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Is niet mijn woord zó: als een vuur,
luidt het woord des Heren of als een
hamer, die een steenrots vermorzelt?
(Jeremia 23:29)

Oktober 2004. Twee woorden dringen zich op: ‘Luther’ en de ‘Bijbel’.
Het eerste vanwege hervormingsdag - zoals elk jaar weer in oktober.
En het tweede vanwege de [Nieuwe
Bijbelvertaling] - die DV oktober
2004 gepresenteerd zal gaan worden.
Twee woorden die ook niet moeilijk
met elkaar te verbinden zijn, al was het
alleen al maar met behulp van Luthers
woorden op de beroemde rijksdag van
Worms: ‘Als ik niet door het getuigenis
van de Heilige Schrift of door redelijke
argumenten overtuigd word - want noch
de paus noch de concilies alléén kan ik
geloven, omdat vaststaat dat ze meermalen gedwaald of zichzelf tegengesproken
hebben - dan houd ik me overtuigd
door de Schrift, waarop ik gesteund
heb, dan is mijn geweten in Gods
Woord gevangen. Daarom kan en wil ik
niet herroepen, omdat ingaan tegen het
geweten niet veilig en niet zuiver is.
God helpe mij. Amen.’

Wittenberg, de huidige Slotkerk

Vuur en hamer
Luther noemt zich gevangene van
het Woord. Neemt tegenover dat Woord
de houding van een knecht aan. ‘Wat er
verder ook blijft staan of valt, ik zal blijven bij het Woord van God.’ En dat is
niet alleen maar iets persoonlijks van
Luther, maar een houding die ons door
het Woord van God zélf geleerd wordt.
Opgedragen, zelfs. Heel duidelijk wordt
dat in Jeremia 23:9-32, een gedeelte dat
het uitgangspunt vormt van dit ‘Schriftlicht’.

Schriftlicht A. Bas

Valse profeten
Vanaf hoofdstuk 21:11 keert de
Here Zich bij monde van zijn profeet
tegen de leiders van zijn volk. Op niet
mis te verstane wijze toornt Hij achtereenvolgens tegen het koningshuis van
Juda (‘zie, Ik zál u! die daar zetelt in het
dal, rots in de vlakte! luidt het woord
des Heren’; 21:13), tegen Sallum, de
zoon van Josia (‘weent … om hem die is
heengegaan, want hij zal niet terugkeren
om zijn geboorteland te zien’; 22:10),
tegen Jojakim, de zoon van Josia (‘met
een ezelsbegrafenis zal hij begraven worden’; 22:19) en tegen Jojakin, de zoon

258

Nader Bekeken colofon
Nader Bekeken is een periodieke uitgave van de Stichting
Woord en Wereld en verschijnt 11 keer per jaar.
De Stichting geeft tevens een serie Cahiers uit tot versterking
van het gereformeerde leven.

Nader Bekeken oktober 2004

van Jojakim (‘Ik zal u met uw moeder,
die u gebaard heeft, wegslingeren naar
een ander land, waar gij niet geboren
zijt, en daar zult gij sterven’; 22:26).
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Maar niet alleen de koningen, ook
de profeten moeten het ontgelden.
Vanaf hoofdstuk 23:9 verwijt de Here
hun dat ze heiligschennis plegen, in
boosheid leven (23:11), echtbreken en
met leugen omgaan (23:14). Maar wat
nog erger is: ‘zij sterken de handen der
boosdoeners, dat niet één zich van zijn
boosheid bekeert’ (23:14). Met andere
woorden: niet alleen leven ze zélf in
zonde, maar ook bevestigen ze het volk
daar nog in. En hoe dan? Nu, door hun
werk als profeet niet te doen! O zeker,
ze zeggen wel dat ze het woord van de
Here spreken, maar in feite komen ze
met leugens en dromen - die ze ook nog
eens onderling uitwisselen (23:23-28).
En deze ontrouw blijft ook niet zonder gevolgen. Want ‘als zij in mijn raad
hadden gestaan’ zegt de Here in 23:22,
‘dan zouden zij mijn volk mijn woorden
hebben doen horen, dan zouden zij hen
hebben doen terugkeren van hun boze
weg en van de boosheid van hun handelingen’. Maar nu dat niet gebeurt, en de
profeten ontrouw zijn, blijft de zonde
onder Gods volk bestaan, en spreken de
profeten desondanks geruststellende
woorden (23:17). En in die situatie en
omstandigheden laat de Here dan weten
dat zijn woord ánders is.

