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Zo is dan wie in Christus is een
nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.
					
		
(2 Korintiërs 5:17)
‘Ik weet van een mens in Christus….’ Zo begint Paulus een eind
verderop in deze brief iets te vertellen (hoofdstuk 12:2). Het gaat over
iets wat hijzelf heeft meegemaakt.
Die ‘mens in Christus’, dat is hij.
Hij is een van de velen. Elk mens
die niet alleen christen heet, maar
het ook werkelijk is, is een mens-inChristus. Zo’n mens heeft dus een
persoonlijke relatie met Christus.
Een relatie die hij zelf niet is aangegaan. Het is van Christus uitgegaan.
En als je mens-in-Christus bent, dan
ben je een nieuwe schepping, zegt
Paulus. Dan heeft er een wonder
plaatsgevonden, dat vergelijkbaar
is met wat er beschreven staat in
Genesis 1. Je bent echt een ander
mens geworden. Her-schapen. Herboren.

Het nieuwe ‘zijn’
Wat is dan dat ‘nieuwe’ bij die mensin-Christus? We denken dan al gauw

Een mens-inChristus
aan wat die mens anders gaat doen. En
aan de andere houding die hij gaat aannemen. En zeker, wie een nieuwe schepping geworden is, gaat voortaan anders
leven. Daar is de Bijbel heel duidelijk in.
Maar Paulus heeft het hier niet over wat

Schriftlicht H. Geertsma

je doet, maar over wat je bent. En wij
moeten niet al te snel van ‘zijn’ naar
‘doen’ willen gaan. Daar hebben we
nogal eens een handje van.
Wat is dan dat nieuwe dat we ‘zijn’?
Je blijft in zekere zin dezelfde persoon. Zoals je geboren bent. Na je
wedergeboorte even herkenbaar als
daarvoor. Dezelfde karaktertrekken,
dezelfde capaciteiten, dezelfde sterke en
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zwakke kanten…. Wat is dan dat
nieuwe?
Toen ik het een en ander nalas over
deze woorden van Paulus, ontdekte ik
dat de Joodse rabbijnen die uitdrukking
‘nieuwe schepping’ ook kenden. Zij
bedoelden er mensen mee, die zich
bekeerd hebben tot God en die vergeving voor hun zonden hebben gekregen.
Wanneer ben je een nieuwe schepping?
Als God je zonden heeft vergeven.
Als ik het goed zie, gebruikt Paulus
die uitdrukking hier op dezelfde manier.
Waar heeft hij het over in dit gedeelte
van zijn brief? Over verzoening. Het
gaat hem erom dat je een goede verhouding met de Here moet hebben. Hij laat
zelfs een indringende oproep horen: ‘In
de naam van Christus vragen wij u: laat
u met God verzoenen.’ Keer Hem niet
de rug toe. Als je in de fout gegaan
bent, doe dan niet alsof er niets aan de
hand is. En ga er niet mee door. Ga
terug naar God. Zoek bij Hem vergeving. Laat je weer in zijn armen sluiten.
Dit hele gedeelte van Paulus’ brief
(vanaf vers 11) staat onder de spanning
van vers 10. Daar gaat het over de rechterstoel van God. Straks komt de Here
Jezus terug om te oordelen. Dat oordeel
moet je serieus nemen. ‘Wij weten hoezeer de Here te vrezen is’, zegt Paulus.
Dat is uiteraard geen bangmakerij.
Mensen zijn vaak bang gemaakt voor
God. Daar doet Paulus echt niet aan
mee. Maar je moet God wel serieus
nemen. Je moet niet doen alsof het Hem
niet uitmaakt hoe je leeft. Zo’n God zou
ik trouwens ook niet graag willen: een
God die het werkelijk niets kan schelen
hoe ik leef. Ik zou weinig respect hebben voor een Vader die alles maar over
zijn kant laat gaan. Zo’n Vader neemt je
niet echt serieus, denk ik dan.
God neemt ons wel serieus. Hij is
niet een God die alleen maar aaien over
de bol geeft en zegt: geeft niet hoor, je
komt toch wel in de hemel.
Maar Hij wil ons wel graag in de
hemel hebben. Daarom steekt Hij zijn
hand naar ons uit. En Hij roept ons
naar Zich toe: kom weer bij Me, als je
in de fout bent gegaan. Kom bij Me, als
je nog altijd met je rug naar Me toeleeft.
Kom bij Me, als je al jaren in de kerk
zit, maar je hebt nog nooit echt je hart
aan Mij gegeven. Ik wil het graag goed
hebben tussen jou en Mij.
En als je dan komt, dan ga je als
vanzelf voor Hem op de knieën, maar
dan richt Hij je ook weer op. En dan
ben je een nieuwe schepping. Een mens
die een nieuw begin mag maken.

Vrij en thuis
Het is alweer een aantal maanden
geleden dat Arjan Erkel vrijgelaten werd.
Twintig maanden lang was hij gegijzeld
geweest. Hij kwam vrij op Pasen. En
toen zei hij: ‘Ik dank de Heer, dat Hij
mij weer tot leven heeft gebracht.’ Met
die woorden legde hij een link met het
feest dat we die zondag zouden vieren.
Het voelde voor Arjan alsof hij dood
geweest was. En alsof hij weer een
nieuw leven mocht beginnen.
Wat was dat nieuwe dan voor hem?
Dan denk je natuurlijk aan begrippen
als ‘vrij zijn’ en ‘thuiskomen’. Daarin
voelde hij zich een ander mens geworden: hij was vrij, hij was weer thuis.
En dat mag ook voor ons het nieuwe
leven zijn: vrij zijn en thuis komen. Je
blijft niet gevangen zitten in een verkeerde levenshouding, je laat je verlossen
door Christus, en je mag thuis zijn bij je
hemelse Vader. En er is vergeving voor
alles wat je verkeerd hebt gedaan.
Ik denk ook aan de gelijkenis van de
verloren zoon. Die jongen had een tijdlang alleen maar voor zichzelf geleefd.
Totdat hij tot inkeer kwam. Toen kwam
hij weer thuis bij zijn vader. En daarmee
was hij een ander mens geworden, een
nieuwe schepping. Zijn vader zei het
ook: ‘Mijn zoon hier was dood en hij is
weer levend geworden.’
Wat was het nieuwe bij die jongen?
Dat hij zich voortaan anders ging gedragen? Dat zou hij zeker doen! Reken
maar dat hij zich voortaan het vuur uit
de sloffen zou lopen voor zijn vader!
Maar dat was niet de reden waarom die
vader zei: mijn zoon is weer levend
geworden. Die jongen was levend
geworden doordat hij weer thuisgekomen was en door zijn vader in de armen
gesloten kon worden. Waarna er over
schuld niet meer gepraat werd: er werd
alleen maar feest gevierd!

Een ander mens - voor
God
Als Paulus zegt dat je een nieuwe
schepping bent, dan betekent dat vooral
dat je voor God een ander mens bent
geworden. Een mens die zijn schuld niet
met zich mee hoeft te blijven dragen.
Een mens die door zijn Vader welkom
wordt geheten en die niet bang hoeft te
zijn voor zijn oordeel. Je mag vrij zijn en
je mag thuis zijn.
‘Het oude is voorbijgegaan; zie, het
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nieuwe is gekomen!’ Het oude, dat is
het leven van de verloren zoon, voordat
hij thuis kwam. Het zijn je oude
gewoonten en je oude zonden waarin je
misschien een hele tijd vastgezeten hebt.
Waarin we van nature allemaal vastzitten. Het oude, dat is een leven zonder
genade. Een leven waarbij de toorn van
God als een donkere onweerswolk boven
je leven hangt. Dat is voorbij als je in
Christus bent. ‘Zie’, zegt Paulus - dat
zegt hij niet zo vaak, maar dit is dan
ook heel bijzonder: ‘het nieuwe is gekomen’: je bent een begenadigd mens. En
je mag na elke zonde (en met elk
berouw daarover!) weer opnieuw beginnen.
Wat voor mens ben je voor God? Je
blijft dezelfde mens, maar je staat wel in
het licht. En we weten hoe dat gaat als
de zon schijnt: als je dan om je heen
kijkt, ziet de natuur er heel anders uit
dan bij een druilerige regen. Het is hetzelfde weiland. Het zijn dezelfde bomen
en bloemen, en toch ziet het eruit als
een nieuwe schepping. Als wij in het
licht van God komen te staan, zien we
eruit als nieuw. Zo kijkt God dan tegen
ons aan.
Dat geldt dus ook als je zo depressief
bent, dat je hele geloofsleven overhoop
ligt. Als het zo donker is van binnen,
dat het absoluut niet voelt als een
nieuwe schepping. Dan ben je voor God
toch een mens die in het licht staat.
En elke keer als we toch weer falen,
en als we ons toch weer druk gemaakt
hebben over dingen waarvan we achteraf moeten zeggen: was dat nou de
moeite waard?, dan mogen we weer naar
God terug. En dan schamen wij ons nog
voor onze stommiteiten, maar dan zegt
Hij al: jij bent voor Mij niet die jongen
van die stommiteiten, jij bent voor Mij
niet dat meisje dat weer te ver is gegaan;
jij bent voor Mij een kind dat Ik in mijn
armen wil sluiten.

Een ander mens - voor
je medechristenen
Zo’n mens ben je dan dus voor God.
En wat voor mens ben je dan voor je
medechristenen?
Hoe zien wij elkaar? Hoe zie ik die
broeder die twee rijen voor mij in de
kerkbank zit? Of die zuster een eindje
verderop bij mij in de straat? Het verband waarin deze woorden van Paulus
staan, geeft aanleiding ook dat soort
vragen te stellen.
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Ik schreef hierboven: het gaat in dit
bijbelgedeelte over hoe God tegen je
aankijkt. Maar door heel dit gedeelte
heen zit ook de vraag: hoe kijken mensen
tegen je aan? Dat speelde heel sterk daar
in Korinte. Er waren daar gemeenteleden die heel snel konden zijn met hun
oordeel over een ander. En heel onzuiver.
Paulus zelf heeft het geweten. Ze
hebben hem heel sterk beoordeeld naar
menselijke maatstaven. Hij was niet zo’n
goed redenaar. Net een marktkoopman
die niet in staat is zijn waren goed aan
de man te brengen. Er waren er wel die
het beter deden. Die brachten wel een
andere boodschap, maar dat was blijkbaar niet zo belangrijk. Ze wisten hen te
boeien, en daar ging het om. Dat is dus
een puur menselijk oordeel: je wordt
afgemeten naar hoe je het weet te brengen. En niet naar wat je zegt.
Als we wat verder bladeren in deze
brief en we lezen hoofdstuk 10, dan
krijgen we nog wat beter in beeld hoe ze
tegen Paulus aankeken. In vers 1 lezen
we over een man die in zijn persoonlijke
omgang met de mensen schuchter is,
maar die op een afstand een groot
woord heeft. En vers 10: zijn brieven
zijn gewichtig en krachtig, maar zijn
persoonlijke verschijning is zwak en zijn
spreken betekent niets. Dus: in zijn brieven kan hij wel uitpakken; want dan zitie ver weg en dan spreekt toch niemand
hem tegen. Maar als hij bij je op bezoek
komt, dan durft hij niet zoveel te zeggen.
Zo praatten ze over hem. Daarmee
deden ze alsof het bij Paulus voornamelijk om hemzelf draaide. Als hij bij hen
was, dan was hij bang voor zijn hachje.
Daarom zei hij dan maar niet zoveel.
Stel je voor dat hij een conflict met hen
zou krijgen. En op een afstand aaide hij
zichzelf dan met de gedachte dat hij
toch echt wel wat durfde….
Maar daarmee namen ze Paulus niet
serieus in zijn intenties. Ze deden alsof
hij puur menselijk bezig was. ‘Ze zijn
van mening dat wij naar het vlees leven’,
zegt Paulus (10:2). Als je naar het vlees
leeft, maakt het je niet uit wat God van
je vraagt, dan laat je je niet leiden door
Christus. Terwijl Paulus juist gedreven
werd door Christus. Hij was immers een
nieuwe schepping? ‘De liefde van Christus dringt ons’ (5:14). Dat Christus
gekomen is om mensen vrij te maken en
thuis te brengen, dat was zijn ‘drive’. En
God wist dat. ‘Voor God is ons bedoelen openbaar’ (5:11).
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Hoe beoordelen we
elkaar?
Ja, en dan kon het best zijn dat Paulus wel eens wat te schuchter was. Te
voorzichtig. En dat hij op een afstand
ook wel eens iets te fel was. Maar als je
hem daarnaar beoordeelde, deed je hem
geen recht. Want als hij stevig uitpakte
in zijn brieven, dan deed hij dat voor de
Here. Hij wilde zo graag dat God
geëerd werd in de gemeente. En als hij
in persoonlijke gesprekken voorzichtig
was, dan was dat uit liefde voor hen: hij
wilde niet op zo’n manier spreken dat
hij hen afstootte. Hij wilde hen alleen
maar voor Christus winnen.
Dus: hoe beoordeel je Paulus? En
hoe beoordelen wij elkaar? Waar letten
we op als we naar onze broeders en zusters kijken? Wat voor maatstaven leggen
we dan aan?
Paulus geeft het goede voorbeeld: wij
kennen voortaan niemand naar het
vlees, zegt hij in vers 16. Hij beoordeelt
de mensen niet zoals ze hem beoordelen.
Hij legt geen menselijke maatstaven aan.
En dat zegt hij zonder een sprankje
hoogmoed. Want hij weet heel goed dat
hij het vroeger wel gedaan heeft. Hij
heeft zelfs Christus naar menselijke
maatstaven beoordeeld. Hij zag Christus
alleen maar als mens, en dan ook nog
als een slecht mens, een sekteleider, een
man die het volk van de rechte paden af
haalde. En hij heeft zijn uiterste best
gedaan de invloed van die Jezus te breken. Maar dat is nu over. Jezus is voor
Hem een ander mens geworden. Hij
heeft Hem leren zien als de Zoon van
God en als de Verlosser van de wereld.
En dan ga je mensen die bij Christus
horen, ook anders beoordelen. Je ziet ze
niet meer op zichzelf. Je ziet de zon van
God over hun leven schijnen. En dan
ziet dat schepsel dat jouw broeder is, er
ineens heel anders uit. Hij ziet eruit als
een nieuwe schepping!
Hoe kennen wij elkaar? De vraag is
dus niet allereerst: wat weten wij allemaal van elkaar? Er zijn heel wat broeders en zusters van wie wij het een en
ander weten. We kennen hun achtergrond. We weten van mensen die een
verleden hebben. We kennen mensen
die gescheiden zijn. We kennen een
broeder die homofiel is. We weten van
mensen die niet zo’n hoog IQ hebben.
We weten van allerlei mensen dat ze
anders zijn dan wat wij normaal vinden.
Maar dan zegt de Here: hoe kijk je
nu tegen die mensen aan? Wat voor

mensen zijn het voor jou? Ik ken ze als
een nieuwe schepping. Jij ook? Ik zie ze
als mensen van wie Ik kan houden. Jij
ook? Ze staan naast elkaar in mijn licht:
die gescheiden zuster, die homofiele
broeder, die jongen die wat apart is, dat
meisje dat altijd wat achteraan komt….
Allemaal nieuwe scheppingen. Vooropgesteld dat het echte christenen zijn
natuurlijk. Maar soms moet je ze juist
wat beter leren kennen om te zien dat ze
echte christenen zijn.
Wij oordelen soms zo oppervlakkig.
Dan plakken we etiketjes, zetten mensen in een bepaalde hoek, en dan is de
een overgeestelijk en de ander is veel te
weinig geestelijk…. Maar als je eens
onder vier ogen gaat praten, dan is er
soms zomaar het feest van de herkenning: het is toch een oprechte christen.
Dan kun je hem als een nieuwe schepping zien.
En als je die ander als een nieuwe
schepping ziet, dan kijk je hem ook niet
aan op zijn zonden en gebreken. Want
God doet dat ook niet. Dan kijk je hem
ook niet aan op zijn verleden, als er in
dat verleden dingen fout zijn gegaan.
Wat telt, dat is het heden. Een zondaar
die vergeving heeft gekregen

Kijken met de ogen
van God
Wij moeten leren kijken met de ogen
van God. Dat is best moeilijk. We laten
ons zo makkelijk leiden door sympathieën en antipathieën. En door wat we
van iemand weten, of menen te weten.
Maar als we dan beseffen hoe God
naar ons kijkt…. Waar zou Hij ons niet
op aan kunnen kijken? Maar Hij ziet
een nieuwe schepping in ons. Een kind
om in zijn armen te sluiten. Zouden wij
dan niet zo naar broeder Jan willen kijken? En naar zuster Marie?
We mogen elkaar in de lichtkring
van de Here zien staan. Daar kunnen
we samen voor danken.
En ons gezamenlijke gebed wordt
dan dat we steeds meer als mensen-inChristus voor de dag komen. Als ‘lichtmensen’. Herkenbaar voor onze buren
en collega’s als een nieuwe schepping.
Want de bedoeling van Goede Vrijdag en Pasen is dat ‘zij die leven, niet
langer voor zichzelf zouden leven, maar
voor Hem die voor hen gestorven is en
opgewekt’ (vers 15).
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Kampen in de
kerken
Deze kroniek verschijnt eind september. In die tijd valt elk jaar de
Schooldag van de Theologische
Universiteit in Kampen. Dit jaar
staat die dag in het teken van een
jubileum. De universiteit, opgericht
in 1854, bestaat 150 jaar. Aan de
duizenden die elk jaar de Schooldag
bezoeken, is te zien dat deze universiteit midden in de kerken staat.
Ze is van de kerken. Als predikantsopleiding werkt ze voor de kerken.
Zo staat Kampen in de kerken, al
150 jaar. Daar mogen we dankbaar
en verwonderd bij stilstaan. Andere
zaken waar deze Kroniek op in zou
willen gaan, laat ik daarom rusten,
om iets van Kampen in de kerken te
laten zien.
De eerste docenten

Van dominee tot
dominee
De predikantsopleiding in Kampen
werd in 1854 opgericht, om precies te
zijn op 6 december. De opleiding werd
begonnen uit praktische noodzaak die
een diepe principiële wortel heeft. Het
jaartal 1854 brengt ons in de kerken
zoals die na de Afscheiding van 1834
bestonden. Er gingen zeven predikanten
met de Afscheiding mee, terwijl er tegen
het eind van 1836 ongeveer 128 afgescheiden gemeenten waren ontstaan
(H. Algra, Het wonder van de negentiende eeuw, p. 120). Met die verhouding kwam al snel de vraag op waar
deze kerken hun predikanten vandaan
moesten halen. Er waren wel de zgn.
‘oefenaars’, broeders zonder opleiding,
die gaven hadden om het Woord van
God aan de gemeente te verkondigen.
Maar dit kon niet in het predikantentekort voorzien. Ook werd er verschillend
over gedacht of het ‘oefenen’ wel een
goede vorm was. Er bleef weinig anders
over dan dat de afgescheiden predikanten zelf predikanten gingen opleiden.
Zo begon Hendrik de Cock al in
1835 in Dwingeloo met het opleiden

van broeders naar artikel 8 KO. Later
kreeg hij opdracht van de provinciale
synoden van Groningen en Drenthe om
theologisch onderwijs te geven. Na zijn
overlijden nam ds. W.A. Kok in Ruinerwold die taak voor Drenthe over. In
Gelderland leidde ds. A. Brummelkamp
studenten op in Hattem en vanaf 1842
in Arnhem. In Overijssel, in Ommen,
gaf ds. A.C. van Raalte les, totdat hij in
1844 naar Arnhem ging en zijn kracht
met die van Brummelkamp bundelde.
In Zuid-Holland had ds. P.M. Dijksterhuis van Dordrecht een paar leerlingen
en na zijn vertrek begon ds. F.A. Kok in
1849 een school in Schoonhoven. Zo is
het al voor 1854 begonnen: dominees
gingen dominees opleiden omdat de kerken predikanten nodig hadden.
Deze praktische aanleiding heeft,
zoals gezegd, een principiële wortel. De
kerk is geroepen om het Evangelie te
verkondigen (Mat. 28:19). De apostel
Paulus, die in deze verkondiging zijn
levenstaak had, draagt tegen het einde
van zijn leven zijn leerling Timoteüs op:
‘Wat gij van mij gehoord hebt onder

Kroniek J.W. van der Jagt

vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen
zijn om ook anderen te onderrichten’
(2 Tim. 2:2). Het Evangelie moet verkondigd worden. Daarom moet de kerk
zorgen dat er vertrouwde mensen zijn
die dat kunnen, bekwaam om anderen
te onderwijzen. Voor die bekwaamheid
is opleiding nodig. Zo hebben de kerken
van de Afscheiding hun taak verstaan.
In deze taak zijn de kerken ook
gegroeid. Gaandeweg werd duidelijk dat
het bestaan van al die kleine opleidinkjes nadelen had. Er was verschil in
kwaliteit en niveau. Wonderlijk was ook
dat een student die bij de ene docent
niet toegelaten werd, bij de andere wel
terecht kon. Er waren in de afgescheiden
kerken meningsverschillen over tal van
zaken. Er is wel gesproken over de ‘crisis
van de jeugd’. Een gedeelde opleiding
deed daaraan geen goed, maar bevorderde een richtingenstrijd. De overtuiging groeide dat de verschillende opleidingen moesten worden samengevoegd
tot één theologische school. Die werd in
1854 opgericht met Kampen als plaats
van vestiging en met als eerste docenten
Simon van Velzen, Tamme Foppes de
Haan, Anthony Brummelkamp en
Helenius de Cock. Ook weer: vier pre-
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dikanten die de taak kregen om nieuwe
predikanten op te leiden.
De kerken hebben deze taak ook in
hun kerkorde erkend. Zij ‘onderhouden
een theologische universiteit voor de
opleiding tot de dienst des Woords’, zegt
artikel 18. Hetzelfde artikel spreekt over
‘predikanten die afgezonderd zijn voor
de opleiding tot de dienst des Woords’.
Nog steeds laten de kerken hun dominees door dominees opleiden.
Na de vereniging met de kerken van
de Doleantie in 1892 werd het bestaansrecht van Kampen sterk bestreden, m.n.
van de kant van de Vrije Universiteit. In
die tijd, in 1906, hield ds. J. Kok een
schooldagtoespraak met een titel
die de verhouding van Kampen
en de kerken goed typeert: ‘De
Opleiding tot den dienst des
Woords: voor de kerk door de
kerk.’ Zo staat Kampen in de kerken. En niet alleen in de kerken.
‘Voor de kerk door de kerk’
bedoelt niet de opleiding op te
sluiten binnen de muren van de
kerk. De kerk staat immers in de
wereld. Zij heeft een woord voor
de wereld. Zo staat de opleiding
in de kerken: ze is van de kerken.
Ze wordt gedragen door de kerken. Ze doet haar werk voor de
kerken, opdat deze haar taak in
de wereld kunnen volbrengen.

