloof dat het precies andersom is
dan de spottende heidenen menen. Hun
zichtbare goden spreken niet, zien niet,
horen niet, ruiken niet, tasten niet,
lopen niet en maken geen geluid (vs 47). Zij zijn machteloos en wie op hen
vertrouwt, komt bedrogen uit (vs 8).
Maar de onzienlijke God van Israël
woont in de hemel. Hij doet wat Hem
behaagt (vs 3). Zo kent hij de Here God
en zijn pleidooi is dat de Here zal opko
men voor zijn naam, en ter wille daar
van zijn goede gunst laat zien en zijn
trouw zal tonen. Het pleidooi is dus dat
de Here zal laten zien dat Hij bij machte
is om zijn plannen door te zetten.
Nadat de dichter zijn aanvechting
voor de Here God heeft neergelegd,
wordt ook het volk van de Here in zijn
pleidooi meegenomen en aangesproken.
Hoe gemakkelijk komen kinderen van
God niet onder de indruk van de bewe. ring dat je van de Here toch niets
merkt. Er zijn tijden dat men als volk
niets merkt van wat de Here doet. Te
denken is bijvoorbeeld aan de jaren van
slavernij in Egypte, of de miserabele tij
den waarvan het boek Richteren vertelt.
Individueel was die aanvechting er ook,
bijvoorbeeld in het leven van Asaf of in
de spot over het uitblijven van de weder
komst van Christus, waar Petrus over
schrijft. Ook de kinderen van God kun
nen gevangen raken in de zichtbare
wereld. De geschiedenis van Gods volk
laat herhaaldelijk zien dat Israël een
beeld van de Here maakte of zelfs de
afgoden en hun beelden ging dienen.
We kunnen ook vandaag gevangen
raken in de behoefte om dingen te zien
en te ervaren. Zelfs zo, dat voor ons
besef het verbond met God pas bestaat
wanneer wij onze bekering hebben erva
ren. Gevangen in de zichtbare wereld
komt de mens met zijn ervaring in het
middelpunt te staan.
Gods kinderen, aangevochten door
dergelijk ervaringsdenken, worden in
Psalm 1 15 opnieuw aangespoord om ce
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vertrouwen op de onzienlijke God. Deze
psalm leert ons om theocentrisch te
denken en te verwachten. 'Israël, ver
trouw op de Here' (vs 9). Deze oproep
wordt herhaald met het oog op het huis
van Aäron (vs 10). Ze geldt voor al
Gods kinderen: 'gij die de Here vreest,
vertrouwt op de Here. Hij is hun hulp
en hun schild' (vs 11). Deze oproep
wordt onderstreept met de belofte, tot
vier keer toe herhaald, dat de Here zijn
volk zal zegenen (vs 12-13). Waarbij in
vers 14 deze zegen is ingevuld met de
wens: 'de Here moge u vermeerderen, u
en uw kinderen.' De belofte wordt dus
op een talrijk nageslacht toegespitst.
Hierin wordt zichtbaar dat het plei
dooi en de aansporing van Psalm 1 15
diep gefundeerd zijn. Heeft de Here
God zijn naam niet aan Abraham ver
bonden met de belofte: 'Ik zal u tot een
groot volk maken en u zegenen' (Gen.
12:2) ? Hij bracht deze belofte onder in
het verbond dat Hij in Genesis 17 aan

Laat de kinderen tot Mij komen

Abraham gaf (Gen. 17:2), voor hem en
zijn nageslacht, de kleine kinderen
incluis. Dat verbond is te danken aan
het ingrijpen van de Here God. Het
kwam niet op uit de ervaring van Abra
ham of van enig ander mens. Het is het
ongedachte en vrije initiatief van God.
Zijn vrije gunst. En dit verbond bestaat
krachtens zijn onverbrekelijke trouw.
Hee gaat in dit verbond om de naam
van God, zijn goedertierenheid en trouw
die in vers 1 zijn genoemd. En de
belofte voor wie de Here vrezen, met de
toespitsing in vers 14 op een talrijk
nageslacht, laat zien dat Psalm 1 15

nauwkeurig aansluit bij dit verbond, dat
de Here aan Abraham en zijn nageslacht
heeft gegeven.
De dichter herinnert Gods kinderen
aan de groei van Gods volk door de
geboorte van kinderen, de zegen van
nageslacht die zich ook in de geslachten
('u en uw kinderen') doorzet. In de aan
vechting mogen ze zich op de Here rich
ten en verwachten dat de Here, ter wille
van zijn naam, zijn verbond zal houden
en zijn belofte vervullen zal.
Hier zijn dus de generaties die gebo
ren worden, in beeld. Met andere woor
den: we zijn hier niet in de sfeer van
maatschappelijk aanzien of sociale sta
tus, maar in de gezinskring binnen het
verbond waarin kinderen worden ver
wekt en geboren, kinderen die op hun
beurt weer gezinnen vormen en zich
vermeerderen.
Hee heeft dan ook diepe zin dat die
lied behoorde bij het hallel-repertoire
van de paschaviering, waar de kinderen
aan deelnamen. Heeft de Here God niet
bij de uittocht uit Egypte voorgoed zijn
naam gevestigd, zijn onverdiende gunst
bewezen en zijn trouw aan Abraham
getoond? Ze zongen ervan, de kleinen
met de groten. Want jong tot oud deelde
in de zegen van Gods verbond.
Tegen deze achtergrond verwondert
het niet om in het Evangelie te lezen dat
de Here Jezus de kinderen bij Zich toe
laat en hen zegent. Terwijl de discipelen
(om een niet aangegeven reden) de toe
gang tot Christus voor kinderen geslo
ten hielden, laat Hij hen delen in zijn
zegen. Dat gaat dieper dan het wat
gevoelige beeld van Jezus als de grote
kindervriend. Ten diepste zien we daar
gebeuren waar Psalm 1 15 over zingt:
God die in Christus de kleinen zegent,
evengoed als de groten. Het heeft een
diepe zin wanneer in het formulier voor
de kinderdoop naar deze zegening door
de Here verwezen wordt. Want zouden
in het nieuwe verbond, waarvan deze
Christus de Middelaar is, de kleine kin
deren niet in de beloften van God
delen? Dat is toch te dwaas om los te
lopen!

Zegen en vloek
Dit heeft ook een andere kant. Het
woordpaar 'klein en groot' als leeftijds
aanduiding laat niet alleen zien dat de
kleinen evengoed als de volwassenen in
de zegen van Gods verbond delen. Het
zelfde moet gezegd worden over de
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vloek van het verbond. Op huivering
wekkende manier laat de profeet Jeremia
dat zien.
In Jeremia 6 horen we hoe erg het
met Gods volk is gesteld. De klacht
luidt 'van klein tot groot zijn ze er allen
op uit zich te bevoordelen' (vs 14). Deze
aanklácht geldt de totaliteit van het volk
en is de reden waarom de Here God op
een vreselijke manier gaat ingrijpen. Hij
zal zijn woede over zijn volk uitgieten.
En dat wordt op deze wijze concreet
gemaakt: de Here giet zijn woede uit
over het kind op de straat en de jonge
lingen; man en vrouw zullen gevangen
genomen worden, grijsaards en ouden
van dagen (vs 11-12). Het zijn aandui
dingen die merendeels de mens in z'n
levensontwikkeling laten zien. Gods
volk wordt hier niet getekend naar
maatschappelijk aanzien of invloed,
maar gelet op leeftijd. Het is een totali
teit die door Gods vloek getroffen wordt
zoals het volk in z'n totaliteit bedorven
is, van klein tot groot. De kinderen
evengoed als de volwassenen.
Een profetie van gelijke strekking
lezen we in Jeremia 16. De Here zal zijn
vonnis uitspreken over de zonen en de
dochters die in het land geboren wor
den, over hun moeders en vaders. 'Groot
en klein zullen sterven zonder beklaagd
te worden' (16:6). Het vreselijke, dat er
na de dood geen rouw bedreven zal wor
den, dat er zelfs geen graf zal zijn (vs 67), wordt getekend in de relaties waarin
de behoefte aan rouw en een waardige
begrafenis het grootst is. Gods oordeel
over de totaliteit van zijn volk treft hen
bij het levenseinde van hen van wie men
het meest houdt. Dat pleit tegen een
overdrachtelijke betekenis van 'groot en
klein', terwijl de concrete aanduiding
van leeftijd juist het vreselijke van Gods
ingrijpen accentueert. De kinderen van
Gods volk delen niet alleen in zijn
zegen, maar ook in het oordeel dat God
over zijn volk voltrekt.

Totale oorlog
De vierentwintig oudsten zingen in
de woorden van Psalm 115 over de belo
ning die gegeven wordt aan hen die
God vrezen, 'aan de kleinen en de gro
ten'. Deze psalm geeft reden om te den
ken aan de totaliteit van Gods knechten
onder het gezichtspunt van hun leeftijd.
In het lied van deze oudsten delen de
kinderen met de volwassenen in het
loon dat God zijn knechten geeft. Ken
nelijk behoren tot op de dag waarop
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Portret van Jeremia

God zijn loon uitkeert, de kleine kinde
ren tot zijn verbond en bij zijn gemeente.
Dezelfde totaliteit zien we in de lof
die Gods knechten Hem zullen brengen
(Op. 19:5). Ook deze lof wordt gebracht
door groot en klein. Dat correspondeert
met het gegeven dat de kinderen bij de
gemeente horen.
Deze alle leeftijden omvattende tota
liteit is er ook aan de zijde van Gods vij
and. Het teken van het beest wordt aan
groot en klein gegeven (Op. 13:16). En
ook het oordeel van God gaat over alle
mensen, ongeacht hun leeftijd (Op.
19:8; 20:12).
De aanduiding 'klein en groot' laat
zien dat de strijd tussen de Here God en
zijn vijand een totale oorlog is, waarin
alle mensen, ongeacht hun leeftijd,
betrokken zijn. In deze oorlog behoren
de kinderen van de gelovigen met hun
ouders bij de Here. Dat is in Openba
ring geen nieuws. Het laatste bijbelboek
grijpt daarin terug op de vijandschap die
de Here God aan het begin van deze
oorlog uitriep tussen de slang en de
vrouw. Die vijandschap zou zich uit
strekken tot het nageslacht dat beiden
zouden krijgen. Een nageslacht dat nog
niet geboren was. Toen reeds beschikte
de Here God dat de nog ongeboren kin
deren van Eva met hun ouders geplaatst
werden aan de goede zijde van het front.
In de strijd tegen de duivel en zijn rijk
(zoals het gebed na de doop daarover
spreekt) behoren zij bij het volk van de
Here.

Alle eeuwen
Naar doperse opvatting hebben
kleine kinderen in het nieuwe verbond
een andere plaats dan onder het oude
verbond. Het wordt als een oudtesta
mentische bijzonderheid gezien, dat de
kinderen bij het verbond hoorden en dat
de jongens daarom besneden werden.
Men ziet eraan voorbij dat de Here God
de kinderen deze plaats al gaf lang voor
dat Hij zijn verbond met Abraham
sloot. Ook gaat men eraan voorbij, dat
met betrekking tot de toekomst van het
nieuwe verbond op gelijke wijze als
onder het oude verbond gesproken
wordt over de knechten van de Here,
groot en klein. Kennelijk is het vanaf
het begin van de wereld en alle eeuwen
door de structuur waarin God met
mensen omgaat, dat de kleinen met de
groten behoren tot zijn volk. Ook de
gemeente van het nieuwe verbond heft,
in een wereld vol aanvechting, met
Psalm 115 terecht het hallel van de ver
lossing aan, om te bezingen dat de klei
nen met de groten door de genade van
God mogen leven in zijn verbond.
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Bidden is n iet onze sterkste kant.

Leren bidden is dus geen gekke

l u isterde de Here naar die ene mens.

Dat ligt overigens n iet zozeer aan

zaa k. De discipelen vroegen het onze

Waarom? Omdat de Here zelf door

de (gereformeerde) leer. I n onze

Heiland: 'Leer ons bidden.' En H ij

zijn Geest kracht verleent aan het

historie is heel veel materiaal te

wees deze vraag niet af. Ze leerden

gebed va n een rechtvaard ige. Wij

vinden, dat stimuleert tot gebed

het 'Onze Vader'.

hoeven klaarblij kelij k onze gebe
den n iet zelf krachtig te maken

en richting geeft aan een i ntensief
Va ndaag ku n je ook weer leren

door aa ntallen of door gebeds

als ik stel dat het gebed n iet onze

bidden. En velen schuiven aan i n

concentraties of door herha l i ngen.

sterkste kant is, dan zeg ik dat op

de schoolbanken van d e moderne

en fij ngevoelig gebedsleven. Nee,

grond van praktijkerva ring. Eigen

(Angelsaksische) gebedsschool. Daar

Ben i k dan tegen het aanhoudende

ervaringen en die van anderen. Oh,

leer je bijvoorbeeld het 'kringgebed'.

gebed? Ben ik tegen het gemeen

ongetwijfeld zijn er onder ons, die

Principieel n iet af te wijzen, maar wel

schappelij ke gebed? Ben i k tegen de

een heel rijk gebedsleven hebben.

zeer kwetsbaar door de verleid ing om

voorbede? Nee, i ntegendeel. Maar

Van harte gefeliciteerd ! Maar voor

tegen elkaar op te gaan bi(e)d (d)en.

i k heb wel g rote moeite met het

velen bl ijft het bidden toch niet meer

We leren daar ook het zogenaamde

moderne u itgangspu nt: het gebed

dan een paar minuutjes clichématig

'min istry'-gebed ken nen. Een heel

moet 'werken'. En dat is het toch

dingen omhoog zeggen. Totdat nood

persoon l ij ke voorbede op verzoek,

eigenlij k wat je leest en hoort als

leert bidden. En dan concentreert het

eventueel met ha ndopleggi ng. Zo'n

het gaat over methodes om vooral

gebed zich al leen nog maar op die

voorbede kan zelfs nog krachtiger

'effectiever' te bidden. Alsof wij zelf

ene nood en mist het gauw de ru i mte

worden als meerdere personen

kracht aan onze gebeden moeten

van het echt communiceren met de

daarom heen tegelijkertijd weer

verlene n !