Het woord van de Here
Zo op het eerste gezicht gebruikt de
Here merkwaardige vergelijkingen, om
duidelijk te maken dat zijn woord
anders is dan dat van de valse profeten
in de tijd van Jeremia. ‘Is niet mijn
woord zó: als een vuur, luidt het woord
des Heren, of als een hamer, die een
steenrots vermorzelt?’ En om dat uit te
leggen, moet ik u in gedachten meenemen naar een smederij - waar zeker in
de tijd van Jeremia het vuur en de
hamer een belangrijke rol speelden. Als
een smid in die dagen aan het werk
ging, nam hij een grote klomp steen.
Een ‘steenrots’. Legde die in het vuur.
Om er vervolgens met een hamer op te
gaan slaan.
Nu, en zo zouden ook de valse profeten bezig zijn geweest, als ze echt het
woord van de Here gebracht hadden.
Als smeden, die het volk van God ver-

brijzelden! En dat klinkt dan op het eerste gezicht misschien wat dreigend en
wat angstaanjagend. Maar in het licht
van de context wordt wel duidelijk wat
de Here daarmee bedoelde. Namelijk
dit, dat ze het volk dan hadden aangepakt. En aangesproken op hun zonde.
‘Als zij in mijn raad hadden gestaan,
dan zouden zij mijn volk mijn woorden
hebben doen horen, dan zouden zij hen
hebben doen terugkeren van hun boze
weg en van de boosheid van hun handelingen’ (23:22).
Maar dat gebeurde dus niet! De profeten lieten de zonde de zonde en spraken desondanks sussende woorden. ‘Zij
zeggen voortdurend tot wie Mij verachten: De Here heeft gesproken: gij zult
vrede hebben; en tot ieder die wandelt
in verstoktheid van hart, zeggen zij:
geen kwaad zal u overkomen’ (23:17).
En dáár toornt de Here over - over
zulke prediking en zulke profetie. En
dat op niet mis te verstane wijze: ‘zie, Ik
zàl de profeten!’ klinkt het tot driemaal
toe in 23:30 tot 32.
En wat de reden daarvoor is, wordt
duidelijk als we in gedachten nog even
terugkeren naar die smederij. Want als
we daar de moeite nemen om wat langer
toe te kijken, terwijl de smid z’n werk
doet, en met vuur en hamer de steenrots
te lijf gaat. Dan zien we tot onze verbazing uit die klomp steen blinkend
metaal te voorschijn komen. Zilver! En
hoe langer de smid z’n werk doet, hoe
schoner en zuiverder dat zilver ook
wordt.
Met andere woorden: de verbrijzeling van Gods volk is geen doel op zich,
het is de weg naar loutering. Dát heeft
de Here op het oog, als Hij zijn volk

259

met zijn woord aanspreekt op hun
zonde. Hun loutering: dat ze hun zonde
zien, die belijden én terugkeren van hun
boze wegen en hun slechte daden - om
zo redding en behoud te ontvangen.
Want die zijn voor Gods volk alléén
bereikbaar in de weg van verbrijzeling
en bekering. Een andere weg is er niet!
En dáárom toornt de Here zo tegen de
valse profeten.

Niet de enige
In de dagen van Jeremia, die de
dagen waren van de valse profetie en de
valse gerustheid, heeft de Here duidelijk
laten weten, hoe zijn woord is. Als een
vuur en als een hamer - waardoor zijn
volk verbrijzeld wordt. Geconfronteerd
met hun zonde en opgeroepen tot bekering. En Jeremia, hij hééft zo ook het
woord van God gebracht - met alle
gevolgen van dien (vergelijk bijv. 7:1-15).
Maar Jeremia is daarin niet de enige
geweest. Ook bij ándere oudtestamentische profeten komen we deze confronterende kant van het woord van de Here
volop tegen. Denk, om één voorbeeld te
noemen, aan de manier waarop Jesaja
zich eens keerde tegen de trotse vrouwen
van Jeruzalem: ‘omdat de dochters van
Sion verwaten geworden zijn en rondlopen met gerekte hals en lonkende ogen,
omdat zij met trippelende gang wandelen en haar voetringen laten rinkelen, zo
zal de Here de schedel der dochters van
Sion schurftig maken en de Here zal
haar schaamte ontbloten’ (Jes. 3:16 en
17).
En zélfs is het woord van de Here
niet alleen maar in Oude Testament als
een vuur geweest en als een hamer. Nee,
ook in het Nieuwe Testament is die lijn
voortgezet. Te denken valt allereerst aan
Johannes de Doper, die ‘doopte in de
woestijn en de doop der bekering tot
vergeving van zonden predikte’ (Mar.
1:4). In de lijn van Jeremia en andere
oudtestamentische profeten is ook hij de
valse gerustheid te lijf gegaan met zijn
boodschap van bekering. ‘Bekeert u,
want het Koninkrijk der hemelen is
nabijgekomen’ (Mat. 3:2).
En na Johannes de Doper heeft ook
de Here Jezus zelf, onze hoogste Profeet
en Leraar (zd. 12), Gods volk geconfronteerd met zijn zonde en opgeroepen
tot bekering. Onder andere zien we dat
gebeuren in zijn confrontatie met de
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farizeeën en schriftgeleerden, die wel
vroom leken, maar het niet waren. ‘Van
buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol
huichelarij en wetsverachting’ (Mat.
23:28).
Ook de bergrede doet ons keer op
keer terugdenken aan de oude woorden
van Jeremia. Immers, slag op slag wijst
de Here Jezus daarin op de wet en de
profeten. ‘Gij hebt gehoord, dat tot de
ouden gezegd is.’ En ook op de diepe
betekenis en de grote reikwijdte daarvan. ‘Maar Ik zeg u.’ En zo kwam (ook)
uit de mond van de Heiland ‘het woord
Gods, dat levend is en krachtig en
scherper dan enig tweesnijdend zwaard,
en doordringt, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en
merg, en schift overleggingen en
gedachten des harten’ (Heb. 4:12).
En ten slotte hebben ook de apostelen het volk van God geconfronteerd
met zijn zonde en opgeroepen tot bekering. Petrus is daar al mee begonnen op
de eerste Pinksterdag (‘bekeert u en een
ieder van u late zich dopen op de naam
van Jezus Christus, tot vergeving van
uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen’; Hand. 2:38),
en vervolgens is het o.a. door een man
als Paulus in zijn brieven voortgezet
(vergelijk bijvoorbeeld gedeelten als
Rom. 13:11-14; 1 Kor. 3:1-9 en 5:1-13;
2 Kor. 6:11-7:1 enz., enz.).
Kortom, hoewel Jeremia 23:29
gesproken is in de tijd van Jeremia, leert
de Bijbel ons overduidelijk, dat we die
woorden niet in die tijd moeten opsluiten. Want wie eerlijk de Bijbel leest, ziet
een duidelijke lijn lopen: van Jeremia en
de andere oudtestamentische profeten
via Johannes naar de Here Jezus en vervolgens verder naar de apostelen. En wat
zou dat anders kunnen betekenen, dan
dat Gods Woord blijvend moet zijn als
een vuur en als een hamer? Ja, het mag
en moet door Gods kerk nog steeds
gezongen worden: ‘Gij toetst ons, Gij
beproeft ons leven, / zoals men erts tot
zilver smelt. / Gij die ons, aan het vuur
ontheven, / gelouterd voor uw ogen
stelt’ (Ps. 66:3, berijmd).