Wetenschappelijk
De kerken onderhouden een universiteit als predikantsopleiding. Ze willen
een opleiding op wetenschappelijk
niveau. Ik kan niet beoordelen of het
onderwijs al die 150 jaar ook wetenschappelijk is geweest. Van de vier eerste
docenten hadden drie een wetenschappelijke opleiding aan de Leidse universiteit gehad. Van oudsher is de vorming
tot predikant een wetenschappelijke
opleiding. Zo begon Calvijn in 1559 zijn
Académie in Genève en de universiteit
in Leiden is door Willem van Oranje
aan de stad geschonken met het oog op
de opleiding van predikant.
Het wetenschappelijke karakter van
Kampen is niet onomstreden. Tegenstanders van Kampen stelden dat wetenschap hoorde bij een universiteit, zoals
de VU. Kampen was in hun ogen niet
meer dan een opleidingsseminarie. Vandaag zou je zeggen dat Kampen een
beroepsopleiding was, op z’n best een
veredelde HBO, maar geen instelling
voor wetenschappelijk onderwijs en
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onderzoek. Vanuit die gedachte is ook
lange tijd aan Kampen de mogelijkheid
onthouden dat men er kon promoveren
tot doctor in de theologie.
Terecht hebben de kerken deze zienswijze niet geaccepteerd. Na de Vrijmaking is dan ook het promotierecht van
de universiteit erkend. De kerken willen
een wetenschappelijke opleiding. Ze
kunnen niet met minder toe.
Met deze laatste opmerking bedoel
ik niet dat alleen een predikant met
wetenschappelijke vorming het Evangelie kan verkondigen. De kerken hebben
voor broeders met bijzondere gaven de

Huis van Helenius de Cock in Kampen

mogelijkheid om predikant te worden,
geregeld in artikel 8 van de kerkorde.
En al was de figuur van de oefenaar in
de afgescheiden kerken omstreden, wel
hebben zij met hun gaven de kerken
gebouwd. Toch hebben de kerken een
wetenschappelijke predikantsopleiding
nodig. De strijd tussen waarheid en
dwaling wordt ook met wapens van de
wetenschap gevoerd. De geest van de
dwaling bedient zich daarvan. Zij die de
taak hebben de zuivere leer te verdedigen tegen ketterijen en dwalingen (volgens art. 18 KO de taak van de hoogleraren in de theologie), moeten daarom
ook wetenschappelijk hun mannetje
staan. En wil de kerk kunnen ‘spreken
met de vijand in de poort’ (Ps. 127),
dan moet ze ook haar predikanten
goede wapens aanreiken. Doet ze dat
niet, de wetenschappelijke bestrijding
van het Evangelie gaat wel door en klopt
aan de deur van de kerk. Wanneer de
kerk haar niet wetenschappelijk kan
weerleggen, zal ze op den duur onder
het juk van onschriftuurlijke wetenschap doorgaan.
Vandaag hebben predikanten meer
nog dan vroeger een wetenschappelijke

vorming nodig. Vergeleken met de
begintijd van de universiteit is het
gemiddelde opleidingsniveau in de kerken sterk gestegen. Wie dan in de kerken bekwaam moet zijn om leiding te
geven door prediking en ander predikantswerk, heeft een vorming nodig
waardoor hij zich ook op een hoog
opleidingsniveau bewegen kan.
De geschiedenis van de universiteit
laat ook zien dat wetenschappelijke
arbeid van grote betekenis is voor de
opbouw van de kerken.

Dogmatiek
De betekenis van wetenschappelijke theologie voor de kerken is
te zien bij de dominee van Franeker, die professor in Kampen
werd: H. Bavinck. Twintig jaar
doceerde hij dogmatiek in Kampen, voordat hij in 1902 naar de
VU in Amsterdam vertrok. Hij
verliet Kampen teleurgesteld,
omdat de kerken de twee predikantsopleidingen niet wilden
samenvoegen, waar hij zelf een
voorstander van was. In zijn
Kamper periode schreef hij zijn
grote vierdelige Gereformeerde
Dogmatiek. Dat was bepaald
geen eendagsvlieg! Na de eerste
druk volgde al spoedig een tweede. Acht
jaar na Bavincks overlijden verscheen
een vierde druk. Zelfs tegen het einde
van de vorige eeuw werden zijn vier
delen nog opnieuw in twee banden uitgegeven. Het is, kortom, een standaardwerk van wetenschappelijk formaat.
Theologen van andere signatuur konden
om deze gedegen uiteenzetting van de
gereformeerde dogmatiek niet heen.
Veel predikanten zijn er dogmatisch
door gevormd. Dat werkte door in de
prediking. Ook gemeenteleden die niet
wetenschappelijk geschoold waren, hebben er hun winst mee gedaan. Bavinck
gaf er namelijk zelf in 1907 een populaire samenvatting van onder de titel
M agnalia Dei. In zijn woord vooraf
schreef hij: ‘Bij de samenstelling van dit
werk heb ik mij de gewone leden der
gemeente voor ogen gesteld, die door
middel der catechisatie voor de toelating
tot het heilig avondmaal zich voorbereiden of ook daarna in de kennis der
waarheid belang blijven stellen. En
onder hen heb ik weer bij voorkeur
gedacht aan al die jonge mannen en
vrouwen, die dikwerf reeds op vrij jeugdigen leeftijd in werkplaats of fabriek, in
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winkel of kantoor, in scholen van meer
uitgebreid of middelbaar of gymnasiaal
onderwijs opgeleid worden tot hun toekomstig beroep en daar menigmaal in
kennis komen met de veelvuldige
bestrijding waaraan de Christelijke religie in den tegenwoordigen tijd is blootgesteld.’ En in 1913 werkte Bavinck dit
werk weer om tot een H andleiding bij
het onderwijs in den Christelijken
Godsdienst. Zo zie je hoog gekwalificeerd wetenschappelijk werk zijn weg
vinden naar de kerken in theologie, prediking, voorlichting en onderwijs.
Een andere predikant die de taak
kreeg om dominees op te leiden, was
K. Schilder. Over de betekenis van zijn
wetenschappelijk werk voor de kerken
hoef ik nauwelijks iets te zeggen. Hij
schreef geen afgerond standaardwerk op
zijn vakgebied. Maar via zijn leerlingen,
zijn publicaties en zijn kerkelijke journalistiek is zijn wetenschappelijke bezinning de kerken ingegaan. We hoeven
dan alleen maar te denken aan onderwerpen als algemene genade, het verbond, de paradijsopdracht, de hemel, de
hel, de kerk en zoveel meer. Hij heeft de
kerken o.m. kritisch gemaakt op de traditie van A. Kuyper en weerbaar tegen
de vloedgolf van K. Barth.

Nieuwe Testament
Bij zijn dogmatisch werk kon hij de
vruchten plukken van de wetenschappelijke deskundigheid die S. Greijdanus
had op het terrein van het Nieuwe Testament. Te denken is aan zijn wetenschappelijke commentaren op de nieuwtestamentische bijbelboeken. Bij Greijdanus zie je hetzelfde als bij Bavinck:
het wetenschappelijke werk wordt
geflankeerd door populaire publicaties
die voor niet-theologen toegankelijk
zijn. Zo schreef Greijdanus meerdere
deeltjes in de bekende reeks ‘Korte Verklaring der Heilige Schrift’. Hij deed
zijn wetenschappelijk werk vanuit de
hartelijke overtuiging dat de heilige
Schrift het geschreven Woord van God
is dat ons Christus als Heiland openbaart. Zijn werk is van grote betekenis
geweest, doordat hij ‘met een minutieuze en vaak uitputtende rationele argumentatie de gesuggereerde dwingende
onontkoombaarheid van bijbelkritische
standpunten die waren geërfd van de
negentiende eeuw, heeft ontzenuwd. Zo
heeft hij in de twintigste eeuw de weg
opengehouden voor een bijbelweten-

schap die met vertrouwen de Schriften
wil uitleggen. Hij heeft ook ruim baan
gegeven aan de verdere ontwikkeling
van het eigen Christusgelovig onderzoek
naar de gang van zaken in de eerste eeuwen.’ Zo typeert J. van Bruggen (In: G.
Harinck e.a., Leven en werk van prof.
dr. Seakle Greijdanus, p. 61-71, citaat
p. 71) zijn vroegere voorganger in Kampen. En laten we er maar direct aan toevoegen dat Van Bruggen zelf in dat
spoor is verder gegaan. Hij heeft op zijn
beurt nieuwtestamentische wetenschap
bedreven met het gezicht naar de kerken
toe. Waren de commentaren van Greijdanus voor niet-theologen niet toegankelijk, die van Van Bruggen zie je ook
bij ‘gewone’ gemeenteleden in de kast
staan. En hij heeft zijn leerlingen
gevormd, zodat die de fakkel weer kunnen overdragen. Wetenschap in het
belang van de kerken.

Andere vakken
Het gaat me er niet om van alle vakken te laten laat zien dat ze van betekenis voor de kerken zijn. Ik zou dan ook
moeten wijzen op de leerstoel ethiek,
met J. Douma als eerste hoogleraar. Terwijl in de samenleving de secularisatie
zich al meer uitte in de verloedering van
het leven, maakten de kerken mankracht vrij voor de wetenschappelijke
bezinning op de ethiek. Of de kerken
daar ook de vruchten van hebben
geplukt! Naast de uitstraling van zijn
onderwijs via de prediking en bijdragen
in de kerkelijke pers hoeven we alleen

maar te denken aan zijn vijftien delen
‘Ethische Bezinning’, waarin hij voorlicht over tal van zaken die de leefstijl
van de kerk midden in de wereld raken.
We zouden J. Kamphuis kunnen
noemen, zijn redes o.m. over de volkskerk, de kerkelijke besluitvaardigheid of
Groen van Prinsterer. Ook zijn publicaties in de kerkelijke journalistiek. Zo
heeft C. Trimp de kerken gediend doordat hij in zijn eerste wetenschappelijke
rede leerde dat God volmacht heeft
gegeven tot bediening van de verzoening. En in zijn afscheidsrede voerde hij
een krachtig pleidooi om het leerambt
niet te verspelen. Tussen dat begin en
het einde van zijn actieve dienst is te
wijzen op zijn voorlichting over o.a. de
verhouding van ambt en sociale hulpverlening, de heilshistorische prediking, de
kerk, over de ‘klank en weerklank’: de
verhouding tussen Gods Woord en de
luisterende mens. En niet te vergeten:
J.P. Lettinga. Geen theoloog, maar wel
de man die generaties studenten het
Oude Testament leerde lezen in het
Hebreeuws, opdat ze kunnen preken.
Laatst nog werd zijn grammatica in het
Nieuw Israëlitisch Weekblad (april
2004) om z’n deugdelijkheid door
Tamarah Benima geprezen. En zou een
vrij nieuw vak als gemeenteopbouw, dat
M. te Velde geeft, niet van betekenis
voor de kerken zijn?
Zo is er zoveel. Mijn opsomming is
lang niet compleet. Deze voorbeelden
laten wel zien dat een wetenschappelijke
predikantsopleiding belangrijk is voor
de kerken en haar taak in de wereld.
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Kritiek in Kampen
Kampen in de kerken betekent ook
kritiek. H. Bavinck hield in 1888 als
rector van de opleiding in Kampen een
rede over De K atholiciteit van Christendom en kerk. Aan zijn vriend
Snouck Hurgronje schreef hij dat hij die
bedoelde ‘als eenige medicijn voor de
separatistische en sectarische neigingen
die soms in onze kerk zich vertonen. Er
is zooveel enghartigheid, zooveel
bekrompenheid onder ons en ’t ergste is
dat dat voor vroomheid geldt.’ Kritiek
dus op wat hij als misstand in de kerken
zag.
Eén van de ingrediënten voor het
medicijn dat hij toediende, was de
opvatting over de pluriformiteit van de
kerk. Die opvatting, die zoals bekend
breed door A. Kuyper werd voorgestaan,
werd later scherp bekritiseerd door
K. Schilder, die zoveel van de vaste kuyperiaanse denkkaders onder vuur nam.
Hij werd op zijn beurt weer bekritiseerd
door J. Douma, die zijn visie op de algemene genade niet deelt. Oefenden ook
L. Doekes en J. Kamphuis, Schilders
dankbaarste leerlingen, geen kritiek op
bepaalde onderdelen? Schilder stond
voor heilshistorische prediking, die in
de kerken gemeengoed werd. Zijn leerling C. Trimp gaat dankbaar verder in
dat spoor, al weerhoudt dat hem er niet
van op een gegeven moment kritiek te
uiten op aspecten van die prediking. En
niet voor niets heeft hij aandacht
gevraagd voor de weerklank van Gods
Woord in het hart van de gemeente. In
Kampen is altijd preekonderwijs gegeven met de bedoeling dat het hart van
de gemeente bereikt zou worden. Zijn
opvolger C.J. de Ruijter wil in die lijn
verder werken. Hij vraagt daarom systematisch-wetenschappelijk aandacht voor
de communicatieve aspecten van de prediking.
Bij alles wat Kampen voor de kerken
is geweest, hoort ook de traditie van kritiek. Dat is onvermijdelijk en goed. Een
oud gezegde luidt: ‘ecclesia reformata
semper reformanda.’ De gereformeerde
kerk moet altijd weer gereformeerd worden. Ze kan niet blijven rusten in wat
bereikt is. Ze moet zich inspannen om
in dat spoor verder te komen (Fil. 3:16).
Waar nodig vraagt dat om kritiek op de
dingen die gecorrigeerd moeten worden.
Het is roeping van iedere gelovige om
daaraan te werken. Dan zeker voor de
broeders die de opdracht van de kerken
hebben om haar te dienen met hun the-
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ologische wetenschap. Wetenschap is
naar haar aard óók een kritisch bedrijf.
Een voorbeeld uit de laatste wereldoorlog laat het belang daarvan duidelijk
zien.
Toen de oorlog begon, had Nederland z’n ‘Hollandse waterlinie’. Het
heersende militaire inzicht zei dat die
hindernis de vijand belette ons hele land
te veroveren. Had deze linie niet de
Franse troepen in 1672 tegengehouden?
En op 10 mei 1940 stonden onze militairen bij het water op wacht. Maar de
Duitse parachutisten vlogen over hen
heen om in de randstad te landen. Een
dergelijke oorlog wordt door verouderde
inzichten verloren.
In de strijd tussen waarheid en dwaling is dat niet anders. Onze vijand
vindt nieuwe wapens. Als wij alleen met
oude wapens oefenen, worden we weerloos in de geestelijke strijd voor het
geloof dat eenmaal de heiligen is overgeleverd (Judas :3). Daarom hebben de
kerken het nodig dat kritisch gekeken
wordt naar wat het voorgeslacht heeft
overgeleverd. In Kampen zelf is dat
inzicht onder woorden gebracht door
K. Schilder met het woordpaar sympathetisch-kritisch. Kritisch: de kerk zal de
waarheid van Gods Woord nooit uitputtend op formule brengen. Ze houdt ook
altijd last van de zonde. Daarom zal de
band aan de Schrift altijd prikkelen om
kritisch te kijken naar de leerstellingen
en de belijdenis. Maar die kritiek is wel
sympathetisch: de theoloog moet als
gelovige in zijn wetenschappelijk denken
steeds uitgaan van de leerstellingen van
zijn kerk. Schilder zei dit met het oog
op zijn eigen vakgebied. Maar het is
zonder meer van toepassing op heel de
theologie. (Vgl. J. Douma in Oriëntatie in de theologie, 1987, p. 20v.)

Kritiek op Kampen
Als Kampen met kritiek komt, zal ze
zelf ook kritiek krijgen. Dat is nog niet
anders geweest. Wat kreeg Schilder niet
over zich heen toen hij Kuyper ging corrigeren! Het zal ook wel niet anders
worden. Het is niet vreemd dat het vragen oproept, wanneer iemand kritiek
gaat oefenen op inzichten die vertrouwd
geworden zijn. Dat roept natuurlijk kritiek op. Maar al is een inzicht nieuw,
daarmee is het nog niet verkeerd of verdacht!
Dat kan wel. Nieuwe inzichten hoeven niet juist te zijn. Kuyper was van
zijn gelijk overtuigd. Schilder zag veel

dingen anders. Douma en Kamphuis
rekenden hem weer na. En waarom zou
er niet iemand kunnen opstaan die de
inzichten van Douma en Kamphuis corrigeert? Er was een tijd waarin Kuyper
als generaal instructies gaf waarin de
anderen hem zonder meer volgden. Die
sfeer zijn we voorbij. Het zou ook een
uitermate ongezond klimaat zijn, wanneer de kerken kritiekloos achter Kampen aangaan. Kampen en zijn wetenschappers zijn niet boven kritiek verheven. Dat is alleen het Woord van God
(NGB art. 7).
Kritiek is nodig en zal altijd nodig
blijven. De aanvechting van de kerken
en de waarheid gaat immers door. Nooit
mag de kerk haar waakzaamheid verliezen. Niet tegenover dwalingen van buiten. Ook niet tegenover afval van binnenuit.
Belangrijk is wel hoe de kritiek gegeven wordt. Je kunt ermee bouwen. Je
kunt er ook mee afbreken. Je kunt het
doen in vertrouwen. Het kan ook vanuit
argwaan en achterdocht. Je kunt het
doen met zakelijke argumenten. Wat
ook kan, is dat je een sfeer oproept alsof
met nieuwe inzichten de belijdenis van
de waarheid op het spel staat. Dat
gebeurt gemakkelijk, wanneer een
beroep op de belijdenis in de plaats van
een zakelijke argumentatie komt. Zo
maak je met de confessie de theologische wetenschap dood. Eén van de
gevolgen is dat je broeders die per se
wetenschappelijk willen stáán voor de
gereformeerde belijdenis, de wapens uit
handen slaat om in onze tijd die belijdenis te verdedigen. Zeker, ze kunnen in
Kampen verkeerde argumenten hanteren. Wie dat ziet, mag het zeggen ook!
Dat is in ons blad ook regelmatig
gebeurd. Ook daarvoor ben je in de
kerk aan elkaar gegeven, om elkaar te
dienen met de gaven en het inzicht dat
de Here aan ieder verleent. Maar deze
dienst komt alleen tot z’n recht wanneer
Kampen en de kerken niet met argwaan
en achterdocht tegenover elkaar staan,
maar, naar een wens van C. Trimp, een
denkgemeenschap vormen om zich eendrachtig te bezinnen op de vragen waar
de strijd voor de waarheid in onze tijd
ons voor plaatst.
Kritiek is er ook omdat men zo weinig uit Kampen hoort. Die kritiek is te
begrijpen. Daar vindt in Kampen ook
bezinning over plaats. Het zou fijn zijn
wanneer de theologische deskundigheid
zich op een opbouwende manier in de
kerkelijke actualiteit kon mengen. Laten
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we daarbij het verleden niet romantiseren: alsof toen hoogleraren altijd en allemaal goede leiding gaven in de pers.
Lang niet elke docent schreef wekelijks
in de kerkelijke pers. Bavinck schreef
een standaardwerk. Schilder gaf zijn
kracht in de perspolemiek. Van Bruggen
gaf leiding via zijn commentaren, terwijl
Douma en Kamphuis over het kerkelijk
leven schreven. Ik bedoel maar: schrijven in de kerkelijke pers gebeurde, maar
het gebeurde niet altijd met dezelfde
intensiteit. Er is altijd verschil geweest.
Verschil in gaven, in aanleg, in gezondheid en levensomstandigheden. Ook
vergt het in de huidige kerkelijke situatie
meer energie om goed en eerlijk leiding
te geven. Net als elders kan ook in
Kampen de tijd die men heeft, maar één
keer worden benut. Maar ook wanneer
men niet regelmatig artikelen schrijft of
een boek publiceert, gaat er wel invloed
van Kampen uit door het werk in een
deputaatschap of door adviezen die in
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een steeds complexer kerkelijk leven
worden gevraagd. Door wat in Kampen
wel ‘kerkelijke dienstverlening’ wordt
genoemd, door postacademisch onderwijs en medewerking aan de Zwolse
opleiding voor kerkelijk werk. En in de
eerste plaats natuurlijk doordat predikanten worden opgeleid en afgeleverd.
Dat is toch de eerste taak van deze universiteit? Als dat kan samengaan met
voorlichting in blad en boek, zal dat een
zegen zijn. De huidige rector heeft het
ook heel uitdrukkelijk als een wens uitgesproken! Bij die wens sluiten we ons
als blad van harte aan. Zonder onbillijk
te willen zijn tegenover hen die in Kampen de kerken dienen!