Here.

voorbede doen voor de bidders.
Een soort piram idegebed dus. Dan

Onze bel ijdenis noemt het gebed

Een gouden greep: de 'gewoonte' het

is er ook nog het zogenaamde

het voornaamste stuk van de

gebed te koppelen aan schriftlezi ng.

'med itatieve' gebed. Bidden met

d a n kbaarheid. Laat ons bidden maar

Zo ontstaat er im mers een gesprek.

stiltes om de Geest a l le ru i mte te

een d a n kbaar antwoord blij

Woord en antwoord. Meer in ieder

geven heel persoonl ij k tot je te

de vaste beloften van onze

geval dan een memo voor de Here vol

spreken.

blijft ons bidden ook echt bi den.

Wat mij ooit de ogen opende, was het

R.Th. Pos

met persoon l ij ke verzoeken.
Maa r de praktijk is weerbarstig. Ik

verzoek om op een bepaalde tijd met

vergroot u it ! I n het vacuü m van

heel velen voor een bepaalde zaa k

schra le gebeden ontstaat een grote

te bidden. Ku n nen j u l l ie morgen o m

behoefte aan krachtige gebeden.

precies 3 u u r allemaal bidden voor de

Logisch dat een geconstateerde

verleng ing van het visum va n piloot

minima le gebedsomgang met de

B? Een soort geestel ij k kri nggebed.

Here juist zo'n reactie oproept. Zeker

Maar heeft zo'n gebed dan meer

als je hoort van vele wonderlijke

i nvloed? Tu rft God als het wa re het

gebedsverhori ngen. Als je het maar

aa ntal bidders en is het voor Hem

goed doet. Dat bidden. En staat

gema kkelijker als we onze verzoeken

er ook niet in de Bijbel dat onze

gebundeld bij Hem ind ienen?

gebeden uiterst krachtig ku n nen
zijn? Bergen ku n nen zelfs verplaatst

Jakobus zegt dat de profeet Elia

worden. En zieken genezen.

slechts een mens was als wij ! Toch

n op
od. Dan
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Islam en onderwijs
Het Nederlandse onderwijsbestel
staat onder druk. De samenstelling
van de bevolking verandert en daar
mee de bevolking van de scholen.
Vooral in de grote steden is steeds
meer sprake van een tweedeling
tussen 'zwarte' en 'witte' scholen,
waarbij zwarte scholen de pro
bleemscholen heten te zijn, terwijl
witte scholen zich in de luwte bevin
den. Aan deze tweedeling moet een
einde komen. Allochtone leerlingen
moeten zo evenredig mogelijk over
de verschillende scholen worden
verspreid. Zo nodig moet daarvoor
de vrijheid van onderwijs maar op
de helling. Dat is de strekking van
veel politieke en maatschappelijke
discussies over het onderwijs.

·

Dat hier sprake is van een reëel pro
bleem, zal niemand ontkennen. Kinde
ren van allochtone ouders staan veelal
op achterstand ten opzichte van kinde
ren met een Nederlandse achtergrond.
Als aan het wegwerken daarvan door
ouders, overheid en samenleving niet
hard wordt gewerkt, leidt dat tot struc
turele tegenstellingen binnen de samen
leving van de toekomst. Met alle gevol
gen van dien. Het onderwijs zou een
belangrijk instrument moeten zijn om
deze achterstand weg te werken. Maar
het stuit daarbij op problemen. Er moe
ten taalverschillen overbrugd worden.
Culturele en godsdienstige verschillen
maken een gezamenlijk optrekken bin
nen één school niet eenvoudig. Vooral
scholen met een grote verscheidenheid
aan leerlingen staan dan voor grote
opgaven.
In het bijzonder de grote steden heb
ben met deze problemen te maken. In
Amsterdam en Rotterdam bestaan de
basisscholen gemiddeld voor 60% uit
allochtone leerlingen. In de middelgrote
steden ligt dit percentage gemiddeld op
zo'n 15%, in de overige gemeenten op
5%. Uit deze cijfers blijkt al wat de
belangrijkste oorzaak van de grote ver
schillen is, te weten de samenstelling
van de bevolking van de gemeenten.
Amsterdam en Rotterdam huisvesten
een onevenredig deel van de allochtonen

Allochtone leerlingen

in Nederland. Spreiding van leerlingen
vraagt dan ook in de eerste plaats om
spreiding van bevolking. Als dat om
welke reden dan ook niet gelukt, levert
spreiding van leerlingen hooguit een
marginale bijdrage aan de oplossing van
het probleem van de zwarte scholen.
Binnen het onderwijs zal het accent van
het beleid dan ook niet moeten liggen
op het voorkómen van het ontstaan van
zwarte en witte scholen, maar op het
bestrijden van de risico's van een derge
lijke tweedeling.
De praktijk wijst uit, dat zwarte
scholen niet per def initie slechter preste
ren dan witte. Omdat zij naar verhou
ding meer leerlingen met een onderwijs
achterstand hebben dan andere scholen,
zullen zij wel meer moeten investeren in
het wegwerken daarvan. En verder moet
voorkomen worden dat een verdeling in
zwarte en witte scholen de integratie van
allochtonen in onze samenleving belem
mert. Het is dan niet meer dan billijk,
dat de overheid extra middelen beschik
baar stelt aan scholen met bovengemid
delde aantallen leerlingen met onder
wijsachterstanden.

Rondblik GJ. Schutte
-

��������-

Vrijheid van onderwijs
Het is goed deze zaken voorop te
stellen, als we vervolgens de vraag onder
ogen zien wat het integratiebeleid voor
ons onderwijsbestel betekent. Het kabi
net-Balkenende heeft in april 2004 een
nota over dit thema naar de Tweede
Kamer gezonden. Centraal daarin staat
het bevorderen van integratie van
allochtonen door bestrijding van onder
wijsachterstanden. Daarnaast moeten
alle scholen uitdrukkelijk aandacht
besteden aan burgerschapsvorming en
sociale integratie. Islamitische scholen
blijven mogelijk, al zal het in de praktijk
moeilijker worden ze te stichten, omdat
als nieuwe eis voor stichting van scholen
wordt gesteld, dat aangetoond wordt dat
de school voor tenminste 20% zal wor
den bezocht door leerlingen die geen
onderwijsachterstand hebben. Het
grondwetsartikel over de vrijheid van
onderwijs (artikel 23) wordt niet veran
derd.
Dit laatste is na alle commotie tot op
zekere hoogte geruststellend. Vooral
vanuit de V VD klonken het afgelopen
jaar regelmatig pleidooien om de vrij
heid van onderwijs in te perken. Daarbij
had men het oog op de islamitische
scholen, die instrumenten zouden zijn
van moslimfundamentalisme. Maar
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omdat het moeilijk is de eisen voor
alleen één soort scholen aan te scherpen,
kwamen en passant ook gereformeerde
en reformatorische scholen onder vuur
te liggen. Inmiddels is de officiële lijn
van de partij weer dat het grondwetsar
tikel niet behoeft te worden gewijzigd.
Ook de PvdA denkt het integratiebeleid
wel te kunnen realiseren zonder de vrij
heid van onderwijs aan te tasten. Het is
vooral D66 dat laat plijken artikel 23
wel op de helling te willen zetten, maar
daar zal de partij in de huidige coalitie
weinig kansen voor krijgen.
Wat wel opvalt in de discussies en
ook in stukken van de regering en van
de Onderwijsraad, is dat steeds meer
ook binnen het bijzonder onderwijs een
tweedeling wordt gemaakt. Aan de ene
kant de grote onderwijsrichtingen
(rooms-katholiek en protestants-christe
lijk) en aan de andere kant de kleine
richtingen (met name gereformeerd,
reformatorisch en evangelisch). Ken
merk van bijzonder onderwijs is, dat de
school bij de toelating van leerlingen en
de benoeming van personeel instem
ming met of respect voor de grondslag
van de school mag vragen. De regering
constateert dat slechts vijf procent van
de bijzondere scholen in Nederland zich
een dergelijk selectief toelatingsbeleid
kan permitteren. Zij leidt hieruit af, dat
het bijzonder onderwijs in het algemeen
een evenredig aandeel levert in de
opvang van allochtone leerlingen.
Daarom vindt zij, dat er geen aanleiding
is de 'strenge' scholen in hun rechten te
beperken, mits deze scholen een conse
quent beleid voeren bij het toelaten van
leerlingen en het benoemen van perso
neel.
Met deze conclusie kunnen we
instemmen. De gebruikte redenering is
echter bedenkelijk. Gereformeerde scho
len die consequent geen leerlingen
accepteren waarvan de ouders de grond
slag van de school niet onderschrijven of
respecteren, krijgen hiervoor de ruimte
omdat de meeste andere scholen niet
moeilijk doen over hun grondslag. Zo
komt het gereformeerd onderwijs in een
geaccepteerde uitzonderingspositie. Ter
wijl het niet anders doet dan handelen
conform letter en geest van artikel 23
van de Grondwet. Op grond daarvan
heeft het gereformeerd onderwijs het
recht en de plicht de grondslag ook te
handhaven bij het toelaten van leerlin
gen en het benoemen van personeel. En
dus ook om bijvoorbeeld allochtone leer
lingen niet te accepteren vanwege hun
islamitische achtergrond.
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Islamitische scholen

Een complicatie in de discussie
wordt gevormd door de opkomst van
islamitisch onderwijs als een erkende
nieuwe richting. De eerste islamitische
scholen werden in 1988 gesticht. Inmid
dels zijn er in Nederland 41 islamitische
basisscholen en twee scholen voor voort
gezet onderwijs. Hoewel deze aantallen
geleidelijk groeien, moet de betekenis
ervan ook niet worden overschat. Slechts
ongeveer 0,5% van het totale aantal
leerlingen van het basisonderwijs gaat
naar een islamitische school. Het over
grote deel van de kinderen met een isla
mitische achtergrond gaat naar openbare
of andere bijzondere scholen.
De kritiek op het islamitisch onder
wijs is tweeërlei. Gevreesd wordt dat dit
onderwijs de integratie van allochtone
leerlingen zal bemoeilijken en dat deze
scholen beïnvloed kunnen worden door
uit het buitenland afkomstige funda
mentalistische groeperingen.
De discussies hierover hebben ertoe
geleid, dat de onderwijsinspectie de isla
mitische scholen in de afgelopen jaren
intensiever dan welke andere scholen
ook heeft gevolgd. Dat heeft niet tot
opzienbarende conclusies geleid. Toch
komt de regering wel met voorstellen die
vooral het islamitisch onderwijs raken.
We noemden al de bepaling dat scholen
alleen gesticht mogen worden als aange
toond wordt dat tenminste 20% van de
leerlingen geen onderwijsachterstand zal
hebben. Dat zal in de praktijk vooral
voor scholen met veel allochtone leerlin
gen - en dus ook islamitische scholen moeilijk aan te tonen zijn. Indirect zal
op deze manier vooral de stichting van
islamitische scholen worden bemoeilijkt.
Een andere voorwaarde die voor alle
scholen zal gelden, maar in de praktijk
vooral voor islamitische scholen van
belang zal zijn, is dat alle bestuursleden
de Nederlandse nationaliteit moeten
bezitten. Gezien de publieke functie van
het onderwijs is dit geen onredelijke
voorwaarde.
Orthodoxe christenen hebben niet
zelden moeite met het fenomeen islami
tisch onderwijs. Dat is te begrijpen.
Waarom zouden we niet graag zien dat
alle jongeren in Nederland goed christe
lijk onderwijs krijgen? Het is het
dilemma waarmee Groen van Prinsterer
in zijn tijd, toen van niet-christelijke
godsdiensten in ons land nog nauwelijks
sprake was, al worstelde. Het is ook het
dilemma waarvoor de SGP nog steeds
staat. Deze partij wijst de vrijheid van
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onderwijs principieel af en accepteert
haar alleen bij gebrek aan mogelijkhe
den voor positief christelijk onderwijs
voor ieder.
De Nederlandse Grondwet heeft
echter principieel gekozen voor de vrij
heid van onderwijs voor ieder. Een
keuze die de ARP, het GPV en de
ChristenUnie ten principale steunden.
De verantwoordelijkheid voor de rich
ting van het onderwijs ligt niet bij de
overheid, maar uiteindelijk bij de
ouders. De Grondwet maakt het voor
alle ouders - christenen en niet-christe
nen - mogelijk die verantwoordelijkheid
waar te maken. Als we zouden bepleiten
de stichting van islamitische scholen
anders te behandelen dan van gerefor
meerde scholen, zouden we niet alleen
in strijd met de Grondwet handelen,
maar ook de grondwettelijke positie van
het gereformeerd onderwijs ondermij
nen. Immers, waarom zou de overheid
de rechten van het gereformeerd onder
wijs moeten respecteren, als voorstan
ders van dat onderwijs anderen zouden
willen ontzeggen wat zij voor zichzelf
bepleiten?

