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En Haggaï, de bode des Heren zeide,
krachtens de boodschap des Heren,
tot het volk: Ik ben met u, luidt het
woord des Heren.
Haggaï 1:13

De stelling van Pythagoras is nu
niet bepaald een van de zekerheden
waar je het boek Haggaï aan zou
verbinden. En toch heeft de naam
van deze meester der wiskunde wel
het één en ander met de profeet
te maken. Neem om te beginnen
maar het feit dat ze tijdgenoten
van elkaar waren. Pythagoras en
Haggaï leefden beiden zo’n vijf eeuwen voor Christus. Maar er is meer
dan dat. Want de terugkeer van de
ballingen vindt plaats in een tijd
waarin leerscholen van logica en
rede een groot stempel op de overtuiging van de mensen drukten.
Het is in de dagen van Haggaï als in
de eeuw van de verlichting. Een tijd
waarin afgerekend wordt met goden en
scheppingsmythen. Naast Pythagoras,
die we als vertegenwoordiger van de
rede-leer mogen beschouwen, predikt
Anaximenes een eerste model van evolu-

Haggaï 1:13 (C.J. Staniland)
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tionisme. En verder treft de overeenkomst met de huidige tijdgeest. Veelgodendom en monotheïsme worden in de
smeltkroes verenigd tot een multiculturele religiositeit. Horoscopen en andere
vormen van occultisme beleven hoogtij-

Schriftlicht R. van der Wolf

2

dagen. Dat is de sfeer in het grote Perzische rijk, waar het verbannen volk van
de Here tussenin leeft. En daaruit trekt
dat volk dan ook weg. Om tegen de
maalstroom in, de unieke dienst aan de
Here alleen opnieuw vorm te geven.
Israël leeft bij een andere zekerheid dan
die van de rede en gaat voor zijn toekomstverwachting tot de wet en de
getuigenis (Jes. 8:20).
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Terugkeer
Het vraagt van die kleine groep tempelbouwers op zichzelf genomen dus al
heel wat om zich van een plurale, multiculturele en interreligieuze samenleving
af te keren. Het teruggekeerde volk
heeft met de wereld gebroken. Ware de
Here niet met hen, ze zouden door tijdgeest en secularisatie verzwolgen zijn.
Ondergedompeld ten ondergang. Maar
God is genadig. Op tijd roept Hij het
volk terug. En zo gaan de stammen dan
ook op. Het volk keert terug in hoop en
veel verwachting. En daar heeft het dan
ook alle reden toe, gelet op de bijzondere gunsten die het bij vertrek heeft
ontvangen.
Allereerst is daar de wonderlijke toestemming van koning Kores. Het hart
van de koning is in de hand des Heren
als waterbeken. Hij leidt het overal heen,
waar het Hem behaagt (Spr. 21:1). Zo
heeft Israël het verlof tot terugkeer zeker
begrepen. Temeer, omdat vanachter de
tempeldeuren in Babel het tempelgerei
van de Here tevoorschijn werd gebracht.
Het ten tijde van Daniël geroofde goed
wordt in deze tijd door God vrijmachtig
opgeëist en meegenomen. Bovendien
ging het groene licht voor vertrek vergezeld van het bevel aan de overige Israëlieten om de terugreis te helpen financieren. Wie achterbleef, moest steun verlenen. En tenslotte zegde Kores zelfs
voortgaande steun toe uit de staatskas,
als mocht blijken dat de middelen tot
herbouw onvoldoende waren. Israël herkende en beleed de zorgzame leiding
van de Here.

Bij aankomst
Als de Here zo zichtbaar de gang van
het volk draagt, is het breken met de
wereld een te volbrengen opgave. Maar
wat gebeurt er, als die liefdevolle zorg
zich op een andere manier uit? Als de
druk toeneemt en de tegenwerking groter wordt? Als aanvankelijk beloofde
steun achterwege blijft en de zegeningen
moeilijker te tellen worden? Als door
innerlijke verdeeldheid en verscheurdheid het eigenlijke werk nog door een
handjevol mensen moet worden gedaan?
Die vragen spelen een rol in het eerste
hoofdstuk van Haggaï. Tegen deze achtergrond namelijk, van aanvankelijke
voorspoed, licht het vervolg somber op.
Bij aankomst blijkt de vruchtbare akkergrond in bezit te zijn gekomen van
andere ballingen. Opgestaan, plaats ver-

gaan! Het land van mindere kwaliteit is
gedurende 70 jaar onbewerkt blijven liggen. Het kost wat om al dit kostbaar
grondgebied vruchtbaar te maken. Stad
en tempel zijn verloren ruïnes. Zwijgende getuigen van een ongehoorzaam
volk. En financiële hulp van overheidswege wordt niet geboden. Kores sterft
en zijn opvolger Cambyses heeft niet
alleen zijn eigen schatkist tot op de
bodem nodig, maar heft van alle volken
belasting in plaats van de beloofde subsidies uit te keren.

Geen tempelbouw
Daarop besluit het volk het kerkenwerk vooreerst te laten rusten. De hand
wordt aan de ploeg geslagen en er worden voren getrokken op eigen akkers.
Het land wordt van stenen gezuiverd en
er wordt voorlopig geen tempelsteen op
de andere gelegd. Vijftien jaar blijft de
bouw liggen. Want de tijd lijkt niet te
zijn aangebroken en de middelen zijn
ontoereikend. Als dan vervolgens misoogsten en tegenstand de situatie nog
verergeren, is de bereidheid om de tempel te herbouwen tot een minimum
gedaald. En ’t fijne punt hierin is, dat
Israël de hand des Heren wel in zegeningen, maar niet in beproevingen kan
zien.
Want achter al die ontmoedigende
ervaringen blijkt de Here actief aan het
werk te zijn. Hij wilde het volk leren,
dat het eerst het koninkrijk moest zoeken en de tempeldienst herstellen moest.
Daarom gaf de Here misoogsten en verhoogde Hij de druk (1:6; 1:9). En had
Israël daar oog voor gehad, dan was het
geen dienstweigeraar gebleven, maar
had het de hand van de Here erkend en
de slagen zich aangetrokken. De dynamiek van het verbondsleven was uitgesleten tot een voor-wat-hoort-wat verdrag. Toen de zegeningen niet meer te
tellen waren vanwege het ontbreken
ervan, haakte het volk ontgoocheld en
teleurgesteld af. Het was het zicht op de
Here kwijt, omdat het zich blind staarde
op de eigen omstandigheden. Een veelbelovend begin was bezig op een bitter
einde uit te lopen.

Vernieuwing
Kijk en daar komt dan de dienst van
Haggaï. Let op het woordje ‘bode’ uit
vers 13. Het is de enige maal dat de profeet met deze titel aangeduid wordt. En
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het mag verstaan worden in de zin van
‘wegbereider’. Haggaï mag het zicht op
de Here hergeven en de weg naar de
Here toe bereiden. En hij doet dat door
het volk wakker te schudden. Haggaï
wijst op de misoogsten als gevólg van
een moedeloze en bloedeloze diensthouding. De profeet maakt de straffende
hand van de Here geestelijk zichtbaar.
De breuk met de wereld heeft voor het
volk niet de consequentie gehad waar
heel het leven van doortrokken mag
zijn: de bouw van het geestelijk huis
voor onze God.
Zo ligt vers 13 in de meest letterlijke
zin tussen de verzen 12 en 14 uit het
eerste hoofdstuk in. Tussen schaamte en
bekering. Tussen verslagen harten en
een opgewekte geest. De boodschap ‘Ik
ben met u’ maakt blinde ogen open
(vers 12) en maakt het onwillige hart
gewillig (vers 14). Israël waakt op uit z’n
verstarring, doet boete en hervat de
werkzaamheden. Het had vergeten volk
van de levende God te mogen zijn, uit
wiens Vaderhand rijkdom en armoede,
voor- en tegenspoed, vruchtbare en
onvruchtbare jaren, gezondheid en
ziekte ten deel vallen. Maar op de prediking van de door God gestuurde ambtsdrager Haggaï volgt schuldbelijdenis en
vernieuwing.

Ik ben met u
Het woord van de tekst heeft dus
een dubbele klank. Want allereerst staat
dat woord ‘Ik ben met u’ tegen de donkere achtergrond van een geseculariseerd
Israël dat z’n eerste liefde aan het verzaken is, omdat het alleen maar wenst te
leven bij de lofprijzing over zichtbare
gunstbewíjzen. God leert zijn volk te
leven bij gunstbelóften. En voegt in het
woord van vers 13 een waarschuwing
toe in de zin van: Ik ben nóg bij jullie,
omdat je Me nu eenmaal een troetelkind bent en Ik je niet los kán laten
vanwege mijn woord aan Abraham.
Maar houd vol en zie toe dat niemand je
deze kroon afneemt. Een breuk met de
wereld is een breuk met de wereld. Er is
geen andere weg.
En vervolgens heeft datzelfde woord
ook de klank van bemoediging. ‘Ik ben
met u.’ Dat is het adagium van Israël.
Zo heeft het altijd opgeklonken. Het is
‘de’ boodschap van de Here aan Israël
geweest. Door heel de geschiedenis
heen, in tal van onverwachte en moeilijke momenten en situaties. Klein van
kracht, economisch, politiek en militair
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de mindere, dwaas in de ogen van een
heidendom dat zich in alle afgoderij
geen enkele wet liet stellen, zijn het deze
vier woorden geweest, die het volk
steeds weer moed gegeven heeft. ‘Ik ben
met u.’ Wat onmogelijk is bij mensen,
dat is mogelijk bij God. ‘Ik ben met u.’
Heilig in uw midden, hoeft u niet te
vrezen. Het is Immanuël. En al zijn je
zonden rood als scharlaken, Ik zal ze
maken als witte wol.

Zeker
Zo zien we vandaag de levende
Christus zijn boodschappers de huizen
in sturen. Omdat gemeenteleden een
keuze moeten maken, die dwars tegen
de stroom van de tijdgeest ingaat.
Omdat ze met een wereld moeten breken die het houdt bij verlichte denkers
en occulte praktijken. Tegen de rede in
lijkt het, om kerkenwerk ter hand te
nemen en te bouwen aan een geestelijk
huis dat de tijd verduren kan. En hoe
meer verslapping, hoe minder aanleiding
om er toch maar een begin mee te
maken.
‘Ik ben met u.’ Die boodschap mag
wakker doen schudden. We leven coram
Deo, voor het aangezicht van God die
in ons midden woont. Tegenslagen en
tegenvallers mogen in het algemeen
gesproken ook de spiegel zijn van ons
kerkelijk meeleven. En vervolgens mag
datzelfde woord ons dan ook vandaag
bemoedigen. Want het is nóg het adagium van Gods volk. ‘Ik weet uw werken’, zegt de Levensvorst. En: ‘Ik weet
waar u woont.’ Maar houd vol en blijf
eerst het koninkrijk zoeken. Al het
andere zal u bovendien geschonken worden. En Ik ben met u, al de dagen tot
aan de voleinding der wereld. Dat is zo
zeker als a 2 + b2 = c2.

Nader Bekeken inhoud
Schriftlicht
A2 + B2 = C2
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Dordt onder kritiek
De Kroniek in dit juli/augustusnummer wordt al in juni geschreven. Dat betekent dat je moeilijk
tegen de directe kerkelijke actualiteit kunt aanleunen. Maar ook
dan is er stof genoeg om de kerkelijke situatie nader te bekijken. En
dan met name op het punt van de
omgang met de belijdenis. In dat
kader wil ik met u kijken naar een
tweetal publicaties uit Nederlands
gereformeerde kring, waarin kritiek
wordt geleverd op de Dordtse Leerregels. U begrijpt, dat raakt wel
degelijk de kerkelijke actualiteit.
Het gaat om zaken van fundamenteel belang. Het gaat niet om een
eenvoudig onderwerp. Dat maakt
deze Kroniek wat moeilijker dan
u gewend bent. Wil ik grondig op
de zaken ingaan, dan ontkom ik er
niet aan. Ik hoop dat u dat voor een
keer voor lief wilt nemen.

H. de Jong:
Van oud naar nieuw
De eerste publicatie waarnaar ik met
u wil kijken, is van de hand van drs.
H. de Jong, Nederlands gereformeerd
emeritus-predikant: Van oud naar
nieuw. De ontwikkelingsgang van
het Oude naar het Nieuwe Testament.1 Het boek bevat vier opstellen, die
zich alle vier bewegen rond het thema
van de verhouding tussen het Oude en
het Nieuwe Testament.
Op de weg van oud naar nieuw ontmoet De Jong twee ‘reuzengestalten’:
Sion (het heiligdom) en David (de
koning). De Jong noemt ze de twee duidelijkste voorgestalten van Christus, ‘de
twee benen waarop de heilsbelofte van
het Oude Testament zich naar Christus
heenspoedt’ (p. 7/8).
Deze thematiek beheerst heel het
boek. De Jong tekent het beeld van een
zandloper. Het verbond met Adam (het
mensheidsverbond) vernauwt zich tot
het verbond met Israël (Sinaïverbond).
Naast het Sinaïverbond (ik mag ook
zeggen: midden in het Sinaïverbond)

Maquette van de synode van Dordrecht 1618/19 (te zien in de Grote Kerk te Dordrecht)

komt het verbond met David te staan.
En aan David is de belofte van de tempelbouw verbonden. Zo krijg je twee lijnen: David en Sion. Die lijnen komen
samen in Christus. Dan wordt het weer
zoals in het begin en krijg je de verbreding naar de mensheid.
De opeenvolging van Sinaïverbond
en Davidverbond is zowel een zaak van
concentratie als representatie. Het Sinaïverbond heeft zo z’n eigen zwakheid.
Het is voorwaardelijk. En struikelt over
menselijke ongehoorzaamheid. Het
Davidverbond daarentegen is onvoorwaardelijk. Zo gaat dat Davidverbond
het Sinaïverbond dragen. Het David/
Sionverbond is in het Sinaïverbond
‘neergelaten’, omdat het geloofsantwoord
van de menselijke partij in het verbond
achterwege bleef. De weg van het heil
loopt nu via je geloofshouding tegenover
David/Sion = Christus. Zo hoor je bij
de ‘rest’, waarover het Oude Testament
spreekt: het volk dat zich tot het Davidverbond bekeert.

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

Verkiezing
Die gedachtegang beheerst ook het
denken van De Jong over de verkiezing.
Zoals er tweeërlei verbond is, is er ook
tweeërlei verkiezing. Je hebt een Israëlverkiezing en een Davidverkiezing. Ook
hier is diezelfde tweefasenstructuur. De
verkiezing van Gods volk in de tijd is
zoveel als een voorlopig en voorwaardelijk heilshandelen van God, dat onontwijkbaar heenleidt naar de ontmoeting
met Christus, de uitverkorene bij uitstek. Door de in zichzelf onverdienstelijke daad van het geloof in Hem (of in
één van zijn voorgestalten) krijgt men
aan zijn eeuwig definitieve verkiezing
deel.
Op deze manier probeert De Jong
ruimte te laten voor de menselijke verantwoordelijkheid. Die blijkt bij hem
toch wel erg veel accent te krijgen. Pas
door het geloof in Christus wordt je verkiezing eeuwig en definitief. In de weg
van geloof in Christus mag ieder tot die
rest behoren en kan die rest ook groeien.
Het gaat dan ook niet om een afgesloten
getal, van eeuwigheid af bepaald. De
Jong meent dan ook dat er geen sprake
is van een persoonlijke predestinatie van
eeuwigheid af. Eigenlijk kan dat in
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strikte zin alleen van Christus gezegd
worden.
Verkiezen is bij De Jong dan ook
vooral een dynamisch begrip. Het gaat bij
verkiezen en verwerpen om ‘geloofsvoorwaardelijke’ termen. Te zeer acht hij de
verkiezing binnen de gereformeerde traditie vereenzelvigd geraakt met de eeuwig-definitieve voorbeschikking tot de
zaligheid (p. 322). Tegelijk - en dat verheldert het betoog eerlijk gezegd niet ontkent hij ook weer niet, dat bij God
het eeuwig lot vastligt. Daar is God God
voor. ‘Maar het is de vraag of wij hier
veel aan hebben en of de Schrift daar
wel zo nadruk op legt als men te Dordt
gedacht heeft’ (p. 280). Desalniettemin De Jong wil ‘nadrukkelijk zeggen dat we
de eeuwig-definitieve voorbestemming
van de mens tot de (on)zaligheid niet
willen ontkennen. Zij is met het Godzijn van God gegeven’ (p. 315). Er zitten
aan de verkiezing en de voorbeschikking
zowel een geopenbaarde als een verborgen zijde, een ‘clair’ en een ‘obscur’.
Over de eeuwige voorbeschikking kun
je pas achteraf iets zeggen, en blijkbaar
dan nog steeds niet over individuele personen. Volgens De Jong is DL V, 8 dan
ook een spaak in heel de verkiezingsleer
van Dordt. Wat van God uit definitief
is, is wat ons betreft voorwaardelijk,
voorlopig en aan het geloof gebonden.
Het definitieve is alleen bij Christus te
vinden. ‘Nergens, tenzij bij Christus,
hebben die voorbeschikking-en-verkiezing van de Schrift de eeuwig-definitieve betekenis. In feitelijke zin evenwel
en deels ook wel in andere bewoording
komt deze eeuwig-definitieve verkiezing-en-voorbeschikking aan de randen
van de bijbelse boodschap wel voor, met
name in retrospectieve verbanden’
(p. 342).
Maar hoe komt het dan dat de één
wel gelooft en de ander niet? Daar stopt
volgens De Jong het doorvragen over de
verkiezing. Het gaat in de geloofsrelatie
tussen de Almachtige en de gelovigen,
tussen Christus en de zijnen om een niet
nader te ontrafelen interactie, waarin
eerst en laatst niet goed meer te onderscheiden vallen. ‘Vervaging dus van het
probleem, het geloof is immers tegelijk
daad van ons en gave van God’ (p. 326).
De Jong onderbouwt zijn stelling
met een verkenning van wat de Bijbel
zegt over verkiezen en verwerpen (en
aanverwante termen), en met een brede
uitleg van diverse bijbelteksten. Het
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voert binnen het kader van deze Kroniek te ver om dat allemaal uit te werken. Trouwens, het verhaal wordt er niet
zoveel anders van. In alle toonaarden
komt het verhaal over de verkiezing erin
terug.
Eerlijk gezegd vind ik dat ook de
zwakte van De Jongs uitleg van de bijbelteksten in kwestie. Ik kreeg het
onaangename gevoel, dat er geëxegetiseerd wordt vanuit een sjabloon dat over
de teksten heen gelegd wordt. Vaak
krijgt de uitleg dan ook iets speculatiefs.
Er wordt soms van alles en nog wat aangenomen. Dat geeft aan dit hoofdstuk
ook iets vermoeiends. Dr. E.A. de Boer
heeft in De R eformatie (jaargang 78,
nrs. 24, 25 en 26) - al heeft ook hij zijn
kritiek - nogal wat lovende woorden aan
dit boek gewijd. Schriftgeleerd! Het spijt
mij. Inderdaad is De Jong een geleerde,
die weet wat er theologisch te koop is.
Maar in dit boek heeft zijn uitleg van de
Schrift mij vaak teleurgesteld. Ik heb
wel betere producten van hem in handen gehad. En dat schrijf ik niet alleen
omdat ik het wat de hoofdstelling
betreft met De Jong oneens ben. Ook
vanuit zijn eigen perspectief vind ik de
exegetische argumentatie vaak gekunsteld.
Dordtse Leerregels
De Jong heeft op de Dordtse Leerregels niet alleen kritiek. Hij waardeert de
manier waarop de Leerregels tegenover
de remonstranten opkomen voor het
genadekarakter van het heil. Ook roemt
hij de bekende paragraaf DL I, 17 over
de zaligheid van jong gestorven kinderen: daar wisten ze prachtig de verborgen verkiezing verbondsmatig in te vullen. Het maakt zijn kritiek op de DL er
niet minder om:
1. de DL hebben - in het spoor van
Calvijn - de bijbelse verkiezing eenzijdig vereenzelvigd met de eeuwigdefinitieve voorbeschikking. Al heeft
De Jong er ook wel weer begrip voor
- Efeziërs 1: 4 en 5 laten naast elkaar
zien dat verkiezing en voorbeschikking wisselwoorden kunnen zijn -, terecht vindt hij het niet. Ook in Efeziërs 1 zou het gaan om een voorlopige
en voorwaardelijke voorbeschikking;
2. wanneer je zo tegen de verkiezing
aankijkt, komt de menselijke verantwoordelijkheid in het gedrang
en komt Christus te laat aan bod.
Christus komt pas na de verkiezing
en voorbeschikking (DL I, 6) in