Zegen

voorgaande deed. Duidelijk is dat het
een zegen voor de kerken is dat zij een
wetenschappelijke predikantsopleiding
hebben. De vruchten die dat heeft
gehad, kan geen mens tellen. Die weet
de Here alleen. Die vrucht is ook alleen
aan zijn zegen te danken. Hij was het
die destijds deze opleiding aan de kerken schonk en die haar ook in kritieke
tijden in stand gehouden heeft. Dan vier
je als kerken en universiteit een jubileum
in de eerste plaats om Hem te danken.
En om Hem te bidden dat Hij zijn
zegen blijft schenken, met het oog op de
kerken en haar taak in de wereld. Laten
we in die biddende afhankelijkheid en
waakzaam tegenover alle ongeloofsdenken blijven werken aan een verantwoorde opleiding tot de dienst van het
Woord.

In Kampen worden al 150 jaar
dominees opgeleid door dominees. Daar
is veel meer over te zeggen dan ik in het

Zullen wij
volharden?
Aanleiding
Statistieken komen de laatste
jaren met ontstellende cijfers over
kerkverlating. De grote kerkelijke
gemeenschappen in Nederland kennen een schokkende teruggang in
ledenaantal. Al meer wordt duidelijk hoezeer de ontkerstening in ons
land zich doorzet. Een ontwikkeling die ook de kleinere orthodoxe
kerken niet voorbijgaat, al zijn de
cijfers hier minder verontrustend.
Tegen de achtergrond van deze situatie wordt de vraag klemmend: is
er zekerheid dat wij trouw zullen
blijven? Is er enig uitzicht op duurzaamheid in het geloof in een land
waar de secularisatie al meer terrein wint?
Van de hand van de bekende dr.
Anne van der Meiden, emeritushoogleraar public relations en vrijzinnig predikant, verscheen een boek dat zich

nadrukkelijk met deze vraag bezighoudt.l Het handelt over volharding in
het geloof in verband met de toenemende kerkverlating. Van der Meiden is
vrijzinnig. En dat blijkt ook in dit boek.
Van wat de Dordtse Leerregels belijden
over de volharding van de heiligen,
moet hij niet veel hebben. Er zijn in de
Bijbel teksten die ons troosten met Gods
bewarende hand, maar er zijn zeker ook
net zoveel plaatsen waarin alles aankomt
op de gelovende mens. De Bijbel is een
‘bont boek’ waaruit geen sluitende conclusies te trekken zijn.
Van der Meiden gaat vooral uit van
de laatstgenoemde teksten. Gelovigen
moeten zelf zorgen voor duurzaamheid.
En zij kunnen dat door - net als in
bedrijven en organisaties - die duurzaamheid te zoeken in voortgaande vernieuwing. Deze vernieuwing betrekt de
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auteur met name op het geloofsgoed.
Datgene waar wij als moderne mensen
niets mee kunnen, moet losgelaten worden. De kerken zijn met haar ‘museaal
aandoende geloofsovertuigingen’ op dit
punt veel te star en daardoor lopen zij
leeg. Het geloof schept zichzelf volharding, als het maar wil veranderen en
fundamentele ingrepen wil doen op wat
te lang als ‘geloofsschat’ gekoesterd is.
Zo is duurzaamheid een zaak van de
kerken en de gelovigen. Voortgaande
vernieuwing biedt toekomstperspectief!

Onze belijdenis
Het thema van de duurzaamheid, de
volharding in het geloof, komt in onze
belijdenis nadrukkelijk aan de orde. De
Dordtse Leerregels wijden er zelfs een
heel hoofdstuk aan. Dat is niet toevallig, want in de zeventiende eeuw werd
dit geloofsgoed krachtig door de Remonstranten bestreden. Zij hadden ernstig
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bezwaar tegen dat stellige spreken van
zondag 21: ‘En ik geloof dat ik van deze
gemeente een levend lid ben en eeuwig
zal blijven.’
Zij vonden dat spreken ronduit
gevaarlijk. Het werkte zorgeloosheid en
oppervlakkigheid in de hand. Er zat in
hun bedenkingen onmiskenbaar een
pastoraal motief. De Remonstranten wilden opkomen voor de ernst van de
zonde en voor de grote verantwoordelijkheid van de gemeente. Daarbij beriepen zij zich op de vele schriftplaatsen
die deze verantwoordelijkheid onderstrepen. De Here Jezus zei toch dat wie volhardt tot het einde, behouden zal worden (Mat. 24:13)? En Paulus roept ons
toch op ons behoud te bewerken met
vrees en beven (Fil. 2:12)? De stellige
belijdenis van zondag 21 miskent ten
enenmale wat de Schrift zegt over de
mogelijkheid van afval (vgl. Ez. 18:24;
1 Kor. 9:7; Heb. 3:12). Er staat toch
niet voor niets: ‘Daarom, wie meent te
staan, zie toe, dat hij niet valle’ (1 Kor.
10:12).
De Remonstranten ontkenden niet
dat er in de Schrift gesproken wordt
over de bewaring van de gelovigen. Zij
wisten van het bewaard worden in de
kracht van God (1 Petr. 1:5). Maar zij
zagen deze bewaring als conditioneel. De
gelovigen worden bewaard ‘soo sy in
gheen ghebreke’ blijven.2 Het geloof
krijgt een voorwaardelijk karakter en
wordt de ‘bewegende oorsaecke’ van de
volharding. In feite kwam hun leer
hierop neer: wie zichzelf bewaart in de
liefde van God, die wordt door God
bewaard. Zij stelden dan ook: ‘Zij die
echt geloven en opnieuw geboren zijn,
kúnnen niet alleen het rechtvaardigend
geloof evenals de genade en het behoud
helemaal en voorgoed verliezen, maar zij
verliezen deze inderdaad ook vaak en
gaan dan voor eeuwig verloren’ (DL,V,
Veroordeling van de dwalingen 3). Het
gevolg was dat de Remonstranten er
niets van wilden weten dat een kind van
God zeker kon zijn van zijn volharding
en behoud. Die overtuiging vonden zij
nu echt een ‘oorkussen voor het vlees’.
Uiteindelijk bepaalt in hun leer de mens
wat er met hem gebeurt. En niets is veranderlijker dan een mens. Daarom spraken zij nadrukkelijk over afval van heiligen.
Het is tegen deze leer dat de vaders
van Dordt zich keren. Tegenover de
troosteloze opvatting van de Remonstranten belijden zij de troost van de
volharding van de heiligen. Daarbij stellen zij dat deze volharding een vrucht
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Kloveniersdoelen in Dordt waar de synode vergaderde

van de verkiezing is. Over die verkiezing
ging het al in het eerste hoofdstuk van
de Leerregels. Vanuit dat hoofdstuk
schrijden zij naar hoofdstuk vijf.3 V,1
grijpt duidelijk op I,7 terug, wanneer
gesproken wordt over ‘degenen die God
naar zijn voornemen roept’. Ook in V,6
horen wij over dat ‘voornemen’, waarbij
gezegd wordt dat het ‘onveranderlijk’ is.
In V,8 stellen de Dordtse vaders met
name dat onveranderlijke van Gods
‘raadsplan’ tegenover de leer van een
mogelijke afval van heiligen. Wie de
verkiezing naar de Schrift belijdt, moet
zich wel tegen de remonstrantse opvatting keren. Want zij tast Gods onveranderlijke verkiezing aan en breekt de gouden keten van ons behoud: ‘Die Hij
tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij
ook geroepen; en die Hij geroepen
heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft,
dezen heeft Hij ook verheerlijkt’ (Rom.
8:30).
De Leerregels gaan er niet aan voorbij dat Gods uitverkorenen diep kunnen
vallen en zwaar kunnen zondigen. Zij
wijzen op David en Petrus. Maar tegelijk belijden zij de trouw van God die
zijn kinderen bevestigt in de genade die
hun eenmaal is gegeven, en tot het einde
toe daarin bewaart met kracht (V,3). Er
is het ‘onveranderlijk voornemen van de
uitverkiezing’. En naar dat voornemen
laat God hen niet zo diep vallen dat zij
zich in de eeuwige ondergang storten
(V,6).
Wanneer het om duurzaamheid in
het geloof gaat, wijzen de Leerregels
geheel af van de gelovende mens. Niet
de gelovige bewerkt die duurzaamheid,
maar die duurzaamheid is er enkel en
alleen vanwege Gods verkiezend voorne-

men en zijn trouw. Het is niet de mens
die volhardt, maar het is de Here die in
de zijnen volhardt. Volharding van de
heiligen is in wezen niets anders dan
bewaring van de heiligen!

De Schrift
Niet te ontkennen is dat de Schrift
heel vertroostend spreekt over de bewaring van Gods kinderen. We komen dat
reeds in het Oude Testament tegen.
Omdat de Here aan Davids rechterhand
staat, wankelt hij niet (Ps. 16:8). Van de
rechtvaardige geldt: ‘wanneer hij valt,
stort hij niet neder, want de Here
schraagt zijn hand’ (Ps. 37:24). God is
Davids burcht en daarom kan hij weten:
‘ik zal niet wankelen’ (Ps. 62:7). De
Here zal nooit toelaten ‘dat de rechtvaardige wankelt’ (Ps. 55:23). Israël zal
niet beschaamd staan noch te schande
worden in alle eeuwigheid (Jes. 45:17).
De Here zal het huis van Jakob dragen
en torsen tot de grijsheid toe (Jes. 46:4).
Hij heeft de zijnen bedekt met de schaduw van zijn rechterhand (Jes. 51:16).
Op grond van Gods toezegging kan
David jubelen dat de Here het voor hem
voleindigen zal (Ps. 138:8).
In het Nieuwe Testament komt deze
bewaring nog sterker op ons toe. Het is
de wil van de Vader dat Christus van
alles wat die Vader Hem gegeven heeft,
niets verloren laat gaan (Joh. 6:39). De
schapen horen naar Christus’ stem en
‘zij zullen voorzeker niet verloren gaan
in eeuwigheid en niemand zal ze uit
mijn hand roven’ (Joh. 10:28). De Heiland bidt dat de Vader hen die Hem
gegeven zijn, bewaart (Joh. 17:11). Paulus juicht dat niets ons zal kunnen
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scheiden van Gods liefde (Rom. 8:39),
omdat Christus Jezus voor ons pleit
(Rom. 8:34). Hij wijst op de trouw van
God die niet zal toelaten dat wij boven
vermogen verzocht worden (1 Kor.
10:13). Wij mogen weten dat God ons
zal sterken en bewaren (2 Tess. 3:3).
Petrus verzekert ons dat wij bewaard
worden ‘in de kracht van God’ (1 Petr.
1:5). Johannes schrijft: ‘Wij weten dat
een ieder, die uit God geboren is, niet
zondigt; want Hij die uit God geboren
werd, bewaart hem, en de boze heeft
geen vat op hem’ (1 Joh. 5:18).
De bewaring waarover het Nieuwe
Testament zo dikwijls spreekt, blijkt voluit het werk van de drie-enige God te
zijn. Wij hoorden al over de bewaring
door de Vader en over de voorbede van
Christus. Paulus voegt er de Heilige
Geest aan toe, wanneer hij de Geest het
‘onderpand’ van Godswege noemt met
het oog op de heerlijkheid die ons wacht
(2 Kor. 5:5) en zegt dat wij ‘verzegeld’
zijn met de Geest, veilig beschermd,
tegen de dag van de verlossing (Ef.
4:30). Over deze duurzame aanwezigheid van de Geest horen wij ook wanneer Johannes ons verkondigt dat Gods
‘zalving’ in ons blijft (1 Joh. 2:27).
Het is duidelijk: de Schrift spreekt
overvloedig over de bewaring van Gods
kinderen. Deze overvloed is een geweldige troost. Want kijken wij naar onszelf, dan moeten wij erkennen dat er
geen enkele zekerheid is dat wij de eindstreep zullen halen en behouden Gods
rijk zullen binnengaan. De eerlijkheid
gebiedt echter toe te geven dat er ook
heel andere woorden in de Schrift staan,
woorden die onze verantwoordelijkheid
onderstrepen en ons waarschuwen voor

het gevaar van afval.
In dit verband heeft men gewezen
op het voortdurende vermaan dat op
vele plaatsen opklinkt. Slechts wie volhardt tot het einde, zal behouden worden (Mat. 10:22). Door onze volharding zullen wij ons leven verkrijgen
(Luc. 21:19). Wij hebben volharding
nodig om te ontvangen wat ons beloofd
is (Heb. 10:36). Het steeds weer terugkerende ‘indien’ lijkt zelfs de Remonstranten gelijk te geven. ‘Indien gij mijn
geboden bewaart, zult gij in mijn liefde
blijven’ (Joh. 15:10). ‘Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied’
(Joh. 15:14). ‘Wie zijn geboden bewaart,
blijft in Hem en Hij in hem’ (1 Joh.
2:24). ‘... indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons’ (1 Joh. 4:12). De
verzoening met God geldt alleen voor
ons, indien wij wel gegrond en standvastig blijven in het geloof (Kol. 1:23).
Neemt al dit indringende vermaan
de troost van die schriftwoorden over
Gods bewaring niet weg? Vooral wanneer Paulus ons op het hart bindt:
‘Daarom, wie meent te staan, zie toe,
dat hij niet valle’ (1 Kor. 10:12) en hij
erop wijst dat het geloof van sommigen
‘schipbreuk geleden heeft’ (1 Tim.
1:19)? Wat moeten wij denken als nota
bene tot de gemeente wordt gezegd:
‘Ziet toe, broeders, dat bij niemand van
u een boos en ongelovig hart zij, door af
te vallen van de levende God ...’ (Heb.
3:12) en de oproept klinkt om onszelf te
bewaren in de liefde van God (Judas
:20)? Hangt het dan toch van ons af en
hebben de Remonstranten dan toch
gelijk, wanneer zij stellen dat de bewaring ‘conditioneel’ is en dat God alleen
hen bewaart, die zichzelf bewaren in de
liefde van God?

....de eindstreep halen

Gave en opdracht
Opvallend is dat in de Schrift er
geen spanning blijkt te bestaan tussen
de beloften van bewaring en de waarschuwende woorden om toch te volharden. Ze komen meer dan eens in een
duidelijke samenhang voor. Paulus
waarschuwt ons: ‘Daarom, wie meent te
staan, zie toe, dat hij niet valle’ (1 Kor.
10:12), maar wijst tegelijk op de trouw
van God die niet zal toelaten dat wij
boven vermogen verzocht worden
(1 Kor. 10:13). Petrus spreekt over een
bewaard worden in de kracht van God,
maar voegt er veelzeggend aan toe:
‘door het geloof’, daarmee wijzend op
onze verantwoordelijkheid (1 Petr. 1:5).
Johannes vertroost ons door te wijzen
op Hem die ons bewaart en ervoor zorgt
dat de boze geen vat op ons krijgt
(1 Joh. 5:18), maar roept ons ook toe:
‘Kinderkens, wacht u voor de afgoden’
(1 Joh. 5:21). Christus zegt: ‘Omdat gij
het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren
voor de ure der verzoeking, die over de
gehele wereld zal komen’ (Op. 3:10).
De Schrift verkondigt duidelijk de
volharding van Gods kinderen als een
gave die onlosmakelijk verbonden is met
de opdracht om trouw te zijn. Dat is niet
verwonderlijk, want zo gaat de Here in
zijn verbond met ons om. In het verbond gaan belofte en eis hand in hand.
En dat hangt weer samen met de aard
van het verbond.4 De Here spreekt ons
in het verbond aan en tegelijk maakt
Hij ook aanspraak op ons. Hij geeft ons
het heil in Christus en roept ons om nu
ook uit dat heil te leven. Heel compact
zien we dit wanneer de Here tot Abraham zegt: ‘Ik ben God, de Almachtige,
wandel voor mijn aangezicht, en wees
onberispelijk’ (Gen. 17:1). Dat belofte
en eis hand in hand gaan, hangt niet
alleen samen met de aard van het verbond, het vloeit ook voort uit het werk
van de Heilige Geest. De Geest vernietigt
onze persoonlijkheid niet, maar vernieuwt en heiligt haar. Zijn werk is erop
gericht dat wij weer functioneren overeenkomstig Gods bedoeling. Hij vernieuwt ons zo dat wij gaan ‘willen’ en
‘werken’ (Fil. 2:13) wat de Here van ons
vraagt.
Belofte en eis gaan samen vanwege
de aard van Gods verbond. Ze kunnen
samengaan omdat de Heilige Geest
gewillig en bereid maakt om de Here te
dienen. Wat de Here van ons vraagt, dat
werkt Hij in ons door zijn Geest. En zo
kunnen wij zeggen: de Here belooft wat
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Hij vraagt en Hij vraagt wat Hij
belooft. De eis is inhoud van de belofte!
Wij moeten dit vasthouden wanneer
het gaat om de vraag: zullen wij volharden? De belofte van bewaring is niet een
onvoorwaardelijke heilstoezegging.
Alleen wie volhardt tot het einde, zal
behouden worden (Mat. 10:22; 24:13).
We worden bewaard in de kracht van
God, maar wel ‘door het geloof’ (1 Petr.
1:5). De gereformeerde vaders uit de
zeventiende eeuw zagen er geen been in
om te spreken over de conditie van
geloof en bekering.5 Maar zij wezen
resoluut de manier af waarop de
Remonstranten daarover spraken.
Namelijk als iets dat wij in eigen kracht
moeten opbrengen en dat geheel van
onze wil afhangt. Onze vaders vergaten
het woordje ‘indien’ uit Johannes 15
niet, maar stelden: het is de Here die
ons de kracht geeft om dat ‘indien’ te
volbrengen. Wij kunnen aan zijn voorwaarden voldoen, omdat Hijzelf in ons
werkt het willen en het werken. Er is
volharding doordat Hij ervoor zorgt dat
wij kunnen volharden.
De waarschuwende woorden die wij
zo vaak in het Nieuwe Testament vinden, hebben geen ander doel dan ons
juist tot godvrezend leven te dringen.
Zij honoreren dat Gods beloften in vervulling gaan in de weg van geloof. De
belofte van bewaring wordt verwerkelijkt doordat wij gelovig in Gods kracht
ons behoud bewerken. Hoezeer ook bij
de volharding van de heiligen belofte en
eis samengaan, horen wij in Dordtse
Leerregels V,14: ‘Nu heeft het God
behaagd zijn genadewerk in ons te
beginnen door de prediking van het
evangelie. Evenzo wil Hij het instandhouden, voortzetten en voltooien door het
laten horen, lezen en overdenken van
het evangelie, door aansporingen, dreigementen, beloften en ook door het
gebruik van de heilige sacramenten.’
Wie zorgeloos denkt: Gods kinderen
komen er wel, niemand zal ons uit
Christus’ hand roven, gaat voorbij aan
het indringende vermaan in de Schrift,
en vergeet dat gave en opdracht in het
verbond onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De belijdenis van de volharding kan nooit een ‘oorkussen voor
het vlees’ worden, zoals de Remonstranten meenden. Waar ze zo functioneert,
is men totaal vergeten hoe de Schrift
daarover spreekt!
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Gods trouw
Maar als ook bij onze volharding
gesproken moet worden over gave en
opdracht, kunnen wij dan nog wel spreken over de troost van de volharding van
de heiligen, zoals de Dordtse Leerregels
doen? Geeft het woordje ‘indien’ in
Johannes 15 niet ook de donkere mogelijkheid aan dat wij niet blijven in Christus en zijn geboden niet bewaren? Paulus spreekt toch over een ‘vallen’ (1 Kor.
10:12) en over een ‘schipbreuk lijden’
van het geloof (1 Tim. 1:19)? Welke
garantie hebben wij dat dit ons niet
overkomt en dat wij wel zullen volharden?
Met deze vragen zijn reeds de vaders
van Dordt intens bezig geweest. Zij
gaan er niet aan voorbij dat Gods kinderen soms ver af kunnen dwalen van
de weg waarop zij genadig geleid worden. Zij worden dan verleid door hun
zondige begeerten en volgen die. Zo
komt het dat zij dan door de satan meegesleept worden tot zware en afschuwelijke zonden. De Schrift laat ons dat
meer dan eens zien, met name bij David
en Petrus. Wat de Leerregels zeggen
over de volharding, staat midden in de
angstaanjagende werkelijkheid van onze
zwakheid en de agressie van onze
doodsvijanden: de satan, de wereld en
ons boze hart.
De Leerregels onderstrepen dan ook
dat er van volharding geen sprake zou
kunnen zijn, wanneer het van ons
afhing. Wanneer de bekeerden aan zichzelf zouden worden overgelaten, zouden
zij niet in de genade kunnen staande
blijven (V,3). Hier keren de Leerregels
zich wel heel duidelijk tegen de remonstrantse waanidee dat volharding een
kwestie is van menselijke trouw. Naar
onszelf gekeken valt er niets te belijden
over volharding. Is er geen troost.
De diepe val van David en die van
Petrus leren ons wel af te spreken over
menselijke trouw. Er is in het hele proces van volharding maar Eén trouw, en
dat is de Here. Wanneer in V,3 alle
menselijke mogelijkheden toegesloten
zijn, klinkt de juichkreet: ‘Maar God is
trouw: barmhartig bevestigt Hij hen (de
bekeerden) in de genade, die hun eenmaal is gegeven, en tot het einde toe
bewaart Hij hen daarin met kracht.’
Er is een genade die ons als gelovigen ‘eenmaal is gegeven’. Over die
genade hebben de Leerregels gesproken
toen zij in hoofdstuk 1 de genadige verkiezing en in hoofdstuk III/IV de
genade van de bekering beleden. God