Open luiken?
Gereformeerde scholen kunnen wat
de regering betreft hun identiteit blijven
handhaven. Maar minister Van der
Hoeven heeft hierbij wel een advies. Zij
vindt dat gereformeerde (en andere
christelijke) scholen op vrijwillige basis
allochtone leerlingen kunnen accepteren
als de ouders de grondslag van de school
willen respecteren. Bovendien kunnen
deze scholen de integratie bevorderen
door de luiken te openen. Zij denkt
hierbij aan uitwisseling van leerlingen
voor bepaalde lessen, en aan deelneming
in sportieve en culturele activiteiten met
andere scholen.
Het gaat hierbij om meer dan vrij
blijvende adviezen van de minister. Een
van de andere plannen van de regering
is namelijk, dat de gemeenten de taak
krijgen samen met alle scholen te bezien
hoe zaken als integratie en spreiding
gerealiseerd kunnen worden. Langs die
weg zal ook het gereformeerd onderwijs
bij deze discussie betrokken worden.
Om verschillende redenen maken we
bezwaar tegen dit aspect van de discus
sie. Dat het gereformeerd onderwijs zich
niet moet opsluiten in eigen kring en de
luiken naar de samenleving open moet
hebben, begrijpen de gereformeerde
scholen zelf heel goed. Ze zijn ook goed
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in staat om daaraan in de praktijk
inhoud te geven. Daarvoor hebben zij
geen ministeriële adviezen nodig.
Bedenkelijker wordt het als concrete
voorstellen worden gedaan over de
invulling van het toelatingsbeleid. Daar
gaat de overheid niet over. De enige eis
die de "overheid mag stellen (en in de
praktijk ook stelt), is dat ook in het toe
latingsbeleid de identiteit van de school
gehandhaafd wordt. Qf dat kan door in
specifieke situaties genoegen te nemen
met een verklaring dat de grondslag van
de school zal worden gerespecteerd, is
ter beoordeling van de school. Vrijwel
elke gereformeerde school kent wel voor
beelden van toelating vanwege de nood
van ouders bij het vinden van goed
christelijk onderwijs. Toelating van kin
deren van asielzoekers die contact heb
ben met gereformeerde kerken, zal ook
geen probleem opleveren.
Als een gereformeerde school echter
besluit om - teneinde een bijdrage te
leveren aan de spreiding van allochtone
achterstandsleerlingen - een bepaald
percentage niet-christelijke leerlingen
toe te laten, zet zij principieel een stap
verder. Het objectieve aan de richting
van de school ontleende criterium voor
toelating wordt dan aangevuld met een
meer subjectief criterium dat aan de
richting van de school vreemd is. Een
maal op dat pad zal moeilijk vol te hou
den zijn dat een gereformeerde school
hooguit 10% van de leerlingen met een
. niet-christelijke achtergrond kan accepteren, terwijl andere scholen een veel
voud opnemen.
Om het gereformeerde karakter van
de school toch zoveel mogelijk te hand
haven, zal onderscheid gemaakt moeten
worden tussen de gereformeerde ouders
en leerlingen, voor wie alle rechten gel
den op het gebied van bestuur en mede
zeggenschap, en voor de andere ouders
en leerlingen, die deze rechten moeten
missen. Dat is strijdig met een beleid
gericht op gelijke behandeling, en zal
onvermijdelijk leiden tot gevoelens en
verwijten van achterstelling, en tot druk
om daaraan een eind te maken.
Niet onderschat moet ook worden
wat het effect zal zijn van de aanwezig
heid van leerlingen met een niet-christe
lijke achtergrond op de dagelijkse onder
wijspraktijk. Om hen niet te isoleren
zullen deze leerlingen serieus genomen
moeren worden, ook in hun godsdien
stige achtergronden. Hun heilige boeken
zullen een plaats moeten krijgen naast
de Bijbel. De band tussen ouders, school
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en kerk zal minder vanzelfsprekend wor
den.
Gereformeerd onderwijs is in die zin
uniek, dat het verbonden is met leer en
leven van de Gereformeerde en de
Christelijke Gereformeerde Kerken. Op
die grond zijn ze ook als afzonderlijke
richting van onderwijs erkend. Dat stelt
beperkingen aan de toelating van leer
lingen en de benoeming van personeel.
De taak van het gereformeerd onder
wijs is onderwijs te geven aan verbonds
kinderen, zodat zij optimaal worden
voorbereid op hun plaats in kerk en
maatschappij. Maatschappelijke veran
deringen, onder meer als gevolg van de
opkomst van andere religies, vragen
daarbij voortdurend de aandacht. Het
werken aan integratie van niet-christe
lijke leerlingen in de Nederlandse
samenleving is echter geen directe taak
van het gereformeerd onderwijs en is
daarmee ook moeilijk te verenigen.
Als deze opstelling ertoe leidt dat
gereformeerde scholen minder dan
andere scholen allochtone leerlingen met
onderwijsachterstand tellen, zullen zij de
hiervoor bedoelde faciliteiten van de
overheid terecht niet ontvangen. En ove
rigens, als gereformeerden mogelijkhe
den zien allochtone jongeren te helpen
hun plaats in de Nederlandse samenle
ving te vinden, is dat alleen maar te
waarderen. Maar daar is de gerefor
meerde school niet voor nodig.
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Het thema 'Onderwijs en integratie'
staat volop op de politieke en maat
schappelijke agenda. Het is goed dat de
fractie van de ChristenUnie in de
Tweede Kamer in haar recente notitie
over het integratiebeleid een heldere
koers heeft uitgezet. Maar daarmee is
het laatste woord nog niet gezegd. Ook
van het gereformeerd onderwijs wordt
een positiebepaling verwacht. Waar
mogelijk samen met verwante richtingen
van onderwijs. Straks zitten alle scholen
samen om de tafel bij de gemeente om
te spreken over de bijdrage van elk van
de scholen aan het bevorderen van bur
gerschap en sociale integratie. Laten de
vertegenwoordigers van het gerefor
meerd onderwijs dan niet met een mond
vol tanden behoeven te zitten.
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Adaptief onderwijs:
kansen voor
gereformeerde
scholen

In het Nederlandse onderwijs is de
term 'adaptief al heel wat jaren
een begrip. Leerkrachten gebruiken
hem veel: te pas en te onpas. Wat is
nu precies adaptief onderwijs? En
wat willen we en kunnen we ennee?
Wat zijn de mogelijkheden op onze
scholen?

Afstemming
Eerst maar eens over de term 'adap
tief. Daarbij is het handig om even een
vergelijking te maken met een adapter.
Waarschijnlijk kent u wel zo'n kastje.
We hebben thuis een keyboard; dat kan
niet rechtstreeks aangesloten worden op
het elektriciteitsnet van 220 Volt. Want
dat keyboard werkt op 12 Volt. En
daarom moet er een adapter tussen,
anders zou het keyboard hopeloze
schade oplopen. Die adapter zet de
spanning van 220 Volt om in 12 Volt.
Met andere woorden: de spanning
wordt afgestemd op de behoefte van ons
keyboard. En dat is de betekenis van het
woord adaptief: zorgen voor afstem
ming.

� q � q�
� q if!l q �
Dezelfde betekenis geldt voor adap
tief onderwijs: we willen ons onderwijs
afstemmen op wat het kind nodig heeft.
Zo heeft het ene kind een extra steuntje
nodig bij taal. En het andere kind kan
zonder veel uitleg aan de slag met reke
nen. En een derde kind heeft begelei
ding nodig in gedrag of werkhouding.
Alles wat van buitenaf (zeg maar: vanuit

Een 'adaptieve' school

de leerboekjes, de methodes) op het
kind afkomt, past niet altijd precies.
Het is de taak van het onderwijs om te
zorgen dat het wel goed past. Daarbij is
de leerkracht de adapter. En we mogen
het best scherp stellen: als die leerkracht
dat niet goed doet, kan het kind schade
oplopen. Net als bij dat keyboard! Leer
kracht zijn is een prachtig vak, maar het
brengt wel een grote verantwoordelijk
heid met zich mee.

Achtergronden
Nu komt het hele gedachtegoed van
adaptief onderwijs oorspronkelijk uit
een humanistische koker. Daarbij gaat
men uit van het kind: van wat het kind
wil en niet wil, en denkt nodig te heb-

Rondblik W. Hoksbergen
-

ben. Erachter schuilt uiteindelijk de
autonome mens. Op die manier kunnen
we natuurlijk niet met zo'n concept
meegaan. We gaan er immers van uit
dat het kind duidelijke leiding nodig
heeft. Het is de taak van de leerkracht
om die leiding te geven. Op school wer
ken we eraan om het kind toe te rusten
om zijn taak (nu en in de toekomst) te
kunnen vervullen: tot eer van God en
tot heil van de naaste.
Past adaptief onderwijs dus niet op
een gereformeerde basisschool? Dat zou
te snel geconcludeerd zijn. We kunnen
ons niet vinden in humanistische ach
tergronden. Maar er zitten ook waarde
volle kanten aan het concept, die juist
op een gereformeerde school heel goed
passen. Want we weten dat ieder kind
uniek geschapen is. Die woorden staan
in de schoolgids van bijna iedere christe
lijke en gereformeerde school te lezen.
En er staat meestal meteen achteraan,
dat we in ons onderwijs rekening willen
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houden met dat unieke. Dat is wat
adaptief on,derwijs ook wil: rekening
houden met het unieke, met het eigene
van het kind; met verschillen tussen
kinderen. Dus: het is goed om ons
onderwijs zo adaptief mogelijk te
maken. Niet vanuit een horizontale
humanistische visie, maar vanuit verti
cale christelijke uitgangspunten, aanslui
tend bij de doopvraag '. . . naar vermo
gen doen onderwijzen'.

Model
In de afgelopen tien jaren zijn de
meeste scholen actief aan de slag
geweest om hun onderwijs adaptiever te
maken. En ook al lang voordat de term
bestond, deden veel leerkrachten uitste
kende dingen om hun onderwijs op de
kinderen af te stemmen. Maar in het
begin van de jaren '90 kwam er vooral
een nieuwe impuls door het model voor
adaptief onderwijs van prof. dr. Luc Ste
vens:

materialen en bijscholing, er kwamen
functionarissen voor het geven en het
coördineren van extra zorg.

Project
Op dit moment hebben de meeste
basisscholen hun zorgsysteem wel op
orde en beschikken de meeste leerkrach
ten over vaardigheden die met klassen
management hebben te maken. En dus
wordt het tijd om na te denken over vol
gende stappen: wat kan nog meer leiden
tot het adaptiever maken van ons onder
wijs? Daarover is ook nagedacht binnen
het gereformeerd onderwijs. Vanuit de
Gereformeerde Hogeschool en het Gere
formeerd Pedagogisch Centrum wordt
nu het project 'Anders Adaptief bege
leid.
Scholen die daaraan meedoen, zijn al
best ver met het vormgeven van adaptief
onderwijs, zoals hierboven werd be
schreven. Deze scholen vragen om
nieuwe impulsen. En die krijgen ze aan
gereikt via dit project. Er komen inhou
delijk zaken aan de orde zoals:
Een rijke leeromgeving. kinderen
worden uitgedaagd en gestimuleerd
om te leren en te ontdekken. Daarin
kunnen ze bezig zijn met activiteiten
die passen bij hun niveau, en bij hun
belangstelling en eigenschappen. Ook
is het in zo'n leeromgeving belangrijk
dat kinderen zich verwonderen over
alles wat de Schepper gemaakt heeft.
Samenwerkend leren: de mens is niet
als een individueel, maar als een soci
aal wezen geschapen. Daarom is het
ook op school belangrijk dat kinde
ren niet altijd alleen, maar ook veel
samen activiteiten uitvoeren. En dan
niet zomaar samen-doen, maar dui
delijk gestructureerd en geregisseerd
door de leerkracht. Zodat het vor
mend en leerzaam is voor het kind.
Interactie moet er niet alleen zijn tus
sen de leerkracht en de leerling, maar
ook tussen leerlingen onderling. Bin
nen die samenwerking krijgt het kind
de kans om zijn eigen kwaliteiten te
tonen en te ontwikkelen.
Meervoudige intelligentie. we moeten
niet alleen maar op de 'kenniskant'
van de intelligentie letten. De mens
is immers veel meer dan alleen maar
kennis! De school zal rekening
moeten houden met álle verschillen
tussen álle kinderen. Dan zijn we
adaptief voor alle kinderen, en niet
alleen voor de 'zorgkinderen'. Bij
meervoudige intelligentie letten we
•

•

Model adaptiefonderwijs

Met dit model als uitgangspunt
namen heel veel scholen maatregelen om
nóg adaptiever bezig te zijn. Die maatre
gelen lagen vooral op het gebied van de
'driehoek van de leerkracht': verbeteren
van het klassenmanagement, optimalise
ren van de instructie en meer toepassen
van interactie. Ook hebben scholen heel
veel tijd en energie gestoken in het ver
beteren van de zorg. (Dat is: vooral aan
dacht voor kinderen die extra zorg
nodig hebben, bijvoorbeeld: kinderen
met leesproblemen, rekenzwakke kinde
ren, kinderen met autistische kenmer
ken, hoogbegaafde kinderen enz.). Ook
op dat gebied is er veel vooruitgang
geboekt in de afgelopen decennia: leer
krachten werden deskundiger, er was
begeleiding, er werd geïnvesteerd in
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•

niet alleen op kinderen die veel weten
of goed kunnen redeneren, maar ook
op bijvoorbeeld muziek-knappe of
beweeg-knappe kinderen. Het gaat
niet om 'Hoe knap ben jij?' maar om:
'Hoe ben jij knap?!'