beeld, als bijkomend besluit (DL I,
7 ‘… die Hij ook van eeuwigheid af
gesteld heeft tot middelaar …’). In de
DL ontbreekt dan ook de prachtige
uitdrukking van Calvijn, dat Christus
de ‘spiegel van onze verkiezing’ is;
3. de manier waarop de DL in hoofdstuk II spreken over de verzoening,
dat Christus zijn leven alleen gaf voor
degenen die krachtens de verkiezing
al zijn schapen waren (Joh. 10:15,
DL II, Verwerping der dwalingen 1
en 7), haalt alle troost uit Jezus’ pastorale woord weg: nu moet je eerst
weten of je wel schaap van Christus
bent;
4. er kan begrip zijn voor de intentie
van Dordt om slechts van één enkele
verkiezing te willen weten (zie DL II,
Verwerping der dwalingen 2): achter
alle fases van de verkiezing staat Gods
ene genadige heilswil. Echter, de
tweefasenstructuur zoals De Jong die
ziet, brengt een zachtheid in de verkiezingsleer, die in de DL ontbreekt.
‘Die kennen immers slechts één enkele verkiezing en die dan nog met
de eeuwig-definitieve predestinatie
gevuld en jagen ons daardoor onbedoeld de stuipen op het lijf’ (p. 337).
Balans
Ik wil met u de balans opmaken.
Ook nu heb ik een heleboel moeten
laten liggen. Er zijn nog heel wat kritische vragen aan De Jong te stellen. Bijvoorbeeld ten aanzien van wat hij
schrijft over de verkiezing van het
goede: ‘We komen met die verkiezing
van het goede ergens tussen Dordt en
Arminius terecht, ze geeft enig vat op
Gods verkiezing van personen en houdt
die weg uit de sfeer van willekeur’
(p. 196). Dus toch verkiezing (op grond)
van kwaliteiten? Ook wat De Jong
schrijft over de ‘voorbereidende genade’
(p. 327v), roept bij mij grote vragen op.
Ik moet die nu wel laten liggen. En concentreer mij op de hoofdzaken:
1. ik constateer dat de kritiek van De
Jong zich niet beperkt tot aanmerkingen op ongelukkig woordgebruik
in de confessie of tot incidentele
vraagtekens bij de uitleg van een
schriftwoord, maar echt de in Dordt
beleden leerinhoud raakt;
2. terecht constateert De Jong, dat het
bijbelse spreken over ‘verkiezen’ en
‘verwerpen’ veelkleuriger is dan de
manier waarop de Dordtse Leerregels
dat doen. De vraag is echter, of de
Dordtse Leerregels bij hun leer over
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Gods eeuwig besluit van verkiezing
en verwerping de Schrift juist hanteren. Niet of zij een complete verkenning bieden van de bedoelde woordvelden. Dus: is de leer van Dordt
naar de Schrift en is het schriftberoep
daarvoor valide?;
3. met name schriftplaatsen als Romeinen 8, 9 tot 11 en Efeziërs 1:4,5 spelen hier een belangrijke rol. Om met
deze laatste schriftplaats te beginnen:
op geen enkele manier geeft de tekst
er aanleiding toe om de uitverkiezing
in Christus vóór de grondlegging
der wereld en de voorbestemming
tot het zoonschap in Christus in geloofsvoorwaardelijke zin op te vatten.
God heeft ons van eeuwigheid af in
Christus uitgekozen. En die keus van
Gods welbehagen ging aan ons geloof
vooraf, is er ook de bron van. De
Jong moet niet de kenweg van onze
uitverkiezing in Christus (inderdaad:
de weg van het geloof in Christus)
verwarren met Gods keus in Christus
van eeuwigheid af. Dan hoef je je ook
niet in allerlei bochten te wringen bij
Romeinen 8, over de gulden keten
van het heil. Die God tevoren gekend
heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd
tot gelijkvormigheid aan het beeld
van zijn Zoon. Hier is het toch echt
het kind van God, dat door God van
tevoren gekend en bestemd werd tot
het heil in zijn Zoon. Dan kun je ook
royaal recht doen aan wat er staat
in Romeinen 9 over Jakob en Esau,
waar verkiezing en verwerping duidelijk voorbeschikking zijn: nog voor de
kinderen goed of kwaad hadden gedaan, opdat het verkiezend voornemen
van God zou blijven!;
4. dan kun je ook onbekommerd
schriftplaatsen lezen als Handelingen 13:48 (allen die bestemd waren
tot het eeuwige leven, kwamen tot
geloof) en 1 Petrus 2:8 (over ongelovigen, die zich aan het Woord
stoten, waartoe zij ook bestemd zijn).
De Jong komt hier niet verder dan:
‘Zulke teksten die over het eeuwig
definitieve van de voorbestemming
spreken functioneren in de Schrift als
hoeders van het geheimenis dat om
de uitverkiezing heen hangt en dat
niemand in staat is op te klaren. Het
is voor ons ook nodig dat we daar bij
tijd en wijle aan herinnerd worden,
om onze plaats te weten voor God’
(p. 280/281). Dat is wel heel erg zuinig gezegd. Schriftwoorden als deze
spreken onomwonden van goddelijke
voorbestemming. En onderstrepen
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hoezeer genade echt genade is;
5. met De Jong erken ik dat de kenweg van de verkiezing het geloof in
Jezus Christus is. De Christus van
de verkiezing is de Christus van de
beloften die in geloof aanvaard willen
zijn. Een mens moet zich niet willen
verdiepen in het verborgen boek van
Gods eeuwige raadsbesluiten, maar
moet leven bij het open boek van
Gods beloften. Wat heeft Calvijn
daarover inderdaad prachtige dingen
gezegd! Maar - ook Dordrecht wijst
die weg! De weg van de middelen, de
weg van het geloof!;
6. daarmee is niet ontkend dat de
Dordtse Leerregels het spreken van
Calvijn over Christus als ‘spiegel van
de verkiezing’ in deze expliciete vorm
missen. Laat mij mezelf eens citeren:
‘Dat de geloofszekerheid steunt op
Gods Woord, wordt in D.L. V, 10
met zoveel woorden uitgesproken. In
I, 12 wordt ook als eerste kenmerk
het ware geloof in Christus genoemd.
Dat is dezelfde Christus als over wie
in I, 7 gesproken werd. In Christus
gelovend ontvangen de uitverkorenen zekerheid over hun verkiezing.
Tegelijk moet erkend worden, dat dit
element in de Dordtse Leerregels niet
verder uitgewerkt wordt’ (J.G. Woelderink. Om de ‘vaste grond des
geloofs’. De ontwikkeling in zijn
theologisch denken, met name ten
aanzien van verbond en verkiezing’,
Heerenveen 2000, p. 533/534). Onder invloed van Beza kreeg de verkiezingszekerheid uit de vruchten van de
verkiezing een sterkere nadruk. Maar
nog steeds als geloofsconclusie;
7. het verwijt dat de Dordtse Leerregels
Christus pas in I, 7 na het eigenlijke
verkiezingsbesluit uit I, 6 zouden
noemen, is niet typerend voor De
Jong. Het heeft vaker geklonken,
o.a. bij C. Graafland. Wat mij bij De
Jong wel verbaast, is dat hij zich niet
confronteert met wat zowel C. Trimp
als J. Kamphuis tegenover dit verwijt
hebben gesteld. Namelijk, dat het in
DL I, 7 helemaal niet om een tweede,
bijkomend besluit gaat. DL I, 7 wil
zeggen: Aldus, in het verkiezen van
Christus, heeft God de verkorenen
gemaakt tot Christus’ leden, dat alles is begrepen in het ‘uitverkoren
in Christus’. Het ‘ook’ heeft niet de
kracht van een ‘daarna’, maar van
een ‘eveneens’ (zie breder mijn proefschrift, p. 530v). Ook in de reactie
van De Jong op dr. E.A. de Boer (in
De Reformatie, jaargang 78, nr. 27)

speelt de argumentatie van Trimp/
Kamphuis geen enkele rol.

A. van der Dussen:
De omgekeerde wereld
Het boekje van dr. Ad van der Dussen, De omgekeerde wereld. Over de
strekking van de bijbelse verkondiging van Gods verkiezing, verscheen
in 2002.2 Het heeft een ander karakter
dan het boek van H. de Jong. Dat zou
je populair-wetenschappelijk kunnen
noemen. Van der Dussen heeft een
andere opzet. Zijn betoog heeft een uitgesproken praktische inslag. Niet dat de
theologie ontbreekt. Aan het einde van
elk hoofdstuk is een paragraaf ‘Theologische lijnen’ toegevoegd.
In deze ‘Theologische lijnen’ komen
ook de Dordtse Leerregels ter sprake.
Als predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerken stemt Van der Dussen
met deze belijdenis in. Bepaalde kernachtige passages eruit geeft hij dan ook
graag aan zijn lezers door. ‘Tegelijk
maken zij theologische keuzes, waarvan
gevraagd kan worden of zij altijd recht
doen aan het Oude en Nieuwe Testament. Daarom heb ik in het kader van
de schets van de “Theologische lijnen”
ook enige kritische vragen aan het adres
van de Leerregels weergegeven’ (p. 8).
Dubbele predestinatie
Er staan in het boekje van Van der
Dussen veel aansprekende passages.
Mooi is het om te zien hoe hij zich aansluit bij het spreken van DL I, 9 en 10,
dat Gods verkiezing niet is uit het geloof
maar tot het geloof (p. 22). Ook bij de
afwijzing van Arminius door Dordt sluit
Van der Dussen zich kennelijk aan (p.
31v).
Meer moeite heeft Van der Dussen
met de manier waarop de DL gebruik
maken van Romeinen 9 tot 11. Daar
brengen de Leerregels volgens hem Paulus’ specifieke vraagstelling niet in rekening. Met als gevolg dat de Leerregels
geen aandacht geven aan de problematiek rond de positie van Israël. En
bovendien spitst nu alles zich toe op
Gods eeuwig raadsbesluit om enkelingen te behouden. Dat Gods verkiezing
ook betrekking heeft op zijn heilsplannen, die Hij in het geheel van de wereldgeschiedenis gestalte geeft, komt daardoor niet uit de verf. Van der Dussen
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ziet deze wat hij noemt ‘eenzijdige interpretatie’ o.a. gecorrigeerd door Herman
Ridderbos (p. 43v).
Overigens is het aardig om de uitleg
van Romeinen 9 tot 11 van Van der
Dussen te leggen naast die van H. de
Jong. In verschillende opzichten gaan zij
uiteen. Eigenlijk ben ik wel blij dat de
Dordtse Leerregels geen uitgebreide exegese geven van Romeinen 9 tot 11. Ze
verwijzen ernaar om de werkstijl van de
verkiezende God aan te geven. Niet om
een uitputtende uitleg te bieden, waarover altijd verschil van mening mogelijk
blijft. Ook Van der Dussen maakt niet
hard, dat deze omgang van de confessie
met de Schrift onjuist is.
Toch blijkt ook voor Van der Dussen
de leer van Dordt over de dubbele predestinatie een heikel punt. Voor het
woord predestinatie - voorbeschikking loopt hij niet weg. Maar tegelijk is Gods
eeuwige verkiezing gekoppeld aan het
optreden van de Here Jezus. ‘Gods verkiezing komt pas tot leven als de Here
Jezus zijn grote daden verricht. Wil je
dus weten wat Gods eeuwige verkiezing
inhoudt? Kijk dan naar wat Christus
doet, en je ziet het voor ogen!’ (p. 69).
Mooie woorden, daar niet van. Maar
wil Van der Dussen soms suggereren,
dat bij het eeuwig verkiezingsbesluit
zoals de DL daarover spreken, Christus
buiten beeld bleef? Zijn reserve tegenover Calvijn en de DL op dit punt (p.
73) roept bij mij vragen op. Helemaal
wanneer een besluit van dubbele predestinatie (verkiezing en verwerping) ronduit afgewezen wordt (p. 79). En daaraan
de vraag verbonden wordt, of de
Dordtse Leerregels met hun spreken
over een besluit van verkiezing en verwerping wel recht doen aan het Nieuwe
Testament, en zo - onbedoeld - de
kracht van Gods universele genade verzwakken (p. 82). Terecht constateerde
drs. P.L.D Visser een zekere onhelderheid bij de schrijver in het spreken over
Gods verkiezing. Al is wel duidelijk dat
Van der Dussen Gods verkiezingsbesluit
dynamisch duidt (zie bespreking in ND
van 25 november 2002).
Daarmee lopen de problemen van
De Jong en Van der Dussen met de
Dordtse Leerregels voor een groot deel
parallel. Veel van wat ik schreef in reactie op De Jong, geldt dan ook richting
Van der Dussen. Hoeveel vragen er ook
over blijven voor ons menselijk verstand,
deze historisering en dynamisering van
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de goddelijke verkiezing van eeuwigheid
af, doet geen recht aan wat de Schrift
zegt over Gods voornemen en zijn
genade die ons in Christus gegeven is
vóór eeuwige tijden (2 Tim. 1:9v).

Omgang met de
belijdenis
Ik heb geprobeerd - voor zover binnen de beperkte grenzen van een Kroniek mogelijk - om u enig inzicht te
geven in deze kritische geluiden binnen
Nederlands gereformeerde kring ten
aanzien van de Dordtse Leerregels. Ik
constateer bij beide scribenten - bij De
Jong het meest expliciet - inhoudelijke
afwijking van dit belijdenisgeschrift.
Waarbij zij mij van hun ‘gelijk’ absoluut
niet overtuigd hebben. Helaas ontbreekt
het mij op dit moment aan de ruimte
om dit verder toe te lichten. Tegelijk,
legt u zelf maar de taal en de tekstverwijzingen van de DL naast de argumenten van deze scribenten. De confessie
kan wel voor zichzelf spreken. En haar
schriftberoep kan wel tegen een stootje.
Mocht u de Beknopte gereformeerde
dogmatiek van J. van Genderen/W.H.
Velema in huis hebben (Kampen 1992),
leest u dan ook vooral eens de bladzijden
over de uitverkiezing door (p. 200v).
Hier noteer ik echter een inhoudelijk
leerverschil met twee Nederlands gereformeerde predikanten. Die met hun
kritiek niet in de kerkelijke weg gaan,
maar daarover vrijmoedig publiceren.
Zonder dat hun daarbij een strobreed in
de weg wordt gelegd. Al eerder heb ik in
deze rubriek de uitspraak van H. de
Jong aangehaald, dat hij daarin typisch
Nederlands gereformeerd is; voor deze
sympathetisch-kritische omgang met de
belijdenis is in zijn kring alle ruimte
(Nader Bekeken, jaargang 10, nr. 11;
het citaat van De Jong kwam uit het
ND van 5 oktober 2002). Mij geeft dat
in ieder geval veel reden tot ongerustheid. Omdat ik soms een zekere argeloosheid van onze kant richting Nederlands Gereformeerde Kerken proef.
Zowel materieel als formeel blijkt de
gereformeerde belijdenis er niet werkelijk veilig. Wat dat betreft is er sinds de
jaren zestig van de vorige eeuw niet echt
iets veranderd.

Tenslotte
Dordt onder kritiek. Die kritiek
blijft niet tot Nederlands gereformeerde
kring beperkt. Je kijkt best vreemd op,
wanneer een gereformeerde bonder als
dr. W. Verboom - als het gaat om Gods
verwerping - Arminius dicht bij Paulus
ziet staan… (RD van 22 april 2004; zie
ook CV/Koers juni 2004, p. 62-65).
Terwijl Dordt hier juist zo afgewogen
spreekt en afweet van het verschil tussen
verkiezing en verwerping: niet op
dezelfde manier! Al gaat het zowel bij
verkiezing als verwerping om een eeuwig besluit van God (in dat opzicht is er
parallellie), bij de verwerping gaat het
anders toe dan bij de verkiezing. Verwerpen is laten in de doemwaardige toestand waarin een mens zichzelf gebracht
heeft. Gaat een mens verloren, dan is
dat altijd eigen schuld. Terwijl verkiezing vrije genade is. Te danken aan de
vrije gunst die eeuwig God bewoog.
Zijn gunst in Christus! Bij dat Evangelie
willen de Dordtse Leerregels ons bewaren. Een gereformeerde kerk heeft dan
ook alle reden om zuinig te zijn op haar
confessie. Er staan grote belangen op
het spel, de eer van Gods naam voorop.
Jammer, telkens weer die aanvallen op
Dordt. Helemaal wanneer die komt uit
kringen die zich gereformeerd noemen.
Aanvallen die ook nog eens zo vaak herhaling van zetten zijn. Gereformeerde
kerken, let op uw zaak!
Afgesloten op 16 juni 2004.
Noten:
Omdat van dit boek een recensie-exemplaar werd
ontvangen, geef ik hier de complete gegevens door.
Het boek verscheen in 2000 bij uitgeverij Kok te
Kampen (ISBN 90 435 0607 9, 397 pag.). De prijs
is € 27,90. Overigens wordt hier geen volledige
bespreking gegeven, maar krijgt vooral het onderdeel over de verkiezing de aandacht.
2
Verschenen bij Buijten en Schipperheijn, Amsterdam (ISBN 90 5881 059 3, 92 pag.); de prijs is
€ 10,-.
1
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Eén verbond
Wij mogen leven in het verbond
dat de Here God met ons sloot. Dat
is zijn genade over ons leven. We
spreken dan ook over het genadeverbond. Het is onze overtuiging
dat dit verbond nog altijd hetzelfde
is als wat de Here ooit aan Abraham gaf. Wel lezen we in de Schrift
over een oud en een nieuw verbond.
Onder het eerste leefde het volk
Israël totdat Christus kwam. Door
het bloed dat Hij vergoot, is een
nieuw verbond begonnen en daarin
leven wij. Maar deze onderscheiding
betekent geen principieel verschil.
De Here God gaat nu niet wezenlijk
anders met zijn volk om als destijds. Het gaat om twee fasen, twee
bedelingen van één en hetzelfde
genadeverbond.
In de loop van de tijd is op allerlei
manieren over de verhouding van oud
en nieuw verbond gedacht. Eigenlijk
was dat al aan de orde toen in de eerste
christelijke gemeente broeders opstonden om te beweren dat men zich aan de
wetten van Mozes moest houden. Zij
bleven bij het oude verbond staan en
zagen niet dat er met het werk van
Christus echt iets veranderd was. Terwijl
zij dus het verschil tussen het oude en
het nieuwe verbond niet zagen, werd dit
later door een man als Marcion (2e
eeuw) juist sterk benadrukt. Hij zag een
tegenstelling tussen de stoffelijke dingen
en de geestelijke wereld. Die paste hij op
het Oude en Nieuwe Testament toe. In
het Oude Testament zag hij een scheppergod die van lagere orde was dan de
god van het Nieuwe Testament. De eerste was hard en wreed. De tweede leerde
liefde en schonk genade. Het Oude Testament was aards en wettisch. De wet
was in het Nieuwe Testament achterhaald.
Later komen er onderscheidingen
waarin het oude verbond als aards
gezien wordt tegenover het hemelse en
eeuwige karakter van het nieuwe verbond. Ook noemde men het oude wel
uitwendig tegenover het nieuwe, dat

Abraham en Isaak (Rembrandt van Rijn )

meer innerlijk zou zijn. Het oude
beperkte zich tot Israël en had een nationaal karakter. Het nieuwe was universeel.
Bij dergelijke onderscheidingen valt
het moeilijk om de eenheid van het
genadeverbond te zien. Het is ook niet
vreemd dat het zicht op besnijdenis en
doop verduistert. Wat heeft de besnijdenis als een uitwendig en nationaal

Thema J.W. van der Jagt

onderscheidingsteken nog van doen met
de doop die over het innerlijke werk van
de Geest spreekt? Zo wordt de tegenstelling tussen het oude en het nieuwe verbond een wapen tegen de kinderdoop.
Veel meer oog voor de verhouding
van de beide testamenten had Augustinus. Van hem is het bekende gezegde:
‘In het Oude Testament is het Nieuwe
verborgen en in het Nieuwe gaat het
Oude open.’ Hij onderkende dus het
verschil, maar zag tegelijk de eenheid
tussen beide. Later heeft met name de
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gereformeerde theologie de leer van het
verbond tot ontwikkeling gebracht.
Zwingli, die met de verwerping van de
kinderdoop te maken had, zag in de
eenheid van het oude en nieuwe verbond
een wapen tegen de wederdopers. Zijn
opvolger Bullinger schreef in 1534 als
eerste een studie over Het eenige en
eeuwige Testament of Verbond. Sindsdien heeft het genadeverbond en de eenheid ervan een belangrijke plaats in het
gereformeerde denken gehouden.