laat niet varen het werk van zijn hand.
Integendeel, in de genade die ons eenmaal geschonken is, bevestigt Hij ons
barmhartig en bewaart Hij ons met
kracht. Het is wat Paulus uitjubelt in
1 Korintiërs 1:8,9: ‘Hij zal u ook bevestigen ten einde toe. … God is getrouw,
door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus,
onze Here.’
Hoe de Here de zijnen bevestigt en
bewaart, ook wanneer zij diep gevallen
zijn, wijzen de Leerregels aan wanneer
zij zeggen dat God hen ervoor bewaart
dat zij zich in de eeuwige ondergang
storten en de zonde tot de dood bedrijven. Ook in het zondigen laat de Here
hen niet los! Hij werkt aan hun inkeer
door zijn Woord en Geest. En zo
gebeurt het wonder: zij krijgen berouw
en bekeren zich van hun kwaad (V,6,7).
Ook dat zien wij bij David en Petrus.
Gods kinderen kunnen de Geest
bedroeven (Ef. 4:30), zij kunnen de
Geest zelfs weerstaan (Hand. 7:51).
Maar de vaders van Dordt belijden tegelijk de onoverwinnelijkheid van Gods
genade6: ‘Gods macht waardoor Hij de
ware gelovigen in de genade bevestigt en
bewaart, is zo groot, dat zij niet door
het vlees overwonnen kan worden’
(V,4). Wij kunnen hardnekkig op een
zondige weg doorhollen, maar tegen de
macht van de Geest leggen we het af.
Als Hij ons ‘arresteert’, dan komen de
tranen van berouw!
Paulus schrijft: ‘Maar wel getrouw is
de Here, die u sterken zal en u bewaren
voor de boze’ (2 Tess. 3:3). Dát is de
garantie voor alle duurzaamheid op de
geloofsweg, voor onze volharding. Wij
mogen weten ‘dat Hij die in u een goed
werk is begonnen, dit ten einde toe zal
voortzetten, tot de dag van Christus
Jezus’ (Fil. 1:6), dat Hij het zal voortzetten, ook als wij afdwalen van de weg,
door onze doodsvijanden meegesleept
worden en diep vallen. God zal het
barmhartig en genadig waarmaken:
‘... niemand kan iets roven uit de hand
van mijn Vader’ (Joh. 10:29).

Troost voor gelovigen
De Leerregels hebben een sterk pastorale inslag. Dat blijkt ook weer in
hoofdstuk V. Herhaaldelijk spreken ze
over de troost van wat wij mogen belijden over de volharding (vgl. V,10,15).
En zo is het ook. Wanneer wij niet wisten dat de Here het voor ons zal voleindigen en ons bewaren zal tot ‘die dag’
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(2 Tim. 1:12), we zouden permanent in
onzekerheid verkeren en alle moed verliezen.
Overigens betekent dit niet dat wij
altijd deze zekerheid voelen. De Leerregels zijn ook hier weer zo levensecht
(V,11). Wij hebben nog veel last van
allerlei twijfel. Ook is het zo dat wij,
wanneer de duivel ons belaagt en we
enorm aangevochten worden, meer
geneigd zijn om te wanhopen dan dat
wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Maar de Here is ook in
diepe dalen bij ons. Uiteindelijk brengt
Hij ons toch weer waar wij wezen moeten, en maakt Hij ons door zijn Heilige
Geest weer zeker van de volharding.
Luther noemde het geloof een
‘onrustig ding’. Het gaat in het geloof
vaak op en neer. De Leerregels zeggen
dan ook dat de gelovigen de zekerheid
van hun volharding hebben ‘naarmate
zij vast geloven’ (V,9). Hoe meer wij uit
het geloof leven, des te meer zijn wij er
zeker van: de Here zal het voor mij voleindigen, en klinkt de belijdenis op: ik
geloof dat ik van deze gemeente een
levend lid ben en eeuwig zal blijven.
De Leerregels benadrukken dat deze
troost een troost is voor allen die de Here
vrezen (V,15) en zij waarschuwen voor
hoogmoed en zondige zorgeloosheid
(V,12). Wat de Schrift zegt over Gods
bewaring, is een belofte voor hen die
geloven. Wanneer wij niet wandelen op
‘de wegen van de uitverkorenen’ (I,13),
dan mogen wij deze troost van de verkiezing niet naar ons toehalen. Niemand mag in een gemakkelijke vanzelfsprekendheid zeggen: ik geloof en dus
zal ik ook de eindstreep halen. Logische
conclusies zijn hier niet te trekken.
Want het gaat in de belijdenis van de
volharding niet om een redenering,
maar om een heilsgeheim en dat is voor
wie Hem vrezen. Van de rechtváárdige
geldt: ‘wanneer hij valt, stort hij niet
neder, want de Here schraagt zijn hand’
(Ps. 37:24). In hun zwakheid en te midden van de agressie van de boze bemoedigt de Here zijn kinderen: ‘... bergen
mogen wijken en heuvelen wankelen,

Klaar voor de start

maar mijn goedertierenheid zal van u
niet wijken ...’ (Jes. 54:10).
Professor Van der Meiden heeft
ongelijk. Het geloof schept zichzelf geen
volharding. Het ligt niet aan onze
bereidheid om te vernieuwen. Zeker niet
als het bij deze vernieuwing gaat om het
opgeven van geloofsgoed waar moderne
mensen ‘niets mee kunnen’. Judas vermaant ons juist te strijden voor ‘het
geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is’ (Judas :3), roept ons op onszelf
op te bouwen in ‘uw allerheiligst geloof’
en verkondigt dát als de weg om onszelf
te bewaren in de liefde van God (Judas
:20). De Here Jezus verbindt het blijven
in Hem met het blijven van zijn ‘woorden’ in ons (Joh. 15:7).
Star conservatisme redt de kerk niet.
Angstvallig vasthouden aan tradities
kan kerkverlating in de hand werken.
De kerk mag niet vergeten dat zij in een
andere tijd leeft dan zij die ons voorgingen. Er is een opdracht om bij de tijd te
blijven. Vernieuwing is soms broodnodig. Maar dit mag nooit gaan ten koste
van wat onopgeefbaar is: de trouw aan
het Woord, het bewaren van al wat
Christus ons geboden heeft. Die trouw
is de weg om als kerk toekomst te hebben. Dan is er de belofte: ‘de poorten
van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen’ (Mat. 16:18).

Noten:
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3
J. Faber, ‘Van Gods volharding in zijn heiligen’,
in: J. Faber e.a., De schat van Christus’ bruid,
Goes 1958, wijst hierop en zegt: ‘Wij mogen niet
over de volharding spreken, en de verkiezing verzwijgen. Het is een veeg teken, dat in het boek van
Dr. G.C. Berkouwer over Geloof en volharding
de titels van verschillende hoofdstukken allerlei verbanden weten te noemen, waarin de volharding
staat, maar over volharding en verkiezing niet wordt
gerept’ (p. 169). Faber heeft gelijk wanneer het gaat
om thematische behandeling. Maar Berkouwer wijst
er wel met instemming op dat in allerlei gereformeerde belijdenissen de bewaring wordt gezien als
‘een werk des Vaders, die ons van eeuwigheid heeft
verkoren en liefgehad’ (G.C. Berkouwer, Geloof en
volharding, Kampen 1949, p. 201).
4
Vgl. C. Trimp, K lank en weerklank. Door prediking tot geloofservaring, Barneveld (1989),
p. 53,54. C. Veenhof, Prediking en uitverkiezing,
Kampen 1959, merkt ten aanzien van belofte en
roeping op: ‘Deze mogen daarom nooit één moment
van elkaar gescheiden worden. Doet men dat, dan
schendt men op elementaire wijze het verbond van
God’ (p. 232).
5
K. Schilder, L ooze kalk, Groningen 1946, p. 56v
toont dit met de stukken aan. Opmerkelijk is ook
dat in de Voorrede van de Statenvertaling op het
Nieuwe Testament wordt gezegd: ‘In beide (in het
Oude en Nieuwe Verbond) wordt de vergeving der
zonden, de zaligheid en het eeuwige leven beloofd
onder voorwaarde van in den Middelaar te
gelooven.’
6
De gereformeerde vaders ontkenden niet dat Gods
genade ‘weerstaan’ kan worden. Vgl. het oordeel van
professor S. Lubbertus met betrekking tot de gelovigen: ‘... behouden zij niet alleen eenige macht van
wederstaan of wederstandelijkheid ...’ (Acta of
H andelingen der Nationale Synode te Dordrecht ten jare 1618 en 1619, ed. J.H. Donner en
S.A. van den Hoorn, Leiden z.j., p. 853). Maar zij
ontkenden wel het totale en finale karakter van deze
weerstand. Zij spraken dan ook over ‘onweerstandelijke genade’, maar gaven de voorkeur aan het spreken over Gods ‘onoverwinnelijke genade’.

Anne van der Meiden, Duurzaam geloven. Over
volharding door vernieuwing, Ten Have, Baarn
1
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Eenheid

Veel ouderen maken zich echter
wel grote zorgen. Want hoe mooi je
het ook tekent, in het verschijnsel
‘jeugdkerken’ hebben we toch
te maken met een beweging die
wegdraait van de zondagse
kerkdiensten. Dat zal uiteraard niet
de bedoeling zijn van enthousiaste
organisatoren, maar tegelijk zou het
uitermate naïef zijn te denken dat
via de ‘zijweg’ van ‘jeugdkerken’ de
reguliere kerkdiensten op zondag
beter en met meer enthousiasme
bezocht zullen gaan worden door
jongeren.
Een aspect waar ik nauwelijks
iets over gelezen heb, is dat van
de ‘interkerkelijkheid’ van de
jeugddiensten. Maar als ik het
goed begrijp, dan is het juist één
van de aantrekkelijke zaken van de
‘jeugdkerken’ dat het niet uitmaakt
van welke kerk je lid bent. Het gaat
erom dat je de Here samen kunt
prijzen en aanbidden. In zo’n ‘dienst’
vallen kerkgrenzen weg. Niet wat

scheidt, maar wat verenigt, dat
kun je samen vieren. En, zo wordt
gevraagd, is dat ook niet heerlijk, om
door gemeenschappelijke lofprijzing
even uitgetild te worden boven
dogmatische verschillen van inzicht?
Gebeurt hetzelfde niet op tal van
campings en vakantieoorden, als
daar op de zondagavondzang uit alle
mogelijke bundels de Here geprezen
wordt?
Ik heb zelf geregeld in situaties
verkeerd met gelovigen uit
andere kerken. Het is nooit bij mij
opgekomen om te zeggen: “We
zijn niet lid van dezelfde kerk, we
kunnen dus helaas niet samen
bidden of zingen.” Maar tegelijk
heb ik wel altijd het bewustzijn
gehad dat het gemeenschappelijke
beleven van je geloof in dergelijke
situaties niet anders kan dan met
een zekere oppervlakkigheid. Immers,
zodra je het bijvoorbeeld gaat
hebben over zaken als kinderdoop/
volwassenendoop, dan merk je dat
de wegen heel sterk uiteen kunnen
gaan. Er valt een schaduw over de
aanvankelijk ervaren eenheid. Wil
je dat niet, dan moet je dus aan
de oppervlakte blijven. En ja, dan
kun je het heel goed hebben met
mensen uit de NGK en zelfs ook
uit Pinksterkringen. Alleen, door
dat structureel te doen, relativeer
je de zaken die ons als kerken
scheiden, tot typische vrijgemaakte
eigenaardigheden. Zo wordt dat ook
gesteld in (sommige?) jeugdkerken:
‘Er bestaat geen vrijgemaakte Jezus
en geen christelijke gereformeerde
Jezus en ook geen Nederlands
gereformeerde Jezus.’ Dat is op zich
natuurlijk volkomen waar. Maar door

het zo in een interkerkelijke context
te zeggen, veeg je in één keer de
legitimiteit van alle kerkgrenzen van
tafel. De oecumene van het hart,
heet dat. Geloof en geloofsbeleving
boven kerkgrenzen uit. Een zeer
aantrekkelijk (EO-)concept. Omdat
het in zekere zin zo vreselijk
vrijblijvend is. Je moet immers wel
aan de oppervlakte blijven. Elkaar
aanspreken op verschilpunten kan
niet. Want dat verstoort de eenheid.
Niet praten over verschillen, dat is
de stilzwijgende afspraak van elk
interkerkelijk gezelschap dat zich
op het gebied van ‘vieringen’ gaat
begeven.

Column

Aan het verschijnsel ‘jeugdkerken’
zijn we intussen gewend. Heel wat
is daarover al geschreven. Meestal
in de zin van: ‘het verlangen van
de jeugd naar een eigen(tijdse)
beleving van het geloof is volkomen
legaal. Blijkbaar mist de jeugd in de
reguliere kerkdiensten iets wat voor
hun geloofsbeleving van groot belang
is. Zij zoeken dat nu in samenkomsten
die ze zelf organiseren. Laten we
blij zijn dat deze jeugd het geloof
nog belangrijk vindt. En misschien
moeten wij in de kerkdiensten toch
meer ruimte maken voor die vormen
van geloofsbeleving, die jongeren
aanspreken.’

Maar je kunt er toch kippenvel van
krijgen? En tot tranen toe bewogen
zijn zelfs als je met z’n honderden
eendrachtig en enthousiast de Here
looft? Dat geloof ik graag. Maar
laten we nuchter zijn: het is niet
zo heel erg moeilijk gemeenschap
en eenheid te ervaren met mensen
met wie je niet meer dan vluchtige
contacten hebt. Eenheid ervaren met
die broeder of zuster naast je in de
kerkbank, dat is heel wat moeilijker.
Want die ken je van haver tot gort.
Met alle deugden en ondeugden.
Toch is het de Here, die je daar, in de
kerk, aan elkaar verbindt. En daarmee
geeft Hij je ook verantwoordelijkheid
voor elkaar. Eenheid: dat is niet het
elkaar vinden in slechts een handvol
gemeenschappelijke ervaringen.
Eenheid: dat is elkaar zoeken en
vinden in de eenheid van het ware,
maar dan ook gezamenlijk beleden
geloof.					
R.Th. Pos
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Vroomheid - een
greep uit de
geschiedenis
In ons eerste artikel zagen we hoe
kostbaar de vroomheid is in het
christelijk leven. Je kunt je afvragen
of geloof zonder vroomheid nog
wel geloof is. Als vervlakking en
verkilling in de kerk optreedt, hoor
je in de geschiedenis altijd weer de
roep om vroomheid. Om een geloof
waarin vertrouwen en vertrouwelijkheid weer kenmerkend zijn. Maar
meer dan eens leidde dat ook tot
excessen. We kijken naar een paar
opvallende vroomheidsbewegingen
in de geschiedenis.

De pilaarheilige: verheven boven het volk
Het leven met God brengt vaak
afscheiding en afzondering met zich
mee. Daaraan is niet te ontkomen. In
een ontkerstende samenleving moet je er
wel mee te maken krijgen. Maar hoe zit
dat dan in de gemeente? Kunnen ook
daar de wegen van broeders en zusters
zo uiteengaan?
De voorbeelden van situaties waarin
gedreven christenen voor de afzondering
kiezen, zijn voor het oprapen. De kerkgeschiedenis is er vol van. In de christelijke kerk is dit al heel vroeg begonnen.
De drang naar vroomheid brengt kluizenaars ertoe zich terug te trekken. Je
kunt er boeken over vol schrijven, maar
laat een enkel voorbeeld voldoende zijn
om de risico’s daarvan duidelijk te
maken.
Een bekende kluizenaar in de vroegchristelijke kerk is Simon de pilaarheilige († 450). Zo heet hij natuurlijk niet,
tenminste niet van achternaam. Het is
zijn bijnaam geworden. Hij denkt de
zonde te ontstijgen en dichter bij God te
komen, door te gaan wonen op een
pilaar van ruim drie meter hoog. Dat hij
er zoveel voor over heeft om vroom te
leven, brengt hem veel bewonderaars.
Nu is bewondering door mensen vijand
nummer één van vroomheid. Laten we
dat alvast even noteren! En zie: Simon

Pilaarheilige

verhuist naar een nog hogere pilaar. Dat
doet hij verschillende keren, tot hij uiteindelijk op een pilaar zit van zo’n tien
meter hoog.
Van bovenaf kijkt hij neer op de
massa gewone mensen. Als hij niet in
gebed of meditatie is verzonken, spreekt
hij hen vermanend toe. Elke dag laat hij
aan een koord een mandje naar beneden
zakken. Zijn bewonderaars kunnen daar
dan brood in doen, en zo houden ze zijn
vroomheid mee in stand. Soms doet een
spotvogel alleen een briefje in het
mandje met als opschrift: wie niet
werkt, zal ook niet eten. Zoiets kan
natuurlijk alleen maar bedacht zijn door
een jaloerse geest, want niemand is zo
vroom als Simon.
We zien in deze geschiedenis meteen
al een paar kwalijke trekken die vroomheid kan krijgen. Zoals de gedachte dat
het kwaad vooral van buitenaf komt. En
als gevolg daarvan: het maakt je wereldvreemd. Maar waar ik in deze geschiedenis van Simon vooral aandacht voor
wil vragen, is die pilaar.
Heb jij dat gevoel soms ook wel, binnen je eigen gemeente? Dat er mensen
zijn die bewonderd worden om hun
geestelijke hoogstandjes? Dat zij, als
Simon, op een pilaar zitten en dat jij
klein en onbetekenend beneden staat?
Dat jouw geloof zo mager is en je vertrouwen zo zwak? Dat je veel dingen
van God niet begrijpt en dat Hij soms
zo veraf lijkt? Dat je diep in je hart

Rondblik J. Veenstra

eigenlijk wat jaloers bent, en ook wel
graag dichter bij God zou willen zijn?
Dat gevoel van geestelijk onder de
maat zijn, kan gemakkelijk gevoed worden door een verkeerd beeld van vroomheid. Pilaarheiligen zijn er in alle soorten en maten: een ander kan verbazend
goed bidden, krijgt blijkbaar rechtstreeks boodschappen van God, kan in
extase over zijn geloofservaring zingen,
kan getuigen van een geweldig Godsingrijpen in zijn leven - en jij staat jaar
in jaar uit maar onder aan de pilaar en
doet eerbiedig brood in het mandje….
Ik moet denken aan de kinderen die
niet naar de Here Jezus toe durfden
gaan, omdat er zoveel groten stonden
tussen Hem en hen. Je weet wat de Here
Jezus toen deed. Daarom durf ik met
een gerust hart te zeggen: De vrome zit
niet op de pilaar, hij staat beneden!

De kloosterling: vroomheid in afzondering
We gaan nog even terug naar de
kluizenaars. Hun leven wordt gekenmerkt door afzondering en door onthouding, vooral van vlees en wijn en
van het huwelijk. Bloeit de vroomheid
op als je sober leeft en je afzijdig houdt
van anderen?
Laten we eens luisteren naar ex-kluizenaar Basilius. Hij zegt van zijn kluizenaarstijd het volgende. ‘Over het geheel
genomen ben ik door de eenzaamheid
niet veel vooruitgekomen. Het kluizenaarsleven is in tegenspraak met het
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wezen van de liefde, want een kluizenaar zorgt alleen voor zichzelf. Zo
iemand zal ook niet gemakkelijk zijn
eigen fouten en zonden leren kennen.
Hij zal de gaven van de Geest ook alleen
voor zichzelf gebruiken en zo dus in
zichzelf begraven. In een gemeenschappelijk leven komt het werk van de Geest
allen ten goede.’ Nu, dat is klare taal
van iemand die het weten kan. We kunnen er iets uit leren voor een leven in
vroomheid. Namelijk: dat dit niet gericht
is op jezelf, maar op de gemeenschap.
Basilius heeft de daad bij het woord
gevoegd en zijn kluizenaarsbestaan ingeruild tegen het gemeenschappelijk leven
in een klooster. Daarmee is het individualisme van het kluizenaarsleven overwonnen. Maar niet de afzondering.
Want de afzondering blijft men bewust
zoeken. Met als doel: leven in reinheid
en toewijding aan God, in groepen
gelijkgezinden. Zo ontstaan de kloosterorden, met eigen kloosters.
Het valt op dat dit zoeken van de
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ken aan de monniken en nonnen die in
afzondering hun leven gewijd hebben
aan God.
Het is bekend dat het kloosterleven
aan het eind van de Middeleeuwen
steeds meer ontaardt. De afzondering
van de wereld blijkt geen garantie voor
een heilig leven. Het boze hart gaat mee
het klooster in, en zorgt ook daar voor
uitbrekende zonden. Van de kloosterling
kunnen we leren dat vroomheid je een
gerichtheid geeft op je naaste. En tegelijk dat onthouding en zelfkastijding
ook te veel kan vragen van een vroom
hart. Het kan zelfs je val worden, als je
in goedbedoelde ijver voor de Here meer
lasten op je neemt dan God te dragen
geeft. Wie vroom wil leven, moet altijd
terug naar de vraag: doe ik het echt voor
de Here, of ben ik nu mijn eigen religieus gevoel aan het strelen?