Luther
Een man die dat goed begrepen
heeft, is de man aan wie we in deze
oktobermaand terugdenken. Maarten
Luther - die in zijn dagen óók te maken
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had met een volk van God dat in slaap
werd gesust. Weliswaar op een andere
manier dan in de dagen van Jeremia.
Maar toch: in slaap gesust. ‘Valse profeten’ trokken rond, die de mensen wijs
maakten dat als ze aflaten kochten, ze
zich geen zorgen hoefden te maken over
hun zonde en hun ongerechtigheid.
Valse profetie en dus valse gerustheid!
Maar Luther - hij heeft het onderkend. Het mógen onderkennen - dankzij Gods genade. En tegenover de valse
profetie het ware woord van God gezet.
‘O, dat wij ontslagen waren van al de
predikers, die tot de Kerk spreken:
“Vrede! vrede! terwijl er geen vrede is”’ riep hij uit in één van zijn stellingen (nr.
92). En, in een andere: ‘God vergeeft
aan niemand de schuld, dien Hij niet te
voren verootmoedigde’ (nr. 7). Oftewel,
de oude boodschap van Jeremia: de weg
naar vergeving en vernieuwing, naar
loutering, en zo naar behoud, loopt
altijd via de verbrijzeling en de verootmoediging.

En nu wij
En hoe zit dat nu bij ons? Kennen
wij nog die confronterende kant van
Gods woord, waar Jeremia tegenover de
valse profetie op wijzen moest? En willen we die kant van Gods woord ook
nog kennen? Twee verschillende vragen.
De eerste raakt vooral de predikers
onder ons. Wordt bij hen de prediking
van een Jeremia en een Luther gevonden? Dúrven ze zo nog te preken? Want
laten we daar niet te licht over denken:
het vraagt moed, om in de prediking
zonde ook zonde te (blijven) noemen.
En geen water bij de wijn van Gods
gebod te doen - omwille van de lieve
vrede. Het vraagt moed, en stuit op verzet - zulke confronterende prediking.
Maar is tegelijk ook opdracht. Wat dat
betreft is Jeremia 23 juist voor predikanten een onthullend hoofdstuk!
Maar er is ook de andere kant - de
kant van de ‘hoorder’. Willen we het nog
horen? Het Woord van God, dat is als
een vuur en als een hamer? Dat ons
‘ontdekt’ aan onze zonde, en ons zo de
weg op stuurt van de boete? Van de vergeving en de vernieuwing? Of verlangen
we van onze dominees dat ze ons in
slaap sussen, en ‘vrede, vrede’ roepen,
terwijl het geen vrede is? En laten we bij
onze persoonlijke bijbelstudie de con-