Twee verbonden in één
Heinrich Bullinger (1504 - 1575)

Niet alleen is er een tegenstelling
tussen het oude en het nieuwe verbond
gemaakt. Ook op andere manier wordt
de eenheid van het genadeverbond prijsgegeven. Zo bestreed Martin Cellarius
in 1527 de kinderdoop, doordat hij het
verbond van de besnijdenis onderscheidde van het genadeverbond. Niet
alle besnedenen behoorden tot het genadeverbond. In deze lijn meent vandaag
de doperse predikant J. Bouritius dat
God met Abraham twee verbonden sloot
(via internet: http://members.lycos.nl/
gsnel/bouritius.htm). Er is een kernverbond waarin God aan Abraham de
Christus belooft. Dat is het genadeverbond. Daarnaast is er het verbond der
besnijdenis. In dat laatste is heel Abrahams lijfelijk nageslacht opgenomen.
Dat verbond is een maatregel van God
om de belofte van de Christus te realiseren in de weg van Abrahams nakomelingschap. Het fungeert als de bolster
om de kern. ‘De Jood was dus door
geboorte opgenomen in het verbond der
besnijdenis, dat dient als bolster om het
genadeverbond. Hij had daarin als zaad
van Abraham de opdracht van Godswege om te staan in de lijn der geslachten, die Abraham met Christus zou verbinden. Dat was een feit, of hij dat nu
wilde of niet, geloofde of niet; en als
zodanig werd hem het teken der besnijdenis “ongevraagd” gegeven. Maar daarnaast werd hij uitgenodigd om bij het
opgroeien te gaan geloven in de heilsbeloften van God om zo ook persoonlijk
deel te krijgen aan het heil van God.’
Bouritius stelt dat het besnijdenisverbond ‘ondergeschikt is aan het genadeverbond, gegeven is om de tijd, die ligt
tussen het geven van de belofte en de
vervulling daarvan te overbruggen. Het
is dus tijdelijk en als een beschermende
bolster gelegd om de vrucht van de
belofte en wordt overbodig en kan wegvallen wanneer de belofte is gerealiseerd

in de komst van Jezus Christus.’ In de
Gereformeerde K erkbode van Groningen, Friesland en Drenthe (nr. 19, 7 mei
2004) gaf collega S. de Jong een schema
van de doperse verbondsvisie die hij
bestreed. Daarin is eenzelfde onderscheid te zien. De belofte van een groot
volk en het land Kanaän horen bij het
ene verbond. Daar hoort de besnijdenis
bij. De zegen voor alle volken van de
aarde is het andere verbond. Daar is dan
de doop door onderdompeling het teken
van. Het verschil met Bouritius, die de
belofte van de Christus als kernverbond
neemt, is miniem. Christus is immers
het zaad in Wie de zegen van Abraham
tot alle volken komt (Gal. 3).
De tegenstelling tussen oud en
nieuw verbond die in de Schrift elkaar
opvolgen, wordt in deze visie in het verbond met Abraham getrokken. Tussen
de beloften die de Here hem deed,
wordt onderscheid gemaakt. Daarmee
wordt de eenheid van Gods beloften
verbroken. Het bolsterverbond is tijdelijk en heeft alleen een uiterlijke functie.
Het teken van dit verbond, de besnijdenis, heeft geen betekenis voor het genadeverbond en zegt niets met betrekking
tot het innerlijke werk van de Heilige
Geest.

Beloften aan Abraham
Op talloze manieren laat de Schrift
de eenheid van Gods genadeverbond
zien. Lang niet alles daarvan kan worden genoemd. Terecht merkt H.
Bavinck op dat in Genesis 3 heel het
verbond der genade aanwezig is en dat
de belofte van 3:15 in de kiem het hele
verbond en alle weldaden van de genade
bevat (Geref. Dogmatiek III, p. 179,
201). In verband met de verhouding van
doop en besnijdenis laat ik dat rusten,

en begin ik bij de beloften die God aan
Abraham deed.
De Here roept in Genesis 12 Abraham uit Ur. Hij zal hem een land wijzen, een groot nageslacht geven en met
hem zullen alle geslachten van de aarde
gezegend worden (Gen. 12:3). Dat zijn
de drie kernen in de belofte die de Here
Abraham doet. In de doperse visie worden deze beloften dus uit elkaar getrokken.
Bij de verbondssluiting van Genesis
15 en 17 worden niet alle drie beloften
uit Genesis 12 herhaald. De zegen voor
alle volken blijft ongenoemd. Dat heeft
een reden.
De verbondssluiting, die in Genesis
15 in overeenstemming met het gangbare ritueel voltrokken wordt, heeft als
aanleiding de mismoedige reactie van
Abraham op de belofte dat de Here hem
een groot loon zal geven. Wat heeft hij
aan een grote beloning? Kinderloos als
hij is, zal Eliëzer zijn bezit erven (vs 23). Zijn moeite betreft zijn kinderloosheid en zijn erfenis. De Here reageert
door de belofte van het nageslacht en de
erfenis van het land onder te brengen in
een plechtig verbond.
Ook in Genesis 17 is er een aanleiding voor het verbond dat God Abraham geeft. Beloofde de Here in Genesis
15 een lijfelijke zoon, in het volgende
hoofdstuk zien we hoe Abraham en Sara
dat op eigen wijze invullen: de affaire
met Hagar. Ook hier gaat het om lijfelijk nageslacht, maar dan uit een slavin.
De Here maakt duidelijk dat Hij dit
niet bedoelt. Het kind van de belofte zal
van Abraham en de vrije vrouw Sara
zijn (Gen. 21:8-13; Gal. 4:21-31). Dit
nageslacht wordt niet uit eigen kracht
verwekt. Het is het kind van de belofte.
Die belofte wordt door de besnijdenis
verzegeld.
Met deze verbonden reageert de
Here dus op de concrete geloofsmoeiten
van Abraham. Deze betroffen in de eerste plaats de mogelijkheid om nageslacht
te verwekken. Er was daarom geen
reden om de zegen voor alle volken te
noemen. Deze zegen was uit de aard van
de zaak een verder liggend perspectief.
Dat perspectief zou alleen in de weg van
de verwekking van nageslacht worden
bereikt. Daarom was ze met de moeiten
van Abraham voluit in geding. Daarom
hoeft ze niet expliciet te worden
genoemd. Het is dan ook niet vreemd
dat de Here later het grote eigen nageslacht in één adem noemt met de zegen
voor alle volken (Gen. 18:8; 22:18 en
26:4). Er is geen reden om binnen de
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beloften van God aan Abraham twee
verbonden te onderscheiden. Daarnaast
laat de vervulling van de belofte van het
nageslacht in Christus zien dat het oude
en het nieuwe verbond één genadeverbond vormen.

Verbondsbloed
Aan dit verbond was de Here trouw
toen Hij zijn volk uit Egypte verloste
(Ex. 2:25; Deut. 7:8). Ter wille daarvan
bracht Hij het in het beloofde land
(Ex. 3; Ri. 2:1). Bij de berg Sinaï sloot
de Here met Israël opnieuw een verbond. Bij die gelegenheid werden het
boek waarin Gods wet opgetekend
stond en het gehele volk met bloed besprenkeld: ‘Zie het bloed van het verbond, dat de Here met u sluit op grond
van al deze woorden’ (Ex. 24:8).
Ook het Nieuwe Testament is niet
zonder bloed ingewijd. De Here Jezus
gaf bij de instelling van het avondmaal
de beker met wijn aan zijn discipelen en
noemde die ‘het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot
vergeving van zonden’ (Mat. 26:28;
Luc. 22:20) of, zoals Paulus het vanuit
de overlevering onder woorden bracht:
‘Deze beker is het nieuwe verbond in
mijn bloed’ (1 Kor. 11:25). Met deze
woorden zette de Here zelf het nieuwe
verbond in de lijn van de verbondssluiting bij de Sinaï. In zijn bloed zijn beide
aan elkaar verbonden.
Deze relatie wordt in de brief aan de
Hebreeën nader uiteengezet. Het eerste
verbond is door bloed ingewijd (Heb.
9:18). Volgens de wet wordt bijna alles
met bloed gereinigd en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving
(9:22). Daarom moesten de afbeeldingen van de hemelse zaken met bloed
gereinigd worden. Maar Christus is de
hemel zelf binnengegaan om door zijn
offer de zonde weg te doen (9:24-26).
De verhouding tussen het eerste en het
nieuwe verbond is die van ‘afbeelding’
en ‘het ware’, of van ‘schaduw van de
toekomstige goederen’ en ‘gestalte van
die goederen zelf’ (10:1). Er is dus verschil tussen beide verbonden. Toch gaat
het in ‘de schaduw’ en in ‘het ware’ om
dezelfde verlossing, dezelfde genade van
God. Het oude verbond waarin men
met afbeeldingen en schaduwen leefde,
blijkt gedragen te zijn door het bloed
waarmee het nieuwe verbond is ingewijd. Het is in wezen één en hetzelfde
genadeverbond dat verschillende perioden doorloopt.
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Het bloed van Christus laat niet
alleen de eenheid van de verschillende
fasen van het genadeverbond zien. Ook
de onderscheiding tussen genadeverbond
als de kern en het besnijdenisverbond
als de bolster houdt geen stand. De
belofte van talrijk nageslacht en het
beloofde land zouden tot het bolsterverbond behoren. In Exodus 24 sluit de
Here een verbond waarbij bloed vloeit
dat naar Christus’ bloed verwijst. Dit
verbond wordt gesloten ‘op grond van al
deze woorden’ (Ex. 24:3,4,7,8). En in ‘al
deze woorden’ spreekt de Here onder
meer over het beloofde land dat zij in
bezit zullen nemen (Ex. 23:20-33)! Ook
de erfenis van het beloofde land
behoorde tot het verbond dat bezegeld
wordt door het bloed dat van Christus
spreekt! Sommige zaken hebben een tijdelijk karakter. Maar daarom behoren
ze nog wel tot het heil dat God in zijn
genade schonk.

Gerechtigheid
Ook de gerechtigheid van het verbond laat de eenheid van oud en nieuw
verbond zien. De apostel Paulus schrijft
dat de rechtvaardige zal leven door het
geloof. Dat is in het nieuwe verbond
niet iets nieuws. In Romeinen 1:17
citeert de apostel de profeet Habakuk en
in Romeinen 4 toont hij aan dat aartsvader Abraham door het geloof gerechtvaardigd werd. Dat is ook de boodschap
van de apostel in Galaten 3: ‘De Schrift
die tevoren zag, dat God de heidenen
uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren
aan Abraham het evangelie verkondigd:
in u zullen alle volken gezegend worden.
Zij die uit het geloof zijn, worden dus
gezegend tezamen met de gelovige Abraham’ (Gal. 3:8v). In de rechtvaardiging
van zondaren, die toch tot de centrale
inhoud van het genadeverbond gerekend
moet worden, blijkt dat het oude en het
nieuwe verbond in wezen één verbond
vormen. Wat dit betreft is er geen
onderscheid tussen de periode voor
Christus en de tijd die daarna komt.
Nu beroept Paulus zich voor de
rechtvaardiging door het geloof op de
geschiedenis van Genesis 15. Dáár zegt
de Schrift: ‘En hij geloofde in de Here
en Hij rekende het hem tot gerechtigheid’ (Rom. 4:3,9; Gal. 3:6; Gen. 15:6).
In dit hoofdstuk heeft het geloof van
Abraham betrekking op de belofte van
zijn lijfelijke zoon en een talrijk nageslacht (vs 4-5) en dat in samenhang met
de belofte van het land (vs 13v). Dat zijn

de zaken die naar dopers inzicht bij het
besnijdenisverbond horen. De rechtvaardiging door het geloof, kern van het
genadeverbond, wijst Paulus dus aan in
het besnijdenisverbond! De onderscheiding van genade- en besnijdenisverbond
loopt hier geheel stuk. Alles wat de Here
aan Abraham beloofde, is belofte van
het genadeverbond.
Dit geeft ook een andere kijk op de
besnijdenis. Abraham kreeg de besnijdenis ‘als zegel van de gerechtigheid van
dat geloof dat hij in zijn onbesneden
staat bezat’ (Rom. 4:11). Dat is de
gerechtigheid die de Here hem toerekende (vs 9), de gerechtigheid die tot het
genadeverbond behoort. Die besnijdenis
werd aan volwassenen en kinderen gegeven, was dus voor beiden een zegel van
wat de Here toerekende. Het was een
uiterlijk teken, maar wel een zegel van
een geestelijke en innerlijke zaak. Als de
Here op deze manier onder het oude
verbond de hoofdzaak van zijn genadeverbond aan volwassenen en kinderen
verzegelt, waarom zou Hij dit onder het
nieuwe verbond met dezelfde gerechtigheid dan niet doen? Met andere woorden, er is geen enkele reden om te veronderstellen dat het sacrament van de
doop een andere functie dan de besnijdenis heeft: zegel op wat God ons in
zijn genade wil schenken. Er is dus ook
geen reden waarom kleine kinderen dat
zegel destijds wel en vandaag niet zouden mogen krijgen.

Verbondswet
De eenheid van oud- en nieuw verbond ligt ook in de wet van het verbond. Op de vraag wat het grote gebod
van de wet is, antwoordt de Here dat dit
het gebod is om de Here lief te hebben
met heel ons hart, heel onze ziel en met
al onze kracht, en onze naaste moeten
we liefhebben als onszelf (Mat. 22). Hij
zegt daarmee niets anders dan wat
Mozes het volk in Deuteronomium 6:5
en in Leviticus 19:18 voorhield. De
apostel Paulus sluit daarbij aan wanneer
hij schrijft dat de liefde de vervulling
van de wet is. Hij noemt dan een paar
van de geboden als voorbeeld en breidt
dit uit tot ‘welk ander gebod er ook zij’
(Rom. 13:8-10). Er zijn in het geheel
van de mozaïsche wetten delen die de
gemeente van het nieuwe verbond niet
meer houdt. Dat geldt voor de wetgeving die te maken heeft met de schaduwachtige eredienst en voor wetten die

203

Nader Bekeken juli/augustus 2004

het staatkundig leven van Israël organiseerden. Toch is de grondwet van het
verbond van kracht gebleven. De tien
geboden worden in het Nieuwe Testament dan ook herhaaldelijk genoemd
(bijv. Ef. 4-6; 1 Tim. 1:9v).

bond waarin Christus de verzoening
volbracht heeft en zijn Geest aan zijn
gemeente gegeven heeft.

Oud en nieuw verbond worden wel
tegenover elkaar geplaatst als een uiterlijk verbond tegenover een verbond dat
meer innerlijk zou zijn. Maar ook in het
oude verbond gaat het om de hartelijke
dienst aan de Here. ‘Gij zult de Here
liefhebben met geheel uw hart en met
geheel uw ziel en met geheel uw kracht’
(Deut. 6). De Here vraagt om het hart
van zijn volk. Ook als Mozes beveelt om
dit gebod op de deurposten te schrijven
- wat is er meer uiterlijk dan dat -, dan
wil hij daardoor bevorderen dat de liefde
op de tafel van het hart geschreven
wordt.
Wat dit aangaat, spoort de belofte
van het nieuwe verbond met de bedoeling van het oude. Die belofte is dat
God de wet in het hart van zijn volk zal
schrijven (Jer. 31:33). Men mag hier
niet uit ‘afleiden dat de wet vroeger nog
niet in de harten geschreven stond of
dat er toen geen vergeving van zonden
en kennis van de Here was. De verinnerlijking is al in de boeken van Mozes
beloofd (Deut. 30:6). De wet was inderdaad in de harten van de vromen
geschreven en de gunstgenoten van God
stonden in de rechte verhouding tot
Hem’ (J. van Genderen, Beknopte
Gereformeerde Dogmatiek, p. 499v).
Daar zijn voorbeelden genoeg van. In
Psalm 86 is het gebed: ‘verenig mijn
hart om uw naam te vrezen’ (vs 11). En
psalmen als 19 of 119 kunnen zonder
innige liefde voor de Here en zijn geboden niet gedicht zijn. Ook hierin is het
oude verbond één met het nieuwe. Wel
laat de Schrift zien dat onder het oude
verbond door de hardnekkigheid van
het volk dit doel niet is bereikt zoals de
Here wilde. Het oude verbond was zwak
door het vlees (Rom. 8:30). Het was
niet onberispelijk (Heb. 8:7). Er was een
beter verbond nodig dat op betere beloften berustte (Heb. 8:7). Het nieuwe ver-

Bij dit nieuwe verbond hoort de uitstorting van de Heilige Geest. Mozes
zag in het oude verbond daarnaar uit.
Hij wenste dat het hele volk zou profeteren. Dat was omdat hij in profeterende
Israëlieten het werk van de Geest zag
(Num. 11). Zo vaak we in het oude verbond over geloof en liefde voor de Here
lezen, is dat zijn werk. Het is dus niet
dat de Heilige Geest onder het oude verbond niet werkzaam was in het geloof
en de toewijding aan de Here. Toch
beloofde de Here dat zijn Geest in het
nieuwe verbond zou worden uitgestort.
Daar spreekt bijvoorbeeld Joël over (Joël
2). Jeremia profeteert ervan (Jer. 31).
Door zijn Geest zou God zijn wetten in
het verstand van zijn volk leggen en in
hun hart schrijven (Jer. 31:31-34; Heb.
8:8v; Heb. 10:16v).
De Here gaf aan Abraham een eeuwig verbond ‘om u en uw nageslacht tot
een God te zijn’ (Gen. 17:8). Jeremia
belooft met het oog op het nieuwe verbond: ‘Ik zal hun tot een God zijn en zij
zullen Mij tot een volk zijn’ (Jer. 31:33).
De overeenkomst is duidelijk. Daarbij is
de belofte dat het hele volk de Here zal
kennen, ‘van de kleinsten tot de grootsten’ (vs 34). De Geest wil dus ook in de
harten van de kleine kinderen schrijven.
Ook Jesaja zegt dat: ‘Dit is mijn verbond met hen, zegt de Here. Mijn
Geest, die op u is, en mijn woorden die
Ik in uw mond gelegd heb, zullen niet
wijken uit uw mond noch uit de mond
van uw kroost, noch uit de mond van
het kroost van uw kroost, zegt de Here,
van nu aan tot in eeuwigheid’ (Jes.
59:21). De belofte van de Geest wordt
gedaan met het oog op de geslachten,
zoals de Here zijn verbond aan Abraham gaf ‘tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten’ (Gen. 17:7).
Als de apostel Petrus op de eerste Pinksterdag van het nieuwe verbond aan

De Heilige Geest

allen die tot geloof in Christus komen,
de Heilige Geest belooft, kan hij met
recht zeggen: ‘Want voor u is de belofte
en voor uw kinderen…’ (Hand. 2:39).
Want zo spreken de profeten met het
oog op het nieuwe verbond over de
belofte van de Geest: in de stijl van het
ene genadeverbond. Na Pinksteren gelden Gods beloften - ook de belofte van
het innerlijke werk van de Geest - voor
de gelovigen en hun zaad. Ook daarin is
de eenheid van het genadeverbond te
zien.

Gradueel verschil
De Schrift spreekt over een oud en
een nieuw verbond. Het is niet terecht
om daar een tegenstelling tussen te
maken. Het is één genadeverbond. Ook
is het niet terecht om binnen het verbond dat de Here aan Abraham gaf, te
onderscheiden tussen besnijdenisverbond en genadeverbond. Ook in dat
opzicht is het verbond één. Wel laat de
Schrift zien dat dit ene verbond een ontwikkeling doormaakt. Terecht zegt Van
Genderen: ‘Wat in wezen geschonken
was onder het oude verbond, wordt voller en rijker geschonken onder het
nieuwe. Er is dus wel een gradueel verschil’ (a.w., p. 502). Het nieuwe gaat
boven het oude uit. De beloften die de
Here aan Abraham deed, komen in
Christus tot volle ontplooiing. De
gerechtigheid van het geloof wordt ook
aan heidenen toegerekend. Zij worden
bij Abraham ingelijfd (Rom. 11). De
woorden van God worden sterker in de
harten gegrift en het werk van de Geest
wordt enorm geïntensiveerd. Hij is ‘uitgestort’. Dat wijst op de royale overvloed
waarmee Hij zijn intrek in de gemeente
genomen heeft. Zijn werk krijgt ook
grotere effectiviteit, zodat het werk van
Gods genade het beoogde doel bereikt
(Heb. 8:8v). Wat de Here bij Abraham
begon, wordt door de inzet van het
nieuwe verbond gerealiseerd. Maar het
is in wezen één genadeverbond.
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VVV

Een VVV is voor een heuse vakantie
heel belangrijk. Mijn eigen vakantie
begint steevast met een bezoek aan
de VVV. Soms tot ergernis van mijn
gezinsleden. Mijn jongens willen
gelijk naar het strand en mijn vrouw
zoekt de plaatselijke supermarkt. En
als ik dan terugkom met een stapel
folders, zeggen ze spottend: daar heb
je pa met z’n VVV.
Op het feest van de Oase bedoelde
ik met VVV in de eerste plaats: een
vrije, vrolijke vakantie. Dat lijkt
me typisch voor deze organisatie.
Ze is immers een G-organisatie.
Eén der laatste! En wat is nu een
gereforméérde vakantie? Die vraag
stelde ik de Oase. Mee als een vraag
ter zelfbeproeving. Ik had immers
zo mijn ervaringen met deze vorm
van vakantie. Een oudere zuster van

mijn eerste gemeente ging graag
mee. En dan moest ik haar brengen.
Niet de diaken, noch een modaal
gemeentelid, nee, haar dominee
moest haar naar de vakantieboot
brengen. Ik bracht haar dus naar de
boot en ik werd daar voorgesteld als
‘mijn dominee’. En als ik haar weer
ophaalde, vroeg ik natuurlijk hoe het
was. En dan vertelde ze dat ze het
zo fijn vond dat ze deze vakantie in
eigen kring had kunnen doorbrengen.
Allemaal broeders en zusters, zei ze.
En waarover had u het met elkaar,
vroeg ik. En dan kwamen de verhalen
los, over kerken en dominees. Ik was
met een uur weer helemaal bijgepraat
over de toestand in de kerken en
het wel en wee van menige van mijn
collega’s.

gereformeerd is…. Maar - al gun ik
natuurlijk ieder zijn eigen manier van
vakantie - dat is dan nog wel wat
anders dan dat we vakantie houden
in eigen kring.
Ik ben blij met de Oase. En ik
feliciteer deze stichting van harte.
Een groot compliment voor al wie
meehelpen in dit werk. Ik hoop dat
deze G-organisatie niet hoeft te
verdwijnen. Integendeel: ik hoop
op groei en uitbreiding van dit
werk. Professionalisering, nodig om
deze vakantievorm te brengen op
het niveau van de vakantietrend
van onze tijd. Ik zou daarom deze
stichting willen aanbevelen in onze
brede aandacht. Speciaal de diakenen
vraag ik om attente steun. Vooral ook
omdat ik de idee heb dat er meer kan
gebeuren dan ik nu waarneem. Het
past misschien in het kader van de
huidige diaconale vraag: wat kunnen
wij meer dan we doen? En dan is er
de neiging om ook eens naar buiten
te kijken. Prima natuurlijk. Maar laten
we vooral ook in de gemeente om
ons heen blijven kijken naar wat we
zouden mogen doen ter bevordering
van het vrije en vrolijke leven - ook
het vakantieleven - van onze broeders
en zusters. En als het dan om geld
moet gaan. Ik zou zo zeggen: vraag
van de gemeenteleden een VVV: een
vaste vrijwillige vakantiebijdrage.