Anders
Als een project zichzelf 'Anders
Adaptief' noemt, pretendeert het anders
te zijn dan veel andere activiteiten op
adaptief gebied. Dat 'andere' komt in
ieder geval naar voren in de identiteit
(zoals hierboven al in de inhouden naar
voren kwam). Daarnaast wordt er niet
alleen gelet op organisatie van het hele
onderwijsgebeuren (het klassenmanage
ment), maar vooral ook op inhouden:
'Wat bieden we de kinderen aan?'
Vooral in deze zapcultuur is het belang
rijk dat kinderen functionele en diep
gaande kennis aangeboden krijgen. En
verder is het nog lang geen gemeengoed,
dat we adaptief willen zijn voor álle kin
deren en niet alleen voor kinderen die
speciale aandacht vragen of krijgen.
Tot nu toe zijn er meer dan twintig
scholen die meedoen met Anders Adap
tief. Het heeft op bijna alle scholen
geleid tot enthousiaste reacties: van leer
krachten en leerlingen. Het blijkt in de
praktijk de nieuwe impulsen te geven
die de scholen graag wilden hebben.
Wilt u meer informatie over adaptief
onderwijs of over Anders Adaptief? Kijk
op www.gh-gpc.nl of neem contact op
met de auteur van dit artikel.

Drs. W. Hoksbergen is als onderwijs
adviseur werkza,am bij het Gereformeerd
Pedagogisch Centrum te Zwolle.
E-mail: whoksbergen@gh-gpc.nl;
tel.: 038-4256612.
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Geroepen of
geregeld?

Dit artikel gaat over het in overwe
ging nemen van beroepen door een
predikant. Ik mag mezelf daarin
zo langzamerhand wel een erva
ringsdeskundige noemen: al acht
keer kreeg ik één of meer beroepen
te overwegen. Als proponent zelfs
twaalf tegelijk.

Een kérk roept
Zuchtend op antwoord wachten?

Ik ben altijd uitgegaan van de stelre
gel: voor het tot stand komen van een
beroep ben ik niet verantwoordelijk.
Wel voor het al of niet opvolgen daarvan.
Je mag een kerk die overweegt je te
beroepen, wel waarschuwen dat er klem
mende redenen liggen, hetzij in de
gemeente hetzij in de persoonlijke sfeer,
die weggaan uit je huidige standplaats
wel eens heel moeilijk zouden kunnen
maken. Maar meent die kerk je deson
danks te moeten beroepen, dan is dat
haar verantwoordelijkheid en heb je dat
beroep toch serieus te overwegen. De
Heer van de kerk leidt het immers ook
wel eens zo dat je voor een beroep
geplaatst wordt dat je allerminst hebt
begeerd, waarvan je aanvankelijk ook
dacht dat je er beslist voor zou moeten
bedanken, maar dat je uiteindelijk toch
zult moeten opvolgen. Je denkt wel eens
echt niet weg te kunnen, terwijl je toch
zult moeten. Dus sta ik in principe open
voor elk beroep.
Ik ben ook altijd uitgegaan van het
principe dat je als predikant niet zélf
een beroep regelt. Je wórdt geroepen,
soms totaal onverwacht en ongewenst,
omdat God een andere kerk op je af
stuurt.
Toen ik in Pretoria (Zuid-Afrika) in
overleg met mijn kerkenraad tot de over
tuiging kwam dat terugkeer naar Neder
land onvermijdelijk geworden was wegens gezinsomstandigheden - leek het
me daarom onjuist zélf contact te zoe
ken met één of meer kerken waarvan ik
wist dat ze vacant waren. Waarom de
ene kerk wel en de andere niet? Mocht
mijn voorkeur doorslaggevend zijn? Dus
plaatste ik een berichtje in het NEDER-

LANDS DAGBLAD, dat ik vanaf een
bepaalde datum openstond voor beroe
pen van alle vacante kerken in Neder
land.

Solliciteren
De laatste tijd glijdt er af en toe een
brief bij me in de bus met de vraag van
een kerk of ik misschien iets voel voor
een beroep. Die brief is niet alleen aan
mij verzonden, heel veel collega's kregen
dezelfde vraag voorgelegd. Zo'n kerk
vertelt iets over zichzelf, geeft aan welk
predikantenprof iel haar voor ogen staat
en nodigt uit te reageren. Om niet te
zeggen: te solliciteren. Het is zelfs al
voorgekomen dat een kerk via een
advertentie in het NO predikanten
opriep te solliciteren naar een beroep.

Waarom reageren?
Tot nu toe heb ik op dergelijke uit
nodigingen niet gereageerd. Ze gaven
me het gevoel dat er iets zou stukgaan
in de relatie met mijn huidige gemeente
indien ik er wel op in zou gaan.
Immers: als ik zou reageren - waarom
doe ik dat dan? W il ik weg uit Emmen?
Heb ik het hier na zeven jaar wel beke
ken? Maar wil de Here ook dat ik

wegga? Of probeer ik dat nu zelf mid
dels een sollicitatie te regelen?
En als ik reageer, moet ik dat dan
ook melden aan mijn kerkenraad en
gemeente? Als ik het stilhoud, ben ik
dan wel eerlijk bezig? Stel, dat ze er toch
achter komen? Hoe zullen ze dan tegen
me aankijken?
Maar aan de andere kant - als ik het
wel vertel, zullen ze zich dan niet afvra
gen waarom ik weg wil? En zal dat de
verhoudingen niet ernstig schaden?
Want als het ondanks mijn sollicitatie
nu eens geen beroep van die andere kerk
wordt? Hoe kijken ze dan tegen me aan?
Een predikant die noodgedwongen nog
maar wat blijft doorwerken, maar het
liefst zou vertrekken?
Zou het uitblijven van dat beroep
ook mijn eigen werkhouding niet nega
tief gaan beïnvloeden: zou ik niet plicht
matig mijn rondjes blijven draaien,
onderwijl uitziend naar nieuwe brieven
of advertenties die mij de gelegenheid
bieden te solliciteren?

Alleen selecteren uit
wie reageren?
Ik heb me ook afgevraagd of de
gemeente die dergelijke brieven ver
stuurt of een oproep om te solliciteren
in de krant plaatst, zichzelf niet in de
vingers snijdt. Zijn het wel de predikan
ten op wie ze zitten te wachten, die rea
geren? Predikanten die wel graag weg
willen uit hun huidige gemeente. Zou
het ook nog eens zo kunnen zijn dat
onder de predikanten die niet reageren
en die maar wat graag zouden willen
doorwerken in hun huidige gemeente,
juist de man schuilgaat die het beste in
hun gemeente zou passen?

Ook de gebruikelijke
procedure is niet ideaal
Nu besef ik heel goed dat ook aan de
onder ons sinds lang gehanteerde werk-
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De kerk blijft de ee rst
verantwoordelijke

wijze bij het beroepingswerk bezwaren
kleven. Immers: hoe komt een kerken
raad tot een verantwoorde groslijst?
Wordt niet al te snel ingezoomd op die
predikanten die onlangs ook door
andere kerken beroepen werden? En
predikanten die een aantal gemeentele
den 'toevallig' kent? Worden ook nu
niet vaak predikanten die heel goed in
aanmerking zouden kunnen komen om
in die vacature te voorzien, over het
hoofd gezien?
En stel, dat een kerkenraad toch tot
een verantwoorde royale groslijst zou
komen - hoe wordt bepaald welke predi
kant daarvan het eerst benaderd wordt?
Zou een beroepingscommissie, om zui
ver bezig te blijven, niet eerst al deze
predikanten een eerste bezoek moeten
brengen om daarna pas met een volg
orde van benaderen naar de kerkenraad
te komen? Maar in de praktijk is dat
natuurlijk vrijwel ondoenlijk.

Toch houd ik bij de huidige werk
wijze wel het rustgevende gevoel dat de
verantwoordelijkheid voor het tot stand
komen van een beroep op deze manier
niet bij de predikant zelf komt te liggen.
Hij regelt geen beroep, maar kan er
zomaar één krijgen. De eerste verant
woordelijkheid blijft liggen waar die
hoort: bij de vacante kerk. En de Here
kan ook door middel van een kromme
stok (een beroepingsprocedure die niet
de schoonheidsprijs verdient) een rechte
slag doen en mij de weg van die kerk
opdwingen.

Niet sollicite ren, wel
helpen oriënte ren

jouw functioneren als predikant en niet
mogen polsen of je eventueel wel weg
zou willen uit je huidige gemèente, blijft
immers nog geheel vrijblijvend. Ook
tegen het meewerken aan een vragenlijst
waarvan de antwoorden opgenomen
zouden worden in een databank van
beroepbare predikanten, hoeft geen
bezwaar te bestaan.
Het invullen van zo'n vragenlijst kun
je ook gerust melden aan je kerkenraad.
Het staat op één lijn met het ontvangen
van een beroepingscommissie die
gevraagd heeft eens te mogen komen
praten. In beide gevallen is er immers
nog in het geheel geen sprake van solli
citeren, laat staan van een toezegging
dat je, mocht het in een beroep resulte
ren, zult komen. Je helpt slechts een ker
kenraad die bezig is zich te oriënteren.
Daarmee wordt door jou nog niets
geregeld. Je staat er alleen open voor dat
je door God een keer naar elders kunt
worden geroepen.

Wel zou ik het kunnen begrijpen
wanneer kerkenraden van een vacante
kerk voortaan aan een groot aantal pre
dikanten een gerichte vragenlijst zouden
zenden, om met behulp daarvan te
selecteren welke predikanten men op
een groslijst zou willen plaatsen. Het
beantwoorden van deze vragen, die dan
slechts betrekking mogen hebben op

Een actueel boek
over de Heilige
Geest
Er is heel wat te doen rond het werk

werkzaam is? Komt i n d e prediking

van de Heilige Geest. In de gesprek

ter sprake wat de Dordtse Leerre

ken die onze kerken via deputaten

gels zeggen over het leven van de

met de Christelijke Gereformeerde

gelovigen met zijn aanvechtingen

Kerken voerden, kwam dit werk

en diepten?

nadrukkelijk aan de orde. Het ging
daarbij vooral over zijn werk in de

De laatste tijd ontwaren wij in onze

toe-eigening van het heil. Wordt
in de prediking aandacht gegeven
aan de noodzaak van zijn weder
barend werk? Spreekt de prediking
ook over wat Gods kinderen mogen
beleven, wanneer de Geest in hen

Boek van de maand
A. N.

Hendriks

kerken een belangstelling voor het werk
van de Heilige Geest, die zich op andere
thema's richt dan wat in de genoemde
gesprekken aan de orde kwam. Niet de
toe-eigening van het heil staat in het
middelpunt, maar zaken die eerder ken
merkend waren voor de charismatische
beweging: de vervulling met de Geest,
zijn gaven als het spreken in tongen, de
profetie en de gave van de genezing.
Men maakt zich sterk voor een 'meer
van de Geest', in die zin dat er van de
Heilige Geest meer te verwachten is dan
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in de gesprekken over de toe-eigening
van het heil naar voren kwam. Er is een
volheid die onze kerken tot hun schade
laten liggen. Bij die volheid denkt men
dan aan wat juist in charismatische
kring reeds vanaf de jaren zestig van de
vorige eeuw bepleit is.
Vijf broeders uit onze kerken en twee
uit de CGKerken hebben een boek op
tafel gelegd dat vanuit de Schrift kritisch
naar het charismatische enthousiasme
kijkt en de vraag zoekt te beantwoorden:
moeten wij inderdaad naar dit 'meer van
de Geest' streven of hebben wij meer
dan genoeg aan wat de kerk al eeuwen
beleden heeft over het werk van de Hei
lige Geest?
Ik ben heel blij met dit boek. Het is
helder en zeer toegankelijk geschreven.
De opzet (met vragen aan het slot van
elk hoofdstuk) nodigt uit tot persoon
lijke verdieping of tot discussie in een
groep. Dit boek is daarom zo actueel,
omdat het ingaat op wat in onze kerken
thans sterk aan de orde is en ons wil hel
pen daar een schriftuurlijk antwoord op
te vinden.

Gedoopt en vervuld
worden met de Geest
Ds. Henk ten Brinke bijt de spits af
en schrijft over het 'gedoopt' en 'ver
vuld' worden met de Heilige Geest. Hij
keert zich tegen de gedachte dat het bij
het gedoopt worden met de Heilige
Geest om een bijzonder gebeuren gaat
dat volgt op het tot geloof in de Here
Jezus komen. Vooral bij de oudere cha
rismatische beweging werd het leven van
een christen als een 'tweetrapsraket'
gezien: eerst kom je tot geloof en daarna
mag je de doop met de Geest ontvan
gen. Ten Brinke ziet de 'Geestesdoop'
als een voortdurende werkelijkheid:
altijd weer blijft Christus zijn gemeente
met zijn Geest dopen. En dat gebeurt
niet in een later stadium, maar wanneer
wij tot geloof in Christus komen. Wie
gelooft, heeft de Geest ontvangen. Heel
terecht wijst de auteur dat 'tweetraps
denken' van de (oudere) charismatische
beweging af. Romeinen 8: 14 en Efeziërs
1:13 weerspreken het.
Maar ik kan nog niet zijn gedachte
toevallen dat Christus nog altijd zijn
gemeente met de Geest doopt. Slaat het
'dopen met de Heilige Geest' of
'gedoopt worden met de Geest' {vgl.
Mat. 3 : 1 1 ; Mar. 1 :8; Luc. 3:16; Joh.
1 :33; Hand. 1 :5; Hand. 1 1 : 16; 1 Kor.