De mysticus: de vrome
ziel versmelt met God
Het koesteren van de eigen godsdienstige gevoelens heeft altijd sterk
meegespeeld als vrome mensen de
afzondering zoeken. Bijna altijd gaat dit
samen met een minachting van het
lichaam en het lichamelijke. De
beroemd geworden monnik Franciscus

afzondering samengaat met verval in de
kerk. Er wordt binnen de middeleeuwse
kerk door velen een werelds leven geleid,
niet alleen door het gewone volk maar
zeker ook door de geestelijkheid. Nu is
dit verschijnsel van de afzondering niet
alleen opvallend binnen de roomskatholieke kerk van die tijd. Het doet
zich altijd weer voor als de kerk verwereldlijkt. Dan zoeken mensen die
oprecht de Here willen dienen, elkaar
op in kleinere verbanden: in een kloosterorde, of een gezelschap, of een bond,
of een beraad. In al die vormen gaat het
steeds om een afzondering binnen de
kerk.
In het kloosterleven blijft men bijzonder gericht op de naaste, in tal van
barmhartigheidswerk. De kloosters
staan bekend om hun ziekenzorg,
onderwijs, armenzorg en gastvrijheid.
Dat de vroomheid bewaard blijft in die
donkere Middeleeuwen, duizend jaar
lang, is voor een belangrijk deel te dan-

Franciscus van Assisi

van Assisi noemt zijn lichaam ‘broeder
ezel’. Het lichaam is voor hem slechts
een lastdier, dat alleen maar dient om de
onsterfelijke ziel door dit aardse bestaan
te dragen. Met dit standpunt komt Sint

Franciscus wel heel dicht in de buurt
van de heidense Griekse wijsgeren.
Van de kluizenaar Antonius bijvoorbeeld, kennen we soortgelijke denkbeelden. Sint Antonius wast zich namelijk
nooit. Hij draagt een omgekeerde schapenvacht op het blote lichaam. Die
vacht schuurt het vuil van zijn lichaam
en de altijd open schaafplekken vormen
een heilzame kwelling om ‘de lusten van
het vlees’ te onderdrukken.
De bekende Benedictus van Nurcia
overwint de heftige verzoekingen van
het lichaam door zich naakt door dorens
en distels te rollen. Als geitenhoeders
hem een keer in zijn grot ontdekken,
denken ze eerst dat ze tegenover een
wild dier staan, zo ziet die man eruit.
We gaan eerst in op het strelen van
de eigen religieuze gevoelens. Het zoeken van verbondenheid met God kan
zover doorgedreven worden, dat de
mens zijn grenzen uit het oog verliest.
Kluizenaars en kloosterlingen zijn daar
duidelijk niet altijd aan ontkomen. De
genoemde Basilius zegt, dat hij nog vaak
met heimwee terugdenkt aan de zielenroerselen in zijn kluizenaarstijd: ‘Hoe
verzadigde ik mij toen met ontberingen!
Wie geeft mij die nachtwaken en lofliederen terug, die opheffing tot God, dat
bovenaardse onlichamelijke lijden…’
Van een andere kluizenaar lezen we: ‘De
heilige man sliep op een bed van dorre
bladeren. Hij bakte zelf zijn roggebrood,
kweekte wat groenten, hield een geit en
een dozijn kuikens. Maar de kluizenaar
zijn ziel en al zijn doen was steeds
gekeerd naar God alleen. Hem bewonderen en loven in al zijn werken, en verzinken in de aanschouwing van zijn
onpeilbare goedheid, dat was zijn bezigheid en dat was zijn leven.’
Wie de wereld en de alledaagse werkelijkheid wil ontstijgen door zo op te
gaan in het goddelijke, is de vroomheid
voorbij. Het is een oeroude en tegelijk
een heel eigentijdse bedreiging, die meekomt met extatische religieuze ervaringen. Mensen willen door meditatie
komen tot eenheid met God: dus zonder
verzoening en zonder Middelaar. Vroomheid is geen vroomheid meer, als de mens
de grens tussen hem en zijn God uit het
oog verliest. Het is heidendom geworden.
Mystiek, noemen we het ook wel.

De donatist: zuiverheid
zonder barmhartigheid
Het drijven, het doorslaan in vroomheid, uit zich niet in alleen mystieke
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trekken. Opvallend is ook dat het met
niets minder genoegen neemt dan met
een absoluut zuivere kerk. Al vroeg in de
christelijke kerk is dat aan te wijzen.
Omdat ook daarin een les ligt voor onze
eigen tijd, staan we er even bij stil.
De jonge christelijke kerk heeft in de
eerste eeuwen ontzettend te lijden onder
geloofsvervolging. De Romeinse keizer
Nero is nog altijd een symbool van
wreedheid als we het over christenver-

Nero

volgingen hebben. Christenen worden
in de arena’s voor de leeuwen geworpen,
als levende fakkels gebruikt in de paleistuinen: geen kwelling is erg genoeg.
Velen houden moedig stand en sterven
als martelaar. Jong en oud. De 86-jarige
voorganger Polycarpus bijvoorbeeld. De
15-jarige Ponticus en het slavinnetje
Blandina.
Maar er zijn ook christenen die bang
worden. Ze leveren hun heilige boeken
in. En brengen een wierookoffer aan de
keizer. Zo redden ze zich van een ellendige dood in de arena. Maar bij de
meesten komt daarna de wroeging, en
de schaamte.
Dit brengt strijd in de kerk. Velen
willen deze afvallige broeders en zusters
niet weer in de gemeente opnemen.
Gods kerk moet een zuivere kerk zijn,
vinden ze. En voorganger worden, of
diaken - dat kan zo’n afvallige wel helemaal vergeten! De bekendste ijveraars
voor een zuivere kerk zijn de donatisten.
Ze worden zo genoemd naar een van
hun leiders: Donatus. De donatisten
komen vooral voor in Noord-Afrika.
Maar ook in Europa staan deze belijdenisgetrouwe christenen hoog in aanzien.
Het is een stroming geworden met veel
aanhang.
Deze beweging gaat heel ver in haar

ijver voor een zuivere kerk. Is iemand
die afvallig is geweest, toch in een
gemeente ambtsdrager geworden, dan
krijgt hij het zwaar te verduren. Zijn
tegenstanders weigeren hem te erkennen. Heeft hij iemand gedoopt, dan
wordt die doop onwettig verklaard. Zo
maken de donatisten de betekenis van
de doop afhankelijk van de zuiverheid
van het hart van de voorganger.
De donatisten streven naar een
vroomheid zonder barmhartigheid. Ze
sluiten hun hart voor mensen die in hun
geloof angstig zijn, en zwak, en zoekend. Ze vergeten hoe de Here Jezus
Petrus weer in ontferming aannam, en
opnieuw aan het werk zette in zijn
gemeente. Christenen die met niets
minder genoegen nemen dan een zuivere kerk, vervallen tot een sekte. Zij
vergeten dat zij nog in een gebroken
wereld leven. Dat zij onderweg zijn met
broeders en zusters die struikelend, vallend en opstaand hun Heiland volgen.
Van de donatisten kunnen we leren, dat
vroomheid zonder barmhartigheid geen
vroomheid is.

De piëtist: die vroom
begeert te leven…
Pia heette ze, een meisje bij mij in de
klas. ‘Weet je wel dat je een mooie
naam hebt’, zei de leraar meteen die eerste dag, toen hij onze namen noteerde.
‘Zij betekent: vroomheid; ik hoop dat je
het waar maakt in je leven.’ Pia werd
een beetje rood en keek verlegen de volle
klas in. Zij zal het nooit geweten hebben, maar ik heb dit gebeuren later vaak
gebruikt als ik aan kinderen moest uitleggen wat piëtisme betekent. Piëtisme is
afgeleid van piétas: vroomheid. Het
klinkt ook door in piëteit: iets met
schroom benaderen, een houding aannemen waaruit eerbied spreekt.
Hoewel het piëtisme ook protesteert
tegen vrijzinnigheid in de leer, ligt het
accent wel heel duidelijk op vroomheid
van leven. Een piëtist is wars van oppervlakkigheid en wereldgelijkvormigheid.
Piëtisme is absoluut niet hetzelfde als
mystiek. Het is echter wel vatbaar voor
mystieke invloeden, juist door de uitgesproken aandacht voor het dienen van
God als een zaak van het hart.
Piëtist is vaak gebruikt als scheldwoord. Uiteraard door de vijanden
ervan. Want piëtisme heeft altijd veel
weerstand opgeroepen. De rekkelijken
binnen de kerk voelen zich natuurlijk

door hen veroordeeld, alleen al door
hun vrome manier van leven. En dan
wordt de spot wakker, het scheldwoord
wordt geboren.
Bij alle valkuilen en onvolkomenheden die binnen het piëtisme zijn aan te
wijzen, moeten we constateren dat deze
stroming de kerk veel goeds heeft
gebracht. Daar willen we wat uitvoeriger
bij stilstaan.
De Engelse piëtisten (de zg. puriteinen) waren, vooral in het begin, sterk
gericht op de terugkeer van de kerk naar
de zuiverheid van Gods Woord. Met het
piëtisme in Duitsland ligt dat al direct
een beetje anders. De Duitse piëtisten
zijn meer gericht op de persoonlijke
vroomheid. Zij komen bijeen in kleine
groepen, zogenoemde gezelschappen,
om zich te wijden aan gebed, vrome
gesprekken en bijbelstudie. Zij breken
niet met de kerk, maar vormen als het
ware een kerkje in de kerk. Eilandjes van
vroomheid.
Ook dit is weer een typische trek
van vroomheidsbewegingen: het zich
terugtrekken om de eigen vrome ziel te
voeden. Het moet gezegd worden: de
gevestigde kerken hebben het er dan
meestal ook naar gemaakt. Gelovigen
zijn dan aan het verkommeren, omdat
ze in de kerk stenen voor brood krijgen.
En ze knappen af op de wereldse levensstijl van veel kerkleden.
Wat verder opvalt bij de piëtisten, is
dat zij christenen zijn van de daad. Zij
doen veel voor de opvoeding, investeren
enorm in barmhartigheidswerk, publiceren veel christelijke lectuur en geestelijke
liederen, en zijn druk met bijbelverspreiding en zending. De Broedergemeenten
van de Hernhutters vormen wel de
meest bekende piëtistische organisatie in
Duitsland.
In het piëtisme krijgt het gevoelsleven een zwaar accent. Dat accent op de
geloofservaring wordt zo sterk, dat het
uitgroeit tot een kenmerk van echt
geloof. Uit het piëtisme komt dan ook
dat keurmerk: zonder een plotseling
diep ingrijpen van God in je leven is je
geloof niet echt. Opnieuw zie je een
grote valkuil van vroomheidsbewegingen. De persoonlijke worsteling gaat gelden als voorwaarde voor je behoud.
Het piëtisme heeft ook in ons land
veel invloed gekregen en gehouden. Je
ziet het tot vandaag de dag in allerlei
publicaties, films en geloofsgetuigenissen. Het is belangrijk dat je het in allerlei manifestaties van vroomheid onderkent, en je de geloofsblijdschap niet laat
afnemen. Soms grijpt God krachtig in
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om iemand van zijn dwaalweg terug te
brengen. Maar de Bijbel staat ook vol
voorbeelden van mensen die zonder
‘geestelijke crisis’ in oprechte liefde God
hebben gediend, hun leven lang.

De labadist: als mummies konden praten…
Ja, dan zou je een verhaal horen van
Hollandse mystieke vroomheid. Het is
de moeite waard eens een bezoek te
brengen aan de oude kerk in Wieuwerd,
een klein dorp in Friesland. In de grafkelder van die kerk liggen de beroemde
mummies van de labadisten.
De naam zegt het al: het gaat om de
aanhangers van Jean de Labadie. Deze
man is naar Nederland gehaald als
steunpilaar voor de Nadere Reformatie.
Maar al gauw heeft men daar spijt van.
Dominee De Labadie ontpopt zich als
een dweper, als een echte donatist. Aan
zijn ijveren voor een zuivere kerk en een
zuiver leven hebben we een bizarre herinnering overgehouden.
Wat brengt De Labadie in conflict
met mensen als professor Voetius en
andere voorgangers binnen de Nadere
Reformatie? Allereerst dat de kring, de
gemeente van gelijkgezinden, voor hem
veel belangrijker is dan de kerk. Hij
schaft de kinderdoop af en sticht een
huiskerk waarbinnen men leeft in
gemeenschap van goederen. De eis van
de zuiverheid gaat zover, dat de leden
verplicht zijn voor de hele gemeente
voortdurend al hun zondige gedachten,
woorden en daden te belijden.
Wat van dominee De Labadie nog
meer opvalt, is zijn houding tegenover
de Bijbel. Steeds weer zie je bij bewegingen die radicaal worden, dat ‘ het innerlijke licht’ een bron van Godsopenbaring
wordt naast de Bijbel. Of zelfs: bóven de
Bijbel. Bij stromingen als de dopers en
de quakers kom je dit ook tegen. Dit
‘innerlijke licht’ kan verschillende

Zicht op Wieuwerd

namen hebben, maar in wezen gaat het
steeds om hetzelfde. Zo maakt ook De
Labadie onderscheid tussen het ‘innerlijke woord’ van de Geest en het ‘uiterlijke woord’ van de Bijbel. De Labadie
zegt van zichzelf dat hij over het ‘innerlijke woord’ beschikt en dat hij daardoor een zuivere gemeente van wedergeboren christenen kan vormen.
Veel rijke en geleerde personen sluiten zich bij De Labadie aan. Onder hen
zijn ook de beroemde Anna Maria van
Schuurman en drie zussen uit het Friese
Walta-geslacht. Zij volgen hem op zijn
omzwervingen, tot in Duitsland en
Denemarken toe. Als De Labadie in
1674 sterft, trekken de labadisten naar
het Walta-slot in Wieuwerd. Daar komt
de sekte tot rust, en daar gaat ze ten
onder. Er worden geen nieuwe leden
meer toegelaten. Het geld raakt op en
de gemeenschap van goederen raakt uitgeput. Het slot - het ‘labadistenklooster’ - raakt in verval en wordt afgebroken.
In de grafkelder van de kerk in
Wieuwerd blijft de herinnering
bewaard: geslachtenlang zijn daar de

Walta’s begraven, en ook labadisten hebben er hun laatste rustplaats gevonden.
In 1765 doet men een wonderlijke ontdekking. De lijken in de grafkelder zijn
niet vergaan, maar gemummificeerd.
Als dat eenmaal bekend is in de omgeving, wordt de grafkelder herhaaldelijk
geschonden. Dronken kroeglopers dringen soms de kelder binnen om hun
moed te tonen, en vervolgen daarna hun
thuisreis met een van de verdorde ledematen.
Maar een deel van de mummies is er
nog. Wie een bezoek brengt aan de
grafkelder in Wieuwerd, staat oog in
oog met de geschiedenis van een vroomheidsbeweging die opbloeide en verstierf. Je staat daar ook met de vraag:
wie was die Anna Maria van Schuurman en wat heeft haar levensverhaal ons
te zeggen?
Tot zover deze terugblik. Natuurlijk
zijn we hierin lang niet volledig geweest.
Maar het is voldoende om de overstap te
maken naar vandaag. Daarmee gaan we
in de volgende aflevering verder.

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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Ontwikkelingswerk
- ICRE-2004
Van 10 tot 12 mei 2004 werd in
conferentieoord De Werelt in Lunteren een internationale conferentie
over gereformeerd onderwijs (International Conference of Reformed
Education, ICRE) gehouden. De
deelnemerslijst vermeldde zeventig mensen die betrokken zijn bij
gereformeerd onderwijs, ergens
in de wereld. Er waren nogal wat
Nederlanders bij: vanuit het primair
en voortgezet onderwijs, en ook
namens de PABO, andere GH-opleidingen en het GPC in Zwolle. Ook de
onderwijsorganisaties Concent en
VakGMV waren aanwezig. De buitenlanders kwamen - in alfabetische
volgorde - uit Canada, Tasmanië,
Verenigde Staten, West-Australië,
Zuid-Afrika en Zuid-Korea.
Het programma was drie dagen lang
gevuld met bijdragen rond zes thema’s:
Uitgangspunten en doelstellingen, Ontwikkelingsgericht onderwijs, Ouderbetrokkenheid, Kindbeeld en pedagogiek, Toerusting van docenten, Toekomst voor de
gereformeerde richting. De bedoeling van
deze bijdrage is niet om een compleet
verslag van de conferentie te geven. Wel
wil ik een aantal ervaringen van deze
intensieve driedaagse doorgeven, omdat
er naar mijn mening iets belangrijks
gebeurd is daar in Lunteren. Het was
een onderdeel van een veel breder proces
van bezinning over gereformeerd onderwijs.

Beelden uit de wereld
Als initiatiefnemers hebben we ons
wel eens afgevraagd waar we eigenlijk
aan waren begonnen. Het is nogal wat,
om mensen from all over the world bij
elkaar te halen om ze met elkaar te laten
praten over hetzelfde onderwerp vanuit
heel verschillende achtergronden. Achteraf is gebleken dat onze zorg onnodig
was. Uit reacties is zonneklaar dat de
deelnemers terugkijken op een goede
conferentie, die er in elk geval aan bijge-

dragen heeft dat er kennismaking, ontmoeting, uitwisseling en bemoediging
kon zijn. Er bleek een behoorlijke diversiteit te zijn, die echter herkenning en
erkenning niet in de weg stond. Er kon
een raamwerk geformuleerd worden
waarbinnen gereformeerd onderwijs
- menselijkerwijs gesproken - toekomst
heeft, met een gemeenschappelijke
grondslag waarop een eigen uitwerking
gegeven moet worden in de verschillende praktijksituaties die er nu eenmaal
zijn.
De oorsprong van al het gereformeerd onderwijs is dezelfde (met uitzondering van dat in Zuid-Korea, dat een
heel eigen, jonge historie heeft): de
inzichten die groeiden als vrucht van de
Vrijmaking, hebben geleid tot de ‘eigen
scholen’, die door emigranten in de
jaren vijftig werden meegenomen naar
hun nieuwe vaderland.
De praktijk is verschillend: politiekmaatschappelijk, sociaal en onderwijskundig.

Rondblik H. van Leeuwen

• In Nederland kennen we een door de
overheid erkende richting die volledig
bekostigd wordt. In het buitenland is
die erkenning er vaak ook wel, maar
zonder de consequentie van (volledige) bekostiging. Dat heeft voordelen: de ouders (en anderen!) zijn
sterk betrokken bij de school die ze
voor een belangrijk deel zelf in stand
houden. Die betrokkenheid is in de
Nederlandse situatie steeds lastiger
concreet in te vullen, anders dan op
het niveau van de ouder die betrokken is bij het onderwijs aan z’n eigen
kind. Dat bevordert uiteindelijk een
betrokkenheid als consument die
belangen afweegt en kwaliteit zelfs
uitspeelt tegen identiteit.
• De gereformeerde school heeft zich
in Nederland gesetteld. De school
heeft een eigen plek in het totaal van
alles wat binnen de gereformeerde
gemeenschap georganiseerd is in de
afgelopen halve eeuw. Anders gezegd:
de school is geëmancipeerd. Daarmee
is een belangrijk aspect ter discussie
gekomen: is de school nog wel van
de ouders/leden? Wat is er nog over
van de zogenoemde triangelgedachte:
de sterke samenhang tussen gezin,
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kerk en school als basis onder de
gereformeerde school? Door buitenlandse broeders en zusters werd soms
geschokt gereageerd op discussies die
we hier in alle vrijmoedigheid voeren.
• Het onderwijssysteem waarmee onze
buitenlandse zusterscholen werken, is
het Angelsaksische systeem. Een kenmerk daarvan is, dat alle leerlingen
bij elkaar in de klas blijven, ook in de
hogere leerjaren (high school). Binnen
zo’n heterogene groep wordt op verschillende levels gewerkt, en dat kan
per leerling en per vak verschillen.
In Nederland daarentegen wordt in
elk geval vanaf de middelbare school
gewerkt met een systeem van richtingen, waarin leerlingen in behoorlijk
homogene groepen onderwijs volgen.