Column

Ik hoop dat u geniet van een VVV.
Een vrije en vrolijke vakantie. Ik
hoop die ook zelf te genieten. En
mocht u willen weten hoe ik dat
doe, dan belt u maar even. Want ik
moet u zeggen, dat ik wel weet hoe
dat moet! Ik ben een deskundige.
Een vakantiedeskundige. Althans,
dat meen ik te mogen opmaken
van de Oase, de gereformeerde
stichting De Vakantiekring. Deze
fraaie organisatie bestaat 40 jaar.
En ik werd uitgenodigd om dat mee
te vieren in de feestelijk uitgedoste
Kandelaarkerk te Amersfoort. Ik
mocht een feestrede houden. Ik word
dus gezien als een kenner van wat
een heuse vakantie mag heten. Graag
trad ik op en ik sprak de feestende
vakantiegangers toe onder de titel:
VVV.

Ik bracht deze zuster graag naar
haar vakantieadres. Het gaf
mezelf een goed gevoel. Een goed
vakantiegevoel. Ik vind het immers
best moeilijk om weg te gaan met de
idee dat er achterblijvers zijn. Als kind
had ik daar al last van. Voorafgaand
aan de vakantie gingen wij bij m’n
grootouders langs. Om afscheid
te nemen. En een oma - alleen en
verdrietig - nam dat zwaar op. Geef
me een kus, jongen, zei ze, misschien
zien we elkaar wel niet meer terug!
Zo begon de vakantie.
Een vrije en vrolijke vakantie. Dat
is typisch gereformeerd. Zo althans
ben ik zelf graag gereformeerd. Door
Christus’ gerechtigheid vrij en door
God bedacht met een vrolijkheid
waarmee we zelfs ons kruis kunnen
dragen. Zo beschouwd is een vakantie
dus pas echt een vakantie als ’ie

G. Zomer Jzn.
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Het sieraad van
onderdanigheid
Hoe moeten we de apostolische teksten lezen over de onderdanigheid
van de vrouw? Als Paulus en Petrus
vrouwen oproepen zich te onderwerpen aan hun man, hoort dat
dan bij de toenmalige cultuur en
gewoonte? En mogen wij vandaag
diezelfde plaats geven aan ónze cultuur en verworvenheden? Doen Paulus en Petrus hun oproep om geen
nodeloze drempels op te werpen
voor de boodschap van het Evangelie in een samenleving waarin de
vrouwen nu eenmaal onderdanig
waren aan hun man? En mogen wij
dus ook aansluiten bij het hedendaagse patroon van emancipatie
om ruimte te scheppen voor onze
boodschap?
U zult weten dat dit soort vragen op
tafel komt n.a.v. een Nederlands Gereformeerd rapport over de vrouw in het
ambt. Men wil de apostolische oproepen
aan de vrouwen lezen vanuit de toenmalige maatschappelijke conventies, die zo
heel anders waren dan de onze nu (cultureel motief). En men wil ze zien als
oproepen die ten doel hadden om in de
toenmalige mannenmaatschappij te
voorkomen dat het Evangelie op voorhand en op oneigenlijke gronden zou
worden afgewezen door mannen die
geen inbreuk op hun positie dulden
(missionair motief).

Typisch christelijk
Een van de aantrekkelijke kanten
van het werk als curator aan de Theologische Universiteit is dat je zo nu en dan
eens een college kunt bijwonen van de
aan je zorg (cura) toegewezen docenten.
Zo mocht ik de afgelopen cursus een
morgen op collegebezoek bij prof. Van
Houwelingen, hoogleraar Nieuwe Testament. Aan de orde was de eerste brief
van Petrus. Tijdens het eerste uur werd
in een instructiecollege een aantal alge-

studenten werd allereerst gevraagd hoever het directe tekstverband zich uitstrekt waartoe 1 Petrus 3:1-7 behoort.
En verder werd hun gevraagd op minstens drie punten in de perikoop van
vers 1-7 aan te wijzen dat het ontzag van
de vrouw voor haar man niet alleen te
maken heeft met ‘een algemeen aanvaard cultuurpatroon’, maar ook met
‘typisch christelijke ethiek’.

Het verband
mene inleidingsvragen behandeld rond
deze brief (wie is de schrijver, wie zijn de
lezers, wat zijn centrale thema’s enz). In
het tweede uur werd stilgestaan bij een
concreet gedeelte uit de brief. Prof. Van
Houwelingen had gekozen voor 1 Petrus
3:1-7. Dat gedeelte begint met: ‘Evenzo
gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat, ook indien sommigen aan
het woord niet gehoorzaam zijn, zij door
de wandel van hun vrouwen zonder
woorden gewonnen worden, doordat zij
uw reine en godvrezende wandel opmerken.’ Bij die ‘onderdanigheid’ gaat het
om een je schikken naar en ontzag hebben voor de positie van je man in de
orde van God.
Prof. Van Houwelingen heeft over
deze brief een commentaar geschreven.
Hij voelde er echter weinig voor om
‘voor te dragen uit eigen werk’. Daarom
had hij het tweede uur voor een andere
werkvorm gekozen dan een instructiecollege. Hij zette de studenten aan het
werk met een tiental door hem geformuleerde vragen. In groepjes moesten ze
zelf antwoorden zoeken. Twee van die
vragen hadden te maken met de zaak
die ik hiervoor noemde: hoe moeten we
het onderwijs van Petrus opvatten over
het ‘onderdanig’ zijn van de vrouw. De

Rondblik P. Niemeijer

Eerst die vraag naar het verband
waarin Petrus’ onderwijs aan het adres
van de vrouwen thuishoort.
De studenten ontdekten dat dat zich
uitstrekt van 2:11 tot en met 3:12. In
heel dat gedeelte roept Petrus zijn lezers
op een goed leven te leiden te midden
van en voor het oog van de heidenen.
Het doel daarvan is dat die heidenen bij
nader toezien God gaan verheerlijken op
grond van de levenswandel van Gods
kinderen (2:12). Door goed te doen
moeten Gods kinderen de mond snoeren aan de onwetendheid van de onverstandige mensen (2:15). Slaven moeten
hun heidense meesters eren. Dán verdienen ze roem. Evenzo moeten christenvrouwen hun ongelovige mannen respecteren, opdat die door de wandel van
hun vrouwen zonder woorden gewonnen
worden (3:1). En laten tenslotte allen
eensgezind zijn en medelijdend. Zo win
je mensen. En zo worden allen die je
smaden, beschaamd gemaakt (3:16).
Het gaat in heel dit gedeelte om een
leven waarin je zonder woorden door je
wandel anderen wint. Die levenswandel
maakt maar niet ruimte voor het christelijk getuigenis. Die levenswandel is het
getuigenis! Zonder woorden worden
mensen gewonnen!
In 1 Petrus 3 is het de opstelling van
vrouwen die hun mannen winnen moet.
De reine en godvrezende wandel (vers 2),
die de heilige vrouwen kenmerkte die op
God hoopten (vers 5), is het visitekaartje
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van het Evangelie. Het is maar niet zo
dat vrouwen door hun houding ruimte
moeten maken voor het winnen van hun
mannen. Nee, zij moeten zonder woorden door zich te schikken naar Gods
orde hun mannen winnen. Die ‘onderdanigheid’ is geen voorwaarde om hun
boodschap in woorden te laten landen
bij hun mannen. Die ‘onderdanigheid’ is
de woordeloze inhoud van hun boodschap. Zo is het leven bij Christus: een
sieraad!

Drie punten
En dan die tweede vraag: wijs op
minstens drie punten aan dat het Petrus
hier niet alleen gaat om een zich schikken naar een algemeen aanvaard cultuurpatroon, maar ook om typisch
christelijke ethiek.
Op minstens drie punten! De studenten vonden ze.
Twee ervan noem ik in het voorbijgaan. Allereerst de aanduiding van die
onderdanigheid als een ‘reine en godvrezende wandel’ (in vers 2) en vervolgens
die onderdanigheid als typering van ‘de
heilige vrouwen die op God hoopten’
(in vers 5). Het gaat bij de onderdanigheid waartoe Petrus oproept, om meer
dan een algemeen cultureel patroon. Het
gaat om een voluit christelijke wandel.
Maar waar het me nu vooral om
gaat, is het eerste punt waaruit blijkt dat
het gaat om ‘typisch christelijke ethiek’.
En dat is dat vrouwen door aan hun
mannen onderdanig te zijn, die mannen
die aan het Woord ongehoorzaam zijn,
zonder woorden moeten zoeken te winnen voor het Evangelie (vers 1). Kennelijk is die onderdanigheid dus iets dat
onderscheid maakt tussen christenen en
niet-christenen! Kennelijk is het iets dat
mannen niet rustig verder laat leven in
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hun cultuurpatroon, maar een aanbeveling voor het heel specifieke leefpatroon
van het Evangelie van Christus, waaraan
ze opgeroepen worden zich gewonnen te
geven.
Tot zover mijn weergave van de twee
college-uren in Kampen. Ik trek hieruit
de conclusie dat de door Petrus bedoelde
‘onderdanigheid’ van de vrouw kennelijk
niet normaal was. En dat blijkt dan niet
alleen uit de noodzaak dat Petrus de
vrouwen in Klein-Azië, aan wie hij
schrijft, ertoe moet oproepen (dat zou
niet nodig zijn als het toen een algemeen
aanvaard patroon was). Maar dat blijkt
vooral en nog veel meer als Petrus zo
direct de link legt tussen die onderdanigheid en het winnen voor Christus.
Als de onderdanigheid waartoe Petrus
de vrouwen oproept, een algemeen aan-

Paulus en Petrus: mozaïek in Ravenna

vaard cultuurpatroon was, valt niet in te
zien hoe die onderdanigheid een aanbeveling kon zijn voor het Evangelie. Hoe
kan het overnemen van een algemeen
patroon leiden tot gehoorzaamheid aan
een zeer bijzonder Evangelie?! En hoe
kan het in acht nemen van het algemeen
aanvaarde cultuurpatroon de mannen
brengen tot een breuk met dat algemeen
aanvaarde culturele leven, zoals Petrus
toch echt bedoelt (de mannen moeten
‘gewonnen’ worden)?!

Ik kan het niet anders zien dan dat
de door Petrus bedoelde onderdanigheid
niet identiek was met en ook niet kritiekloos aansloot bij het algemene cultuurpatroon, maar dat patroon op zijn
minst vanuit het Evangelie invulde dan
wel corrigeerde. Die christelijke ‘onderdanigheid’ was een visitekaartje van de
kerk, waaruit bleek dat het Evangelie
mensen méér te bieden had dan de
wereld, waaruit die mannen juist
‘gewonnen’ moesten worden.

Conclusies
Al te gemakkelijk wordt ervan uitgegaan dat in de apostolische tijd de
vrouw in de wereld buiten Israël een
ondergeschikte plaats had. Dat was bínnen Israël het geval. En ook in bepaalde
gebieden daarbuiten. Maar er waren
ook streken waar het niet zo was, zoals
de eerste brief van Petrus bewijst. In
Klein-Azië voltrok zich juist op dit punt
een breuk tussen christendom en heidendom!
Ook valt er maar niet vlot te concluderen dat de oproep aan vrouwen om
zich te onderwerpen, alleen maar
bedoeld was om obstakels voor het
Evangelie te slechten. De onderdanigheid waartoe het Evangelie - overigens
niet alleen vrouwen! - oproept, is een
houding die het leven van Gods kinderen siert. Het is geen voorwaarde om
missionair bezig te kunnen zijn. Het
behoort zelf tot de inhoud van de boodschap die verkondigd wordt. Het is een
sieraad als kinderen van God nederig
zijn, en weten van zich schikken en zich
dienstbaar opstellen. Dat is de stijl van
Christus (vgl. P. Niemeijer, ‘Onderdanig
in de Here’, in: Nader Bekeken 9
(2002), p.159v).

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 Bekeken.
Het kost u slechts € 10,- en hij/zij ontvangt het blad dan een halfjaar lang!
Bel 050-3013636 of mail woordenwereld@scholma.nl of kijk op www.woordenwereld.nl.
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Zending en multicultureel (on)geloof
Andere mensen, andere culturen:
wie heeft er vandaag niet mee te
maken? De kerk, de gemeente van
Jezus Christus, kan er ook niet
omheen! Maar in hoeverre kan zij
openstaan voor anderen, buitenkerkelijken? En omgekeerd: wat kan zij
van anderen leren? Eerst een enkel
voorbeeld. Vervolgens gaan we dieper op deze vragen in.

Wederkerige invloed?
Onlangs had ik een Canadese zendeling te gast, die werkt onder Indianen in
het voor ons verre westen van Canada.
Hij verwondert zich steeds erover hoezeer Indianen veranderen door hun
bekering tot het gereformeerde geloof.
Wat was het geval?
Enkelen hadden zich tegenover
elkaar (naar christelijke maatstaven
gerekend!) vóór hun bekering in seksueel opzicht verschrikkelijk misdragen.
Door hun bekering hadden ze dat leren
inzien en spijt betuigd. Maar levert dat
dan volledig herstel op tussen slachtoffers en daders? Dat blijkt inderdaad zo
te zijn. Door hun bekering kunnen ze
als slachtoffer en dader zonder moeite
elke week naast elkaar in de kerk zitten.
Zelfs vrolijk zijn met elkaar. En dat
ondanks eerder gruwelijk misbruik van
elkaar! Kunnen wij als gereformeerden
in het westen incest en mishandeling
beschouwen als een blijvende aantasting
van het huwelijk? Kunnen wij in Nederland zulke gebeurtenissen hanteren als
een grond voor echtscheiding? En kunnen beleden incest en seksueel vergrijp
enerzijds wel leiden tot het vieren van de
verzoening in Christus tussen slachtoffer en dader, zonder dat er anderzijds
een huwelijk wordt hersteld of geschonden relaties volledig verzoend? Bekering
had tot gevolg dat Indianen op bijbelse
wijze zich concreet met elkaar verzoenden en elkaar in de praktijk van het kerkelijke leven geheel accepteren, zodat ze
in christelijke liefde samen aan één
avondmaalstafel plaatsnemen, zelfs

regelmatig naast elkaar in ‘de kerkbanken’ zitten. Dat is bewonderenswaardig
en leerzaam voor ons!
Maar waar liggen dan vandaag in
het westen onze pijndrempels en wat
verdragen Nederlandse gelovigen concreet van elkaar, vooral na vergeving en
schuldbetuiging? Hoe hoog of laag
maken wij als gelovigen onze geloofs- en
kerkdrempels of grenzen voor onszelf en
voor anderen?

Vragen
Als westerlingen worden we geraakt
door de bekering van anderen. Al evangeliserend word je immers zelf beïnvloed, gesterkt door bekering van anderen. Wederkerigheid noemen we dat.
Hier echter beginnen een aantal vragen
te rijzen. Hoe open mogen we als kerk
en kerkleden staan voor andere culturen? En vooral, welk beeld hebben we
eigenlijk van mensen buiten Christus’
kerk?

Rondblik L.J. Joosse

Geeft de Schrift ons grond om op
bijvoorbeeld Afrikanen, Marokkanen of
Indianen neer te zien? Worden andere
volken door ons naar waarde geschat, of
valt in de praktijk enige minachting
voor Afrikanen en Indianen te billijken?
Waar komt mogelijke onderwaardering
van andere culturen vandaan?
Op deze actuele vraag gaan we in
vanuit een historische invalshoek: wat
hebben we als gereformeerden van huis
uit meegekregen, waar het om andere
culturen en volken gaat? En kunnen wij
van vroegere generaties, zoals die uit de
zeventiende eeuw, nog iets leren? Uiteraard gaat een historische invalshoek niet
boven de bijbelse, juist omgekeerd: bijbelse uitgangspunten staan boven een
historische benadering van deze vragen.
Toch is vandaag ook een historische kijk
hierop van blijvend belang en leerzaam.

Etnisch-culturele
doelgroepen
Wie ‘zending’ zegt, zal onmiddellijk
denken aan heidenen, moslims en hindoes, misschien ook aan Joden, het volk
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Israël, of aan andersdenkende christenen. Vanuit onze kerk werden ze als
doelgroepen van zending onderscheiden.
Tot op de Vrijmaking werd immers
gesproken over zending onder moslims
en heidenen, ook apart over ‘zending
onder Joden’. Vele zendingsrapporten
daarover werden regelmatig aan onze
synoden aangeboden.
Betekende deze onderscheiding een
negatieve beeldvorming van andere volken? En werd dit dan ingegeven door de
leer van de kerk, zoals door de erfzondeleer? Het is interessant om daar kort op
in te gaan.
In de beoordeling van niet-westerse
volken speelden allerlei oorzaken een
eigen rol. Een belangrijke willen we
eruit lichten. Dan denken we vooral aan
de Verlichting, het rationalisme en de
negentiende-eeuwse ontwikkelingen
binnen Europa op basis daarvan. Voor
een belangrijk deel is de negatieve beeldvorming omtrent de niet-westerse volken
en hun huidskleur ingegeven door de
uitgangspunten van de Verlichting.
Overwaardering van het verstand van de
mens en zijn kritisch vermogen leidde in
de negentiende eeuw tot een optimistisch vooruitgangsgeloof voor menselijke
beschaving.
Het bracht godsdienstwetenschappers tot een nieuwe indeling in volken
en culturen. Op basis van de Verlichtingsideologie werden stadia in beschaving gecreëerd: van zogeheten primitief
tot hoog intellectueel. Tot dat laatste
werd de westerse of Europese beschaving
gerekend! Maatstaf werd de Europese
opvoeding, opleiding en rationalisatie
van de arbeid, het delen in de westerse
ontwikkeling en welvaart. Het westen
stond model voor een humanistische,
hoogintellectuele en industriële beschaving.
Wie vandaag in de kerk volgens die
maatstaven over mensen en volken
denkt, komt al snel tot onderwaardering
of minachting van die volken die weinig
of niet delen in de westerse ontwikkelingen. Waar blijft dan immers ‘de’ Afrikaan of Indiaan, afgedacht van de vraag
of ‘de’ Afrikaan en ‘de’ Indiaan bestaat?
Misschien worden ook christenen vandaag nog al te zeer door deze optimistische, achterhaalde beschavingsideologie
beïnvloed, wanneer ze aan zending en
andere volken denken, zoals aan moslims.
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Benadering van volken
en culturen
Door welke bril keken gereformeerden van huis uit, dus vanaf de Reformatie, naar andere volken? Het antwoord is
helder. De kerk benaderde volken niet
vanuit een optimistisch vooruitgangsgeloof in menselijke beschaving. Beoordeling of waardering van volken en culturen werd niet gevoed door een negatief,
primitief mensbeeld opgebouwd op
humanistische beschavingswaarden. De
lat werd geheel anders gelegd.
Gedurende de zeventiende eeuw zag
de gereformeerde kerk volken en mensen
allereerst steeds als ménsen. Of het nu
om Afrikanen dan wel Indianen ging,
ze werden geaccepteerd als gelijkwaardig
voor God. Dat gold ongelovigen zowel
als gelovigen. Dit rustte op de erkenning van de heilshistorie: allen zijn uit
Adam geboren. Hun oorsprong maakt
alle mensen gelijkwaardig.
Bovendien, de al dan niet aanwezige
Godskennis stond voor gereformeerden
centraal. Zendingsactiviteiten ontwikkelden zich daarom op het snijvlak van
geloof en ongeloof. Waar men vreemd
stond tegenover Gods openbaring in de
heilige Schrift, werd de religie en
geloofsovertuiging van anderen onacceptabel genoemd. De verschillende volkeren en hun culturen werden gemeten
naar hun collectieve geloof. Vandaar,
dat verschil gemaakt werd tussen volken
die meer, dan wel minder kennis van
het Nieuwe dan wel Oude Testament
hadden, of daarvan sinds Adam en
Noach totaal vervreemd waren geraakt.
Dit leidde tot een andere categorisering,
namelijk in ontrouwe of onbetrouwbare
christenen, in Joden, moslims en heide-

nen, al naar gelang ze meer dan wel
minder met de Bijbel deden. Want de
Bijbel bepaalde de kwaliteit van het (ook
christelijke) geloof. Ongeloof was alles
wat onder de maat van de heilige Schrift
bleef.
Doel van zending onder alle mensen
en volken was dan ook de religieuze
ontmaskering, of de ontdekking van elk
mens zoals hij leeft voor Gods aangezicht. Hij werd gemeten naar het licht
van de Schrift in Christus Jezus geopenbaard! Resultaten van zendingswerk
werden ook gemeten aan de hand van
de vraag of mensen zich wilden voegen
onder Christus’ genadeheerschappij. De
nauwe band tussen kerk en Christus’
rijk bracht tot de vraag of mensen al dan
niet kerklidmaat of liefhebber van de
waarheid van God werden. Want niet
mensen, maar religies en geloofsovertuigingen werden als negatieve, duistere
machten getypeerd.
Deze benadering gaven klassiek gereformeerde vaderen ons mee. Dan kun je
denken aan wat auteurs als de WaalsRotterdamse predikant Charles de
Rochefort en de Middelburgse Johannes
de Mey in 1650-1670 over Indianen
schreven. De laatste schreef oprecht en
concreet dat Indiaanse heelmeesters met
hun natuurkruiden en methoden meer
konden presteren dan alle Europeanen
met hun dokters, apothekers en kwakzalvers bij elkaar! Maar gemeten naar de
Schrift kenden ze de Here niet en hadden ze geen Godskennis.
Kort gezegd, er was (nog) geen
sprake van een antropologische of sociologische waarderingsschaal waarop volken werden gewogen, maar een theologische of confessionele!
Dit had gevolgen voor de gereformeerde zendingsbenadering van volken
en culturen.