12: 13) niet specifiek op wat op Pinkste
ren is gebeurd? Is dit niet een heilshisto
rische aanduiding die aangeeft hoe rijk
de kerk op Pinksteren is geworden?
Wij vieren op Pinksteren toch dat de
Geest is uitgestort (vgl. Hand. 2:33), de
vervulling van het woord: 'Hij zal u
dopen met de Heilige Geest' {Mar. 1 :8)?
De Here Jezus zei toch tegen de leerlin
gen: '. . . gij zult met de Heilige Geest
gedoopt worden, niet vele dagen na
deze' (Hand. 1 :5)?
Wat het vervuld worden met de Hei
lige Geest betreft, Ten Brinke ziet dit
als iets dat steeds weer mag en moet
gebeuren. Het is bepaald niet een een
malige heel bijzondere ervaring. Paulus
schrijft: '. . . wordt vervuld met de Hei
lige Geest' (Ef. 5: 18). De manier
waarop de apostel het zegt, wijst op iets
dat steeds weer moet geschieden. Daar
bij gaat het om een je laten beheersen
door de Geest. Het is een andere manier
van zeggen voor het 'wandelen door de
Geest' (Gal. 5: 16) of 'leven door de
Geest' (Gal. 5:25). Het betoog van Ten
Brinke had aan diepte gewonnen, wan
neer hij in dit verband zou gewezen

hebben op wat het Oude Testament zegt
over het vervuld worden met de Geest.
Mensen werden daardoor van Godswege
bekwaamd tot bijzondere taken. Dat
vinden we terug in Handelingen. Door
dat de Geest discipelen vervulde, kon er
getuigd worden, dwars tegen tegenstand
in {vgl. 4:8; 4:31; 6 :3).

De twees palt van
Romeinen 7
Ds. Jan Wesseling handelt over het
christelijk leven zoals Paulus daarover
schrijft in Romeinen 7. In charisma
tisch/evangelische kring wordt daar
nogal eens te optimistisch over gespro
ken. De heiliging, het groeien in geloof
en liefde, krijgt zoveel nadruk, dat wat
Paulus erkennen moet ('ik doe niet wat
ik wens, maar waar ik een afkeer van
heb, dat doe ik'), een gepasseerd station
lijkt. W.J. Ouweneel stelt zelfs: Als je
maar uit Christus en de kracht van zijn
Geest leeft, zul je niet zondigen.
Wesseling laat vanuit Romeinen 6
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zien dat de bekeerde apostel in hoofd
stuk 7 aan het woord is. In Christus is
voor ons de macht, de zeggenschap van
de zonde inderdaad verleden tijd. Maar
er is nog wel de invloed, de impact van
de zonde op ons. Rechtens zijn wij vrij
van de zonde, maar daarmee is onze
'oude fnens' niet verdwenen. We zijn
maar heel gebrekkig in staat om in die
vrijheid ook werkelijk te leven. Paulus
spreekt over de verscheurdheid van zijn
willen en doen in de tegenwoordige tijd.
Dat betekent: hij tekent 'het normale
christenleven'. Maar dat leven is niet
enkel wat de apostel uitklaagt in hoofd
stuk 7. Sterk vind ik dat Wesseling er
Romeinen 6 en 8 bij betrekt, en spreekt
over een 'drieluik'. Heel dit drieluik
moet meedoen, wanneer wij het hebben
over het leven van een kind van God. Er
is meer dan dat wij arme zondaren zijn.
Er is ook leven door de Geest! Maar dat
is niet een puur 'overwinningsleven'.
Romeinen 8 spreekt niet voor niets over
het 'zuchten' van Gods kinderen.
Ik miste de nodige aandacht voor
Kolossenzen 3:9: 'daar gij de oude mens
met zijn praktijken afgelegd hebt' in
relatie met Efeziërs 4:22: 'dat gij de
oude mens aflegt.' Is het eerste een
'belofte'? Ik vraag dit, omdat Wesseling
tegenover Ouweneel schrijft: 'Mijn oude
mens is gestorven met Christus. Dat is
een belofte. Uit die belofte vloeit het
appèl voort' (p. 41).
Moeten wij niet liever zeggen dat dit
. een heilshistorische realiteit is, op grond
waarvan het appèl klinkt? Wij geloven
toch dat wij met Christus gestorven zijn
(Rom. 6:8) en dat wij met Hem zijn
opgewekt (Kol. 3:1)? Wat in Christus
waar is, moet nu ook waar worden in
ons leven. Ouweneel miskent dat dit een
levenslang proces is, waarbij niet alleen
onze weerbarstige zondige aard een rol
speelt, maar ook Gods beleid (vgl. DL
V,1: 'Degenen die God naar zijn voorne
men roept, verlost Hij wel van de tiran
nie en slavernij van de zonde. Maar Hij
verlost hen in dit leven niet helemaal
van het vlees en het lichaam der zonde' ).
Ds. Egbert Brink schrijft in hoofd
stuk 4 nog fijnzinnig verder over de
gebrokenheid van het christelijk leven,
waarbij hij afrekent met de gedachte dat
een kind van God altijd een blijmoedig
mens is. Er is in de Schrift voluit plaats
voor verdriet en klacht. En dat is
bepaald geen kwestie van kleingeloof.
Terecht noemt hij het 'vreselijk' om
altijd blijdschap te moeten uitstralen!

1
Gebedsministry
Bijzonder actueel is wat ds. Egbert
Brink schrijft over 'gebedsministry'. Het
is bekend dat dit in het Houten van ds.
Westerkamp voluit zijn plaats heeft. Ds.
P.L. Storm heeft er nog onlangs aan
dacht aan besteed in een Persrevue in
ons blad. Het gaat hier om luisterend
bidden, waarbij de Heilige Geest wordt
uitgenodigd Zich kenbaar te maken,
nadat eerst Gods Woord is gelezen en
overdacht. Daarbij kan de Geest Zich
laten horen door inf luisteringen, aanwij
zingen, ingevingen, een concreet beeld,
een opvallende gedachte of een nieuw
inzicht. Het heet gebedsministry, omdat
je met wat de Geest je ingeeft, ook
anderen kunt dienen. Want het kan zo
zijn dat God heel concreet via jou iets
wil zeggen tegen of over degene met wie
je bidt. Wel moet het alles getoetst wor
den aan de Bijbel.
Brink laat zien dat hierachter de
overtuiging zit dat God niet alleen
spreekt door het geschreven Woord,
maar zich ook rechtstreeks tot zijn kinde
ren richt door de Geest. Daarbij wil
men Gods omgang ook werkelijk erva
ren, zoekt men meer dan een verstande
lijke benadering.
De auteur wijst vanuit de Schrift
aan, hoe hier de Geest wordt losgemaakt
van het Woord. De Heilige Geest leert
ons naar Christus' Woord te luisteren
(Joh. 16:13). Nergens in het Nieuwe
Testament worden wij opgeroepen om
Gods stem te horen in de stilte van een
gebed. Petrus verwijst ons naar het pro
fetische Woord (2 Petr. 1 : 19). Daarbij:
wie bepaalt of de stemmen, beelden en
ingevingen openbaringen van de Geest
zijn? Eigen gedachten kunnen zomaar
bekleed worden met goddelijk gezag.
Brinks betoog moet ons waarschu
wen om niet in een naïef enthousiasme
de praktijk van Houten over te nemen!

Spreken in tongen
In de bekende Alpha-cursus wordt
sterk aangestuurd op het bidden om de
gave van het spreken in tongen. In cha
rismatische kring ziet men - zij het niet
altijd - dit spreken in tongen als bewijs
dat men inderdaad de vervulling met de
Geest heeft ontvangen. In een boek dat
het pleidooi voor 'meer van de Geest'
kritisch bekijkt, kan natuurlijk niet
gezwegen worden over het spreken in
tongen. Ds. Hans van Benthem en ds.
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Klaas de Vries nemen dit thema voor
hun rekening. Zij geven een helder
betoog, dat hierop neerkomt: bij de gave
van het spreken in tongen gaat het niet
om een spreken in onsamenhangende en
onverstaanbare klanken, maar om de
gave van het spreken in een vreemde
taal, zoals dit door de leerlingen
gebeurde op de Pinksterdag (Hand.
2:8). Het Evangelie gaat nu naar de vol
ken. Daarom klinkt het niet alleen meer
in de taal van de Joden. Het spreken in
vreemde talen is voor de Joden een
hulpmiddel geweest om hen ervan te
overtuigen dat de grens tussen hen en
de heidenen is uitgewist (vgl. Hand.
1 1:45,46). Er is dus bij dat 'spreken in
tongen' helemaal geen sprake van een
extatische geheimtaal, zoals velen van
daag menen, maar van het spreken in
een vreemde (bestaande) taal! Zo willen
de schrijvers ook 1 Korintiërs 14 ver
staan, waar Paulus breed over deze gave
spreekt.
Maar hier rijzen toch wel vragen. In
Handelingen 2 is het spreken in talen
gericht op mensen. Ieder hoorde de leer
lingen in zijn eigen taal spreken. In 1
Korintiërs 14 blijkt dat het spreken in
tongen op God gericht is: 'Wie in een
tong spreekt, spreekt niet tot mensen,
maar tot God, want niemand verstaat
het: door de Geest spreekt hij geheime
nissen.' Paulus noemt het 'bidden' (vers
14). Dat onderstreept dat dit spreken
zich richt op God. Want dat is kenmer
kend voor bidden. Het gaat duidelijk
om een in voor anderen onverstaanbare
klanken tot God spreken. In vers 28
noemt de apostel het opnieuw een 'tot
zichzelf en tot God spreken', nadat hij
eerder gezegd heeft dat de glossolaal - in
tegenstelling tot wie profeteert - zichzelf
sticht. De beide auteurs zeggen te
gemakkelijk dat dit stichten van zichzelf
'nou net niet de bedoeling is' (p. 91).
Want hoe kan Paulus dan God dánken
dat hij meer dan de Korintiërs in tongen
spreekt (vers 1 8)? In 1 Korintiërs 14 gaat
het om wat de gemeente waarlijk
opbouwt. In de geméénte wil de apostel
liever vijf woorden spreken met zijn ver
stand. Daarom wijst hij de glossolalie
terug. Wat Paulus in dit hoofdstuk over
het spreken in tongen zegt, is toch wel
wat anders dan Lucas in Handelingen 2
beschrijft. Er blijkt veel verschil te zijn.
Een verschil dat de beide scribenten m.i.
niet overtuigend wegschrijven. Ik wijs er
ook nog op dat in Handelingen 1 1 :46
het spreken in tongen verbonden wordt
met het loven van God.
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Nadruk op erva r ing
Professor Hans Maris bespreekt de
nadruk op de ervaring in charismatische
kring. Hij gaf daar al eerder brede aan
dacht aan in zijn proefschrift. Hij laat
zien hoe het methodisme van John
Wesléy de bakermat van deze nadruk is.
Voor Wesley werd het gevoel, de erva
ring kenmerkend voor het geloof. Het
geloof is niet zozeer gemeenschap met
Christus hebben, als wel de poort voor
het ontvangen van rechtstreekse erva
ring van Gods genade. Bij Wesley wordt
Gods waarheid vooral een gevoelige
waarheid. Het accent ligt op wat de
gelovige gevoelsmatig beleeft. Deze bele
ving vormt het bewijs van de echtheid
van het geloof.
Via de 'heiligingsbeweging' (19<
eeuw) bereikten Wesleys gedachten de
pinksterbeweging en weer later de cha
rismatische beweging. Maris doet er
goed aan ons te herinneren dat de
Alpha-cursus ontworpen is door de
anglicaanse predikant Nicky Gumbel,
die de vervulling met de Geest beschrijft
als een geweldige ervaring, waarvoor de
mens moet 'meewerken' met de Geest
en de nodige 'stappen' moet zetten. In
dit laatste ontwaren we een arminiaanse
trek die reeds bij Wesley te vinden is.
Maris wijst erop dat de Heilige Geest in
veel charismatisch denken in een soort
concurre:ntie met de Here Jezus komt te
staan. Christus is van belang voor de
verzoening, maar de Geest brengt ons
op een hoger niveau. Hij doet ons heer
lijke dingen beleven.
Maris ziet het gevaar dat de Here
Jezus als het ware schuilgaat achter de
Geest en herinnert eraan dat de Heilige
Geest juist Christus wil verheerlijken
Qoh. 16:14,15). Ook is bedenkelijk dat
het geloof als houvast aan Christus en
zijn Woord op een lagere verdieping dan
ervaring van de Geest komt te staan.
Maris leidt ons naar het spreken van de
Schrift over het geloof. In Christus is
ons de volheid geschonken. Wat de
Geest ons wil geven, gaat nooit boven

het geloven in Christus uit.
De bijdrage van professor Maris is
daarom zo waardevol, omdat hij ons
bepaalt bij de wortels van veel charisma
tisch gedachtegoed.