Wat is dat:
gereformeerd?
In dezelfde periode waarin de conferentie plaatsvond, schreven twee predikanten1 in het Nederlands Dagblad
over het begrip ‘gereformeerd’. Zij noemen twee belangrijke karakteristieken:
- de basis van alles (de grondslag)
wordt gevormd door de Bijbel en de
gereformeerde confessie (de drie formulieren van eenheid);
- er is geen wezenlijke scheiding tussen
wat je in de kerk doet en wat je in
allerlei andere situaties doet (mensen
uit één stuk).
Deze karakteristieken zijn ook heel
bruikbaar als het over de gereformeerde
school gaat.
Voor een oppervlakkige toeschouwer
is de gereformeerde school ‘de school
van de vrijgemaakten’. Daarmee is dan
meteen bepaald wie er mogen meedoen,
als leerkracht, als leerling of als ouders/
verenigingslid. Het gaat om kerkelijk
gebonden onderwijs, dát is het kenmerkende van de gereformeerde richting;
veel meer valt er niet over te zeggen. Ik
denk, dat deze redenering door velen
gevolgd wordt. Het is meteen ook een
gemakkelijk argument om aan te geven
dat het zo langzamerhand wel een beetje
achterhaald begint te worden. We hebben, zo is dan al gauw de conclusie,
behoefte aan een nieuw concept voor de
gereformeerde school, anders zal er geen
toekomst zijn.
Ik ben ervan overtuigd, dat deze
benadering geen recht doet aan de wer-
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kelijkheid. Je moet er soms wel moeite
voor doen, om duidelijkheid te krijgen
over hoe er nu echt over gedacht en mee
gewerkt wordt, met die gereformeerde
identiteit. Een driedaags internationaal
congres is zo’n onderneming die moeite
kost; maar het was de moeite waard.
Want de conclusie was heel helder: gereformeerd onderwijs heeft een duidelijke,
eigen identiteit, en het is de moeite
waard om daar ook de komende vijftig
jaar voor te blijven gaan!
Kenmerkend voor de gereformeerde
school is de binding aan Schrift en belijdenis, in leer en leven. Van daaruit
wordt een visie geformuleerd op mensen, kinderen, opvoeding, leren, omgaan
met verschillen, toerusting enzovoorts.
Van de mensen die erbij betrokken zijn
- actief, als werkers of bestuurders, misschien meer op afstand als ‘belanghebbenden’ -, betekent dit dat ze in de
praktijk de dingen willen doen zoals dat
van hen als christenen gevraagd wordt.2

Raamwerk
Ik schreef het al eerder in deze bijdrage: er kon tijdens de conferentie een
raamwerk geformuleerd worden waarbinnen gereformeerd onderwijs - menselijkerwijs gesproken - toekomst heeft.
Met inbreng van alle aanwezigen is een
aantal kernpunten vastgesteld, met
name gericht op het primair en voortgezet onderwijs. Het leverde de volgende
karakterisering op, niet goed uitgewerkt
in mooie volzinnen maar wel met duidelijkheid over drie belangrijke vragen:
wie, wat en waartoe. De vierde vraag
gaat over het hoe; dit zal vanuit de eigen
situatie moeten worden ingevuld, uiteraard binnen de aangegeven kaders.
Gereformeerd onderwijs: wie?
- voor kinderen van Gods verbond;
- onder verantwoordelijkheid van hun
ouders, in samenwerking met de
kerkgemeenschap van Jezus Christus;
- door gelovige en professionele leerkrachten.
Gereformeerd onderwijs: wat?
- Gods unieke kinderen (op)leiden
door middel van ontwikkelingsgericht onderwijs in Gods Woord en
werk.
Gereformeerd onderwijs: waartoe?
- tot eer van God: God en de naaste
liefhebben;
- Christus volgen;
- verantwoordelijkheid in gehoorzaamheid aan God.

Deze kernpunten geven duidelijk
aan waarom het over gereformeerde scholen gaat. Op de basis van Schrift en
belijdenis werken mensen die vanuit de
eenheid van leer en leven met onderwijs
bezig zijn.

Toekomst onzeker?
Deze kernpunten moeten nader uitgewerkt worden. En wel op meerdere
niveaus.
• In Nederland geeft Concent op dit
moment leiding aan de discussie om
‘de gereformeerde richting’ te omschrijven. Dat is voor de Nederlandse
situatie van belang, met het oog op
de benodigde duidelijkheid in politiek en maatschappelijk opzicht. Het
zal een enigszins abstract verhaal blijven, met juridische aspecten. Maar er
wordt aan meegewerkt door mensen
vanuit de schoolpraktijk; dat geeft
voldoende waarborg voor een verhaal
met praktische waarde.
• De boven omschreven kaders moeten
ingevuld worden. Dat gebeurt op
het niveau van de individuele school.
Daar zullen best de nodige verschillen
gaan ontstaan. Dat is op zichzelf geen
enkele reden tot zorg; die verschillen
zijn er nu trouwens ook. Je zult moeten inspelen op de eigen situatie, die
in een aantal opzichten uniek is. Ook
in die zin moet recht gedaan worden
aan verschillen. Tegelijk moet bewaakt worden dat je daarbij de kaders
van ‘gereformeerd onderwijs’ niet te
buiten gaat.
• In praktisch opzicht is er nog veel te
doen. Het onderwijs wordt immers
gegeven door leerkrachten; door
mensen met alle diversiteit die daarbij
aan de orde is. De toerusting van die
gereformeerde leerkrachten is dus van
levensbelang voor het voortbestaan
van de gereformeerde school. Zijn
zij er voldoende van doordrongen
wat er op het spel staat? Hebben ze
voldoende bagage meegekregen om
hun werk goed te kunnen doen? Is
dat in de opleiding voldoende aan
de orde geweest, of is extra vorming
nodig? De punten personeelsbeleid
en lerarenopleiding komen hiermee
in beeld. Werk dus voor de schoolleiders binnen de eigen school, én een
punt van gezamenlijke aanpak, namelijk het ontwikkelen van vormingsmodules met name voor (aanstaande)
leerkrachten binnen het voortgezet
onderwijs.
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Ik ben blij dat ICRE-2004 voor veel
deelnemers een positieve ervaring is
geweest. Dat blijkt overduidelijk uit de
evaluaties, direct na afloop en na enige
tijd.
Positief, omdat er niet alleen in grote
eenstemmigheid is nagedacht, maar ook
omdat er daadwerkelijk dingen in gang
zijn gezet. Er was al veel gaande in de
scholen, mede dankzij stimulansen vanuit PABO en GPC;3 de conferentie heeft
impulsen opgeleverd om daar gericht
mee verder te gaan.
En zelfs wordt voorzichtig gedacht
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over een vervolg, maar zover is het nog
lang niet. Allerlei vragen moeten nog
beantwoord worden: wanneer? waar?
voor wie? waarover? Hopelijk komt het
wel zover.
Intussen gaat het ontwikkelingswerk
verder: ontwikkeling van het gereformeerde onderwijs. Het is een geweldige
stimulans om uit eigen ervaring te
mogen weten: we staan daarin niet
alleen, en we kunnen veel aan elkaar
hebben, als internationale burgers van
Gods koninkrijk.

Noten:
De predikanten A. van der Sloot en J. Wesseling
schreven een bijdrage onder de titel ‘Gereformeerd
zijn betekent loyale binding aan belijdenis’.
2.
In De R eformatie van 26 juni 2004 schreef Jetze
Baas nog een helder artikel over de relatie tussen
school, gezin en kerk.
3.
Zie ook het artikel over ‘Anders Adapief ’ in
Nader Bekeken van juni 2004, geschreven door
drs. W. Hoksbergen.
1.

De ‘gave der
genezing’
In een eerder nummer van ons blad
(april 2004) schreef ik over ‘genezers’. Ik waarschuwde ervoor dat
die zich zomaar kunnen indringen
tussen Christus en ons. Laten we
daarvoor op onze hoede zijn. Er is
één Middelaar tussen God en mensen: Christus Jezus. Voor andere
‘heilige tussenpersonen’ is er geen
plaats.
Naar aanleiding van mijn artikeltje
kreeg ik een vraag over ‘de gave der
genezing’. Er zijn toch mensen die die
gave hebben volgens 1 Korintiërs 12?
Kunnen ook mensen vandaag niet over
die ‘gave der genezing’ beschikken?

Geen permanent
vermogen
Een paar opmerkingen ten antwoord.
1. We komen in de Bijbel zeker mensen
tegen door wie de Here wonderlijke
genezingen schonk. Maar zulke
mensen zijn niet standaard voor alle
tijden. En ook niet in alle tijden in
dezelfde mate. Er zijn duidelijk periodes die er wat wonderen betreft
boven uitsteken: de tijd van de uittocht uit Egypte en de reis door de
woestijn, de tijd van de profeten Elia

en Elisa, en de periode van de Here
Jezus en zijn apostelen. Het is goed
om met dit reliëf rekening te houden.
Alle tijden zijn niet hetzelfde.
2. Degenen die anderen genazen (behalve de Here Jezus), konden dat niet op
grond van een gave waarover ze permanent beschikten. Ze hadden niet
een macht of gave die altijd en overal
‘werkte’. De ene zieke genazen ze wel,
de andere niet. De gave was niet een
permanent gegeven in hun handen
en stond niet te hunner beschikking.
Het was de Here die op zijn tijd en
op zijn wijze van hen gebruik maakte
en door hen werkte.
3. Het spreken over de ‘gave der genezing’ gaat terug op 1 Korintiërs 12.
Maar daar komen we de uitdrukking
zo niet tegen. In 1 Korintiërs 12 is
niet sprake van de gave ‘der genezing’
(let op het lidwoord ‘der’ en op het
enkelvoud ‘genezing’), maar van ‘gaven van genezingen’ (zie vers 9; en
in vers 28 staat in de grondtekst hetzelfde). Dat meervoud ‘genezingen’
en het ontbreken van het lidwoord
is belangrijk. Bij de gave ‘der genezing’ denkt men aan een permanente

Gemeentebreed
P. Niemeijer

geneeskracht. Maar bij gaven ‘van
genezingen’ kun je denken aan verschillende gevallen van genezing. Je
zou heel goed kunnen vertalen: gaven
‘bestaande in’ genezingen. Kennelijk
vonden die in Korinte plaats: wonderlijke genezingen (ook ongewone
ziekte- en sterfgevallen overigens;
11:30). Van die wonderlijke genezingen zegt Paulus dat het genadegaven
zijn. Het woord ‘charisma’ heeft in
1 Korintiërs 12 nl. nog niet de pregnante betekenis die het later in de
(pinkster)theologie zal krijgen. Het
is bij Paulus nog gewoon ‘cadeau,
presentje, geschenk’ (J. van Bruggen,
Ambten in de apostolische kerk,
p. 144v). Er vallen ook ‘werkingen’
van God onder (vers 6; vgl. J. van
Bruggen, a.w., p. 155). We kunnen
van die genezingen dus zeggen dat
het de Geest was die ze ‘werkte’ (vers
11). En dat ze zijn cadeau, zijn gave
waren. Hij schonk gaven bestaande
in genezingen. Dáárom gaat het in
1 Korintiërs 12. En niet over een of
ander charisma van ‘de’ genezing (geneeskracht).

Conclusie:
geen instituut
Mijn conclusie is dat 1 Korintiërs 12
ons niet dwingt om te denken aan men-
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sen die over een permanente gave van
genezing beschikten. Zelfs charismatische theologen als Duffield en Van
Cleave oordelen in hun ‘dogmatiek’
(Woord en Geest): nergens in het
Nieuwe Testament lezen we dat iemand
‘de’ gave van genezing heeft.1 En de
gematigde pinkstertheoloog Gordon D.
Fee zegt met een beroep op het meervoud charismata/gaven (van genezingen)
in 1 Korintiërs 12:9, dat we waarschijnlijk niet moeten denken aan een permanente gift, maar dat we moeten denken
aan telkens voorkomende genezingen als
een gift. Laten we, zou ik zeggen, van
‘gaven van genezingen’ niet een ‘instituut’ maken als ‘de gave der genezing’.
Ik voeg daar nog drie opmerkingen
aan toe.
a. Laat niemand de reguliere medische weg minachten. Het is de Here die
kundigheid schenkt aan medici, therapeuten en verplegers. Hun werk doet op
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geen enkele manier af aan de realiteit
van Gods werk en almacht. De Here wil
en kan zijn plan van genezing ook uitvoeren door heel gewone artsen. Niemand moet daar smalend of meewarig
over doen. Ook als God gewone mensen
gebruikt, schittert daarin zijn wijsheid
en macht!
b. Ik ontken niet dat de Here ook
vandaag wonderlijke genezingen geeft.
Dat doet Hij. Misschien wel vaker dan
wij doorhebben. Op het gebed. En
boven bidden en beseffen (Ef. 3:20)!
Maar waar het mij in dit en mijn vorige
artikel om gaat, is dat Hij daarvoor niet
bepaalde genezers als een soort heilige
tussenpersonen gebruikt, maar dat Hij
een God is die naar het gebed van ons
allen luistert!
c. De ene arts is beter dan de andere.
Er zijn ook mensen met bijzondere
gaven om diagnoses te stellen en alternatieve genezers. Hoe je daarover moet

oordelen, is een andere vraag dan ik hier
aan de orde stel. Mensen als Jan Zijlstra
en T.B. Joshua willen niet tot deze
‘reguliere of alternatieve genezers’ gerekend worden. Zij beroepen zich op de
gave der genezing die ze hebben.
Dáárover ging mijn schrijven. Ik ben
van mening dat ze zich op die ‘gave der
genezing’ niet kunnen beroepen. Om de
redenen die ik noemde in mijn artikel
van april en in dit artikel.
Noot:
Guy P. Duffield, Nathaniel M. van Cleave,
Woord en Geest. Hoofdlijnen van de theologie
van de pinksterbeweging, Kampen 1999 2e druk,
p. 353. Ondanks deze op zichzelf goede observatie
ontkomen ze niet aan een leer over gaven van heelmakingen.
1

Leiderschap in de
gemeente
Leiderschap is een ‘hot item’ geworden in de politiek en in het bedrijfsleven. Vorig jaar verwierf Albert
Remmelzwaal, ecoloog en theoloog,
aan de Theologische Universiteit te
Kampen (Broederweg) de doctorstitel met een proefschrift dat handelt over leiderschap in kerkelijke
gemeenten. Er is in het verleden wel
eens negatief gedaan over leidinggeven van ambtsdragers. Remmelzwaal gaat ervan uit dat er in de
gemeente leiding gegeven mag en
moet worden. Zijn onderzoek richt
zich op de manier waarop er leiding
behoort te zijn, en beperkt zich
niet tot wat ambtsdragers doen. Er
wordt namelijk in de gemeente op
velerlei wijze leiding gegeven.
De auteur kiest dan ook voor een
‘algemene werkdefinitie’ die bruikbaar is
zowel voor formele als informele leiders:
leiderschap is een proces van sociale
beïnvloeding waarbij de leider groepsleden in de richting van een doel stuurt.
Doordat Remmelzwaal alle leiding

onder één werkdefinitie brengt, komt
mijns inziens het specifieke van de ambtelijke leiding niet goed uit de verf wanneer het gaat om de factoren die van
belang zijn voor het functioneren in de
gemeente (p. 288, 289). Er worden verschillende zaken genoemd, maar ik mis
pijnlijk de opdracht van Christuswege.
Remmelzwaal spreekt wel over het
essentiële van het leven - in relatie - met
God voor de leider, maar niet over de
roeping van de ambtsdrager, die naar
mijn inzicht juist zo’n beslissende factor
is wanneer het gaat om ambtelijke leiding. Dat wreekt zich bij de ‘aanbevelingen’ waarin zijn studie resulteert.
Daarbij hoor ik wel over ‘afhankelijkheid van God’, maar niet over trouw
zijn aan de opdracht die van Godswege
naar ambtsdragers toekomt. Voorgangers hebben te waken over ‘de zielen’

Korte boekbespreking
A.N. Hendriks

(Heb. 13:17). En dat is toch wel wat
meer en wat anders dan informele leiders in de gemeente hebben te doen.
Wie in rekening brengt wat het Nieuwe
Testament zegt over de taak van de oud-
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sten (in kern: het komen met het Woord
Gods), ziet de vraag rijzen: is hun leiderschap te definiëren als ‘een proces van
sociale beïnvloeding’?
Het boek van Remmelzwaal imponeert door de verwerking van veel materiaal uit de sociale wetenschappen. Wat
is er veel werk verzet om het gedrag, de
motivaties, de situatie en de eigenschappen van leiders neer te zetten. De talloze
verfijnde onderscheidingen en uitgewogen tabellen deden mij duizelen. Er is
zeker van te leren, maar ik zie nog niet
hoe onze kerkelijke leiders hiermee praktisch aan de slag kunnen. Een troost is
dat de enorme wetenschappelijke ‘berg’
uiteindelijk een goed toegankelijk
‘muisje’ baart in zeven ‘aanbevelingen’,
die mijns inziens ook wel zonder die
geleerde ‘berg’ te ontdekken waren.
Zoals gezegd, ontving de schrijver op
grond van deze studie een doctoraat in
de theologie. Ik vind het meer een proefschrift dat thuis hoort in de sociale
wetenschappen. Het theologisch gehalte
is toch wel gering. In het hoofdstuk over
‘Leiderschap in de bijbel’ miste ik een
grondige behandeling van het ambt en
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met name van het charisma op grond
waarvan men in het ambt dient. Hoe
kan men nu over leiderschap spreken,
zonder breed in te gaan op wat het
Nieuwe Testament zegt over de ambtsgaven? Ook vind ik het een omissie dat
de auteur geen aandacht geeft aan de
zalving waarover in het Oude Testament
zoveel gesproken wordt. Ik blijf het
eigenaardig vinden dat iemand op zo’n
proefschrift doctor in de theologie kan
worden. Dit neemt niet weg dat ik het
wel een boek vind op academisch
niveau.
Wie moeite wil doen om zich door
veel materiaal heen te werken, kan zeker
leren uit deze studie. Er worden leerzame suggesties gedaan om goed te
functioneren als leider. Wellicht draagt
wat de auteur ons biedt, bij aan het
voorkomen van moeiten die zich helaas
in onze kerken al meer manifesteren
rond het functioneren van predikanten
en kerkenraden.
Eén waarschuwend woord geef ik
nog graag door: ‘Het bedrijfsmatige
denken heeft ook sterke invloed op het
denken over gemeenten gehad, wat zijn

weerslag vindt in allerlei publicaties op
het terrein van de gemeente-opbouw. Er
worden echter in toenemende mate vragen gesteld bij de toepasbaarheid van
deze denkwijze voor instellingen die het
algemeen nut dienen. Daarnaast is het
zonder meer duidelijk dat pragmatisme,
een eenzijdig bedrijfsmatige benadering,
geen recht doet aan het eigen karakter
van de gemeente. Een dergelijke benadering, bijvoorbeeld eenzijdig gericht op
groei, kan leiden tot het ondermijnen
van de algemene doelstelling van de
opbouw van de gemeente. Het kan er
echter ook toe leiden dat de wensen en
behoeften van (bepaalde groepen)
gemeenteleden onvoldoende aandacht
krijgen.’
N.a.v. Albert J. Remmelzwaal,
Actief en afhankelijk. Een praktijktheorie voor leiderschap in kerkelijke gemeenten, uitgave Eburon,
Delft (2003), 311 pag.
ISBN 90 5166 990 9. Prijs € 29,-.

Een theologische
aanwinst
Op vrijdag 25 juni jl. ontving Jörg
Kailus aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn de doctorstitel,
na de presentatie van een proefschrift over Luther. Ons tijdschrift
mocht een exemplaar van het proefschrift ontvangen ter aankondiging
en bespreking. Wij maken dankbaar
gebruik van deze mogelijkheid,
waarbij wij vanzelfsprekend enige
beperkingen moeten respecteren:
a. de dissertatie van dr. Kailus is
in het Duits - de moedertaal van de
auteur - geschreven,l en
b. het boek behandelt een veelomvattend onderwerp: de relatie tussen wet en Evangelie in de theologie
van Luther - een thema dat reeds
eeuwenlang onderwerp van studie
en discussie is geweest.

Om te beginnen willen wij de auteur
danken voor zijn publicatie. Wat ons
betreft, is iedere studie over Luther een
welkome aanwinst en een theologisch
genot. Wij feliciteren dr. Kailus met zijn
studieresultaat en zijn promotie, en
uiteraard niet minder de Universiteit
van Apeldoorn en de promotor dr. H.J.
Selderhuis.
Dr. Kailus is lid van de Evangelische
Kirche in Duitsland (EKD) en hij
hoopt binnen dat kerkverband predikant te worden. Hij voelt zich verwant
aan het Gnadauer Verband - vergelijk-

Boek van de maand
C. Trimp

baar met de Gereformeerde Bond in
Nederland (PKN).2
Dr. Kailus heeft ons door middel
van een interessant exposé breedvoerig
geïnformeerd over een centraal thema
bij Luther (de verhouding tussen de wet
van God en het Evangelie van Christus)
en zich daarbij geconcentreerd op de
brief aan de Galaten - Luthers ‘lievelings’brief.
Bovendien heeft hij zijn beeld van
Luther vergeleken met de theologie van
twee lutheraanse theologen uit de twintigste eeuw. Concreet betekent dat een
vergelijking van een essentieel stuk van
de reformatietheologie uit de zestiende
eeuw met de gedachtewereld in de jaren
na de Eerste Wereldoorlog, met name de
tijd van de opkomst van het nationaal-
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socialisme in Duitsland in de jaren dertig. Zoals wij nog zullen zien, is deze
vergelijking een zinvolle actualisering
van het hoofdthema van de dissertatie.
Hetzelfde geldt voor een tweede uitweiding: omdat het thema ‘wet en Evangelie’ in de persoonlijke omgang met de
Here een belangrijke rol speelt, ontvangen wij bovendien uitvoerige informatie
over Luthers gedachten over de ‘aanvechting’ in het leven van een christen.