Kerkdrempels
Hun theologisch vertrekpunt in de
omgang met andere mensen bracht gereformeerden van huis uit tot een bijbelse
of kerkelijk-confessionele benadering.
Elke ongelovige in oost en west werd
voorwerp van Christus’ genadeheerschappij. Het doel van zending lag dan
ook in het brengen tot het gereformeerde geloof en tot het collectief vieren
van het heil, de heilsviering in verkondiging en sacramentsbediening. Daarin
manifesteerde zich de nieuwe eenheid
van het menselijke geslacht. Een eenheid
gebaseerd op waarachtig geloof in en
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liefde tot Christus Jezus. Concreet betekende dit dat mensen in allerlei culturen
werden geroepen tot een gereformeerd
verstaan van de heilige Schrift.
Hield dit per definitie in dat volken
in andere culturen destijds onze drie
Nederlandse formulieren letterlijk voor
hun rekening moesten nemen? Dat was
niet het geval. Daarom werden er bijvoorbeeld in Azië nieuwe geloofssamenvattingen gemaakt. In 1621 werd met
het oog op de avondmaalsviering in
Batavia (nu Jakarta) een belijdenis
gemaakt. Vanuit Nederland werd er
nauwkeurig op gelet of nieuwe belijdenisgeschriften of catechismusboekjes wel
voldoende schriftgetrouw waren.
Nieuwe geloofsbelijdenissen in Brazilië
en Azië moesten materieel of inhoudelijk de leer van het Oude en Nieuwe
Testament bevatten. Want zendingswerk
mocht mensen niet op achterstand in
geloof brengen, zodat ze blijvend achterop zouden raken. Maar belijdenisvorming was nog een dynamische zaak in
Nederland. Dat werd anders na publicatie en acceptatie van de Walcherse artikelen in 1693, opgesteld in Zeeland
tegen het opkomende rationalisme en de
Verlichting. Door pressie van de Nederlandse overheden werd het de gereformeerde kerk onmogelijk gemaakt verder
te gaan op een dynamisch pad van belijdenisvorming. Nieuwe belijdenissen
werden verboden. Dit had tot gevolg dat
de kerk bleef stilstaan bij de belijdenissen die sinds de Dordtse synode in 1619
waren erkend. De overheidsdruk bracht
de kerk tot een stabilisering of standaardisering van geloofsbelijdenissen in ons
vaderland. Of die stilstand of standaardisering zo heilzaam was voor gereformeerden, is een andere vraag. Standaardisering of normalisering kan immers
gemakkelijk nominalisering oproepen,
waarbij kerkleden hun kerkelijke, collectieve belijdenis slechts nominaal, slechts
in naam, erkennen als hun persoonlijk
geloofsgetuigenis. In ieder geval heeft de
Nederlandse overheid bepaalde kerkelijke ontwikkelingen afgedwongen, die
niet per definitie een verrijking betekenden.

Actualiteit
Gezien de van huis uit kerkelijk-confessionele benadering van andere volken,
is het geen wonder dat onze synode in
1920 besloot van niet-kerkleden te verlangen dat ze zullen instemmen met de
‘grondstukken van de christelijke reli-
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gie’. Dit wordt bijvoorbeeld nog steeds
toegepast op vreemdelingen en asielzoekers in ons land. Van hen wordt dit vereist met het oog op eenheid in waarachtig geloof (Acta GS Zuidhorn art.
3.10). In de getuigenis daarvan zal men
jegens elkaar blijken betrouwbaar te zijn
in het geloof op basis van Gods Woord.
Onze generale zendingsdeputaten
spreken sinds de synode van 1996 in
gelijke bewoordingen, namelijk over ‘de
fundamentele inzichten en basisbeslissingen van de Reformatie zoals verwoord in de belijdenisgeschriften’ (GS
Berkel en Rodenrijs 1996, R apport
IRTT, p. 114) waar het gaat om onze
geloofseenheid met presbyteriaanse kerken wereldwijd.
De kerk heeft als katholieke of universele geloofsgemeenschap immers een
bijbelse pijndrempel, en wel zodanig dat
buitenstaanders op de juiste golflengte
en gelijke hoogte van geloofseenheid
worden gebracht, alvorens collectief het
heil in Christus te vieren. Het is immers
de Geest van Jezus Christus die ons op
dynamische wijze in ons leven leert wat
God openbaart in het Oude en Nieuwe
Testament. En Hij heeft daarom niet
alleen de heilige Schrift gegeven, maar
Zich ook bewezen in zijn leiding gedurende de geschiedenis van de christelijke
kerk, en wel door haar te houden aan al
wat er geschreven is en wat Jezus ons
geboden heeft in zijn naam te onderhouden.
Onder christenen kan er vandaag
een kwaliteitsachterstand in geloof ontstaan. Een concreet voorbeeld daarvan
vormt de evangelische beweging, wanneer blijkens de beginselverklaring van
de Evangelische Alliantie wordt volstaan
met het geloofsgetuigenis omtrent de
‘passie’ of de kruisiging van Jezus Christus. Een verklaring die ook leidt tot een
overwaardering van persoonlijk geloof.
De kerk zal niet minder werk maken
van het getuigenis omtrent Christus’
opstanding of zijn overwinning. Deze
opstanding krijgt o.a. vorm in de zegetocht van de christelijke kerk, haar triomferend getuigenis omtrent zichzelf als
een zichtbare plek van heil op aarde in
verkondiging en sacramentsviering
onder vele volken. Christus’ opstanding
of overwinning van genade brengt tot
zekerheid en duidelijkheid inzake het
ware geloof, het nieuwe leven en een
waarachtige kerkgemeenschap. Christus’
opstanding manifesteert zich immers in
de concrete zegetocht van het Evangelie,
waaruit zijn volk zichzelf opbouwt (Ef.
4: 1-16).

Behalve een humanistische onderwaardering van niet-westerse volken en
culturen, leverde de negentiende eeuw
ons kerkelijk een Kuyperiaanse vervaging op, een pure spiritualisering van de
relatie tussen Christus’ kerk en koninkrijk. De twintigste eeuw leverde in gereformeerde kring winst: erkenning van
een sterke, concreet zichtbare band tussen beide. En wel door de erkenning dat
Christus’ kerk het volk van Gods
koninkrijk vormt. Daarin werd een klassiek gereformeerde benadering zichtbaar,
met als gevolg dat de kerk nog steeds
een pijndrempel heeft, gevormd door
haar confessie of het getuigenis van de
Geest. In dat getuigenis zal de volledige
aanvaarding blijken van wat Jezus
geleerd heeft. Op die basis kunnen mensen in allerlei culturen van elkaar leren,
en wel om bij elkaar te herkennen wat
bekering tot het christelijke geloof, of
kruisiging van eigen vlees, met zich
meebrengt. We denken aan het eerder
gegeven voorbeeld ten aanzien van Indiaanse huwelijkstrouw. Het gaat christenen immers om verloochening van zichzelf in leer en leven, individueel en collectief, waardoor allerlei pijndrempels
hoog blijven. Dit om er getuige van te
zijn dat men Jezus Christus werkelijk
volgt en niet achter wil blijven in de
aanbidding van onze Here Jezus als de
door God aan de wereld gegeven Verlosser.
Zendingswerk bewijst zich derhalve
op het snijvlak van geloof en ongeloof,
zodat mensen echt worden gebracht bij
Christus als Hoofd van zijn katholieke
of wereldwijde kerk.
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Vroomheid - waar
hebben we het over
Op verzoek van de redactie schrijf
ik in een paar afleveringen een
bezinning op het thema ‘vroomheid’. We hebben direct al een
probleem. Wat is vroomheid? Dit
lijkt wel een Pilatus-vraag. ‘Wat is
waarheid,’ zei de stadhouder. En hij
bedoelde: daarop geeft elke filosoof
weer een ander antwoord. Is dat
ook zo met vroomheid? Kan elke
theoloog haar op een eigen manier
invullen en het tegelijk bij het
rechte eind hebben?
Wees gerust: we gaan het niet hebben over filosofen en theologen. Een
enkele keer zetten we de deur even
voor hen op een kier, maar we willen geen rookgordijn van geleerdheid. We kijken vooral naar gewone
mensen in hun dagelijks leven.
Is vroomheid niet een hopeloos
ouderwets begrip? Wat moet je daarmee
in een tijd waarin iedereen mag geloven
op zijn eigen manier? Waarom zou een
ander vromer zijn dan jij, als het vooral
om eigen ideeën en gevoelens zou gaan?
Het is de vraag of we elkaar nog wel
verstaan, zelfs wanneer we dezelfde
woorden gebruiken.
Er is ook een valkuil. We kennen de
Farizeeër die zijn ego streelde met de
stelligheid: hoe vroom ben ik! Maar wij
formuleren de vraag anders: hoe ben ik
vroom? Of, beter gezegd: hoe blijf ik
vroom?

Dat ik toch vroom mag
blijven…
Vroomheid. Wat is dat toch voor een
woord? Wat betekent het nu precies, en
waar komt het vandaan? Het klinkt in
ieder geval nogal ouderwets.
Het is inderdaad een woord dat
afkomstig is uit het middeleeuws Nederlands. Het meest bekende lied waarin
het voorkomt, is ongetwijfeld het Wilhelmus. In het zesde couplet, dat christenen er graag bij zingen als er een nationale feestdag is.

Christus in het huis van Simon de Farizeeër, naar een schilderij van Rubens

‘Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer.
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’ aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.’
Je denkt misschien, dat Willem van
Oranje in deze versregel bidt dat hij het
geloof mag behouden. Dat komt vast
door de zin die erop volgt: uw dienaar
t’ aller stond. Toch heeft ‘vroom’ hier
een andere inhoud.
Woorden zijn geen wiskundesommen. Woorden hebben een gevoelswaarde, die kan wisselen met de context
waarin ze staan. Je kunt zeggen: het
woord ‘vroom’ heeft hier de kleur van
moed, standvastigheid, volharding. Kijk
maar eens naar de laatste twee regels
van het couplet: het gaat hier over het
bestrijden en verdrijven van de tirannie.
De protestanten in ons land hebben in
die tijd verschrikkelijk te lijden onder de
terreur van Alva.
Tegelijk valt nog iets anders op aan
vroomheid. Het woord ademt ook een
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sfeer van oprechtheid. Er is geen sprake
van een samenzwering tegen ‘de koning
van Hispanje’. De prins hanteert geen
verborgen agenda. Hij is niet dubbelhartig. Hij heeft geen bijbedoelingen. In
onze tijd zouden we hem ‘integer’
genoemd hebben.
Er is nog een geuzenlied uit die tijd,
dat hetzelfde laat zien. Bergen op Zoom
werd belegerd door de Spanjaarden. Van
dat beleg kennen we het lied: ‘Berg op
Zoom / houd u vroom / stut de Spaanse
scharen…’ Ook hier zie je vroomheid
weer in de betekenis van ‘moedig volhouden’. Tegelijk zit er ook hier een
oproep in tot oprechtheid: denk erom
dat je het niet op een akkoordje gooit
met je vijand!
Als je zo naar vroomheid kijkt, kun
je best begrijpen dat men het woord ook
begon te gebruiken voor de relatie met
God.

Als geloof geen geloof
meer is
In de jaren 1500/1600 is ‘vroom’ nog
zo’n werelds woord, dat de bijbelvertalers er niet veel mee kunnen. De Statenvertaling, die in die tijd ontstaat, laat
dat goed zien. Het valt bijvoorbeeld op
in de geschiedenis van Jozef. Om zijn
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broers op de proef te stellen, beschuldigt
Jozef hen van spionage. Maar dat wijzen
de broers verontwaardigd van de hand.
‘Wij zijn vroom,’ zeggen ze tegen Jozef,
‘wij zijn geen verspieders.’ Ze bedoelen:
we zijn eerlijke lui, we hebben geen bijbedoelingen. Je ziet dat de bijbelvertalers
het woord vroomheid hanteren in de
betekenis van oprechtheid.
Vroomheid is op dat moment blijkbaar nog niet zo’n geschikt woord om
ermee aan te geven dat iemand ernst
maakt met zijn geloof. Job wordt in de
Statenvertaling wel gekarakteriseerd als
vroom, maar ook dan ligt de betekenis
nog dicht bij: oprecht zijn.
Pas later ontstaat behoefte aan een
woord dat moet aangeven wat geloof
eigenlijk inhoudt. De vraag doet zich
voor: wat is geloof nou precies, wat
werkt dat uit in iemands leven? En dat
is toch wel triest. Het zou genoeg moeten zijn, dat men van je weet dat je een
gelovige bent. Blijkbaar zijn er altijd
mensen geweest die in geloofszaken
maar wat aanrommelen. Of de godsdienst gebruiken om er zelf beter van te
worden. Als geloof geen geloof meer is,
ja - dan krijg je behoefte aan een woord
dat wél helder aangeeft wat je bedoelt.
We weten dat het in de geschiedenis
inderdaad zo gegaan is. Na de grote
Reformatie onder Luther en Calvijn
worden de gereformeerde kerken in ons
land de volkskerk. Wil je meetellen in
de samenleving, ben je uit op een overheidsbaantje: dan moet je lid zijn van
deze kerk. Zoiets heeft natuurlijk allerlei
kwalijke gevolgen. Het is dan al gauw
de vraag of je een gelovige bent omdat je
oprecht van de Here houdt, of omdat
het je aanzien geeft en voordeel oplevert.
Geen wonder dat er in die tijd protestbewegingen op gang komen tegen
dit oppervlakkig christendom. Je ziet
grote bewegingen ontstaan, zoals de
Nadere Reformatie en het Reveil. Maar
ook in klein verband zoeken mensen
naar de echte geloofsbeleving. Ze komen
bij elkaar in ‘gezelschappen’ om elkaar
te stichten. In die situatie komt dan dat
kostbare woord vroomheid in zwang om
er oprecht geloof mee aan te duiden.
Er bestaan ook in die tijd al wel
andere woorden die in dezelfde richting
gaan, zoals godvruchtigheid en godvrezendheid. Maar in vruchten en vrezen
voelt men blijkbaar toch nog te veel
uiterlijkheid en afstandelijkheid. Het
woord vroomheid, met zijn kleur van
echtheid en oprechtheid, geeft weer aan
waar het in het geloof om gaat. Vroomheid staat haaks op een uiterlijke en
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afstandelijke relatie met God. Zij zoekt
juist het innerlijke en het nabije.
Vroomheid heeft veel goeds
gebracht, aan mensen in hun persoonlijke leven en ook aan de kerk. Maar zij
kent ook haar valkuilen. Daar willen we
nu samen naar kijken.

Misbruikt, maar te
kostbaar om op te
geven
Laten we eerst eens naar die negatieve kant kijken. Er zijn mensen die een
rare smaak in de mond krijgen als het
over vroomheid gaat. In hun beleving
ligt er een verband met huichelachtigheid. Het woord ruikt naar zalvende
preken, mooie praatjes, zelfingenomen
mensen en een wereldvreemde manier
van leven.
Nou, daar kennen we inderdaad wel
voorbeelden van. Uit de Bijbel, maar
vast ook wel uit onze eigen omgeving.
Walgelijk, zulke mensen. De vrome
Farizeeër: ik vast twee keer per week, ik
geef tienden van alles…. De vrome
schriftgeleerden, die op heterdaad een
stel betrappen op overspel en alleen met
de vrouw bij de Here Jezus komen.
Recht in de leer, maar zonder zelfkennis
en zonder bewogenheid.
Een dominee die volle kerken trekt,
meeslepend kan bidden, op ontroerende
manier het avondmaal bedient - en er
intussen jarenlang een geheime relatie
op nahoudt. Een bijzonder godsdienstig
dorp: zondags massaal naar de kerk en
tegelijk in het weekend een dubieus uitgaansleven. Geestelijken, jeugdleiders en
christelijke therapeuten die hun positie
misbruiken en de kwalijke praktijk toedekken met bijbelteksten.
Laten we maar stoppen met het
geven van voorbeelden. Wie is nog nooit
eens afgeknapt op dit soort christenen
in zijn directe omgeving? Het maakt
vroomheid verdacht, mensen worden er
huiverig voor. Je kunt de ontwaarding
van vroomheid vergelijken met wat er is
gebeurd met andere waarden. Als voorbeeld nemen we kuisheid.
Kuisheid houdt in dat je je eer hooghoudt, dat je niet te kijk en te koop bent
voor mannen van allerlei slag, dat je niet
uitdaagt maar respect afdwingt, dat je
jezelf niet verlaagt door schuttingtaal en
schuine praat.
Maar ook dit woord en de betekenis
ervan hebben flink geleden. Kuisheid is
misbruikt in de dubbele moraal waarin

mannen van alles mogen wat in vrouwen wordt veroordeeld. Niet alleen
vroeger, in de Victoriaanse tijd. Maar
ook vandaag nog in eigentijdse allochtone culturen. Kuisheid kwam in een
verdachte hoek te staan door met de
mond strenge zeden te belijden, maar
intussen de kat in het donker te knijpen.
Nu doen mensen lacherig als het om
kuisheid gaat. De mode is zelden zo erotisch geweest en de reclame nog nooit zo
schaamteloos. Wat lectuur en tv uitbraken aan vunzigheid, is onbeschrijfelijk.
Zelfs van de prostitutie hebben we een
legale bedrijfstak gemaakt. Wie kijkt
naar de verwildering en uitbuiting op
seksueel gebied, beseft wat een kostbaar
goed je kwijtraakt als kuisheid niet meer
behoort tot de waarden van de samenleving.
Zo kun je je ook afvragen wat er van
de kerk overblijft als er geen vroomheid
meer is. En hoe je eigen geestelijk leven
verpietert als je er geen vroomheid meer
in vindt. Hoe vroomheid in allerlei situaties ook misbruikt mag zijn, zij is te
kostbaar om op te geven.