Meer da n genoeg
Ds. Hans van Benthem en ds. Klaas
de Vries maken aan het slot van de bun
del een balans op. Moet het naar een
charismatisch gemeente-zijn? Is daarvan
een vernieuwing van de kerken te ver
wachten? Moeten wij verlangen naar
'meer van de Geest'?
De beide scribenten zetten deze vra
gen - heel verhelderend - eerst tegen de
achtergrond van de cultuur waarin wij
leven. Een cultuur van materialisme,
rationalisme, individualisme en seculari
satie. En ze laten zien hoe mensen de
defecten van die cultuur proberen te
compenseren. Zo is het zoeken van bele
ving, warmte, de nadruk op het gevoel,
het je thuis voelen in een kleine groep
enzovoort te verklaren. Zo wordt het
ook begrijpelijk dat charismatische
gemeenten zoveel aantrekkingskracht
hebben. Ervaring, gevoel en beleving
zijn de toverwoorden van onze tijd!
De auteurs stellen met nadruk dat er
verlangen naar 'meer' mag zijn. In de
Schrift wordt vaak gesproken over
'groei' en over 'meer'. Maar de vraag is:
wat bedoelt men er precies mee? Ook
het verlangen naar meer beleving en
ervaring is op zich positief te noemen.
Tegelijk moet ons dat toverwoord 'bele
ving' voorzichtig maken. Gefixeerd
raken op 'beleving' bergt grote risico's in
zich. Het verlangen naar 'meer' mag
niet zijn een verlangen naar influisterin
gen en extra stemmen van de Geest,
noch naar een gedoopt/vervuld worden
met de Geest als een bijzondere erva
ring, en ook niet naar een hoger en
beter leven met bijzondere gaven dan
waar 'gewone' christenen in blijven ste
ken.
De beide scribenten herinneren aan
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de vijf sola's van de Reformatie als de
weg voor gereformeerde kerken om
vitaal te zijn: sola Scriptura (alleen de
Schrift), sola fide (alleen door het
geloof), sola gratia (alleen door genade),
solus Christus (alleen Christus) en soli
Deo gloria (alleen aan God de eer).
Daaraan hebben wij 'meer dan genoeg'.
De auteurs laten zien hoe deze vijf sola's
corrigerend werken in kerkelijk en per
soonlijk leven. Dit geeft stof tot zelfbe
proeving en nadenken!

Te r afsluit ing
Niet alles uit dit boek kon onze aan
dacht hebben. Lezenswaardig zijn zeker
ook de bijdragen van ds. Klaas de Vries
en ds. Hans van Benthem over gebeds
genezing, en van ds. Michael Mulder
over het elkaar zegenen. Ik vroeg al veel
ruimte voor een boekbespreking. Deze
uitvoerigheid wil duidelijk maken dat
we dankbaar mogen zijn voor het ver
schijnen van deze bundel. Ik hoop dat
velen ermee aan de slag gaan. De urgen
tie daarvan dringt zich op wanneer Van
Benthem en De Vries schrijven: 'We
zouden broeders en zusters die positief
staan tegenover invloeden vanuit de cha
rismatische beweging, willen vragen één
ding onder ogen te zien: dit denken zelf
en de energieke manier waarop het
wordt uitgedragen, dreigt scheiding te
maken tussen christenen. Meer dan eens
in de geschiedenis kwam het tot verwij
dering tussen enerzijds de kerk en
anderzijds de beweging van geestdrij
vers. Waarbij de geestdrijvers veelal met
dezelfde dingen bezig waren als vandaag
het geval is in de pinksterbeweging en
de charismatische beweging' (p. 166).

N.a.v. : Hans van Benthem e.a"
MEER DAN GENOEG. HET VERLANGEN
NAAR MEER VAN DE GEEST, uitg. De
Vuurbaak, Barneveld 2004, ISBN 90
5560 282 5. 168 pag. Prijs € 13,75.
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VADER
Als hij groot is, koop ik een auto.
Kan hij die 's zaterdagsmorgens wassen.
En een gazon. Dat moet hij dan maaien.
Oude vrouwtjes jaag ik de straat op.
Kan hij die helpen oversteken.
Knaapjes het zwakke ijs. Die moet hij
redden met levensgevaar.
Eenmaal toch moet ik het meemaken, dat ik
goedkeurend hem op de schouder kan kloppen,
diep in de ogen kijk, verlegen mompel:
Jongen, j e vader is trots op je.
Anton Korteweg
Uit: VOOR DE GOEDE ORDE 1988

Kort commentaar:
Zo'n laatste zin uit te mogen spreken, dat is voor veel vaders een hoogtepunt.
Ook voor gereformeerde vaders?
Of hebben die een ander, meer verheven verwachtingspatroon?
Ik zeg nu iets stouts:
één schouderklopje doet meer dan duizend straffen!
G. Slings

Gedicht
-
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In de Persrevue van het vorige num
mer van NADER BEKEKEN kondigde ik
het al min of meer aan. En nu wil ik die
belofte graag inlossen. Het vervolgarti
kel van prof. dr. W. van 't Spijker over
de invloed van het baptisme op gerefor
meerde mensen. En vooral: de manier
waarop in de grote invloedrijke
gemeente van Vrije Baptisten in Drach
ten voorlichting wordt gegeven over wat
de gereformeerde leer over de doop zou
zijn. Aan het eind van het afsluitende
artikel, dat ik nu helemaal plaats, stelt
Van 't Spijker ook een paar vragen die
goede zelfbeproevende aandacht verdie
nen van gereformeerde belijders. Het
artikel komt uit DE WEKKER van 16
april. Van 't Spijker schrijft:

We beloofden nog iets naar voren te bren
gen over de vrije baptistische gemeente in
Drachten, zoals deze in het verhaal van
ds. Bottenbley zich presenteerde. We kon
den gebruik maken van het referaat dat
deze had geleverd over de kwestie die voor
hem en zijn gemeente van doorslaggevende
betekenis is: kinderdoop ofdoop na belij
denis. Zijn referaat was duidelijk en
scherp. Nog scherper en duidelijker was de
beantwoording van de vragen die hem
schriftelijk en ook mondeling konden wor
den gesteld. Daarover schrijven we nog
iets. Wij stellen ook zelfeen paar vragen
aan hem en zijn gemeente daar in Drach
ten. Het is vervolgens billijk dat we met
de 'overdachte waarheid tot onszelfinke
ren' en ook een paar vragen stellen aan
onze eigen gereformeerde, of Christelijke
Gereformeerde, kerken. Dit laatste om te
trachten recht te doen aan de problemati
sche situatie, waarin kerken van gerefor
meerd belijden vandaag zijn terecht geko
men, ook onze eigen kerken.
Eerlijke behandeling van de
gereformeerde belijdenis?

De eerste vraag die gesteld moet worden,
raakt de weergave van het gereformeerde
belijden op het punt van de doop. Ik neem
natuurlijk niet aan dat ds. Bottenbley niet
te goeder trouw zou zijn in zijn weergave
van het confessionele standpunt van gere
formeerde kerken inzake de doop. We zou-

1
Gereformeerd
baptisme? (2)
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Samenkomsten
Op zondag komt de gehele
gemeente samen voor onderwijs uit
Gods woord, voor aanbidding en
lofprijzing en voor de ontmoeting
met elkaar. Zowel op zondagmorgen
als op zondagavond zijn er
samenkomsten.

Ochtenddiensten

Iedere zondagmorgen is er om
09.00 en 11.30 uur een
gemeentesamenkomst In de
Bethelkerk aan de Bolder 75 in
Drachten. Deze samenkomsten
hebben als bedoeling opbouw en
verdieping van het geloof. Daarbij
nemen prediking, lofzang en gebed
een belangrijke plaats in.
Tegelijkertijd komen de kinderen samen in hun eigen diensten, naar leeftijd ingedeeld: de
allerjongsten (0-2,5 jaar) bezoeken de crèche, terwijl er voor de 2,5 tot 4-jarlgen een
peuterspeelgroep is. De jeugd van 4 tot 12 jaar is Ingedeeld In verschillende
zondagschoolgroepen.

Het heillg Avondmaal
Op de tweede zondag van de maand wordt het
Heilig Avondmaal gevierd. Deze viering staat dan
centraal in de dienst: prediking en samenzang
worden hieraan aangepast In de Bethelgemeente
mag ieder kind van God deelnemen aan het Heilig
Avondmaal, mits men de leeftijd van 15 jaar heeft
bereikt en men recht staat tegenover God en de
naaste.

den dan moeten denken aan een vorm van
demagogisch spel, opgevoerd voor een zaal
met toegewijde luisteraars. Wel viel ons
zijn manier op van omgaan met gerefor
meerde belijdenisgeschriften en formulie
ren. Al te summier was zijn verwijzing
naar de catechismus en naar hetformulier
van de doop. Dit kan natuurlijk toege
schreven worden aan het euvel waaraan
een spreker voor een aandachtig gehoor
kan laboreren, namelijk dat hij zich laat
gaan en aan het eind tot de ontdekking
komt dat hij zijn tijd heeft gehad en niet
meer van zijn gehoor mag eisen.
Maar deze overweging lijkt hier niet te
passen. Ds. Bottenbley vertoonde weinig
respect voor de gereformeerde belijdenis en

Persrevue
P. L. Storm
-

voor de formulieren die in onze landen
eeuwenlang als betrouwbaar hebben gegol
den. Zijn weergave ervan was slechts aan
duidenderwijs. Zij was ook misleidend.
Zijn gehoor werd opgezadeld met de
gedachte dat gereformeerden en reformato
rischen, zoals zij genoemd werden, leerden
dat iemand door de doop wordt behouden.
Het wonderlijke bestond volgens zijn
weergave hierin, dat het kind gepresen
teerd werd tot de doop, als aan allerlei
ellendigheid, ja aan de verdoemenis
onderworpen, en dat het nadat het
gedoopt was, verlost, gereinigd en behou
den zou zijn. Een soort wondermiddel
dus: vóórdat het gedoopt wordt, is het ver
loren. Maar na de doop is het bevrijd,
verlost, laat ik zeggen, wedergeboren. Dit
is een faliekante misduiding, om niet te
zeggen: een demagogisch getinte misleiding
omtrent de gereformeerde belijdenisge-
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schriften. Er is geen zaligheid, dan alleen
door het geloofin Christus: zulks leren
onze belijdenisgeschriften. Dat geldt voor
gedoopten en ongedoopten. Ik wil op dit
punt niet verder uitweiden. Maar de
voorstelling die ds. Bottenbley geeft over de
gereformeerde, reformatorische, statenver
talingi-kanttekeningen-theo/ogie deugt in
genen dele. Hij moet dit weten. Hij kan
het weten, omdat hij theologie heeft gestu
deerd in Kampen. Hij wil het niet weten.
En hij wil ook niet dat zijn gehoor het
weet. Dat moet wel de eenvoudige ·conclu
sie zijn.

1
kinderdoop kan rusten op het getuigenis
van de Schrift, kan de openbare belijdenis
van het geloofgelden als een eis van de
bijbel. De kerken hebben deze formaliteit
ingesteld. Wie in zijn kindsheid gedoopt is
en daarna openbare belijdenis heeft
gedaan, moet zich laten onderdompelen.
En ook diegenen, die op volwassen leeftijd
tot geloofzijn gekomen en gedoopt zijn
met de doop door besprenging, moeten
zich om bij deze gemeente te behoren,
laten onderdompelen en lid worden van
de gemeente in Drachten.
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van die gemeente is van die aard dat dit
lidmaatschap gehonoreerd kan worden.
Het streven van de vrije kerk in Drachten
is erop gericht om in een aantal omlig
gende of verder liggende dorpen ook vesti
gingen te stichten op dezelfde basis. Dit
betekent dat men in een uitgestrekt gebied
rond Drachten een ontwikkeling kan ver
wachten waarin de idee van de doop op
belijdenis door onderdompeling gestalte
zal krijgen. Wanneer deze doelstelling ver
werkelijkt wordt, zal ongetwijfeld het
Friese kerkelijke leven daarvan de gevol
gen ondervinden.

Kan iemand zich in Drachten laten

·

aan

Kinderdoop en belijdenis van het

onderdompelen en toch lid blijven van

Vragen

gdoof

een plaatselijke kerk in de buurt?

Van de gelegenheid vragen te stellen
maakten enkelen gebruik. Ze trachtten
een brug te slaan tussen de klassiek gere
formeerde opvatting en die van ds. Bot
tenbley. Immers, zo luidde depoging, de
kinderdoop betekent toch dat het kind in
de kring van de gemeente werd opgenomen
en aldus in zekere zin aan de Here werd
opgedragen? Die doop zei niet dat het
kind wedergeboren ofreeds gelovig was.
Het moest tot geloofkomen. En de Here
Jezus had toch ook de kinderen gezegend.
Wanneer het tot geloofgekomen zou zijn,
dan zou het het geloofkunnen belijden. In
een ietwat andereformulering kwam
dezelfde vraag aan de orde: ofhet niet
mogelijk was de kinderdoop te aanvaar
den, en wanneer men die in zijn jeugd
had ontvangen, behoefde men zich nu
toch niet te laten dopen door onderdompe
ling?
Het antwoord op deze vraag was helder en
klaar. De doop van kleine kinderen was
nergens in de Schrift te vinden. En
natuurlijk wisten de baptisten ook wel dat
de kinderen konden worden gezegend, of
opgedragen aan de Here. Zij beleden dat
het kind, zoals elk kind overigens, is
geborgen in de genade van God. Maar
deze handeling had, hoezeer er mogelijk
uiterlijke overeenkomst mocht schijnen te
zijn, geen overeenkomst met de doop door
onderdompeling. De laatste was een
gehoorzaamheid aan het bevel: bekeer u
en laat u dopen. Zij raakte niet primair
de belofte van God, die vastligt in het vol
brachte werk van de Here Jezus Christus.
Zij was een getuigenis dat men zich
bekeerd had.
Een punt van bespreking na het referaat
van ds. Bottenbley betrofook de betekenis
van de openbare geloofibelijdenis. Ds. Bot
tenbley noemde dit bij herhaling een ker
kelijkeformaliteit, waarvan in de Schrift
niets is te vinden. Ook dit argument ken
nen wij sinds eeuwen. Net zo min als de