De reformator Maarten Luther

fronterende bijbelgedeelten maar liever
liggen?
Belangrijke vragen - waar juist deze
oktobermaand ons weer bij stilzet. Want
Luther heeft ons een duidelijke weg
gewezen: ‘wat er verder ook blijft staan
of valt, ik zal blijven bij het Woord van
God.’ Oók als dat me aanspreekt op m’n
zonde. Confronteert met m’n ongerechtigheid. En oproept tot boete en bekering. En zeggen wij dat de reformator
dan ook na? En gebruiken we de Bijbel
- waarvan deze maand een gloednieuwe
vertaling verschijnt. Mede voor dát
doel? Willen we dat, kunnen we dat?
Nogmaals: dat zijn belangrijke vragen. Want alleen langs de weg van verbrijzeling is loutering mogelijk. Kan erts

tot zilver worden. Of, zonder beeldspraak: alleen als we ons láten confronteren met onze zonde, ons onze ellende
láten leren, zullen we ons behoud buiten
onszelf in Jezus Christus zoeken. En dat
is ook de enige weg om behouden te
worden! Of, zoals Luther het zei: ‘Het is
veel beter het koninkrijk der hemelen in
te gaan door veel beproeving, dan een
vleselijke zekerheid te verkrijgen door de
vertroostingen van een valse vrede’ (stelling 95).
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Hoe lang nog?
Het opschrift boven deze Kroniek
klinkt niet zo opgewekt. Een beetje
klagelijk. Het is een uitdrukking
die u in het bijbels klaaglied meer
dan eens aantreft. Toch is het in die
liederen meer dan alleen een klacht.
Er zit ook een roep tot God in. Een
roep om uitkomst. Met een stil
beroep op Gods gunst. Dat gebed
draagt ook deze Kroniek. Met daarbij het blijvend uitzicht, dat eens
alle klagen gezang wordt.

Niet enkel klacht
In deze Kroniek wil ik een soort
‘sightseeing’ met u houden in de situatie
van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Ik denk dat het de hoogste tijd is
geworden om een paar dingen hardop te
zeggen. Over zaken die zorg geven. Dan
dreigt altijd het gevaar van de vertekening. Alsof het alleen maar kommer en
kwel is binnen de Gereformeerde Kerken. Wie dat beweert, overdrijft op z’n
minst. En doet aan het werk van de
Here te kort. Naast reden tot zorg is er
veel wat dankbaarheid geeft. De Here
wil bij ons wonen en wil onder ons werken. Hij geeft de dienst van het Woord
en van de sacramenten. Met zijn Geest
is Hij onder ons actief. Er zijn jongeren
en ouderen die de strijd van het geloof
strijden. En met alle gebrek en tekort
mogen de Gereformeerde Kerken als
kerken van het Woord getypeerd worden. Dat zijn grote dingen. Wie ze vergeet en alleen maar de donkere kanten
ziet, dreigt in ondankbaarheid te verzuren.
Ik schrijf deze inleidende paragraaf
van de Kroniek niet als een soort ‘peptalk’, om het kritische vervolg op voorhand wat te verzachten. Het gaat mij
om een basishouding van geloof en verwachting. God houdt zijn kerk in leven.
Aan al ons bouwen aan zijn huis gaat
zijn bouwen beslissend vooraf. Dan mag
je de vinger leggen bij dingen die je
ongerust maken. Als je maar begint in
het vertrouwen dat je samen bij de Here
mag schuilen. Lukt ons dat niet meer
met elkaar, dan hebben we echt een pro-

Brons van Gerard Brouwer: in gesprek

bleem. Want zonder de Here redden we
het als Gereformeerde Kerken in Nederland niet.

Gesprek
Ik wil nog een vooropmerking
maken. Graag wil ik de gedachte voorkomen dat ondergetekende - en met mij
de redactie van ons blad - in het onderstaande anderen de les wil lezen. Alsof
wij de wijsheid in pacht hebben. Die
illusie hebben we echt niet. Ook al hebben wij grote vragen en bedenkingen bij
bepaalde ontwikkelingen binnen de kerken. En al zeggen wij ook hardop dat er
grenzen zijn, die volgens ons niet overschreden mogen worden, willen wij met
elkaar gereformeerde kerken blijven.

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

Maar daarbij zoeken wij het gesprek.
Ons blad is geen clubblad van/voor
extreme mopperaars. Wij willen midden
in de Gereformeerde Kerken staan en
daar onze bijdrage leveren.
Wat ons benauwt, is dat het gesprek
onder ons stokt. Zeker, er zijn incidentele debatten geweest. Bijvoorbeeld rond
het boek Woord op schrift. Er zijn
meer voorbeelden te noemen. Maar hoeveel dingen blijven niet onbesproken?
Met als gevolg een stuk matheid. Er
worden tegenwoordig dingen in de kerken gedaan en gezegd, die zo’n jaar of
twintig geleden een storm van protest
zouden hebben opgeroepen. Ook nu
ontmoet je veel zorg en verontrusting.
Maar tegelijk een stuk moedeloosheid
om daaraan uiting te geven. Wat schiet
je ermee op? En men legt het moede
hoofd maar in de schoot. Dat is dodelijk. Ondergronds woekert het ongenoegen voort. En kerkelijke vreugde verdwijnt.