Kritiek die terecht is
Christenen kunnen er een les uit
trekken, wanneer wenkbrauwen worden
gefronst als het woord vroomheid valt.
Als geloof door zijn oppervlakkigheid of
huichelachtigheid geen respect meer
afdwingt, heeft het voor de buitenstaander zijn aantrekkelijkheid verloren. Dan
wekt vroomheid weerzin en spotlust op,
en wordt zij een dankbaar onderwerp
voor cabaretiers en columnisten.
Een treffend voorbeeld van vroomheid die de buitenstaander tot vloeken
brengt, vinden we in het leven van
koning David. We kennen David als een
bijzonder vroom man. Daarvan getuigen zijn psalmen. Dat zie je aan zijn
houding tegenover Saul, en aan de
manier waarop hij de ark Jeruzalem binnenbrengt. Maar overtuigend is vooral
hoe God hem beoordeelt: hij is de man
naar Gods hart.
Hier hebben we dan meteen een eerste voorbeeld, dat een vroom mens niet
hetzelfde is als een zondeloos mens.
David struikelt verschillende keren in
zijn leven. Eén keer valt hij zelfs heel
diep. Als de profeet Natan dan voor
hem staat en hem bestraft om zijn
moord en zijn overspel, volgt er een
opmerkelijke uitspraak. Natan verwijt
de koning dat hij door zijn daad de vijanden van de Here tot lasteren heeft

212

gebracht. Zo was dat toen, en zo gaat
dat nog altijd. Een christen die tot
onchristelijke daden komt, maakt niet
alleen zichzelf tot een voorwerp van
spot. Een veel erger gevolg is, dat de
naam van God eronder lijdt.

Haat die te
verwachten is
Tegelijk zit er aan de spot en de haat
van de wereld een andere kant. Een kant
waarvoor we ons niet behoeven te schamen. Een kant die juist bevestigt, dat
mijn vroomheid uit God is en niet uit
de mensen. Het is de Here Jezus zelf,
die daar onze aandacht voor vraagt.
De Heiland zelf heeft in alle opzichten volmaakt de wil volbracht van zijn
Vader in de hemel. In Hem is geen
onrecht gevonden. Nooit was iemand in
het geloof oprechter, moediger, opener.
Nooit heeft iemand dichter bij de Vader
geleefd dan Hij. Niemand bleef in verzoekingen ooit zo overeind als Hij.
Nooit stelde iemand ongeloof en huichelarij zo in het licht als Hij het deed. Dat
leverde Hem dodelijke haat op.
De Here Jezus zegt, dat wij diezelfde
haat kunnen verwachten als wij een
vroom hart hebben en ons daar niet
voor schamen. Alleen al door de manier
waarop wij in het leven staan, kunnen
mensen zich veroordeeld voelen en tot
felle reacties komen. Verschillende keren
staat de Here Jezus daar nadrukkelijk bij
stil. Het zijn de bekende woorden: Verblijdt u wanneer de mensen liegend
allerlei kwaad van u spreken om Mijnentwil, want groot is uw loon in de
hemelen. / Gij zult door allen gehaat
worden om mijn Naam, maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden
worden. / Een discipel staat niet boven
zijn meester of een slaaf boven zijn
heer…
Als jouw vroomheid bespottelijk
wordt gemaakt, kan dat een reden zijn
om je te schamen. Je kunt het ernaar
gemaakt hebben. Maar vergeet nooit dat
de haat van buitenaf evengoed een reden
kan zijn om blij van te worden. Het kan
een bewijs zijn dat je deelt in het lijden
van je Heiland.
Spot kan je ook treffen van binnenuit. Wie de Here Jezus wil volgen in een
oprecht geloofsleven, vindt soms familieleden en broeders en zusters tegenover
zich. Hatelijk en kwetsend. Want
vroomheid heeft altijd weerstand opgewekt, ook binnen de kerk. Hoe zeer dit

Nader Bekeken juli/augustus 2004

kan doen, juist als het komt van eigen
mensen, laat zich moeilijk beschrijven.
Tegelijk kan ook binnen de kerk de
afkeer van een bepaald soort vroomheid
terecht zijn. Voor mensen die dicht bij
de Here willen leven, ligt het gevaar van
zelfverheffing altijd op de loer. De grens
tussen oprechtheid en berekening blijkt
soms heel dun te zijn. Eigen belangen,
eigen voorkeuren en eigen denkkaders
kunnen zomaar verward worden met
Gods wil, en een onbegrepen vroomheid
tot gevolg hebben

Eigen verantwoordelijkheid
Vroomheid is niet mijn verdienste.
Mijn geloof is niet de vrucht van een
vrije keus van mijzelf. De Heilige Geest
bewerkt het in mijn hart. God zegt dat
Hij zijn kinderen al kent van voor de
grondlegging van de wereld. Hun dagen
stonden al in zijn boek geschreven, toen
nog niet één daarvan bestond. Het initiatief ligt altijd bij de Here God. Achter
dikdoenerij over eigen geloofskeuzen zit
een onbijbelse en ongeestelijke houding.
God is er altijd eerst. Hij kiest de zijnen
uit, Hij roept die allen. Langs ontelbare
en vaak onvoorstelbare wegen brengt
God de zijnen thuis.
Tegelijk laat de Bijbel de verantwoordelijkheid van de mens altijd intact.
God spreekt de mens aan op de keuzen
die hij maakt en roept hem daarvoor ter
verantwoording. Trouwens, niet alleen
God doet dit. Wij mensen doen dat
ook, en dan vinden we het ineens veel
minder vreemd. Een samenleving gaat
te gronde, als je mensen niet meer verantwoordelijk kunt houden voor wat ze
doen. Een rechtstaat kan niet bestaan
zonder uit te gaan van de verantwoordelijkheid van de mens. Daarin gaan wij
heel ver.
Van mensen met suïcidale neigingen
vraagt men in de hulpverlening soms
hun handtekening onder een verklaring,
waarin zij de verantwoordelijkheid voor
hun eigen veiligheid op zich nemen. Het
viel mij ook op in het antwoord van een
ongelovige psychiater. In de pastorale
zorg voor een gezin was dat namelijk
ook een vraag: in hoeverre kun je
iemand zijn daden aanrekenen als er
sprake is van een psychische problematiek? Moeder en de kinderen hadden bijzonder te lijden gehad onder het gedrag
van de vader die met tussenpozen was
opgenomen in de kliniek. Op onze

vraag of deze broeder verantwoordelijk
gehouden kon worden voor zijn gedrag,
antwoordde de arts: ‘Uiteraard moet je
rekening houden met omstandigheden.
Maar wij houden een mens altijd verantwoordelijk. Dat hoort bij zijn waardigheid als mens.’
Dat is de spijker op z’n kop!

Kies dan vandaag
nog…
Je bent geschapen naar Gods beeld.
Het onderscheidt je van de dieren en het
kenmerkt je als mens, dat je verantwoordelijk bent voor wat je doet en nalaat,
waar je voor kiest en wat je afwijst. Ook
als het gaat om wat je doet met je
geloof. Lees dit maar eens na in Ezechiël
18.
Automatisch behouden worden is in
het Evangelie niet te vinden. Je komt dit
wel tegen in een soort Amerikaans religieus gevoel. Op sloffen naar de hemel.
God bless America, en doodgaan is in het
volksgeloof zo’n beetje gelijk aan naar de
hemel gaan. In hoeveel films, advertenties en boeken kom je dat niet tegen.
Zelfs honden gaan in kinderfilms naar
de hondenhemel. Zo is de klemmende
oproep tot geloof en bekering uit het
Evangelie weggeredeneerd.
Indringend is de vraag die Jozua
voorlegt aan Gods volk, aan hen die in
het verbond geboren zijn: ‘Kies dan vandaag nog wie je dienen wilt!’ Je hoort
hetzelfde in wat Paulus de verstokte heidenen in Athene toeroept vanaf de
Areopagus: ‘Nu is het de tijd, komt tot
bekering!’
De Here dienen met een oprecht
hart, in volledige overgave. Niemand
ontkomt aan de keuze hiervoor of hiertegen. De eeuwen door hebben mensen
deze keuze gemaakt. In allerlei culturen
en omstandigheden. Dwars tegen de
stroom van de tijdgeest in kozen ze voor
toewijding aan God. Soms gleden ze
uit, soms gleden ze weg, soms gingen ze
in een vreemd soort vroomheid ten
onder. Maar hoe vaak ook zie je hun
geloof schitteren als een ster in een verduisterd kerkelijk leven.
Over die keuzen willen we het
nog hebben. In de geschiedenis zien we
de meest wonderlijke gestalten van
vroomheid opdoemen.
De heer J. Veenstra is directeur van de
gereformeerde basisschool te Emmen.
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Kerk en crematie
Het kan je zomaar gebeuren als kerkenraad, dat je te maken krijgt met
een gemeentelid dat gecremeerd wil
worden. Als je er tijdig van hoort,
kun je erover spreken. Mee aan de
hand van wat prof. Douma erover
schreef in zijn Rondom de dood (serie
‘Ethische bezinning’, nr. 10). Maar
soms krijg je die tijd ook niet. Of
blijkt er aan de keus voor crematie
niets te veranderen. Wat dan?
Het lijkt me goed dat een kerkenraad zich voor die situaties tijdig bezint
op een gedragslijn waaraan ambtsdragers en gemeente houvast hebben. Allereerst omdat de kerk in de wereld van
vandaag te waken heeft over het getuigenis van haar christelijke toekomstverwachting. Vervolgens omdat het gaat
om een zaak die bij de betrokkene(n)
erg gevoelig ligt. En tenslotte omdat het
onherroepelijk zorgt voor discussies met
familieleden en omgeving in de emotionele periode tussen sterven en begrafenis. Alle reden dus om ‘in alle rust’ tot
een gedragslijn te besluiten.
In dit artikel wil ik een paar opmerkingen maken over dit onderwerp.
Daarbij gaat het me om de opstelling
van de kerk bij een onverhoopte crematie van een gemeentelid. Niet dus om
het onderwerp crematie op zich of de
vraag in hoeverre particulieren naar een
crematie van een familielid, buurtgenoot, collega of vriend kunnen toegaan.
En het gaat hier ook niet over het voorgaan van een predikant bij een crematie
van een ongelovige (vgl. hierover
J. Douma, a.w., p. 160-163).

Uitgangspunten
Een paar uitgangspunten:
1. Voor een ethische beoordeling van
het cremeren verwijs ik naar de al eerder
genoemde studie van J. Douma,
Rondom de dood, p. 139-168. Kort
samengevat: begraven is de manier van
lijkbezorging die aansluit bij het onderwijs van de heilige Schrift: Gods kinderen lieten zich begraven (vgl. Gen.
23:3v; 25:9; 49:29v; Mar. 6:29; Luc.
7:14; Joh. 11:43v); Gods eigen Zoon

werd begraven en baande voor ons de
weg door de ontbinding van het graf
naar de opstanding van het vlees (Joh.
19:38-42; 1 Kor. 15:4; HC zd. 16); ons
begraven is een zaaien in de dodenakker
en een daad die getuigt van christelijke
verwachting (1 Kor. 15:35-58). Het cremeren is - en dat spreekt nog sterker als
het gevolgd wordt door het verstrooien
van de as - een daad die als zodanig
geen uiting geeft aan onze christelijke
verwachting (vgl. 1 Petr. 3:15). Dat wij
als mensen tot stof ‘weerkeren’, geeft ons
nog niet het recht onszelf tot stof te
‘maken’.
2. De wil om gecremeerd te worden
kan voortkomen uit verzet tegen wat de
Schrift leert over de toekomst van Gods
kinderen. Als dat verzet zijn ‘afronding’
vindt in een crematie, dient een kerkenraad zich m.i. van medewerking aan de
crematie te onthouden. Maar cremeren
hoeft niet altijd voort te komen uit
bewust verzet tegen het Woord van God

Gemeentebreed
P. Niemeijer

en de christelijke toekomstverwachting.
Het kan ook zijn oorzaak vinden in uitzonderlijke omstandigheden of in zwakheid van oordeel. In die situaties past
het ons niet een oordeel uit te spreken
over het christen-zijn van iemand die
zich laat cremeren. We beweren ook niet
dat God geen gecremeerden zou willen
of kunnen opwekken. De Here heeft de
wereld uit niets geschapen en zal ook de
zee zijn doden doen prijsgeven. Dan is
Hij ook in staat uit stof een lichaam op
te wekken. Al is het verbrand: op de
brandstapel, in een brand, een aanslag
of... een al dan niet zelf gekozen crematie.
3. Een crematie is net als een begrafenis een gebeuren onder auspiciën van de
familie. De activiteit van ambtsdragers
heeft geen andere grond dan de pastorale en broederlijke verbondenheid met
het gestorven kerklid en de daaruit
voortvloeiende medeverantwoordelijkheid voor het klinken van het christelijk
getuigenis bij de laatste zorg voor het
lichaam. De taak en verantwoordelijkheid van de kerk en van haar ambtsdragers bij de lijkbezorging is derhalve een
beperkte. De kerk is niet verplicht haar
medewerking te verlenen.
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Concrete gedragslijn
1. Indien de familie van de overledene
zou kiezen voor cremeren tegen de wil
van de overledene in, dan zal noch aan
de samenkomst noch aan de crematie
ambtelijke medewerking worden verleend. Aan dergelijk ‘onfatsoen’ doet de
kerk niet mee! In die onverhoopte situaties zal de christelijke gedachtenis vorm
krijgen via bijvoorbeeld gebed in de zondagse eredienst en een ‘in memoriam’ in
het kerkblad.
2. Indien de crematie van een van de
leden van de gemeente wel plaatsvindt
op eigen verzoek/wil, dan beperkt de
activiteit en aanwezigheid van de ambtsdragers zich tot de samenkomst. Maar
dat gebeurt alleen als
a. de crematie niet plaatsvindt uit
ongeloof aan de christelijke verwachting van de opstanding;
b. het Evangelie van de christelijke
toekomstverwachting voor Gods
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gestorven kinderen onbeperkt
gebracht kan worden;
c. in de samenkomst door geen der
familieleden afbreuk wordt
gedaan aan de christelijke zede
van het begraven;
d. de samenkomst niet in het crematorium wordt gehouden.
Indien de familie aan deze voorwaarden niet wil voldoen, is zij het zelf
die de medewerking van de kerk onmogelijk maakt.

(geworden) is, zal er van de zijde van de
kerk medewerking gegeven worden. Op
ingetogen wijze zal dan onder leiding
van de predikant door schriftlezing, zingen, belijdenis en gebed stem worden
gegeven aan het getuigenis van het
Evangelie en de christelijke hoop.

3. De eigenlijke crematie is een familieaangelegenheid. Ambtsdragers gaan niet
uit hoofde van hun ambt mee naar het
crematorium. De familie is er zelf verantwoordelijk voor dat in het crematorium de christelijke toekomstverwachting stem en vorm krijgt.

6. Gemeenteleden maken in eigen
christelijke verantwoordelijkheid en met
honorering van de opstelling van de kerkenraad hun afweging tussen het afwijzen van crematie en het meeleven met
de familie, het bewijzen van de laatste
eer aan de overledene en het bijdragen
aan het christelijk karakter daarvan.

5. Ambtsdragers kunnen niet gedwongen worden op enige wijze mee te werken aan (plechtigheden rond) een crematie.

4. Alleen indien de familie er geen
mogelijkheid toe ziet om het christelijk
geloof tot klinken te brengen, bijvoorbeeld omdat heel de familie onkerkelijk

Hart voor de stad
‘Pas dominee in Amsterdam
moest ik eens een huwelijk inzegenen in de Oude Kerk. In de consistorie wachtte ik op het bruidspaar.
Door het raam was over de gracht
aan de overzijde een publieke
vrouw “achter het raam” te zien.’ 1
Kerk-zijn in de stad, het Evangelie brengen als goed nieuws in de
ellende - hoe doe je dat? Waar moet
je op letten? Hoe spreek je goed op
de situatie in zonder in de situatie
op te gaan?
Daarover gaat het proefschrift van
Peter van de Kamp, die werkt aan de
universiteit in Kampen. Hij ging op
zoek naar het stadsgezicht van de kerk.
Het gaat dan om wat de Bijbel zegt over
de kerk en wat de situatie vraagt van de
kerk. Dat leidt tot zowel inspreken op
de situatie van de (stedelijke) samenleving als ook tot tegenspreken van de
zonde in de stad.

Kerk - functies
De ene kant van het verhaal is de
visie op de kerk. Van de Kamp stelt die
vraag aan de gereformeerde theologie,
met name natuurlijk in de visie op de
kerk. Hij komt tot de conclusie dat het
in de kerk gaat om drie functies: de verkondiging, de gemeenschap en de
dienst. Dat zijn de functies die de richting aangeven voor de activiteiten van
de kerk in onze tijd. Het is mooi te zien
hoe gereformeerd dogmatisch denken
over de kerk gebruikt wordt om een
visie op de kerk neer te zetten, die in
deze tijd actueel is. De leer over de kerk
- de ecclesiologie - functioneert dan niet
alleen maar naar binnen, in de vraag

Boek van de maand
H. Drost

wat de ware kerk is, maar ook naar buiten, in betrokkenheid op de samenleving.
‘De kerk functioneert als kerk
wanneer zij haar functies verkondiging, gemeenschap en dienst uitoefent’ (p. 191).

Redeemer of
doelgericht of…?
Wie een visie heeft op de identiteit
van de kerk, is in staat te beoordelen
wat wel en niet gezond is voor de kerk.
Ik noem een voorbeeld. In het hoofdstuk over de kerk wordt ook aangegeven
hoe je om kunt gaan met allerlei kerkmodellen die ontwikkeld en gepresenteerd worden. Wanneer gemeenteleden
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gereformeerde kerkvisie kun je gezond
denken over wat er te leren valt van
allerlei kerkmodellen zonder hysterisch
voor of tegen te zijn. Dat dient dan weer
het gesprek en de sfeer in de gemeente.

Stad - kenmerken
Een gezonde kerk is kerk van het
Woord en ook kerk voor de omgeving.
Dat zijn twee kanten van het verhaal.
De ene kant van het verhaal is de visie
op de kerk en de andere kant is de visie
op de stad.

gegrepen worden door zo’n visie, leidt
dat nogal eens tot spanning. De één wil
het gedachtegoed van Willow Creek
importeren, een volgende houdt het
meer op Tim Keller en een derde is voor
doelgericht kerk-zijn. Uit reactie op
gedram slaan anderen ook door: ze willen niks met dat ‘Amerikaanse gedoe’ te
maken hebben en roepen in wanhoop:
‘ik ben van Calvijn.’ Maar wie dat doet,
laat veel moois liggen wat binnen het
kader van een gereformeerde kerk heel
gezond kan werken.
Waar gaat het om in z’n model? Het
is een visie die vanuit het wezen (de
identiteit) van de kerk richtlijnen geeft
voor het handelen van de kerk. Het is
een tussenschakel. En wie visie heeft,
kan de verschillende modellen beoordelen en op een goede manier integreren.
Peter van de Kamp schrijft erover: ‘Ik
vertaal deze uitdaging in deze zin dat
alle (drie) functies van de kerk in een
kerkmodel tot hun recht moeten komen
om eenzijdigheden te vermijden’
(p. 183). Hij voert zelf vooral het
gesprek met een Nederlands model
(Oude Wijken Pastoraat in Rotterdam)
en Amerika (Redeemer Presbyterian
Church in New York). Kortom: wie
weet wat het is gereformeerd te zijn, kan
tegelijk leren van anderen.
Om maar iets te noemen: de manier
waarop in Willow Creek de gaven worden ingezet, leert ons opnieuw te zien
wat de Bijbel erover zegt. De inrichting
van de kerkdienst in Redeemer als verkondiging van genade voor christen en
niet-christen leert ons opnieuw na te
denken over de prediking. Vanuit een

‘Voor mijn onderzoek is het ook
van belang om tot een keuze van
enkele algemene kenmerken van steden te komen omdat zij aanknopingspunten bieden voor de analyse
van de interactie tussen kerk en stedelijke samenleving’ (p. 230).
Moet je nu apart nadenken over de
stad? Waarom gaat het niet over de kerk
op het platteland of de kerk in een vissersdorp of…?
Er is in deze wereld een ontwikkeling aan de gang waarbij miljoenen (ja,
u leest het goed…) mensen bij elkaar
komen in de stad. Dat proces heet urbanisatie. Je komt echt onder de indruk
als je iets leest over aantallen mensen in
steden als Tokio, Bombay en… Amsterdam. Wie wel eens door de stad loopt,
stort zich in een bijenkorf. Het zwermt
en zoemt allemaal door elkaar: de
geslaagde mensen in hun snelle auto’s en
de mislukten aan de rand. Laatst kon ik
eens een dag met de politie in één van
onze grote steden mee en zag hoe de
stad niet alleen een bijenkorf is, maar
ook een vuilnisbelt: de maatschappij
spuwt mensen uit. De Bijbel vertelt over
onze Heiland: ‘Toen Hij de scharen zag,
werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat
waren, als schapen die geen herder hebben. Toen zei Hij tot zijn discipelen: De
oogst is … groot …’ (Mat. 9:36-37). Dat
geldt ook voor de megasteden in deze
wereld: zoveel mensen…, zonder herder.
Kan de kerk daarbij onbewogen blijven?
Om in kaart te brengen waar de
kerk mee te maken krijgt als ze rekening
wil houden met het gegeven van de
urbanisatie, gaat de theoloog in dit
proefschrift te rade bij de stadssociolo-

gen. Op die manier komt hij tot een
inkleuren van de stedelijke omgeving
waar de stadskerk in wil functioneren.
Dat maakt de kerk slagvaardig met het
Evangelie in deze omgeving waar de
Here zoveel mensen bij elkaar brengt.
En de vraag is natuurlijk of het gezicht
(niet het wezen) van de kerk erg verandert in de stadsomgeving.