Wet en Evangelie
Wanneer wij deze bekende tweeslag
ten aanzien van de prediking op ons
laten inwerken, denken wij aan een
preekvorm die zich kenmerkt door aan
de verkondiging van de goede boodschap van Christus’ liefde en genade het
laatste woord toe te wijzen, terwijl de
wet het Evangelie voorbereidt door het
accentueren van de menselijke onvolmaaktheden en tekortkomingen. Dat is
immers ook de weg die ieder mens in
zijn beleving moet gaan. Indertijd sprak
prof. Graafland over de ‘geijkte geloofsweg’.3
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Zoals in de Heidelbergse Catechismus de kennis van de ellende voorafgaat
aan de kennis van de verlossing, zo heeft
men ook de prediking naar een dergelijk
model vormgegeven. Dr. Kailus heeft
ons gediend met een uitvoerige en boeiende weergave van Luthers gedachten
over deze zaken.
Er is op dit punt trouwens een belangrijk
onderscheid tussen Luther en Calvijn.
In de gereformeerde kerken hebben wij van
jongs af geleerd dat de wet op drieërlei wijze
in het christenleven functioneert: de wet als
breidel, als spiegel en als leefregel.
Wij denken dan aan de wet van God als
bescherming van de samenleving tegen de
chaos (de zgn. tweede tafel van de wet, HC
zd. 39-44), als spiegel van onze zonden
(HC zd. 2) en als leefregel voor een leven in
dankbaarheid (HC zd. 32v).
Dat laatste wordt wel genoemd de derde
functie van de wet (de eerste droeg de naam
‘politieke (of: burgerlijke) functie’ en de
tweede de ‘theologische (of pedagogische)
functie’.4
Luther beperkte zich tot de eerste twee
functies: via Melanchthon (en later Calvijn)
is de driedeling in de theologie terechtge-

komen. Het gevolg van een en ander is geweest, dat bij Luther ‘de wet’ als een sterke
aanklager functioneert en het luisterende
kerklid aandrijft om zijn toevlucht te zoeken bij de ontferming van Christus. Maar
de derde functie werd typerend voor de gereformeerde prediking. Calvijn noemde dat
de voornaamste functie van de wet in een
dankbaar christenleven.5

Nu zou het een verkeerde conclusie
zijn, wanneer iemand zou denken dat
Luther en zijn volgelingen dus geen
boodschap hadden aan de vormgeving
van het christenleven (de ‘goede werken’
van zondag 32). Want zo schematisch
laat het christenleven zich niet opdelen,
ook niet als het gaat over de verkondiging van de wet van de Here.
Het viel mij op, dat dr. Kailus dit
punt nauwelijks bespreekt. Juist in Apeldoorn zou dat passend zijn geweest.
Immers, de vroegere dogmaticus (dr. J.
van Genderen) heeft daarover duidelijke
woorden gesproken. Hij sprak (onder
verwijzing naar de brief aan de Galaten)
over de ‘soepelheid’ van Luthers
betoog.6
Dat brengt mij bij een volgende (kri-
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tische) vraag aan het adres van de promovendus: komt de exegese wel genoegzaam aan het woord bij de bespreking
van de relatie wet-Evangelie? ‘Wet’ is
niet overal een (be)dreigend woord en
‘gebod’ is niet overal een aanklacht.
Ook de ‘wet’ laat zich vanuit het Evangelie verstaan. Wij kunnen ook de ‘wet’
het laatste woord noemen, wanneer wij
met de Heidelberger belijdenis doen ten
aanzien van het werk van de Heilige
Geest. Kortom: ik heb de realiteit van
het ‘verbond’ van de drie-enige God
gemist in de taxatie van Luthers positie
terzake van wet en Evangelie.
Er mag toch ook in de nieuwtestamentische bedeling ruimte zijn voor wat
de Joden bij hun Loofhuttenfeest de
‘vreugde der wet’ noemden?7
Mogen onze vragen de schrijver en
de promotor overtuigen van de grote
interesse waarmee ik het proefschrift
heb gelezen. Dat geldt ook voor de twee
excursen, die ik in dit artikel heb aangeduid: de interessante en belangrijke
exposés over de politiek en de aanvechting. Daarover wil ik tenslotte enige
informatie doorgeven, via een beperkte
aankondiging.
1. De politiek
Gelet op de eerste functie van de wet (de
politieke functie) moest Luther zich uiteraard bezinnen op de vormgeving van de
dienst van God binnen de burgerlijke verhoudingen van zijn tijd. Dus: Luthers relatie met de toenmalige keizer, keurvorsten
etc., kortom: het complete politieke bestel.
Ook voor Luther geldt het woord: twee
regimenten, één Heer. Dat is de zgn. tweerij-
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kenleer. Ongetwijfeld een belangrijk thema
voor de interpretatie van Luthers houding,
ook in verband met zijn strijd tegen de doperse dweperij.8
Ook Luther besefte in het rumoerige Europa van de zestiende eeuw, dat een land
niet geregeerd kan worden volgens de
wijsheid van Christus’ bergrede (Mat.5-7).
De politieke functie van Gods wet vraagt
om andere instrumenten dan de kerk met
haar verkondiging van het koninkrijk der
hemelen. Bovendien behoort er binnen het
wereldlijk regiment ruimte te zijn voor de
politieke activiteit van de burgers.
Vier eeuwen later moesten de lutherse
kerken in Duitsland positie kiezen in totaal andere politieke verhoudingen. De
schrijver verhaalt ons van de frustratie van
de Duitse kerkelijke bevolking na de Eerste
Wereldoorlog en hij laat zien, hoe in Erlangen in de jaren rond 1930 aanvankelijk
een betrekkelijk naïeve acceptatie van de
nationaal-socialistische beweging juist ook
bij lutherse theologen zich laat aanwijzen
- met alle kerkelijke en theologische consequenties daarvan, met name in verband met
de theologie van Karl Barth. Het is ontdekkende en leerzame lectuur, zeker ook voor
Nederlandse kerkleden!9
2. De aanvechting
De volgorde wet-Evangelie houdt ook in
dat een mens zichzelf moet leren toevertrouwen aan het evangeliewoord en zijn geweten door de Heilige Geest tot vrede laat
brengen in een geloofsgemeenschap met
Christus. Na de aanklacht in de prediking
van Johannes de Doper moet een mens
toevlucht zoeken in de verkondiging van
Christus.10
Op dit punt wordt het heel duidelijk, dat

de theoloog en exegeet Luther zich altijd
‘zielzorger’ heeft geweten. Zeker als het gaat
om geloofszekerheid, aanvechting, innerlijke strijd. Juist tegen de achtergrond van het
Duitse piëtisme is dat een zinvolle excurs in
het boek van dr. Kailus.11
Voor Luther was de zesde bede van het
Onze Vader allereerst een gebed om verlossing van de aanvechting!12

Noten:
De volledige titel luidt: Gesetz und Evangelium
in Luthers Grossen G alaterkommentar sowie bei
Werner Elert und Paul A lthaus. Darstellung in
Grundzügen und Vergleich, Münster 2004.
2
Nederlands Dagblad van 26 juni 2004, p.2.
3
C. Graafland, Verschuivingen in de Gereformeerde Bondsprediking, Woerden 1965, p. 57v.
4
Deze driedeling gaat terug op Calvijn (Institutie
II, 7, resp. par. 10,6 en 7-12).
5
Institutie II, 7,12.
6
Vgl. het opstel van Van Genderen in: C. Graafland
(red.), Luther en het Gereformeerd Protestantisme , ’s-Gravenhage 1982, p. 249-276, m.n.
p. 264,265.
1

Zie Nehemia 8, m.n. vs. 18-slot en vs. 19.
J. van den Berg, Twee regimenten Eén Heer,
Kampen 1961. In verband met ons thema en de
interpretatie van Luther is dit een goede introductie.
9
Zie het proefschrift, hfdst. 2.5, 3.6 en 4.
10
Vgl. K. Zwanepol, ‘Johannes en Jezus als wet en
evangelie. Luthers preken in de adventstijd van
1516’, in: J.T. Bakker e.a., Luther na 500 jaar,
Kampen 1982, p. 9-23.
11
Zie proefschrift, hfdst. 3.4 en 3.5.
12
Zie het artikel van A.N. Hendriks over verzoekingen, Nader Bekeken april 2004.
7
8
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BEDE OM BEVRIJDING
Vier stille jongens op een rij
die als in oude tijden
de reidans zouden moeten doen
voor God en voor de meiden
vier sterke jongens op een rij
die bij het zingen zwijgen
niet om een schorre keel
of meer uit schaamte voor de meiden
vier stille monden op een rij
niet stilgevallen door het lijden
aan het kruis op Golgotha,
niet door wat de mensen van Hem zeiden
gesloten kerels op een rij
die angstig het nieuwe lied vermijden
- “de vrome zwijgt in deze boze tijd”een enkele durft, het meest zijn het de meiden
vier stille kinderen op een rij
die “Mijn verlosser aan het kruis” verbeiden
Hem die eens hen en al die andere meiden
tot nieuw gezang voor altijd zal bevrijden
Anonieme bidder

Kort commentaar:
Het is helaas een bekend verschijnsel in veel kerken:
de gemeente zingt Gods lof uit het groene boekje,
maar er zijn soms gemeenteleden die dan zwijgen.
Ook kinderen.
Daar gaat dit vers over.
Om verdrietig van te worden.
Ook voor de zwijgers is het verdrietig.
Maar eenmaal zullen allen tot een nieuw gezang bevrijd worden.
Aangrijpend.
G. Slings

Gedicht
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De zielen van
Europa
De onderhandelingen over de totstandkoming van een zogenaamde
Europese grondwet gingen onder meer
over de vraag of en zo ja hoe in deze
grondwet zou moeten worden verwezen
naar God, of meer in het algemeen naar
de joods-christelijke traditie. In de uiteindelijke versie komt zoals inmiddels
bekend zo’n verwijzing niet voor. Ongetwijfeld tot genoegen van mensen als de
Nederlandse filosofen Paul Cliteur en
Herman Philipse, die zich in de media
scherp keerden tegen wat zij zien als een
vermenging van politiek en religie.
Daarbij het publieke domein gemakshalve reserverend voor hun eigen secularistische religie.
In Trouw van 8 mei 2004 nam de
politiek filosoof Govert J. Buijs de
moeite zijn collega’s uitvoerig van
repliek te dienen. Het is de moeite
waard aan dit artikel een en ander te
ontlenen. Buijs herinnert aan een veel
geciteerde uitspraak van de voormalige
voorzitter van de Europese Commissie
Jacques Delors: ‘Indien we er in de
komende tien jaren niet in slagen
Europa een ziel te geven, een spirituele
dimensie, werkelijke betekenis, dan hebben we onze tijd verspild.’
Politici ontdekken steeds weer, vaak tot
hun schrik, dat het menselijk bestaan diepere lagen heeft dan de politiek kan aanboren. Mensen, sommige politici uitgezonderd, raken zelden geïnspireerd door het
politieke bedrijf sec. De strijd om de
macht roept vaak weerzin op. Maar bij
weerzin alleen kan de politiek niet leven.
De politicus zoekt juist achting en toewijding van onderdanen. In elke politieke
orde speelt daarom ‘eerbied’ (pietas) een
centrale rol, of het nu gaat om eerbied
voor de farao, voor de keizer dan wel om
eerbiediging van de mensenrechten ….
Precies daarom kijken politici vaak met
een jaloerse blik naar religie - die lijkt de
mensen daar te raken waar geen Koning
treden kan, in het hart, in de ziel.
Volgens Buijs is dit probleem in de
geschiedenis van de politieke filosofie

bekend als het ‘politiek-theologische
probleem’. Verschillende scenario’s om
dit probleem op te lossen zijn bekend,
elk met hun eigen problemen. Als eerste
noemt hij de vorming van een staatsreligie. Zo’n religie is echter vaak te oppervlakkig, ze is niet ‘bezielend’, raakt de
ziel niet. Een andere mogelijkheid is de
verdringing van de religie uit de
publieke sfeer en net doen of de politieke orde puur een zaak is van ratio en
niet ook van pietas. Dit scenario negeert
gewoon het probleem. Maar de grootste
zwakte is volgens Buijs de kwetsbaar-

Persrevue G.J. Schutte

heid van elk vacuüm. Een politieke orde
die ‘de ideologische veren heeft afgeschud’, kan zomaar verrast worden door
de opkomst van een charismatische
figuur met ideologische feestdos - en
dan weet je maar niet welke kant het
opgaat.
Vervolgens noemt hij het scenario
dat in hoofdzaak gevolgd is in de Europese geschiedenis.
Na het visioen van Constantijn (in hoc
signo vinces: in dit (kruis)teken zul je
overwinnen) kreeg het christendom meer
en meer de rol van ‘bezielend verband’
toebedeeld, eerst voor het Romeinse Rijk,
later voor de oostelijke en de westelijke
imperiale erfgenamen. Het christendom
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werd hofleverancier van de politieke pietas.
Maar hoe zit het dan met die oude ervaring van Israël, die ook als erfenis in de
christelijke traditie is meegegaan? De
ervaring dat God zich ook terug kan trekken, juist op het moment dat Hij openlijk
bij de politiek betrokken wordt. De God
van Israël houdt voortdurend kritische
afstand tot de macht …. In de oudtestamentische verhalen krijgt daarom elke
koning zijn kritische profeet als tegenover
mee: Saul krijgt gezelschap van Samuël,
David van Nathan, Achab van Elia, Hizkia van Jesaja. …
Dat betekent dat men de politiek niet als
een volstrekt seculiere aangelegenheid gaat
beschouwen en al helemaal niet dat men
elke politieke orde bij voorbaat al religieus
goedkeurt. Kernpunt is de kritiseerbaarheid van de macht, het stellen van morele
criteria.
Proef de volgende episode. De Romeinse
troepen plegen rond het jaar 390 tijdens
een ‘pacificeringsoperatie’ ver weg van
eigen grond, in het Griekse Thessaloniki,
een massamoord …. Compromitterende
foto’s zullen niet beschikbaar geweest zijn,
maar de slachting raakt toch bekend en
komt Ambrosius ter ore, bisschop van het
toen vaak als keizerlijke residentie fungerende Milaan. Hij oordeelt dat er sprake
is geweest van excessief geweld met name
tegen vrouwen en kinderen en stelt de keizer verantwoordelijk. Wil Theodosius zich
als keizer verbinden met het christelijk
geloof dan schept dat bestuurlijk-morele
verplichtingen. Ambrosius vraagt daarom
de keizer op straffe van excommunicatie
publiekelijk boete te doen. En keizer of
niet, Theodosius doet boete, niet in keizerlijk gewaad maar sober gekleed.
De episode is een markeringspunt van de
westerse politieke geschiedenis. Hier moet
een machthebber publiekelijk afstand doen
van de claim een bijzondere band met
God te hebben en daarom sacrosanct te
zijn. … Machthebbers dienen zich voortdurend, principieel en praktisch, te herinneren dat ze niet God zijn, dat ze feilbaar
zijn, dat ze slechts kunnen functioneren
niet omdat maar voorzover ze hogere
beginselen eerbiedigen. De eerbied geldt
hier primair een rechtsorde waaraan de
macht onderworpen moet zijn. Dit noem
ik de begrenzings-theologie. Deze theologie
heeft voor grote, maar vaak creatieve
spanningen gezorgd in de loop van de
Europese geschiedenis.
De westerse begrenzingstheologie
In feite vraagt Buijs hier aandacht
voor de diepe historische wortels van het
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onderscheid tussen en de grenzen van de
ambten in kerk en staat. Ook vandaag
een centraal thema, in het debat met
mensen die het publieke domein willen
vrijwaren van de dienst aan God, maar
ook met medechristenen die de overheidsmacht zouden willen gebruiken om
de geestelijke vrijheid van niet-christenen in de publieke samenleving in te
perken.
Tegen die achtergrond is het interessant te lezen hoe de Europese begrenzingstheologie er volgens Buijs uitziet.
Allereerst is er de genoemde ‘ontgoddelijking’ van de macht. Keizer noch koning is
goddelijk. Oftewel: macht mag nooit absoluut zijn.
Ten tweede: als God zich niet via de
macht presenteert, heeft dit ook ingrijpende gevolgen voor de relatie tussen mens
en God. Kennelijk is dit een relatie
waarin dwang niet bepalend mag zijn.
De politiek moet daarom hier wijken. Zo
ontstaat de notie van het geweten als een
ontmoetingsplaats tussen God en mens, die
door de politiek slechts gerespecteerd en
niet betreden kan worden. De politieke
erkenning van deze vrijheid, al door Tertullianus en Augustinus principieel onder
woorden gebracht, kwam schoorvoetend en
tandenknarsend. Maar met name ten
tijde van de Reformatie en de daarop volgende godsdienstoorlogen kon men rijkelijk
putten uit de vroeg-christelijke argumenten. De vrijheid van geweten is zelfs het
eerste officieel in een codex vastgelegde
mensenrecht geworden, als artikel XIII
van de Unie van Utrecht (1579), een
Nederlands primeurtje.
Een derde kernnotie in de begrenzingstheologie is de gelijkwaardigheid van alle
mensen. Als God niet meer primair verkeert bij de hooggeplaatsten, volgens het
Magnificat zelfs ‘machtigen van de troon
stoot en eenvoudigen verhoogt’, wordt aan
allerlei vormen van ongelijkheid de principiële rechtvaardiging ontnomen. Bij de
Eeuwige telt ieder mens.
Ten vierde, juist omdat bij de Eeuwige
ieder mens telt, gaat bijzondere zorg uit
naar de zwakke, die gemakkelijk tussen de
raderen van de maatschappelijke machinerie bekneld raakt. De zorg voor de zwakken is daarmee een zaak die in de christelijke traditie op allerlei manieren in praktijk is gebracht … en die ook door allerlei
bewegingen steeds weer als rechtvaardigheidseis aan de staat is voorgehouden. De
negentiende-eeuwse christelijk-sociale
beweging heeft diepe wortels in de christelijke traditie.
Ten vijfde: het niet-hiërarchische karakter

van het gezag. In de loop van de Middeleeuwen gleed de christelijke traditie hoe
langer hoe meer toe naar een strikt hiërarchische gezagsopvatting. Maar in de boezem van de kerk ontbrandde er aan het
begin van de vijftiende eeuw een strijd die
liet zien dat de christelijke traditie ook
andere mogelijkheden in zich borg. Tegenover de hiërarchisch denkende ‘papalisten’
kwamen de conciliaristen op, die van
mening waren dat God zijn gezag gaf aan
de kerk als geheel, die dan gerepresenteerd
kon worden door een breed concilie dat
dan weer gezag kon delegeren aan een
paus. Bij enkele belangrijke politieke denkers in de Middeleeuwen wordt dit model
ook toegepast op de politiek. Mede door
conciliaristisch gedachtegoed geïnspireerd
heeft het calvinisme een kerkorganisatie
van onderaf opgebouwd, dat later ook
werd toegepast op de politieke orde. De
theoloog Noordmans heeft in dit verband
gezegd dat Calvijn de paus schaakmat
gezet heeft met de pion van de (verkozen)
ouderling.
Deze vijf elementen vormen tezamen een
ondergronds brongebied, waaruit soms de
hoofdstroom van de westerse samenleving
geput heeft en vaak, op momenten dat
deze hoofdstroom vervuild raakte, allerlei
kritische bewegingen in en buiten de officiële kerkelijke en politieke kanalen om.
De beginselen van rechtsstaat en democratie zijn in hun worden niet denkbaar zonder dit brongebied.
Seculier?
Bovenstaande reconstructie is geen poging
om Europa, of de constitutioneel-democratische rechtsstaat in het algemeen, te claimen als een exclusief-christelijk product.
Dit is ‘een’ verhaal over Europa. Er zijn
ook heel andere verhalen denkbaar. Men
kan ook à la Cliteur over Europa vertellen
met Socrates als lichtend baken. En men
kan ook een aanklagend verhaal vertellen
waarin men de vele dwarsverbanden tussen de christelijke traditie en de absolutistische theologie kan laten zien.
Maar, als bovenstaande schets enig hout
snijdt, klopt er in elk geval weinig van het
standaardbeeld dat onze democratische
rechtsstaat het pure product van een rationalistische Verlichting is. Allerlei dragende
instituties zijn mede gevormd door religieuze, in dit geval christelijke, inzichten en
bewegingen.
Terecht wijst Buijs erop, dat onze
rechtsstaat, nationaal en Europees, niet
een exclusief-christelijk product is. Er is
heel wat onkruid tussen de tarwe
gezaaid en opgekomen. Maar het is
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waardevol, dat hij aantoont dat veel wat
wij nu van algemene betekenis vinden,
mede door de invloed van het christelijk
geloof is tot stand gekomen. Alleen al
om die reden behoeven we niet onder de
indruk te zijn van boude beweringen
van mensen als Cliteur en Philipse.
Buijs sluit zijn artikel af met enkele
‘tegendraadse conclusies’. De laatste
ervan nemen we graag over:
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Het is contraproductief om van religies te
vergen dat ze eerst door een fase van Verlichting heen moeten gaan, alvorens ze in
de publieke ruimte erkend kunnen worden. Alsof men eerst een eigen ‘Kuitert’
moet produceren, iemand die onder het
mom aanhanger van de betreffende traditie te zijn deze van binnenuit grotendeels
opblaast. Een geloofwaardige publieke theologie lijkt juist door diegenen ontwikkeld

te kunnen worden die de band met de
orthodoxie weten vast te houden. Wie op
verkapte wijze interne secularisatie van
religies als hun toegangsbewijs voor de
publieke sfeer eist, is eerder bezig met het
doordrijven van een privé-agenda dan met
het bevorderen van een commonwealth….