262

Wat Nader Bekeken betreft kan ik
mij niet aan de indruk onttrekken, dat om een voorbeeld te geven - in het
Nederlands Dagblad bijdragen uit ons
blad systematisch worden stilgezwegen.
Je kunt schrijven wat je wilt - over eenvoudig gereformeerd-zijn, over de
omgang met kerkelijke regels, over de
gaven van de Geest en noemt u maar op
- de stilte is oorverdovend. Terwijl je zo
graag met elkaar de discussie wilt aangaan, om samen verder te komen. Wanneer wij het verkeerd zien, zeg het ons
dan.
Het stokken van het gesprek ervaar
ik als één van de kwetsbaarste punten
van ons kerkelijk leven. Het lijkt alsof
voor sommigen de fase van het gesprek
gepasseerd is. Wat die ander ook zegt, je
gaat gewoon door met je eigen gang te
gaan. We roepen hard ‘Meer van de
Geest’. Maar zonder confrontatie met
wat daarover vroeger en nu in gereformeerde kring gezegd is. Ik ben blij dat
het boek Meer dan genoeg in ieder
geval in De R eformatie een reactie
heeft losgemaakt. Hopelijk komt hierover een gesprek op gang. Maar hoe
vaak dendert de trein niet gewoon door?
Ik ben het hartgrondig oneens met de
actie van dr. P. van Gurp c.s. Echte
reformatie begint daar waar geen ruimte
voor de zuivere evangelieprediking gelaten wordt. Maar - hoevelen laten zich
niet in de beweging van Van Gurp meenemen, omdat ze zich in het gesprek
niet serieus genomen voelden? Hoeveel
rekening houden wij met elkaar, en hoe
groot is de bereidheid om de pas naar
elkaar te richten?
Dat betekent heus niet dat de meest
behoudende steeds z’n zin moet krijgen.
Maar hoeveel begrip is er voor angstgevoelens, die soms heel principieel verpakt worden - maar echt met bangheid
te maken hebben? Zoals die angst
omgekeerd ook belemmerend gaat werken om de ander nog recht te doen en te
vertrouwen. Aan het eind van het lied
preekt ieder alleen nog maar voor eigen
parochie. De medestanders knikken ja,
en de anderen luisteren niet eens meer.
Daarom hoop ik dat deze Kroniek de
aftrap wordt voor een kerkbreed
gesprek. In de plaatselijke kerken. In de
pers. En op welk podium we elkaar ook
maar ontmoeten. Met bij ieder de intentie om - wederzijds! - rekening met
elkaar te houden. Omdat het sleutelwoord voor Gods kerk het woord
‘samen’ is. Anders doet ieder wat goed is
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in eigen ogen. En raken we elkaar kwijt.
Ten koste van ons leven met de Here.
En van ons kerkelijk samenleven. Dan
kunnen we op een volgende generale
synode ik weet niet wat bij meerderheid
van stemmen besluiten. Maar zonder
werkelijke verbondenheid - dus zonder
een innerlijk kerkelijk draagvlak komen we dan niet verder. Hoe lang
nog kunnen we ons de luxe permitteren
om niet met elkaar in gesprek te gaan?

Identiteit

breekt. Hoe je ook denkt over het
‘ethisch’ conflict, het was in die tijd en
situatie actueel. Wel welkom in de organisatie, maar niet in de kerk. Ga er
maar aan staan! Dan mag je achteraf je
vragen hebben. Je kunt met je kritiek
zelfs een boel gelijk hebben. Maar achteraf is het altijd makkelijk praten. Wat
dat betreft vraagt het verhaal van Wiskerke de nodige nuancering.
Maar goed, we zouden als vrijgemaakt Gereformeerde Kerken een
nieuwe identiteit nodig hebben. Het
oude is voorbijgegaan, er moet iets
nieuws komen. Daarbij signaleert
R.T. te Velde in zijn tweede artikel
zoiets als een ‘negatieve identiteit’ als
gevolg van een kerkscheuring: ‘wij’ zijn
niet zoals ‘zij’, daarom moet je bij ons
zijn. Elke nieuwe kerkvorming brengt
naast winst ook een stuk verlies van het
katholiek-gereformeerde. Er zal een
wending moeten komen van het typisch
vrijgemaakte naar een positieve identiteit (ND van 19 augustus 2004).

Rookgordijn rond identiteit?

‘Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
hebben nieuwe identiteit nodig.’ Het
was de ondertitel van het eerste artikel
dat drs. R.T. te Velde schreef in het ND
van 18 augustus 2004 over de toekomst
van de kerken. Dit in het verlengde van
het artikel dat Reina Wiskerke in het
ND van 7 augustus 2004 schreef naar
aanleiding van 60 jaar Vrijmaking. Over
dit laatste artikel zou heel wat op te
merken zijn. Ik beperk me tot een paar
opmerkingen. Reina Wiskerke schetst
het beeld van een gesloten gemeenschap
naar een situatie waarin ieder een eigen
koers kiest en ook charismatische tendensen de ruimte krijgen. Ik heb de
toon van dit artikel als afstandelijk ervaren. En - zeker wat de tekening van het
verleden betreft - ook niet als helemaal
billijk. Niet allen waren warekerkdrijvers
enz. Niemand zal ontkennen dat er
overdrijvingen en overdrijvers zijn
geweest. Tegelijk was de bron het verlangen om de Here te dienen. Dan kun
je bij de vorm die er soms aan gegeven
werd, je vraagtekens zetten. Maar let op
de worsteling om te leven naar Gods
Woord. Mooi zoals ds. S. Cnossen
daarop wees in het ND van 14 augustus
2004, onder erkenning van gebrek en
zonde.
Een dergelijk begrip miste ik in het
artikel van Reina Wiskerke. Zoals ook
begrip voor het historisch reliëf ont-