Pastoraat in de stad
De Bijbel geeft bouwstenen voor een
gezonde kerk. De stad biedt de kleur
voor een betrokken kerk. Hoe ziet zo’n
kerk er nu uit?
Dit proefschrift wil meer een strategie geven dan een model. De functies
van de kerk moeten aansluiten op de
kenmerken van de stad en kunnen daar
tegelijk een correctie op betekenen. Dat
lijkt me een evenwichtige aanpak: rekening houden met de stad, maar tegelijk
vanuit de Bijbel die hele moderne cultuur ook onder kritiek zetten.
Het is interessant dat Peter van de
Kamp - docent praktische theologie in
Kampen - voorbeelden laat zien van wat
deze strategie betekent voor pastoraat en
diaconaat. Ik ga nu eens even in gesprek
over het pastoraat. Neem één functie
van de kerk en pak een kenmerk van de
stad, en stel dan de vraag wat dat betekent voor het pastoraat. Wat voor beeld
krijg je dan? Wat is pastoraat tussen
gemeenschap en mobiliteit?
Functie van de kerk:
gemeenschap

Kenmerk van de stad:
mobiliteit

pastoraat in de stad

De gemeente wordt het (primaire)
subject van het pastoraat genoemd.
Startpunt van het pastoraat is de ontmoeting tussen de gemeenteleden in de
zondagse eredienst. En het eigenlijke
pastoraat vindt plaats in de groepen. De
ouderlingen worden begeleiders van de
pastorale zelfhulpgroepen. Predikanten
zijn er voor het overzicht en de moeilijke
gevallen. Het praktische pastoraat vindt
in de gemeente plaats.
Ik weet dat het om een beperkte visie
op pastoraat gaat, namelijk binnen deze
ene functie van de kerk (gemeenschap).
Maar de keus komt me wel wat modieus
over. Komt zo het accent niet eenzijdig
te liggen op de gemeente? Ik krijg de
indruk dat hier wat kritiekloos het
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model van de Redeemer-church in New
York wordt overgenomen. Dat is me wat
te veel ‘American stuff’. De ouderling
wordt de organisator, en verantwoordelijk voor het ontwikkelen en vasthouden
van visie voor kerk en stad (p. 314). Dat
lijkt ten koste te gaan van de herderlijke
taak. De ouderling is ook de herder die
zelf bezoek brengt (huisbezoeken) en
contact heeft (wijkbezoeken). Ik ben wel
nieuwsgierig hoe het pastoraat er volgens Van de Kamp uit gaat zien als je
het niet vanuit de functie gemeenschap,
maar vanuit de functie verkondiging
gaat benaderen.

Kerken in de stad
Dat de kerk open naar de stad wil
zijn, brengt volgens Van de Kamp met
zich mee dat ‘(geest)verwante kerken
met elkaar moeten en gaan samenwerken’ (p. 303). Ook hier bespeur ik de
invloed van de visie van Redeemer, die
aangeeft dat het koninkrijk belangrijker
is dan de kerk 2: het gaat niet om onze
club, maar het gaat om Gods rijk. Dat is
waar, maar… die benadering heeft ook
risico’s.
In de praktijk kan het ertoe leiden
dat de nood van de stad belangrijker
wordt dan de eenheid van de kerk. Het
laatste wordt dan iets waar synodes
(nog) mee worstelen, terwijl de kerken
in de stad elkaar al gevonden hebben
vanwege de nood. Het is wel begrijpelijk, maar gaat daarmee de opdracht tot
eenheid aan de kant? Waarom zou Paulus niet een Griekse naast de Joodse
kerk gesticht hebben? Dat had hem toch
heel wat ellende en briefschrijverij
bespaard? Ja, maar de kerk is van Christus. En christenen horen bij elkaar. De
eenheid van de kerk mag niet sneuvelen
in missionaire dadendrang.

Werk aan de winkel…
Er is nogal eens geklaagd dat onze
Theologische Universiteit wat weinig te
zeggen heeft in de nieuwe situatie
waarin de Gereformeerde Kerken
terechtkomen. Wie dat vindt, moet zich
eens in deze studie storten. Hij of zij zal
merken dat het heel richtingwijzend is
voor onze kerken in deze tijd.
Dat geldt voor alle kerken - ook
(nog) buiten de stad. Ook al zie je nog
de bomen en ruik je nog de koeien, toch
leven wij in een samenleving die gestempeld is en wordt door de sfeer van de

Nieuwe Kerk, Amsterdam

stad. De stad is voortrekker en trendsetter. Dat betekent - ten tweede - dat we
met belangstelling en meeleven kunnen
volgen hoe een gereformeerde kerk in de
stad zich ontwikkelt. Onze broeders en
zusters daar ervaren van dichtbij wat wij
als kerken op de duur allemaal zullen
ervaren. De stadskerken zijn onze pioniers. Laten we voor elkaar bidden, met
elkaar meeleven en leren van elkaars
ervaringen en fouten. Deze studie is ten derde - belangrijk voor de stadskerken. Bij de opeenhoping van ellende in
de stad namen veel gereformeerden de
benen om rond de gereformeerde scholen in veiligheid en beslotenheid weg te
schuilen, maar het is tijd om terug te
komen naar de stad - met liefde, met het
Evangelie en met een goede visie.
Daar komen de volken uit heel de
wereld samen. Het is teken…. De Here
Jezus zei: ‘En dit evangelie van het
koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle
volken, en dan zal het einde gekomen zijn’
(Mat. 24:14).
N.a.v.: Peter van de Kamp, H art
Een praktisch-theologische studie naar kansen voor kerkzijn in een stedelijke samenleving,
Kok, Kampen 2003, 352 pag.
ISBN 90 435 0816 0. Prijs € 29,50.
voor de stad.

In De R eformatie, jrg. 79, kunt u
in de nrs. 15 en 16 een bespreking lezen
van dit proefschrift door ds. A.S. van
der Lugt, die in Rotterdam werkt; in de
nrs. 27 en 28 een samenvatting van dit
proefschrift van de hand van de auteur.
Noten:
H. Jonker in: L andingsplaatsen. Over theologie
en leven, Nijkerk 1989, p. 168.
2
‘The presence of the kingdom means we are seeking to promote the whole cause of Christ and not
just build up our little church and denomination’,
een citaat van Redeemer.
1
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IK LEEFDE WEL NAAR VAKANTIE TOE
Ik leefde wel naar vakantie toe,
maar werd daarin al gauw vakantiemoe:
verveeld, verlangend weer naar school te gaan.
Vreugdevol brak zo’n eerste schooldag aan:
onder het zingen van ‘der kan nog meer biej up’
vielen we over elkaar heen, een club
van gekken, middeleeuws. Dat was erg leuk,
maar werd al gauw verbroken voor een breuk.
Ik werd de allerbeste van de klas,
als ik een beurt met lezen had, dan las
ik zo rap dat ik de wekker werd genoemd
door meester Hassink. Blij en onverbloemd
toonde ik wat ik begreep, met veel gerucht.
Mijn wijsvinger was zelden uit de lucht.
Willem Wilmink
Uit: WAAR KOMT DAT KIND VANDAAN? 2001

Kort commentaar:
Vakantie kan niet lang genoeg duren.
Toch ontstaat bij kinderen al gauw verlangen naar school.
Wat is de mens toch een tegenstrijdig wezen!
De dichter gunt ons een kijkje in z’n jeugd.
Je ziet het voor je, zo’n leergierig knaapje.
Krijgt u ook een beetje heimwee naar uw lagereschooltijd?
Ik wel, als leerling en als meester.
G. Slings

Gedicht
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Belijdenisgeschriften: documenten
met gezag of
papieren tijgers?

Enquêtevragen

In de maanden voor de zomervakantie zullen op veel plaatsen weer nieuwe
ouderlingen en diakenen zijn bevestigd.
Zij mochten hun dienst beginnen nadat
ze zich ook nog weer eens nadrukkelijk
verbonden hebben aan de belijdenis van
de kerk. Sinds jaar en dag doen kerken
van gereformeerde belijdenis dat door
middel van een ondertekeningsformulier. Daarin beloven ambtsdragers dat ze
de leer van de drie formulieren van eenheid ‘met toewijding zullen onderwijzen
en trouw verdedigen en elke dwaling,
die daarmee in strijd is, zullen afwijzen’.
Het zal duidelijk zijn dat deze dure (en
voor de gemeente zo belangrijke en
beschermende) belofte alleen na te
komen is, wanneer de ondertekenaars
van deze woorden ook weten waar het
over gaat. Niets verdrietiger en onveiliger voor een kerk die zich geroepen weet
gereformeerd te blijven, dan wanneer
haar ambtsdragers het belijden van de

kerk niet in hun hoofd én hart meedragen.
Daarom trekt het de aandacht wanneer daar onderzoek naar gedaan wordt.
Hoe goed kennen ambtsdragers de
inhoud van de belijdenis? Daar is een
onderzoekje naar gedaan bij een grote
CG-kerkenraad. Ik schrijf ‘onderzoekje’,
want de basis is natuurlijk wat smal met
één kerkenraad. Toch stemt de uitkomst
tot nadenken. En dan is niet mijn
bedoeling om de suggestie te voeden:
Sjonge, kijk eens hoe het al is bij de
CGK! Ik heb geen enkele reden te veronderstellen dat een kerkenraad uit onze
kerken wezenlijk anders is qua samenstelling en niveau dan daar. Over het
genoemde onderzoekje rapporteert Jan
van Amerongen in het christelijke gere-

Persrevue P.L. Storm

formeerde K erkblad voor het noorvan 21 mei. Hij schrijft:

den

Elk belijdend lid van een Christelijke
Gereformeerde Kerk stemt in met de belijdenisgeschriften. Zij die ambtsdrager worden, plaatsen bovendien hun handtekening als blijk van instemming. Daaruit
mag worden afgeleid dat ze van groot
belang worden geacht. Maar hoe zit het
met onze feitelijke kennis van deze
geschriften? Om hier meer over te weten te
komen, werd in één van onze christelijke
gereformeerde kerken een enquête gehouden onder twintig ouderlingen en twaalf
diakenen. Misschien een aardig idee voor
de lezers van ons kerkblad om voor zichzelf de enquêtevragen ook eens te beantwoorden.
Kent u de belijdenisgeschriften van
onze kerken bij naam?
Op de eerste vraag ‘Weet u welke belijde-
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nisgeschriften onze kerk allemaal kent?’
antwoordden veertien ouderlingen en drie
diakenen bevestigend.
Bij de tweede vraag ‘schrijf de namen van
deze belijdenisgeschriften op’, bleek echter minder dan 30% van de ouderlingen
en slechts één diaken in staat alle belijdenisgeschriften bij name te noemen (als in
het antwoord in ieder geval de drie formulieren van enigheid, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Dordtse Leerregels
en de Nederlandse Geloofsbelijdenis werden
genoemd, werd dit als een juist antwoord
beschouwd).
Op de vraag of men alle belijdenisgeschriften al eens gelezen had, kwam acht keer
een bevestigend antwoord van een ouderling en een keer van een diaken.
Hoe zit het met de inhoudelijke
kennis?
Maar ja, alleen weten hoe ze heten, zegt
nog niets over de inhoudelijke kennis. Er
werden daarom tien onderwerpen
genoemd waarbij telkens per onderwerp
gevraagd werd of dit in de belijdenisgeschriften behandeld werd. In de tabel is
voor zowel de diakenen als voor de ouderlingen het percentage foute antwoorden
weergegeven. Slechts één ouderling wist
met betrekking tot alle tien genoemde
onderwerpen foutloos aan te geven of ze al
dan niet in de belijdenisgeschriften behandeld worden.
Welke onderwerpen springen eruit?
In positieve zin vallen vooral de onderwerpen uitverkiezing en visie op de ambten op. Ruim tweederde van de ambtsdragers is ervan op de hoogte dat deze in de
belijdenisgeschriften aan bod komen.
Daarentegen is het opvallend dat zowel
ouderlingen als diakenen er in meerderheid ten onrechte van overtuigd zijn dat
de verhouding tussen Israël en de kerk alsook genezing op gebed, onderwerpen zijn
die in de belijdenisgeschriften behandeld
worden.
Voor de overige onderwerpen is de uitkomst ongeveer fiftyfifty voor wat betreft
goede en foute antwoorden.
Is het kennen van de belijdenissen
belangrijk?
Op de vraag of een ambtsdrager de belijdenisgeschriften zou moeten kennen,
antwoorden bijna alle ouderlingen bevestigend. Van de diakenen is slechts 50% het
met deze stelling eens.
Bij de vraag of men vindt dat er vaker uit
de belijdenissen gepreekt zou moeten worden, is de verhouding echter omgekeerd.
Meer dan de helft van de ouderlingen ziet
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dat liever niet gebeuren, terwijl ruim 90%
van de diakenen daar prijs op zou stellen.
Op de vraag of het nodig is dat gemeenteleden ook op de hoogte zijn van de inhoud
van de belijdenissen, is zowel bij de
ouderlingen als bij de diakenen het meest
gegeven antwoord: ‘Ik ken ze zelf eigenlijk
niet goed genoeg om deze vraag te kunnen beantwoorden’.
Wat te doen met bezwaren?
De laatste vraag in de enquête was: Zijn
ambtsdragers of gewone gemeenteleden die
het met onderdelen van de belijdenis niet
eens zijn, verplicht om dit aan de kerkenraad te melden? Ruim 90% is van
mening dat dit inderdaad voor ambtsdragers verplicht is. 30% van de geënquêteerden is van mening dat dit ook voor
gemeenteleden geldt.
Beschouwing
Welke conclusies kun je met deze gegevens
in de hand nu trekken?
Allereerst moet worden gezegd dat deze
steekproef aan de kleine kant is. Als tegenwicht daartegen geldt dat het wel om een
hele kerkenraad van een plaatselijke
gemeente gaat.
Maar in ieder geval mag geconcludeerd
worden dat het bij de geënquêteerden met
de kennis van de belijdenissen slecht
gesteld is. Wanneer een overgrote meerderheid niet in staat is om de namen van
deze geschriften weer te geven, dan mag je
wat mij betreft daar best vraagtekens bij
zetten. Daarbij komt dat ook de inhoudelijke kennis grotendeels afwezig is.
Ik formuleer in alle bescheidenheid nog
wat voorzichtige conclusies en vragen:
* De meeste gemeenteleden spreken bij
het doen van geloofsbelijdenis hun
jawoord uit zonder ooit de belijdenissen gelezen te hebben. Ze hebben feitelijk nauwelijks een idee waar ze ‘ja’ op
zeggen.
* Misschien hebben veel ambtsdragers
en nog veel meer gemeenteleden wel

*

*
*
*

*

*

bezwaren tegen onderdelen van de
belijdenissen, maar zijn ze zich dat
niet bewust omdat ze de inhoud van de
belijdenissen niet kennen. In het pastoraat kan dat tot serieuze ongevallen
leiden.
Belijdenissen waren in de tijd waarin
ze ontstaan zijn van belang; in onze
tijd hebben we echter te maken met
andere problemen, waardoor de inhoud
van de belijdenissen op sommige punten niet meer relevant lijkt.
Moet er landelijk een actieplan komen
om de kennis van de belijdenissen weer
op het juiste niveau te brengen?
Zouden predikanten gestimuleerd moeten worden om over alle belijdenisgeschriften te preken?
Moeten belijdenissen geactualiseerd
worden met onderwerpen als: de verhouding tussen de kerk en Israël, genezing op gebed, enz.?
Moeten belijdenissen wellicht een
minder prominente rol krijgen op het
kerkelijk erf? In de dagelijkse praktijk
van het gemeente-zijn blijkt de invloed
ervan te verwaarlozen.
Zou het kunnen zijn dat belijdenissen
vooral belangrijk worden gevonden
door een kleine selecte groep binnen
onze kerken, die echter sterk vertegenwoordigd is als het om de (landelijke)
beleidsvorming gaat, bijvoorbeeld in de
samensprekingen met de NGK en de
GKV?

Vooralsnog spreek ik geen voorkeur uit met
betrekking tot een of meer van deze vragen
en conclusies. Maar dat het geen overbodige luxe is om het eens wat breder over
dit onderwerp te hebben, lijkt me gezien
de resultaten van de enquête in ieder geval
een conclusie die ik graag voor mijn rekening wil nemen.
Die laatste conclusie is ook wel het
minste dat je moet zeggen, me dunkt.
Er is hier niet de ruimte om breder in te
gaan op zijn andere voorlopige conclu-
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sies en vragen. Maar wat het eerste sterretje betreft, zou ik willen opmerken dat
er toch wel iets heel erg mis moet zijn
gegaan met onze catechese, wanneer dit
waar is. Wanneer na zeven of acht jaar
catechisatie gezegd moet worden: ze
hebben nauwelijks idee waar ze ‘ja’ op
zeggen, dan is dat toch echt als kerk je
eigen schuld. Het is alleen al een kleine
moeite om in een jaar belijdeniscatechisatie de NGB en de DL in porties te
laten lezen, en vragen erover te laten
noteren, zodat je daarop terug kunt
komen. Ik doe dat al sinds jaar en dag,
en het levert regelmatig gespreksstof op.
En zo is er meer te noemen. In de catechese gaat het om meer dan alleen maar
kennis, moet je er tegenwoordig gauw
bij zeggen. En dat is ook zo. Maar wanneer het niet ook juist dát is: thuis raken
in wat we als kerken belijden, dan schiet
de catechese volslagen langs zijn doel
heen.
Dat het onderzoekje tot de vragen
leidt of de belijdenis wel relevant is voor
onze tijd of dat ze misschien een minder
prominente rol moeten spelen, begrijp ik
niet goed. Bij mij rees eerder een andere
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vraag. Als het al zo staat bij de ambtsdragers, dan is het toch ook niet vreemd
dat de interne verdeeldheid en verlegenheid toeneemt? En ook dat kerkenraden
steeds aarzelender hun weg zoeken, als
ze geconfronteerd worden met gemeenteleden die de gereformeerde kant niet
meer op willen en open blijken te staan
voor allerlei ‘wind van leer’? ‘Back to
basics’, dat kon wel eens onze grote
opdracht worden. Opdat niet het oude
verwijt van Bonders aan het adres van
de kerken van de Afscheiding bewaarheid blijkt, dat het daar niet goed zit
wat betreft ‘de religie van de belijdenis’.
Beter kan ik mij daarom vinden in
de korte, geschrokken, reactie van ds.
W. Steenbergen, die als volgt reageerde
in het nummer van 28 mei:
Schokkend - zo heb ik het artikel
‘Belijdenisgeschriften’ van Jan van
Amerongen in het Kerkblad van 21 mei
ervaren. De schok zit voor mij daarin, dat
wat ik vreesde maar in mijn gedachten
meestal opzij schoof hier onontwijkbaar
zwart op wit staat. En ik ben er vrij zeker
van, dat deze enquête in onze kerken

landelijk praktisch hetzelfde resultaat zou
opleveren. Eigenlijk is het nog erger dan
ik dacht. Ik vreesde dat een aanzienlijk
deel van de ambtsdragers niet zou
weten wát onze belijdenis over bepaalde
onderwerpen zegt. Maar velen hebben
dus zelfs als het erom gaat óf de belijdenis
ergens over spreekt een verkeerd beeld.
Toch antwoorden deze broeders ‘ ja’ op de
vraag of ze de belijdenis aanvaarden als
in overeenstemming met Gods Woord. Ze
betuigen hun instemming met en zetten
hun handtekening onder een belijdenis
waarvan ze de inhoud nauwelijks kennen!
En ze worden (wat de ouderlingen betreft)
in staat geacht de prediking te beoordelen
op haar confessioneel gehalte. Is een en
ander de broeders die met liefde een flink
deel van hun vrije tijd steken in het werk
voor de gemeente en haar Heer, kwalijk te
nemen? In ieder geval is het - dunkt mij
- ons als kerken kwalijk te nemen dat we
mensen op déze manier ‘ ja’ laten zeggen.
Spelen we zo met de belijdenis niet een
spel? Als dat zo is moet ik het mijzelf
kwalijk nemen dat ik als predikant dat
spel heb meegespeeld. Daar zit ik mee!