Onze unieke
geschiedenis
Uit het artikel van Buijs blijkt hoe
belangrijk kennis van de nationale en
Europese geschiedenis is met het oog op
de problemen waarvoor we in deze tijd
staan. In een ander artikel in Trouw (17
juli 2004) houdt de historicus Marius
Wessels een pleidooi voor herwaardering
van onze unieke geschiedenis naar aanleiding van ideeën over een museum
over Nederlandse geschiedenis. Zo’n
museum zou zich volgens Wessels dan
wel moeten richten op het eigen, bijzondere karakter van de Nederlandse
geschiedenis.
Opvallend is hoezeer ons land zich onttrok
aan internationale modes. Het is nogal
geen kleinigheid dat ons land slechts in
beperkte mate heeft deelgenomen aan ontwikkelingsfasen als feodalisme en absolutisme, die op het overgrote deel van WestEuropa een zeer groot stempel hebben
gedrukt. Juist door haar afwijkende kenmerken is onze geschiedenis buitengewoon
de moeite waard.
Een van de onderdelen van wat door ‘ kritische’ historici wordt aangeduid als ‘ de
nationale mythe’ of ‘ de liberaal-protestantse nationalistische traditie’ is het eeuwenlang aanwezig zijn van een sterke
burgerij.
Wessels citeert dan de hedendaagse
historici Aerts en Te Velde, die hebben
geprobeerd ‘het beeld van een tijdloze,
alomtegenwoordige Nederlandse burgerlijkheid te relativeren’. Maar zij kwamen
tot de conclusie, dat ‘de Nederlandse
situatie op bepaalde punten inderdaad
afweek van de grote monarchale staten’.

‘Anders dan in Duitsland en later in de
eeuw in Engeland, lijkt in Nederland
nauwelijks een streven van de hogere burgerij naar aristocratisering te zijn ontstaan. Hier overheersten tot zeker 1880 de
kleinsteedse leefwereld en verhoudingen’ en
‘ langer dan elders bleef een betrekkelijk

homogene middenstand intact.’ …
Aandacht behoeft de ontwikkeling van een
vrije boerenstand. Reeds omstreeks het jaar
1000 werd het moerasgebied tussen duinen en hoger gelegen gronden ontgonnen
door personen die in ruil voor die ontginning het betreffende land in bezit kregen
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(het Hollandse polderland). Ook in het
Noorden was al vroeg sprake van een vrije
boerenstand. De invloed van de adel was
dus vanaf een vroeg moment beperkt en
zou naar het einde van de Middeleeuwen
nog geringer worden.
De stedelijke burgerijen verwierven tal
van rechten en slaagden erin de machtsuitoefening van vorsten sterk aan banden
te leggen. Aldus ontstond hier ook veel
weerstand tegen de ontwikkeling van het
absolutisme en werd daartegen een 80jarige vrijheidsstrijd gevoerd. Ook de Akte
van Verlatinge van 1581 vormt een (voor
de 16e eeuw) uniek document waaraan
onvoldoende aandacht is besteed. In de
akte werd Philips II van zijn vorstelijke
rechten vervallen verklaard met de argumentatie dat onderdanen het recht hebben
een vorst af te zetten die niet voor hun
belangen opkomt. …
Een Engelse schrijver verhaalt van een
grote mate van vrijheid die hier lange tijd
in veel opzichten bestond. Er was ruimte
voor tal van godsdiensten om zich hier te
manifesteren, ruimte voor tal van
meningsuitingen, ruimte voor de beoefening van wetenschappen waaronder de
filosofie. Natuurlijk was die ruimte niet
volkomen, maar zij was toch in veel
opzichten beduidend groter dan elders.
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Wessels vraagt aandacht voor het
unieke van de Nederlandse geschiedenis. Hij waarschuwt daarbij voor de fout
de Nederlandse geschiedenis bij de
opstand tegen Spanje te laten beginnen,
en om de tegenstelling tussen de ‘regenten’ en de ‘calvinisten’ uit te vergroten.
Die waarschuwing mogen we ter
harte nemen. Maar dat behoeft ons er
niet van te weerhouden om met Buijs te
wijzen op de betekenis van het calvinisme voor de ontwikkeling van de
Nederlandse samenleving en cultuur.
Die betekenis klinkt ook door in de
Akte van Verlatinge. Wessels laat deze
akte wel erg de taal van vandaag spreken, als hij zegt dat onderdanen het
recht hebben een vorst af te zetten die
niet voor hun belangen opkomt. In werkelijkheid staat in de aanhef van de akte
onder meer:
Het is algemeen bekend dat een vorst van
een land door God tot hoofd van zijn
onderdanen is aangesteld om dezen te
beschermen en te bewaren voor alle
onrechtvaardigheid, schade en geweld,
zoals een herder zijn schapen moet
beschermen, en dat de onderdanen niet
door God geschapen zijn ten behoeve van
de vorst, om hem in alles wat hij beveelt

- of dat nu godvruchtig of niet godvruchtig, rechtvaardig of niet rechtvaardig is onderdanig te zijn om hem als slaven te
dienen. Integendeel, de vorst is er ter wille
van de onderdanen, zonder welke hij geen
vorst is, om hen rechtvaardig en verstandig te regeren en te verdedigen. … Wanneer hij dit niet doet, maar in plaats van
zijn onderdanen te beschermen probeert
hen te onderdrukken, overmatig te belasten, te beroven van hun oude vrijheid,
privileges en oude gewoonterechten, en hen
als slaven te bevelen en te gebruiken, moet
hij dus niet als een vorst, maar als een
tiran worden beschouwd. Dan staat het
zeker zijn onderdanen vrij hem niet meer
als vorst te erkennen - vooral nadat er in
de Staten van het land overlegd is -, maar
hem te verlaten en in zijn plaats een
ander tot soeverein te kiezen om hen te
beschermen, zonder dat dit verkeerd is
(Plakkaat van Verlatinge 1581, uitg.
Staatsuitgeverij 1979).
Dit soort teksten behoort ook vandaag nog een plaats te hebben in het
voortgezet onderwijs en bij inburgeringscursussen.

Vragen over
de islam
Eén van de meest besproken onderwerpen in de media is de laatste jaren
ongetwijfeld de positie van de islam in
Nederland en Europa. In Nederland
wonen inmiddels bijna 900.000 moslims, van wie de meesten afkomstig zijn
uit Turkije, Marokko en Suriname.
Door natuurlijke aanwas zal dit aantal
verder groeien. Was lange tijd de islam
een godsdienst uit andere werelddelen,
nu vormt zij één van de grote godsdiensten in eigen land. Geen wonder dat ook
christenen met vragen komen over de
gevolgen van deze ontwikkeling. Moeten we op termijn een islamisering van
Nederland vrezen? Of ontmoeten we in
moslims bondgenoten in de strijd tegen
de verwereldlijking van onze samenleving?

In het Friesch Dagblad van 3 juli
2004 e.v. wijdt prof.dr. K. Runia een
informatieve artikelenreeks aan het
thema van de moslims in ons midden.
Omdat hij daarin de kernvragen niet
ontloopt, is het goed een en ander aan
zijn artikelen te ontlenen. Eerst iets over
de grondlegger van de islam Mohammed.
Waarschijnlijk werd Mohammed geboren
in het jaar 570 na Chr., in de stad
Mekka, uit een gezin dat hoorde tot de
Arabische stam van de hasjimieten. Zijn
vader was al voor zijn geboorte overleden.
Toen hij een jaar of zes oud was stierf ook
zijn moeder. Hij werd toen verder opgevoed door zijn grootvader en later door
een oom. Als weesjongen kreeg hij niet de

kans om lezen en schrijven te leren. Hij is
dan ook zijn hele leven lang analfabeet
gebleven. … Hij had veel vrije tijd en dus
ook veel tijd om na te denken.
Het waren vooral drie religieuze problemen die hem bezig hielden. (1) Hij had
grote zorg over het veelgodendom (polytheïsme) dat zijn mede-Arabieren erop
nahielden. Hij kwam zelf hoe langer hoe
meer tot de overtuiging dat er maar één
God is. (2) Hij geloofde absoluut zeker dat
er een grote oordeelsdag zou komen, maar
zijn volksgenoten hadden daar geen enkel
besef van. (3) Hij wist dat de joden en
christenen allemaal een heilig boek hadden
en begreep maar niet dat zijn volk niet
een eigen heilige schrift had en daar ook
geen behoefte aan scheen te hebben.
Daar kwam nog een ander probleem bij.
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Hij stootte zich aan het feit dat er zoveel
sociaal onrecht in zijn vaderstad was: aan
de ene kant waren er extreem rijke mensen, aan de andere kant was er schrijnende armoede bij de meesten die aan de
onderkant van de samenleving zaten.
Hij begon zich hoe langer hoe vaker terug
te trekken in de grot Hira, vlak bij
Mekka, om daar te mediteren. Tijdens
dat mediteren kreeg hij allerlei dromen en
visioenen. Toen hij een jaar of veertig was,
voelde hij zich op een dag aangesproken
door de engel Gabriël en begon hij te geloven dat God zelf hem riep om de verkondiger van de eenheid van God te zijn te
midden van een volk dat in een veelheid
van goden geloofde. Ook moest hij verkondigen dat eenmaal de dag van het oordeel
zou komen. Verder groeide bij hem de
overtuiging dat hij een heilig boek voor
zijn volksgenoten moest opstellen. …
In het jaar 622 besloot Mohammed om
samen met zijn volgelingen Mekka te verlaten en zich te vestigen in Medina. Dit
jaar is voor de moslims zo belangrijk dat
ze het als het eerste jaar van de islamitische tijdrekening beschouwen. In Medina
begon ook de zogenaamde islamitische theocratie. Mohammed was niet alleen de
religieuze leider van zijn volgelingen,
maar ook de bestuurder, wetgever, en de
bevelhebber van de troepen. …
Op de 10de Ramadan van het jaar 630
veroverden Mohammeds troepen Mekka.
Mohammed kreeg toen de sleutel van de
Ka’aba, de grote tempel in Mekka en hij
vernietigde alle afgodsbeelden die erin
stonden. Hij wilde vervolgens heel Arabië
veroveren, maar dat lukte hem niet. Wel
maakte hij zo aan zijn volgelingen duidelijk dat hij zijn boodschap, desnoods met
geweld, aan alle mensen wilde brengen.
Maar tijdens zijn leven lukte dat nog lang
niet. In het jaar 632 stierf hij, waarschijnlijk aan een longontsteking.
In zijn tweede artikel bespreekt
Runia enkele vragen die ook door christenen regelmatig worden gesteld.
1. Was Mohammed ook een profeet?
Volgens de bekende rooms-katholieke theoloog Hans Küng was Mohammed wel een
echte profeet. In één van zijn boeken
schrijft hij: ‘Vanuit het Nieuwe Testament
gezien hoeven we niet bij voorbaat dogmatische bezwaren te hebben tegen het feit
dat Mohammed zichzelf als een echte profeet na Jezus zag, en beweerde dat hij fundamenteel met Jezus op dezelfde lijn zat.’
Prof. dr. Anton Wessels (oud-hoogleraar
missiologie aan de Vrije Universiteit) gaat
in dezelfde richting. Volgens hem heeft
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Ka’aba

God tot Mohammed gesproken. In zekere
zin komen we in de koran dan ook met
het woord van God in aanraking, al moeten we tegelijk ook zeggen dat er veel dwalingen in de koran staan.
Wessels voorganger aan de VU, prof. dr. J.
Verkuyl, die vele jaren als zendeling in
Indonesië gewerkt had en de islam dus uit
de eerste hand kende, was veel voorzichtiger. Hij ontkende niet dat Mohammed
een soort profeet is geweest, maar we kunnen hem onmogelijk op één lijn met de
bijbelse profeten zetten en in ieder geval
niet de gedachte aanvaarden dat hij ook
boven Jezus stond.
In de bijbel lezen we heel wat anders. In
Hebreeën 1:1 lezen we dat God vroeger
door de profeten gesproken heeft, maar nu,
in de laatste dagen, heeft gesproken door
zijn Zoon Jezus Christus. Met andere
woorden: God heeft zijn definitieve woord
in Jezus gesproken. Jezus is dan ook volstrekt uniek. Hij is de afstraling van Gods
heerlijkheid en de afdruk van Gods
wezen. God heeft door Hem de wereld
geschapen en hij is de erfgenaam van alle
dingen.
Is Mohammed dan een bedrieger? Ik denk
dat we dan te ver de andere kant uitgaan.

Mohammed heeft zelf ongetwijfeld gedacht
dat hij openbaringen van God ontving. Er
zit ook best waarheid in de dingen die hij
over God gezegd heeft, bijvoorbeeld dat er
maar één God is. Dat geloven joden en
christenen ook. Maar tegelijk moeten we
ook zeggen dat juist deze waarheid over
God vermengd is met veel dwaling. Jezus
is volgens Mohammed niet de Zoon van
God en God is volgens Mohammed dan
ook niet drie-enig.
2. Geloven christenen en moslims in
dezelfde God?
Ook hier geeft Küng weer een positief antwoord. Hij noemt verschillende overeenkomsten tussen joden, christenen en moslims als het over God gaat. Zij geloven
allemaal in de ene en enige God. Zij geloven allemaal dat God zich met de geschiedenis van deze wereld bemoeit. Zij geloven allemaal dat God én rechtvaardig én
barmhartig is. Op die lijn zit Kuitert ook
in zijn boek Zeker weten. Toch ontkent
iemand als Küng niet dat er best diepe
verschillen zijn. In de koran komt de
Vadernaam nergens voor. God wordt er
wel de Barmhartige genoemd, maar de
grote nadruk ligt altijd op het Heer-zijn
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van God. God is de almachtige Heer en
de moslim is niet zijn kind, maar zijn
slaaf. Het woord ‘ islam’ betekent trouwens
ook ‘overgave’. Je geeft je als een slaaf over
aan deze Heer.
Ook op dit punt is prof. Verkuyl heel voorzichtig. Hij wijst erop dat het niet voldoende is dat joden, christenen en moslims
allemaal in één God geloven. Beslissend is
de vraag: wat is hun godsbeeld? En dan is
duidelijk dat de nadruk die de moslims op
de eenheid en enigheid van God leggen,
een protest is tegen de bijbelse gedachte
van de vleeswording van het Woord. Wel
is het waar dat ze ook spreken van God
als de Barmhartige, maar deze barmhartigheid wordt voortdurend overschaduwd
door zijn rechtvaardigheid en almacht.
Geen enkele moslim kan er dan ook zeker
van zijn dat God hem zijn barmhartigheid ook zal tonen.
Toch wil Verkuyl ook niet in het andere
uiterste vervallen en zeggen dat de God
van de moslims niets te maken heeft met
God, zoals wij Hem kennen. Verkuyl zegt:
Wie zal ooit bepalen wat het beeld van
God is, als een moslim bidt? Diezelfde
vraag geldt trouwens ook naar de christen
toe. Welk beeld van God heeft een christen
als hij bidt?
Wel moeten we vasthouden dat het beeld
van de God en Vader van Jezus Christus
anders is dan het beeld van Allah in de
islam. Voor Verkuyl is het dan ook niet
vanzelfsprekend dat christenen en moslims
samen een kerkdienst kunnen houden en
samen kunnen bidden, omdat het immers
toch om dezelfde God gaat. Hij heeft wel
eens samen met moslims gebeden, als de
laatsten hem in een crisissituatie daarom
vroegen, maar dan zei hij altijd van tevoren dat hij zelf alleen maar in Jezus’
naam kon bidden.
3. Is de islam ook een heilsweg?
Jezus is volgens de koran niet aan het
kruis gestorven. Mohammed was van
mening dat een echte profeet niet aan een
slavenkruis kon sterven. Er zijn volgens de
koran twee mogelijkheden. De ene is dat
een schijngestalte aan het kruis heeft
gehangen, de andere is dat iemand anders
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Jezus’ plaats heeft ingenomen. Verder geloven ze dat Jezus zelf (net als Mohammed)
door God direct in de hemel opgenomen
is. Op het punt van het kruis en Jezus’
dood aan het kruis, botsen islam en christendom dus rechtstreeks op elkaar.
Moslims ontkennen niet alleen dat Jezus
aan een kruis gestorven is, maar volgens
hen was zo’n kruisdood ook nergens voor
nodig. De koran vindt een offer van verzoening om de relatie God-mens weer te
herstellen volstrekt overbodig. Dat hangt
samen met hun godsleer en hun zondeleer.
In de islamitische godsleer heeft God vele
deugden, maar het zwaartepunt ligt bij
zijn almacht. Als de Almachtige kan hij
alles doen wat hem behaagt. Hij kan vergeven, als hij dat wil, maar hij kan ook
besluiten om niet te vergeven. Vergeving is
altijd een willekeurige gunst. Ze heeft geen
enkele vaste grond. Volgens de islamitische
zondeleer is zonde altijd een kwestie van
daden: óf je doet het verkeerde óf je laat
het goede na. Al de goede en slechte daden
zullen eens opgeteld worden en dan hangt
het uiteindelijk van God af of je het paradijs bereikt. Zonde is dus voor de moslim
niet een kwestie van eeuwige schuld, die
door de eeuwige God zelf verzoend moet
worden.
Ik ben het dan ook helemaal eens met dr.
A.A. Spijkerboer die ergens heeft geschreven: ‘Dat Jezus namens God naar het
kruis is gegaan, dat is geen bijkomstigheid.
Wanneer een moslim meent dat Jezus niet
gekruisigd is of dat het er niet toe doet of
Jezus gekruisigd is, en als de moslim buiten het kruis om in God gelooft, gelooft hij
in ieder geval op een andere manier dan
een christen. En dan is het zeer de vraag
of een moslim en een christen in dezelfde
God geloven.’
Voor onze beoordeling van de islam
en onze contacten met moslims is het
goed dat Runia niet alleen aangeeft
welke raakvlakken er zijn tussen christendom en islam, maar ook waar de
wegen principieel scheiden. Buiten
Christus is er geen heilsweg. Christenen
die daarover twijfel laten bestaan, scheppen verwarring onder christenen en

moslims. In dat verband is de vraag of
Mohammed een bedrieger was, niet zo
relevant. Dwaalleraren menen vaker een
openbaring van God gekregen te hebben of anderszins door God geroepen te
zijn. Waar het op aankomt, is of hun
leer in overeenstemming is met de heilige Schrift die de wil van God volkomen bevat en voldoende leert al wat de
mens moet geloven om behouden te
worden (NGB art. 7).
Overigens zijn de vragen die Runia
bespreekt, niet nieuw. Medio vorige
eeuw werd in Libanon al een conferentie
van christenen en moslims gehouden
met als doel op basis van gelijkwaardigheid elkaar te vinden in een tijd van
wereldwijde secularisatie. Prof. P. Deddens wijdde daar toen een artikelenreeks
aan in De R eformatie (d.d. 7 augustus
1954 e.v.), waaraan we ten slotte het volgende ontlenen.
Christus, die door zijn apostelen zijn kerk
vergadert, kent Mohammed niet. Hij kent
alleen maar ‘gelovigen’, die hun taak volbracht hebben als zij de hun opgelegde
godsdienstplichten volbrengen en zijn
wetsvoorschriften volgen. Zo bereiden zij
zich voor op het komende gericht en ontvangen ze voor de door hen volbrachte
wetsonderhouding het eeuwige leven ….
Waar het Woord niet tot heerschappij komt, waar Jezus als Christus ontbreekt, en men van zijn apostelen en zijn
kerk niet weet, daar ontbreekt ook de
Heilige Geest. Mohammed wist alleen
van ‘inspiratie’ door de engel Gabriël.
De Heilige Geest, die tezamen met de
Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig
God is, wordt door de islam niet
gekend. De enige ‘Triniteit’ die
Mohammed noemt en verwerpt, is die
van God, Jezus en Maria. Geen sprake
van, dat de mohammedaan de Heilige
Geest belijdt als Degene die door Christus aan zijn kerk gegeven is, opdat Hij
ons door een waar geloof Christus en al
zijn weldaden zou deelachtig maken,
ons troosten en eeuwig bij ons zou blijven.
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