Nu heb ik altijd begrepen, dat het in
de Vrijmaking erom ging om katholiek
gereformeerd te blijven. Geen onschriftuurlijke bindingen. Ook geen bovenschriftuurlijke. Dat zich daarbij ongewenste bijverschijnselen hebben voorgedaan, valt moeilijk te ontkennen. Te
meer omdat het bestaansrecht van de
kerken ook van binnenuit meer dan
eens aan de orde werd gesteld. Het
gevaar van de reactiehouding is dan
levensgroot. Niets menselijks is de kerken vreemd. En toch durf ik te betwijfelen of de bijverschijnselen de identiteit
hebben bepaald. Met vallen en opstaan
werd ervoor gestreden om gereformeerd
te zijn en te blijven: trouw aan de
Schrift, de gereformeerde belijdenis en
de gereformeerde kerkregering. Daarmee
staat of valt ook het bestaansrecht van
een gereformeerde kerk. Daar ligt het
eigenlijke van je identiteit. Daar ligt volgens mij ook het diepste identiteitsprobleem.
Ik neem aan dat Te Velde in zijn
artikelen de term ‘identiteit’ beperkter
gebruikt dan ik hier doe. Begrijp ik hem
goed, dan gaat het hem om de manier
waarop we aan ons gereformeerd-zijn als
vrijgemaakten (dat snertwoord!; we zijn
gereformeerden!) een eigen vorm hebben
gegeven. Toch ligt volgens mij de problematiek dieper. Over de vormgeving
van je identiteit valt te praten. Ook over
de vraag hoe je daaraan in de situatie
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van vandaag gestalte geeft. Als je daarin
dan maar jezelf blijft als gereformeerde
kerk. En juist daar liggen mijn zorgen.
In dat opzicht voel ik een stuk herkenning
bij het artikel van dr. A. van de Beek, dat
verscheen in het ND van 28 augustus 2004
(zie ook de versie in het RD van 31 augustus 2004). De ruimte om er brede aandacht
aan te geven, ontbreekt me in deze Kroniek.
En in oktober is de discussie rond de bijdrage van Van de Beek vermoedelijk al weer
uit het blikveld. Vandaar dat ik er in dit
kader een enkel woord aan wijd. Afgezien
van de voor Van de Beek typische visie op
de cultuur en de merkwaardige vraag of we
toch maar niet allemaal naar Rome moeten
terugkeren - één ding sprak mij geweldig
aan: laat de kerk zichzelf blijven. De bruid
van Christus moet zich niet - uit effectbejag
- gaan optutten voor de wereld. Juist een
kerk die zichzelf blijft, heeft een wereld iets
te bieden. Al betekent dat uiteraard niet,
dat een kerk met haar vormen in het verleden moet blijven steken. Alleen, een kerk
die zichzelf blijft als kerk van het Woord,
hoeft niet krampachtig te zoeken om licht
uit te stralen. Zo’n kerk is een licht, een
stad op een berg die niet verborgen kan
blijven. Als je dat licht maar niet verbergt!
Over identiteit gesproken!

Ook dr. R. Kuiper brengt in een
gesprek met het RD van 11 augustus
2004 de identiteitskwestie ter sprake.
Hij constateert een wending van de
‘doorgaande reformatie’ met opgehaalde
bruggen naar een situatie waarin de
bruggen ineens naar beneden gingen. Er
was altijd een bepaalde visie op de betekenis van gereformeerd-zijn. ‘Nu die is
losgelaten, worstelen vrijgemaakten met
hun identiteit. Jongeren voelen zich aangetrokken tot de evangelische wereld. In
de liturgie kan ineens van alles. Het is
niet duidelijk waaraan veranderingen
getoetst worden. Deze verwarring wordt
niet weggenomen door van het eigen
verleden weg te lopen, zoals nu lijkt te
gebeuren. Zo hervind je jezelf niet.’ Volgens Kuiper moeten er dan ook twee
dingen gebeuren: 1) een eerlijke erkenning dat we als vrijgemaakten veranderd
zijn en andere christenen vroeger pijn
hebben gedaan met onze warekerkopvatting, en 2) zoeken naar aanknopingspunten in ons gereformeerde verleden
die ons kunnen inspireren. ‘Daarbij
denk ik aan die heel mooie elementen
als de bijbelse ernst, de herontdekking
van de gereformeerde belijdenisgeschriften, geloofsoverdracht en het eenvoudige
vertrouwen op de Heere.’
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Voor een deel overlapt de analyse
van Kuiper die van Wiskerke en Te
Velde. Vroeger domineerde een warekerkvisie die we nu hebben losgelaten.
Kuiper meent dan ook, dat deze kwestie
aan de orde was in de ‘Open Brief’ uit
1966. Niet de belijdenis was in geding,
maar het kerkelijk denken. Ik ben zo
vrij om daar anders over te denken.
Onlangs nog heeft prof. J. Kamphuis
dat een vertekening van de situatie
genoemd (RD van 21 juli 2004).
Daarom zie ik in dit opzicht geen reden
voor een schuldbelijdenis van onze kant
aan het adres van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Voor nadere argumentatie verwijs ik naar de Kroniek in
NB van juni 2001 (jrg. 8, nr. 6, p. 164).
Tegelijk denk ik dat Kuiper dieper
peilt dan Wiskerke en Te Velde. Al
benadert hij de situatie van een andere
kant dan ik doe, wat betreft het ijkpunt
naderen we elkaar. Er is meer aan de
hand dan alleen de vormgeving van het
gereformeerd-zijn. Dat gereformeerd-zijn
als zodanig is in geding. We zullen dus
over de basisvragen moeten doorpraten.