Als het Christusgetuigenis
verstomt...
In het verlengde van het bovenstaande, maar dan toegespitst op theologen en evangeliedienaars, ligt wat ds.
G.D. Kamphuis schrijft in De Waarheidsvriend van 20 mei. Mijn titel is
zijn ondertitel. Zijn hoofdtitel: Theologen, wie heeft ze nodig? Hij reageert op
een congres van de TU te Kampen. En
dan niet van onze TU, maar die van de
PKN, dat moet de lezer wel even goed
in de gaten houden. Het Evangelie, en
dus ook het belijden ervan, is niet ‘naar
de mens’. Ook niet naar de theologische
mens. Zonder dat besef valt er geen
opbouwende theologie te bedrijven. Ook
voor ‘ons’ Kampen zal daarmee alles
staan of vallen. Ds. Kamphuis schrijft er
indringend over:

Rond het thema Theologen, wie heeft ze
nodig? kwamen oud-studenten van de
Theologische Universiteit Kampen vorige
week samen. Het congres werd gehouden
ter gelegenheid van 150 jaar theologie in
Kampen. Gesproken werd over het predikantschap. Er werd geconstateerd dat veel
van de predikanten teleurgesteld zijn, willen stoppen, zich overbodig voelen. Nuttig

voelen zij zich met name in het pastoraat,
het nabij-zijn van mensen in crisissituaties. Tegelijk is er vervreemding: ‘We
weten niet meer inhoud te geven aan het
gemeente zijn van Jezus Christus’. Zelf
ben ik in Kampen niet geweest. Mijn theologische wortels liggen in Utrecht, niet in
de oude Hanzestad aan de IJssel.
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Verwachtingspatroon
Voor theologen is de vraag uit het thema
van belang. ‘Theologen, wie heeft ze
nodig’. Ik neem de vrijheid de vraag iets
anders te formuleren: ‘Wie heeft de boodschap van de theoloog nodig?’ Laten we
daar maar eerlijk over zijn: niemand.
Vanuit de Schrift, vanuit de gereformeerde theologie weten we dat. Niemand
zit er uit zichzelf op te wachten. Het zou
goed zijn dat dit besef onder theologen
krachtig zou leven. Dat zou veel misverstand voorkomen en het zou de helderheid
van de verkondiging dienen.
De klassiek-gereformeerde theologie probeert de diepten van het menselijk bestaan
te peilen. Zij probeert dat te doen aan de
hand van de Schrift. Daar stuiten we
namelijk op dat ondoorgrondelijke, intense
verzet van de mens tegen het heilig Evangelie. Het is de radicaliteit van de zonde
die mijn bestaan danig en ernstig heeft
aangetast. Diep zit het vanaf het begin,
mijn geboorte, in mij.
Tijdens het Kamper congres pleitte dr. S.
Schoon voor het opnieuw leren lezen van
de Bijbel. Dat is een uitstekende gedachte.
Een theoloog moet steeds weer de Bijbel
leren lezen. Zijn doordenking moet steeds
weer getoetst worden aan de Schriften.
Een theoloog moet kind zijn en steeds weer
worden. Al lezend stuiten de Kamper theologen dan zonder meer op de donkere
tonen van Genesis 3, van Romeinen 3 en
van de tweede helft van Romeinen 5.
Daar ontdek ik tot mijn verbijstering dat
niemand de boodschap van God meent
nodig te hebben. Ook theologen zelf niet.
Confronterende vragen
Het geheim van deze boodschap is dat ze
vragen oproept in mijn bestaan. God stelt
mij vragen die ik nooit zou hebben
gesteld. Hij confronteert mij met de werkelijkheid die ik niet onder ogen wil zien.
Postmodern, als ik ben, ga ik de waarheidsvraag uit de weg. Maar, vragen die
nooit in mij zouden opkomen, worden mij
gesteld van de kant van de Ander. Vragen
als: ‘Waar ben je?’ Confronterend. Vragen
naar God. Vragen die ik onderdruk, ten
onder houd, maar, die zich van Godswege
onontkoombaar aan me voordoen. Waardoor ik er niet meer onderuit kom.
Dan kom je de oude Adam in al zijn bitterheid tegen. Dat donkere, dat je God
kwijt bent. Dat je meent God niet nodig
te hebben. Het is jammer dat de klassieke
theologie niet hoger op de agenda stond
tijdens de opleiding van deze theologen.
Dan waren deze donkere noties eerder
ontdekt. Dan was in Kampen op de studiedag wat dieper gezocht, als het om ver-
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vreemding en herkenning gaat. En dan
had zonder meer Christus een plaats in de
lezingen gekregen.
Nee, dat is niet te smal en te makkelijk.
Dit is het heilig en hoog geheim van de
gemeente van Christus. Om dan van de
vele aspecten die aan Hem en Zijn werk
zijn verbonden, nog maar te zwijgen.
Predikant zijn zonder besef van deze donkere diepten is niet mogelijk. Want dan
ben ik ook niet werkelijk overtuigd van de
kracht van Christus, de rijkdom van Zijn
Evangelie. Predikant zijn zonder Hem is
niet mogelijk. Zo zaaien we voort ook in
deze tijd. Dat is geen versmalling. Achter
het werk van Christus licht de Vader op.
En Christus licht op in het krachtenveld
van de Heilige Geest.

Theologische Universiteit Oudestraat, Kampen

Er zijn voor de ander
Een ander aspect dat mij opviel in de verslagen van deze studiedag, was het gevoel
overbodig te zijn. Theologie die teruggebracht is tot: er zijn voor de ander, zoals
Jezus Christus deed. Het er zijn voor de
ander komt vooral tot uitdrukking in de
pastorale zorg, de gesprekken in die situaties waarin ‘ het kwade goede mensen
treft’, las ik. Iedere predikant is zeer
geroepen er te zijn voor de schapen van de
kudde. Juist als het kwaad mensen treft.
Maar, als we hierbij blijven staan, wat is
dan de werkelijke noodzaak van een evangeliedienaar? Als het hierbij blijft, is er
een werkelijke verschraling.
Waarom? Omdat er een andere dimensie
schuilgaat achter het feit dat we in de
dienst des Heeren staan. We konden niet

anders. Uit liefhebberij zijn we er niet
aan begonnen. We werden geen predikant
omdat we geen andere studie wisten. Wie
zich niet door de gemeente en mitsdien
door God geroepen weet, moet er niet aan
beginnen. Hoe zullen we preken, als we
niet zijn geroepen? En juist daar voltrekken zich de diepste dingen. Onder de verkondiging. Jammer dat ik daar niets van
las bij de Kamper theologen. Door de
dwaasheid van de prediking maakt God
zalig die geloven.
Vader, Zoon, Geest
Prof. dr. F.G. Immink riep twee dagen
eerder op een congres van het Nederlands
Dagblad ‘ die gereformeerde stromingen
uit de Doleantie die nogal de neiging hebben het daadkarakter van het geloof te
beklemtonen’ op wat meer aandacht te
besteden aan het ingekeerde leven. ‘Dan
kom je niet alleen het nieuwgeboren zelf
tegen, maar ook de oude Adam. De boetvaardigheid is een blijvende opdracht in
de gereformeerde traditie’. Het ingekeerde
leven is het leven van gebed en omgang
met de Schrift. Daar ligt een ontzaggelijke
inspiratie om het Evangelie te verkondigen.
Waarom komt de klassieke verzoening, het
lijden en sterven en de opstanding van de
Heere, niet aan de orde? En als dat niet
aan de orde komt, verdwijnt ook het welbehagen, de verkiezende liefde van de
Vader. Dan is er ook geen werkelijke aandacht meer voor de Heilige Geest, Die de
vervreemding doorbreekt. Daar ligt toch
het geheim van iedere theologie?
Theologie waar dat niet meer klinkt,
wordt hol en leeg. Prediking die niet meer
getuigt van het kruis van Christus, verliest
haar kern, haar inhoud. Om Hem draait
het steeds weer in Zijn gemeente. En als
het draait om Hem, de Zoon, dan gaat
het ook om de Vader en de Heilige Geest.
En anders, anders gaat het ten diepste nergens meer over. Dan is de kerk haar boodschap kwijt. Als het Christus-getuigenis
verstomt, verliest de kerk alles: leden,
moed, kracht en licht. Dan is ze geen veilige plaats meer voor mensen om te schuilen in deze barre wereld. Dan is de kerkdienst geen werkplaats meer van de Heilige Geest.
De klassieke theologie
Nadat ik de verslagen over deze dag had
gelezen, besloop mij een gevoel van verslagenheid. Als niet meer helder is ‘wat het
Evangelie toevoegt aan het leven van alledag’, dan zijn we de diepste kracht van
het Evangelie in de kerk kwijt. Hoe is het
zover gekomen? Gingen ook hier predi-
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kanten en hoogleraren voorop? Zijn niet
alle zekerheden betwijfeld? Waar liggen de
wortels van deze problemen? Dat zijn
aangrijpende vragen waar de kerk voor
staat. We moeten elkaar voortdurend de
vraag stellen in hoeverre de theologie horig
is geworden aan de tijd. Waar de theologie
drinkt uit twee bronnen - de Schrift en de
cultuur, de Schrift en het moderne levensgevoel - daar raakt ze haar geestelijke
spankracht kwijt. Daar is haar werkelijke
diepgang verloren. Dan is ze haar kracht
verloren.
Waar is de klassieke theologie van de kerk
der eeuwen gebleven? Theologen als
Augustinus, Calvijn en Luther trokken de
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grote en diepe lijnen. De Heidelberger
heeft een geweldige rijkdom aan theologische doordenking. Die doordenking is op
praktische, persoonlijke wijze verwoord,
van grote betekenis voor de zoekende,
onzekere, verweesde mens van vandaag.
De doordenking van de grote vragen in
het licht van de Schrift kan niet zonder de
bronnen te bestuderen. We zijn niet de
eersten die zich met theologie bezighouden. Laat op de lijn van de exegese naar
de prediking de dogmatiek een ‘veilige
geleide’ blijven of opnieuw worden.
Theologie die leeft bij de moderne waan
van de dag is als een eendagsvlinder en
versterft even snel als ze is opgekomen.

Theologen publiceren vaak te snel en te
veel. Tal van nieuwe ideeën blijken niet
duurzaam te zijn.
Een ongevraagd advies is zelden welkom.
Vruchtbaar zou het zijn als tijdens de volgende conferentie voor Kamper theologen
de klassieke bronnen zorgvuldig opengaan.
De theologie van de kerk der eeuwen
vraagt onze aandacht. De kerk heeft in
spannende tijden haar confessies ontvangen. De daar verwoorde geloofsgeheimen
hebben ook vandaag geestelijke kracht en
lading. Blijven deze bronnen gesloten, dan
raken theologen en dan raakt de kerk
steeds verder van het spoor.

Al klonend de
Schepper overtreffen?
‘Het is wetenschappers gelukt om
een menselijke cel te klonen. Dankzij
deze techniek hoopt de medische wereld
cellen en weefsels aan te kunnen maken
om mensen met een bepaalde ziekte te
genezen. Maar blijft het daarbij? Wil de
mens niet nog verder gaan?, vraagt
Doeke Post zich af.’ Aldus de intro van
een artikel onder de titel Ziekten genezen
tegen elke prijs? in Centraal Weekblad
van 21 mei. Het roept in herinnering
dat er, gezien recente ontwikkelingen,
heel dringende vragen liggen voor zowel
de politiek als de ethiek.
Een paar maanden geleden kopte Trouw
dat het klonen van een menselijk embryo
was gelukt: een doorbraak van wereldformaat. Zuidkoreaanse wetenschappers hebben het resultaat van hun activiteiten
gepubliceerd in het spraakmakende blad
Science. Daardoor lijkt het een betrouwbaar wetenschappelijk resultaat te zijn.
Tot nu toe was het alleen nog maar gelukt
met dierlijke cellen en het schaap Dolly
was daar het resultaat van. Dat het nu
ook gelukt is om een mens te scheppen
vanuit een cel van de vrouw is een opmerkelijke vooruitgang, aldus de onderzoekers.
Men kloonde de cellen om wegen te openen naar het zogeheten therapeutisch klo-

DNA-eiwit complex

neren, het maken van cellen en weefsels
om mensen met bepaalde ziekten te kunnen genezen. We moeten dan denken aan
de ziekte van Parkinson, aan suikerziekte
of aan hartziekten. Bij deze ziekten is er
een bepaald gebrek aan gezond weefsel.
Bij Parkinson ontbreken zenuwcellen om
een bepaalde stof aan te maken, het zogeheten dopamine.

Bij suikerziekte is er gebrek aan insuline
dat door de eilandjes van Langerhans in
de alvleesklier wordt aangemaakt. Als we
naar het hartfalen kijken zien we dat
daar een gebrek is aan goed functionerende hartspiercellen. Bij al deze ziekten
moeten we dus tekorten opheffen en die
tekorten halen we uit weefsel dat daarvoor
gekweekt wordt uit stamcellen.
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Wetenschap
Wat hebben de Koreaanse wetenschappers
gedaan? Ze hebben cellen van een vrouw
ontdaan van de kern. In die kern zit het
erfelijk materiaal, het DNA. Dat materiaal is eigenlijk de belangrijkste drager van
de menselijke kenmerken, de eigenschappen van het individu. Men bracht dit
kernmateriaal over naar een eicel van diezelfde vrouw waaruit men het erfelijk
materiaal had verwijderd. Immers dat
DNA is maar de helft van het erfelijke
materiaal dat nodig is om een individu te
vormen. De eicel hoort samen te smelten
met een zaadcel en dan is er een volledige
hoeveelheid DNA om tot een gezond kind
uit te groeien. Het DNA van de volwassen
cel komt nu in de lege eicel en dan wordt
die cel in de broedstoof gezet en gestimuleerd om te gaan delen: een embryo, een
nieuw leven is zo ontstaan.
De bedoeling van de wetenschappers is om
uit dat nieuwe embryo stamcellen te
halen. Deze cellen zijn een soort basiscellen. Er kunnen nog allerlei soorten cellen
worden gevormd. In het embryo gebeurt
dat onder invloed van de genen. Die sturen als het ware de stamcel om uit te
groeien tot bijvoorbeeld zenuwweefsel.
Andere stamcellen groeien uit tot hartspierweefsel of leverweefsel. Stamcellen die
uit het embryo worden gehaald kan men
via bepaalde groeimedia laten uitgroeien
tot de gewenste weefselcellen. Met die
weefselcellen, bijvoorbeeld hartspiercellen
of cellen die insuline produceren kan men
patiënten inspuiten en zo een genezing
bewerkstelligen.
Maar zover zijn we nog niet. Er is nog
maar een begin gemaakt. Het was ook een
moeilijke zaak om tot deze kloon te
komen. Men heeft 242 lege eicellen
gebruikt van meerdere vrouwen en het is
maar in 30 gevallen gelukt om een
embryo te kweken. Er is dus nog een lange
weg te gaan om efficiënt deze methode toe
te passen. Het is echter wel het eerste begin
van een totaal nieuwe ontwikkeling.
Maar er is meer. In wezen maakt men dus
een individu die volkomen gelijk is aan de
mens van wie de cellen afkomstig zijn: een
kloon dus met dezelfde lichamelijke en ook
geestelijke eigenschappen als basis. Men is
dus in staat om mensen te maken zoals we
dat zelf zouden willen, mensen naar ons
beeld en onze gelijkenis.
In Nederland is er vooralsnog een verbod
op klonen. Om stamcellen te verkrijgen
ten behoeve van experimenten is het alleen
mogelijk dat via de embryo’s te doen die
na een reageerbuisbevruchting overblijven.
Sommigen vinden dat veel te weinig
omdat, zo stellen ze, we in Nederland de
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gevraagd of in de toekomst het natuurlijk
krijgen van kinderen niet zal worden vervangen door de kunstmatige voortplanting
zoals de IVF en het klonen. Hij was ervan
overtuigd dat over dertig tot veertig jaar
de embryonale ontwikkeling buiten de
baarmoeder zal plaatsvinden en dat de
baarmoeder zou kunnen worden gebruikt
voor de groei na de 13e week. Men kan
dan het embryo perfect maken, een kind à
la carte. We schrikken er nu nog van dat
dit tot de mogelijkheden behoort maar het
zou best kunnen zijn dat over een halve
eeuw het heel gewoon is en dat niemand
er meer van wakker ligt.
Het gekloonde schaap Dolly

beschermwaardigheid van een embryo
laag vinden. Althans dat blijkt uit de
adviezen van de gezondheidsraad om toch
te experimenteren met embryo’s.
Het is en blijft een feit dat de mens telkens
op zoek blijft naar verbetering van de
schepping. Het klonen valt ook in deze
categorie. De wetenschapper zoekt naar
geneeswijzen om ernstige en onbehandelbare ziekten te kunnen genezen. Maar
daarmee krijgt hij ook een sleutel in de
hand om andere zaken mee te kunnen
bewerkstelligen. En dat is bijvoorbeeld de
verbetering van het menselijk ras. Door
bij het klonen de juiste eigenschappen in te
bouwen zal er een beïnvloeding mogelijk
zijn van de mens in de zin dat slechte
zaken eruit worden gehaald. Men zou
mensen kunnen maken die intelligenter
zijn, die een grotere schoonheid bezitten
en gaver zijn.
Natuurlijk willen we graag dat we ziekten zouden kunnen genezen die niet met
de huidige middelen aangepakt kunnen
worden. Maar moeten we dat willen tegen
elke prijs?
Ideaalbeeld
De grote vraag blijft of het doel alle middelen heiligt. Mogen we embryo’s gaan
kweken om daarmee anderen te genezen?
Is een embryo niet een in potentie levend
individu en mogen we daarmee doen wat
we willen? Is leven niet altijd geschapen
leven en zitten we dan niet op het terrein
van de Schepper waar we eigenlijk geen
toegang hebben? Met andere woorden:
overschreeuwen we onszelf niet?
Seksualiteit
Er is nog een ander probleem. Meer en
meer halen we seksualiteit en voortplanting uit elkaar. Het klonen kan een
manier van voortplanten worden. Aan
een wetenschapper op dit terrein werd

Sekte
De mens zoekt steeds verder naar het volmaakte en wil in wezen als God zijn. De
Raëliaanse beweging, een sekte in Zwitserland, ziet zelfs in het klonen het eeuwigheidsideaal verwezenlijkt. Immers met
klonen laat je iemand altijd doorleven.
Men denkt dat men dus zelf het eeuwige
leven in de hand krijgt.
Klonen van mensen is een doorbraak
maar of het ons heil zal brengen dat is nog
maar de vraag. Het zou aanbeveling verdienen om over grenzen te gaan praten.
We zullen toch met elkaar moeten afbakenen wat nog tot de competentie van de
mens behoort en waar hij zijn grenzen
gaat overschrijden. Want het is en blijft
zeker dat we te maken houden met grenzen.
Het kabinet Balkenende beloofde bij haar
aantreden dat men een maatschappelijke
discussie wilde wijden aan wat wel en niet
meer mag. Daar is tot nu toe nog niets
van gekomen. Er is opnieuw een te sterke
nadruk op de economie. Alles lijkt te
draaien om het geld. Toch mogen we vanuit de christelijke politiek verwachten dat
ook de ethische zaken zoals die bij nieuwe
ontwikkelingen telkens van belang zijn
een sterke aandacht behoeven. En er staan
enorm veel nieuwe zaken op het terrein
van de genetica en de voortplanting op
stapel. Het wordt hoog tijd dat daar uitgebreid over wordt gesproken.
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Teveel seks
‘Er is nog een ander probleem. Meer
en meer halen we seksualiteit en
voortplanting uit elkaar’, die regel uit het
artikel van Post bleef bij me haken toen
ik stuitte op het volgende, treffende,
fragment dat ik aantrof in Woord en
Dienst van 5 juni 2004 (op hun beurt
plukten ze het uit weer een ander blad
en gaven het bovenstaande titel). Ene
Liesbeth Wytzes schrijft:
In de klas van mijn dochter zitten meisjes
die alleen nog maar strings dragen, die
fijne, grote, witte onderbroek is passé.

Kinderlichamen in een sexy onderbroekje,
blote buikjes erboven, heel korte rokjes en
schoenen met hakken, dat waren vroeger
verkleedkleren voor een regenachtige
zondag. Veel van die meisjes zijn dol op
Britney Spears die, elke clip toont het aan,
in strak latex of weinig zwart leer, haar
onschuld echt allang kwijt is. Dan zingen
die lieve kindertjes haar hits na, zinnetjes
vol met seksuele insinuaties en dubbele
bodems. Of soms gewoon direct en duidelijk
(‘Oops, I did it again!’). Zijn popsterretjes
als Spears, Christina Aguilera en Pink
echt goede rolmodellen voor zulke kleine

kinderen? Het gaat in elk geval nooit over
mooie boeken lezen. De leeftijd waarop
kinderen voor het eerst aan seks doen, daalt
gestaag. Ze doen het dus ook steeds vaker
en met steeds meer verschillende partners
voordat ze zich uiteindelijk settelen - als ze
dat nog kunnen! We geven ze om de een of
andere reden steeds de boodschap dat het
volstrekt normaal is om vaak lekker seks te
hebben en je lichaam zo aantrekkelijk en
sensueel mogelijk te presenteren.

Verschenen: Heinrich Bullinger
1504 - 1575
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 wenselijk 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 protestanten 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 16e eeuw iets had, wordt ook duidelijk 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
16e-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.”