Waarom moet men lid worden van de
vrije baptisten in Drachten? Men kan toch
wel lid blijven van de eigen plaatselijke
evangelische kerk of van de gereformeerde
ofchristelijke gereformeerde kerk? Daarop
spitste zich de vraag toe. Wie, vanuit het
uitgestrekte Friese land zich in Drachten
laat dopen, ofherdopen, wordt geacht zich
bij die gemeente aan te sluiten. Daarover
liepen ook de vragen. Het antwoord op die
vraag was eerst niet zo duidelijk. Eventu
eel zou men lid kunnen blijven van de
gemeente waartoe men eerst behoord heeft.
Indien althans de predikant van die
gemeente het daarmee eens was. Op dit
punt begint de onhelderheid. Men mag lid
blijven van de gemeente waartoe men eerst
behoord heeft, onder de restrictie, dat de
overdoop wordt erkend: 'wanneer de
dominee en de kerkeraad er mee instem
men: Dan honoreert dus een dergelijke
gemeente de kritiek van ds. Bottenbley.
Men moet zeggen: onze kinderdoop is van
nul en gener waarde, onze openbare belij
denis niet meer dan een kerkelijke forma
liteit. Onze belijdenis klopt niet, maarje
kunt hier wel lid blijven. Hoezeer dit
rammelt kan een kind, en kan ook een
volwassene gemakkelijk begrijpen. Ook ds.
Bottenbley voelt dat haarscherp aan. Van
daar zijn opmerking: mensen moeten de
consequentie trekken, en zich voegen bij
de gemeente in Drachten.
De stelling dat hij zijn gemeente niet
beschouwt als concurrent van de kerken in
de omgeving is zeker gemeend. Het was
mij echter liever, wanneer ds. Bottenbley
zich uitdrukkelijk zou richten op diege
nen, die geheel van het evangelie ver
vreemd zijn. Ze zijn talrijk in Friesland.
Nu werpt hij zijn sleepnet uit aan de
andere zijde, en hij vangt meer dan de
153 vissen die bij de wonderbare visvangst
boven water kwamen. Men dient zich bij
die gemeente te voegen en actiefaan het
leven daar deel te nemen. De organisatie

Het is billijk ook enkele vragen te stellen
over het gereformeerde kerkelijke leven in
het algemeen, en aan ons eigen kerkelijke
leven. En dat voornamelijk, maar niet
alleen in het Noorden van ons land.
De eerste is: weten wij nog wel goed, wat
het verbond van God is, in zijn diepe een
heid van oude en nieuwe testament, en
beseffen we dat het in dit verbond gaat om
beloften van eeuwig leven, en ook om de
vraag ofdeze in persoonlijk geloofons
worden toegeëigend?
Een tweede vraag is: weten wij wel wat
een kerk is en waarom wij haar hebben te
belijden? Is het kerkbesefniet eindeloos
opgerekt, uitgehold door een zogenaamde
evangelische zienswijze, waarin van kerk
en verbond geen sprake meer is?
Een derde kwestie is die van de gemeen
schap der heiligen. Gemeenten verkomme
ren onderpartijzucht in plaats van de
warmte te bieden waarin plaats is voor de
gemeenschappelijke ervaring van genade
en vergeving. Het gereformeerde belijden is
evangelisch, oecumenisch, het biedt plaats
aan de diepste innerlijkheid, en het zoekt
de ruimte en de verbondenheid met allen
die de verschijning van de Here Jezus
Christus hebben liefgehad!
Wij vormen geen sekte, maar belijden
lichaam van Christus te zijn, tempel van
de Geest en volk van God. Dat is niet een
religieuze supermarkt, waarin in de
schappen voor elk wat wils te vinden is.
De malaise onder gereformeerden van
allerlei snit en stempel is toe te schrijven
aan het gebrek aan de levende kennis van
de levende Heiland, die zijn gemeente
vergadert, beschermt en onderhoudt, niet
door allerlei experimenten, maar door de
levende verkondiging van het heilig evan
gelie. Daar ligt onze eerste roeping. Een
andere is er niet.

onszelf
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'De ene na de andere christelijke
hype teistert de Nederlandse kerken. De
waan van de dag neemt steeds vaker de
plaats in van een gedegen visie voor de
lange termijn. En tal van christenen
lopen overal maar klakkeloos achteraan.
Stop de vervlakking! Het is hoog tijd
voor vast voedsel.' Aldus de vlammende
intro van een verrassend artikel in HET
KATERN van het ND van 14 mei. Titel
van het artikel: 'Verlos ons van de
hypes'. Aldwin Geluk zet daar eens een
paar forse vraagtekens bij de hype
gevoeligheid van christelijk Nederland.
Gedachtig aan de oude ND-slogan
'soms is de krant om te bewaren' neem
ik dit artikel op in de Persrevue. Ten
slotte is het zo dat in de krant van van
daag morgen de vis verpakt wordt. En
dat is een lot dat nummers van NADER
BEKEKEN bespaard blijft. Ik vertrouw er
tenminste op dat die nummers, elk
gekoesterd als een kostbaar kleinood,
zorgvuldig bewaard blijven op een plek
waar je er nog eens gemakkelijk naar
kunt grijpen. Dat lot verdient ook dit
artikel van Geluk. Het riep, onbedoeld,
alweer bijna een nieuwe hype op, gezien
de stroom ingezondens die gelijk volgde.
Maar die verdienen niet wat het artikel
wel verdient: een plaats in deze rubriek.
Geluk schrijft:

De Nederlandse samenleving raakt steeds
vaker en massaler in de ban van allerlei
hypes. Wereldgelijkvormig als wij zijn, is
het dan ook geen verrassing dat ook de
Nederlandse christenen die trend volgen.
Het begint vaak met een boekje dat veel
wordt verkocht, ofeen artikel dat veel
wordt gelezen. Ofmet een film die ieder
een móet gaan zien. Dan volgt steevast een
discussiedag ofsymposium. Van daaruit
wordt dan weer een platform opgericht, of
een stichting tevoorschijn getoverd. Vervol
gens doet iemand de uitspraak dat 'dit de
kerken in Nederland radicaal zal veran
deren: en voorje het weet zijn we een
nieuwe geloofihype rijker.
Wat is een hype eigenlijk? Seculiere weten
schappers die er onderzoek naar hebben
gedaan, spreken van een kortlopende ople
ving van een idee, product ofdenkwijze.
Een grote groep mensen is daarover snel
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Het NO en de hypes
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De massa in vervoering

enthousiast. Vaak is er bij een hype sprake
van nogal wat publieke druk om een ver
andering in denken ofdoen te bewerkstel
ligen. Degenen die onder invloed zijn van
een hype, lijden nogal eens aan 'tunnelvi
sie: zij zien zaken even niet in realistische
proporties. In menige hype spelen boven
dien media een grote rol, zeggen onderzoe
kers.
Naar zijn aard ebt een hype even snel weg
als hij is opgekomen, en blijkt achterafdat
er, ondanks alle grote voornemens en
woorden, weinig structureel door is veran
derd. 'Slachtoffers' van een hype die terug
kijken, verbazen zich achteraf vaak over
hun eigen gedrag. Een voorbeeld. Opeens
was hij er vorigjaar: professor Willem
Ouweneel. Met zijn boek GENEEST DE ZIE
KEN! veroverde hij de harten van duizen
den. Het kwam met stip binnen op de eer
ste plaats in de CLK-boekentoptien in
deze krant. Zijn pleidooi voor een centrale
plaats voor de gave van genezing deed dan
ook nogal wat stofopwaaien. Ouweneel
verscheen op vele conferenties en studieda
gen om over dit thema te praten. Hij
kreeg nog veel meer uitnodigingen, maar
kon niet overal op ingaan. In vele gezin
nen en in verschillende media ontsponnen
zich felle debatten. Recensies 'voor' en
'tegen' wisselden elkaar af Ouweneels leer
werd opgehemeld en verguisd.
De hype miste zijn uitwerking niet. In
korte tijd ontstonden zowel in evangelische

als in traditionele kerken felle discussies
over de waarde en de actualiteit van de
geestesgave om zieken te genezen. Predi
kanten en voorgangers kregen verzoeken
van gemeenteleden om deze materie in de
diensten aan de orde te stellen. Hier en
daar riepen mensen dat het 'allemaal
anders' moest. En nu, nog geen halfjaar
later? De hype is vrijwel voorbij, over
Ouweneel wordt nog amper geschreven en
gesproken. Zijn boek is al verhuisd van de
huiskamertafel naar de boekenkast. Over
een paarjaar ligt het bij De Slegte.
Ouweneel is zomaar een voorbeeld uit de
vele hypes die het afgelopen decennium
over Nederlandse kerken zijn uitgestort.
De meeste hebben wortels in Amerika en/
ofde evangelische beweging. De heiliging.r
beweging Grace Invest van Aad Kamsteeg,
die medio jaren negentig ontstond, had
nog een looptijd van enkele jaren voordat
men er niets meer van vernam. Tegen
woordig zijn hypes vaak beduidend korter
durend. Om er nog maar een paar te noe
men:
- HET GEBED VAN]ABES, een boekje over
het gebed van ene ]abes, die in 1 Kronie
ken 4 vers 9 wordt opgevoerd. Hij bidt
daar om overvloedige zegen en vergroting
van zijn gebied. In 2001 raadde de Ame
rikaan Bruce Wilkinson christenen aan
elke dag dat gebed te bidden, dan zouden
zij ook zo overvloedig worden gezegend.
Het gebed van ]abes werd in het Neder-
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lands vertaald, en vond ook hier gretig
aftrek. Tegenwoordig heeft niemand het er
meer over, hoewel het toch echtje leven
'ingrijpend en beslissend' kon veranderen,
volgens de berichten van toen.
- Engelen. ED-voorzitter ds. Arie van der
Veer verklaarde 2001 tot hetjaar van de
engelen. Gekoppeld aan het televisiepro
gramma Touched by an Angel, wijdde
hij zijn wekelijkse meditatie in het blad
\.1sJE een jaar lang telkens aan de rol en
fonctie van engelen in de wereld van van. daag. Menigpredikant en voorganger
kreeg daarop van gemeenteleden het ver
zoek ook eens over engelen te preken. Deze
- duidelijk geregisseerde - hype kwam
nooit echt van de grond, en verdween dan
ook weer snel.
- DE LAATSTE BAZUIN. Verbazend hoe
breed vooral de eerste delen van deze serie
fantasieromans over het bijbelboek Open
baring aansloegen. Hierin worden alle
getallen en alle beeldspraak uit het laatste
bijbelboek letterlijk genomen, en omge
vormd tot een spannend verhaal van
inmiddels al twaalfdelen. Sinds het ver
schijnen van defictieve boekenserie is het
percentage christenen dat de leer van het
duizendjarig rijk en de opname van de
gemeente aanhangt, ongetwijfeldflink
gestegen. En ook hierbij wordt van kerken
en theologen verwacht dat zij zich plotse
ling over het onderwerp uitspreken. Een
zelfde soort rage ontstond in 1995 rond
het boek DEADLINE van R.andy Aicorn,
over het leven na de dood, en over hoe de
hemel eruit zai zien.
- The Passion of the Christ. Deze realis
tische en weinig verhullendefilm over het
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lijden van jezus bracht de gemoederen
wereldwijd stevig in beweging. Opnieuw
in navolging van Amerika brachten chris
telijke organisaties alles in stelling om, met
hulp van defilm, te evangeliseren. Neder
land hypete lustig mee, maar achteraf
bleek het effect veel geringer dan vooraf
werd voorspeld.
Hypes die nog steeds voortduren, maar die
naar verwachting over enkele maanden
(hooguitjaren) ook weer zullen verdwij
nen, zijn de jeugdkerken, het profetische
ministry-gebed en de doelgerichte boekjes
van de Amerikaan Rick Warren.
Melk

Hoe ziet, inventariserend, een christelijke
hype er dus uit? Kortlopend; overzichte
lijk; behapbaar; toegankelijk en niet
ingrijpend. Waar doet dat in bijbelse ter
men toch aan denken? juist, aan melk. 1k
heb u melk gegeven, geen vast voedsel;
daar was u niet aan toe. En ook nu nog
niet, want u bent nog gebonden aan de
wereld: schrijft Paulus aan de gemeente
in Korinthe.
Dat allerlei hypes ook onder christenen zo
aanslaan, bewijst wel dat ook zij zijn
aangestoken door het virus van de ver
vlakking dat door Nederland waart. In
hun geloofibeleving zijn zij teruggeworpen
op melk. Wat voor uitwerking dat heeft in
de kerken? Kijk maar eens:
- Vrijwilligers zijn steeds lastiger te vin
den. ja, voor een kortlopendproject willen
mensen nog wel een avondje vrijmaken,
maar niet om twee, drie jaar zitting te
nemen in een bestuur.
- De kennis van de Bijbel neemt ziender-
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ogen af En dat terwijl de markt van
christelijke dagboekjesfloreert als nooit
tevoren. Bijbelteksten staan voorgedrukt,
opzoeken is niet meer nodig. In de kerk
wordt de schriftlezing tegenwoordig voor
het gemak op een scherm geprojecteerd.
Maar wie weet Habakuk nog te vinden?
- Vormende, toerustende en inspirerende
conferenties van allerlei aard trekken volle
zalen. Maar als dezelfde mensen die daar
enthousiast bijtanken in eigen gemeente
nodig zijn voor kerkenraad ofevangelisa
tieteam, is de agenda plots wel erg vol.
Dan gaat de roeping voorbij.
- Alphacursussen worden in menig kerk
beter bezocht door de eigen leden dan door
buitenstaanders. Zij ervaren het als een
bevrijding om in overzichtelijke vorm te
leren waar hun eigen geloofprecies om
draait. Let wel: deze cursus is bedoeld als
kennismaking met het christelijk geloof
-Jongeren (en ouderen) die zich in de
eigen gemeente niet langer thuis voelen,
lopen weg. Zij richten een eigen
(jeugd)kerk op ofgaan shoppen bij een
ander, maar zijn niet bereid zich in liefde
en trouw in te zetten voor de eigen
gemeente. Weglopen is immers gemakkelij
ker.
Snacks