De Schrift
Aansprekend in het eerste artikel van
R.T. te Velde is zijn pleidooi om als kerken vóór alles te blijven bij het Woord
van God. Daarbij beseft hij dat dit
zomaar een dooddoener kan worden.
Want - hoe ga je met de Schrift om?
Dat raakt de kwestie van de hermeneutiek. Die term krijgt tegenwoordig een
bredere invulling dan voorheen. Bij het
huidige begrip ‘hermeneutiek’ gaat het
niet alleen meer over de ‘spelregels’ voor
de uitleg van de Bijbel. Maar om een
‘leer van het menselijk verstaan’. Dan
gaat ook de context een stevig partijtje
meeblazen in de omgang met de Schrift
(zie A.L.Th. de Bruijne [red.], Gereformeerde theologie vandaag: oriëntatie
en verantwoording, TU-bezinningsreeks nr. 4, Barneveld 2004, p. 21, een
boek waarop we zeker in ons blad hopen
terug te komen). Enerzijds juicht Te
Velde waardevolle elementen in de
hedendaagse hermeneutische bezinning
toe. Anderzijds pleit hij voor terughoudendheid. Het inzicht in ons eigen verstaansproces mag het Woord van God
niet krachteloos maken. Graag stem ik
in met Te Veldes opmerking: ‘Voor een
gereformeerde kerk zal altijd kenmerkend zijn dat zij zich door Gods eigen
Woord wil laten leiden en gezeggen.’

Een correct uitgangspunt. Alleen,
daar beginnen meteen ook de vragen.
En dan met name de vraag: hoe lees je
de bijbelse geschiedenissen? Welke uitlegkundige principes pas je daarop toe?
Collega J.M. Batteau heeft er een heel
rechtstreeks antwoord op gegeven:
‘Waar de Schrift een verhaal als historisch presenteert, zijn we verplicht het
als zodanig te aanvaarden, ook als het
misschien “problematisch” voor ons
blijft. We kunnen leven met onze problemen, zolang we Gods Woord blijven
vertrouwen als Zijn Woord’ (ND van
24 augustus 2004).
Prompt kwam er juist op deze zinsnede een reactie van de Nederlands
gereformeerde predikant M. Janssens te
Utrecht: al klinkt het goed, het klinkt
ook te stevig wat Batteau zegt. De teksten zelf blijken bij nauwkeurig onderzoek vaak iets anders dan pure historie
te bevatten (ND van 25 augustus
2004). Batteaus reactie laat zich kort
samenvatten: al schrijft iedere bijbelse
auteur vanuit eigen invalshoek en met
behoud van eigen persoonlijkheid - God
als Auteur staat garant dat wat in de
Schrift werd vastgelegd als geschiedenis,
betrouwbaar is (ND van 31 augustus
2004).
Het is de hermeneutische discussie
in een notendop. Batteau verdedigt de
klassiek-gereformeerde positie. Zeg maar
die van H. Bavinck en van ‘Assen 1926’:
buig voor de ‘klaarblijkelijkheid’ van de
Schrift. Een uitspraak die direct betrekking heeft op Genesis 2 en 3. Maar die
tevens een meer algemene leesregel in
zich bergt. Deze positie is echter
bepaald niet meer onomstreden.
De laatste zin vraagt om documentatie.
Over het gebruik van vertelconventies
(zie de bijdragen van A.L.Th. de Bruijne
in Woord op schrift) valt heel wat op
te merken, zoals in ons blad ook gedaan
is. Voor mijn besef gaat K. van Bekkum
echter een stap te ver, wanneer hij in het
blad Theologia Reformata (jrg. 46, nr.
4, december 2003) de mogelijkheid openhoudt, dat het doden van Goliat wel eens
aan David zou kunnen zijn toegeschreven,
dus dat dit niet letterlijk gebeurd zou zijn.
‘Natuurlijk moet nader onderzoek uitwijzen
of deze oplossing exegetisch houdbaar is’ (p.
354).
In Woord op Schrift heeft J.J.T. Doedens
gepleit voor een niet-letterlijke opvatting
van Genesis 1. Naar zijn mening gaat het
bij de scheppingsdagen niet om een chrono-
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logische, maar om een logisch-thematische
volgorde, om een vertelling gemodelleerd
vanuit de in Israël bekende sabbatsweek
(p. 97v). In het verhaal van Doedens laat
zich de ‘kadertheorie’ van Nic.H. Ridderbos herkennen. Bij die opvatting voelt ook
prof. dr. J. Douma zich thuis, al acht hij
deze voor kritiek vatbaar; zie zijn pas verschenen boek Genesis. Gaan in het spoor
van het Oude Testament 1, Kampen
2004, p. 42v.