Het volgen van alle hypes zuigt zoveel
energie uit de kerken, dat voor echte ver
dieping steeds minder ruimte is. Het vol
gen van hypes, is eigenlijk het zoeken van
steeds weer nieuwe prikkels. Dat houdt het
geloofoppervlakkig. Het klinkt misschien
ouderwets om de wereldgelijkvormigheid
te hekelen, maar het gifvan de vervlak
king zit misschien wel dieper in onze har
ten en onze structuren dan wij zelfwillen
toegeven.
Na tweeduizendjaar christelijke traditie,
zijn wij geen haar beter dan de gemeente
in Korinthe. Wat zei Paulus ook al weer?
'Laat ieder erop letten hoe hij bouwt,
want niemand kan een anderfondament
leggen dan er al ligt - Jezus Christus zelf
Ofer op dat fondament nu verder wordt
gebouwd met goud, zilver en edelstenen of
met hout, hooi en stro, van ieders werk zal
duidelijk worden wat het waard is. ' En:
'Laat niemand zichzelfbedriegen! Wan
neer iemand van u denkt dat hij in deze
wereld wijs is, moet hij eerst dwaas wor
den; dan pas kan hij wijs worden. Wat
namelijk in deze wereld wijsheid is, is
dwaasheid bij God. '
Alle goede bedoelingen ten spijt, ligt het
heil voor christenen niet in het volgen van
de wereld: hypes, methodes, theorieën en
modellen.
Laten we het eens één jaar proberen: één
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jaar lang geen conferenties, geen nieuwe
gemeentemodel/en, geen 'spraakmakende'
boeken, geen jezus-films, geen nieuwe lie
deren, geen stichtingen en geen platforms.
Dat zijn immers allemaal snacks, en geen
gezonde, voedzame maaltijden. Iedereen
op een sober dieet van alleen de Bijbel.
Een aieet, opdat wij gewend raken aan
vast voedsel.
Wie dat saai vindt, is wereldgelijkvormig.
Een verrassend artikel noemde ik dit
hierboven. Dat heeft ook te maken met
het orgaan waarin het verschijnt. Er is
geen blad dat christelijke hypes meer
geïnitieerd of de wind in de zeilen gege
ven heeft dan uitgerekend het NO.
Zodat ik na mijn instemmende lectuur
van dit artikel ook dacht: geneesheer,
genees uzelf! Maar misschien is deze
publicatie wel het hoopvol begin daar
van. Daarom toch, bij wijze van aanvul
ling en commentaar, er nog een stukje
achteraan. Ik haal het uit de brochure
DANKBAAR GEREFORMEERD van prof. W.
Nieboer, waarop in de Kroniek van dit
blad geattendeerd wordt door ds. Wil
schut. Nieboer wijdt op p. 29v de vol
gende paragraaf aan het NO:
Grote invloed

Het wordt te weinig hardop onder ons
gezegd dat dit dagblad op diverse punten
een gevaar kan vormen voor de gerefor
meerde kerken. Het had zich onder lei
ding van P. Jongeling een vertrouwens- en
monopoliepositie verworven binnen onze
kerken. Tot op vandaag is dat in veel
opzichten nog zo gebleven (mede dank zij
een goede kwaliteit). Dat bleefook zo
nadat de latere leiding had gekozen voor
meer relativering op kerkelijk gebied. Dit
kerkelijke beleid van een kleine groep par-
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ticuliere, goedgetrainde en vaardig schrij
vende opiniemakers heeft een benauwend
grote invloed op de leden van onze kerken.
Eigen wetmatigheden van een krant

Een krant is een middel tot informatie en
tot beïnvloeding. Op commerciële basis
worden 'klanten' bediend. Dat brengt bij
een christelijke krant een eigenaardige
dubbelheid met zich mee. Enerzijds ben je
onderworpen aan de normen en waarden
van de pers: je selecteert bijv. op nieuws
waarde, je bent 'in' voor een primeur en
je staat op je vrijheid van nieuwsgaring en
meningsuiting. Anderzijds heb je jezelf
gebonden aan extra normen. Soms kan
dat botsen.
De nieuwswaarde

Normale woorden ofdaden hebben geen
nieuwswaarde. Maar wie iets extreems
zegt ofdoet komt in de krant {'man bijt
hond'). Daardoor wordt dit extreme
automatisch duizendvoudig uitvergroot
en krijgt het een betekenis die 'gezichts
bepalend' lijkt (opblaas-effect). Derge

lijke vormen van 'schijn' zijn onafwend
baar. Zo'n scheefbeeld benadeelt onze
kerken extra omdat daarin nogal wat
gebeurt wat niet strookt met hetgeen je
normaal zou verwachten van 'die vrijge
maakten: De herhaling zelfheeft ook al
effect, want hoe vaker de krant een
bepaalde 'afwijking' meedeelt des te sterker
krijgje de indruk 'dat is/wordt daar ken
nelijk normaal'. Terwijl dit in werkelijk
heid helemaal niet zo hoeft te zijn.
Gevolgen

Gevolgen zijn o.m. dat veel wat aan evan
gelische uitlatingen en charismatische
excessen in onze kerken wordt gezegd en
gedaan (en getolereerd) ruime aandacht
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krijgt. Wantje zou dit daar toch echt niet
verwachten - dus heeft het nieuwswaarde.
Bovendien zullen er lezers zijn (inclusief
sommige medewerkers?) die al deze exces
sen ook nog eens persoonlijk verwelkomen.
Dezelfde soort uitlatingen en excessen bui
ten onze kerken krijgen bovendien van
deze krant ook een ruime publicitaire
steun. Daar kan ook de boodschap van
uitgaan dat wij als gereformeerden ons
eigenlijk in niets meer van andere groepe
ringen onderscheiden - wellicht tot voldoe
ning van diverse lezers. Relativering dus.
Dit is het kerkelijke beleid van deze krant.
jammer? Elke commerciële instelling heeft
nu eenmaal een vrije keus.
Nieboer geeft dan een voorbeeld van
een typische NO-hype:
De 'Jasperse' -hype

Ik zie hierin een voorbeeld van de effecten
die het ND heeft (bedoeld ofonbedoeld).
Een gereformeerde predikant ging twijfe
len aan de waarheden waarmee hij tevo
ren had ingestemd. Waar die instemming
is een voorwaarde voor je functie (zoals in
de kerk) krijgje dus voorspelbare ethische
en juridische problemen. Dat geldt voor
elke organisatie. In dat opzicht ben je geen
slachtoffer. Verder kun je sociale proble
men verwachten. Voeg daar nog eens emo
tionele moeiten bij (gevoelens van onvei
ligheid, ontreddering, klem zitten enz.).
Allerlei soorten ellende dus. Is het dan een
christelijke ofintegere manier om die ver
warrende hoeveelheidpersoonlijke proble
men anoniem op te blazen in een krant?
Wat wilje daarmee bereiken? Medelijden,
verwarring, wijzen op onverdraagzaam
heid, schade aan eigen 'nest'? Wie wilje
bereiken? Lezers die hetzelfde ervaren als
jij? Zoekje daarbij steun?

Geen tijd ...
In zijn rubriek 'Nog even dit . . .'
schreef Heerco Walinga onder de
bovenstaande titel de onderstaande
column (Uit GEREFORMEERD KERKBLAD
Overijssel etc. van 15 mei 2004):

In Gereformeerde Kerk te A zingt men
wel uit het Gereformeerd Kerkboek (rode
boekje), maar niet uit het Herziene

Gereformeerd Kerkboek {groene boekje).
Te B wordt een aanvraag van een huwe
lijksbevestiging van een bruidspaar toege
staan, na lange discussie, terwijl de brui
degom nog geen belijdend lid is, en in de
dienst worden uitsluitend E&R-liederen
gezongen. Te C komen brieven bij de ker
kenraad binnen, wanneer de kinderen
naar voren worden geroepen als er een

kindje gedoopt wordt. In de kerk van D
daarentegen komen er brieven bij de ker
kenraad binnen, wanneer een voorstel om
de kinderen naar voren te halen bij de
doopvont, wordt afgewezen. De gerefor
meerde Kerk van E heeft de kansel ver
vangen voor een breed podium met een
eenvoudige lessenaar, waar de predikant
afen toe achter gaat staan om zijn aante-
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keningen te raadplegen. De kerk van F
heeft een cantorij ingesteld, en een zojuist
uit de Gereformeerde kerk van G binnen
gekomen echtpaar vraagt zich daarom af
ofhun besluit om te verhuizen wel zo goed
was. Vanuit de gemeente wordt de kerken
raad van H verteld dat de raad eens wat
meer kiding moet geven, en in de gena
buurde gemeente I wordt de kerkenraad
verweten dat hij te strak vasthoudt aan de
oude orden van dienst. Ongeveer 10%
van de gemeenteleden van de Kerk te
]-Noord shopt regelmatig naar de kerk
diensten van ]-Centrum. In de kerk van
Kis een procedure opgestart om de predi
kant los te maken van de gemeente: het
botert aljaren heel slecht, omdat de domi
nee weinig veranderen wil. Er wordt over
wogen om de tweede dienst van de
gemeente te L (Z.H.) afte schaffen, want
vooral nadat erjeugddiensten te M zijn
opgestart, wordt die tweede dienst nauwe
lijks bezocht. In de Kerk te N worden
iedere zondag twee kerkdiensten gehou
den, die beide goed bezocht worden. Te

Binnenkort
verschijnt:

1
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0-Noord heeft men eens per maand een
laagdrempelige dienst voor buitenkerkelij
ken en te P wordt een voorstel om voort
aan het 'amen' te zingen verworpen.
Zo is tot en met de Kerk van Z, en vervol
gens van Al tot en met Z3 wel iets te ver
zinnen wat de gemoederen bezig houdt,
wat brieven op de kerkenraadstafel brengt
en waarover gemeentevergaderingen wor
den belegd.
Er is haast geen tijd meer om te leren
dicht bij de Here te leven, heel eenvoudig
op grond van de Schrift. Geen tijd meer
om eenvoudige bijbelstudie te doen en te
leren het Nieuwe Leven te begi.nnen.
Want we moeten ons met een veelvoud
van bovenstaande discussie- ofaandachts
punten bezighouden, is het niet omdat ze
in onze eigen gemeente, dan toch wel
elders een rol spelen.
Het zal de Kerken geen kwaad doen als de
helft van de tijd die aan deze onderwer
pen besteed wordt, gebruikt wordt voor
het lezen van de Bijbel en de kerkelijke
pers. Uit hetfeit dat u nu het Geref

Kerkblad leest, mag ik concluderen dat U
dat ook vindt. Stimuleer uw omgeving om
dat ook te doen.
De voornaamste reden waarom ik
deze column hier opneem, is nog niet
eens zozeer de ongemeen stichtelijke
strekking ervan. Maar meer nog een
gedachte die bij het lezen bij me
opkwam. Normaal gesproken moet zo'n
soort column het hebben van een portie
overdrijving om het beoogde komische
effect te bereiken. Maar hier wordt het
zelfde effect bereikt zonder die overdrij
ving. Het gaat echt zo op het ogenblik.
Dan wordt het bij nader inzien eigenlijk
meer tragikomisch. Overigens is Walin
ga's advies natuurlijk uitstekend. Zeker
wat het lezen van de Bijbel betreft. Als
het gaat om kerkelijke pers, dan vrees ik
dat er een soortgelijke column als hier
boven te schrijven is . . ..

Heinrich Bullinger
1 504 - 1 5 7 5
Gereformeerd pastor voor Europa
Drs. H. Veldman

De Zwitserse reformator Heinrich Bullinger is voor veel protestanten een
grote onbekende, terwijl een nadere kennismaking met hem toch zeer wense
lijk mag heten. En dat niet alleen omdat zijn geboortejaar dit jaar precies vijf
eeuwen achter ons ligt en er dus - zeker in Zwitserland - feest gevierd wordt.
Bullinger heeft namelijk heel veel voor kerk en samenleving mogen betekenen.
En ook Nederland heeft veel aan hem te danken.
Wie de moeite neemt om het levensverhaal van Bullinger te lezen en op
enkele thema's verder te studeren, zal inderdaad ontdekken dat hij de protes
tanten van vandaag heel wat te vertellen heeft. Thema's voor de versterking
van het geloof, bijbels gefundeerde antwoorden bij spannende kwesties-nu!
Tevens ziet men bij Bullinger het geloofsvertrouwen dat het met de kerk van
Christus zeker goed zal komen als zij haar Heer in alles blijft volgen.
Dat Bullinger met het Nederland van de 16• eeuw iets had, wordt ook dui
delijk aangegeven. En dat gereformeerden van vandaag zijn inbreng ook nog
mogen waarderen, staat voor de auteur van dit boekje zo vast als een Zwitsers
bergmassief. Naar zijn mening gelden vandaag nog steeds de woorden die de
16•-eeuwse gereformeerde Groninger boer Abel Eppens van Eekwerd in zijn
befaamde dagboek neerschreef, toen hij kennisneming van de boeken van
Bullinger aanprees: "Die kennis is een wapen tegen de sekten."