Laat mij vooropstellen, dat ik ervan
overtuigd ben - oprecht, ik schrijf dit
niet voor de vorm - dat men zich ver wil
houden van schriftkritiek. En toch. Ook
met de meest integere bedoelingen kun
je de grenzen van een gereformeerde
schriftbeschouwing overschrijden. En
ben ik heel eerlijk, dan vind ik dat dit in
genoemde voorbeelden in meer of mindere mate het geval is. Ik besef dat de
Schrift en haar uitleg ons voor vragen
blijft stellen. Ook een gereformeerde
schriftbeschouwing blijft ‘onaf’, zou
H. Bavinck zeggen. Waarmee tevens de
hermeneutische kwestie blijvend op de
agenda geplaatst is. Maar ik zie hier het
schriftgeloof als zodanig in geding
komen. Laten we alstublieft hierover een
open gesprek aangaan. Zonder wantrouwen in personen. Maar in eerlijke confrontatie over wat zorg en verontrusting
geeft.

Binding aan de
belijdenis
Over de binding aan de gereformeerde belijdenis is de afgelopen tijd al
het nodige gezegd. Ik denk hier aan het
gesprek in ons blad tussen br. K. Mulder en ondergetekende. In het kader van
deze Kroniek wil ik een dikke streep
zetten onder wat ik eerder heb gezegd.
Mij verontrust de openheid voor een
andere binding aan de gereformeerde
belijdenis dan tot nu bij ons gebruikelijk
is. Dit in combinatie met de positieve
benadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Mij zitten met name de
geruststellende woorden van Mulder
over drs. H. de Jong nog steeds dwars.
Ik hoop van harte dat de Kroniek in het
juli/augustusnummer in ons blad heeft
duidelijk gemaakt, dat deze geruststellende woorden ten onrechte zijn. Materieel en in een vitaal opzicht wijkt De
Jong (en al is het in meer bedekte termen ook dr. A. van der Dussen) van de
Dordtse Leerregels af. Van oudsher heb-

ben gereformeerde kerken een ondubbelzinnige inhoudelijke binding aan de
confessie geëist. Niet aan alle punten en
komma’s. Wel aan alle stukken van de
leer, als geheel in overeenstemming met
de heilige Schrift. Wie er anders over
denkt, moet dat maar in de kerkelijke
weg aan de orde stellen. Maar geen
ruimte voor dwaling! Daar is het Evangelie te heilig voor. En de gemeente van
de Here te kostbaar.
Daarom snap ik dr. R. Kuiper in het
al eerder aangehaalde gesprek in het RD
niet, wanneer hij enerzijds (ik noteer het
met dankbaarheid) pleit voor teruggrijpen op zaken als bijbelse ernst en herontdekking van de gereformeerde belijdenisgeschriften. En anderzijds zo argeloos spreekt over (de ontstaansgeschiedenis van) de Nederlands Gereformeerde
Kerken. Alsof de aard van de binding
aan de gereformeerde belijdenis niet in
geding was en is. Ik heb het al eerder
geschreven: dat wij tegenwoordig zo
openstaan richting Nederlands gereformeerden zegt meer over ons dan over
hen. Daar is wat dit betreft niet zoveel
veranderd.
Daarom kan ik ook niet enthousiast
worden voor pleidooien tot op kerkelijke
vergaderingen toe om het ondertekeningsformulier voor ambtsdragers te
herschrijven. Alsof wij in onze tijd wel
met een minder rigoureus (!) geformuleerd formulier zouden toe kunnen. Er
zijn tegenwoordig broeders in onze ker-

ken, die wel ambtsdrager willen worden.
Maar niet zonder reserves de drie formulieren van eenheid willen ondertekenen. Dat wordt - voor zover mij bekend
- onder ons niet geaccepteerd. Maar hoe
lang houd je dat vol in een klimaat
waarin gepleit wordt voor versoepeling
van de binding aan de belijdenis?
Daarmee worden de interne verhoudingen onder spanning gezet. Wanneer
wij elkaar niet zonder meer kunnen vertrouwen op het punt van de confessionele betrouwbaarheid, komt de kerkelijke band onder druk te staan. Nog
steeds is de confessie akkoord van kerkelijk samenleven. Verschil van mening
binnen Gods kerk is niet erg. Als het
maar blijft binnen de grenzen van de
schriftuurlijke belijdenis. Al ben je het
niet altijd met elkaar eens, als er maar
eenheid in geloof en belijden is. Ook het
gesprek over de binding aan de belijdenis is een gesprekspunt van basaal
belang. Zowel naar binnen als naar buiten toe!

Evangelische invloeden
Over de ‘evangelicaalslag’, die zich
sinds de jaren zeventig van de vorige
eeuw heeft laten gelden, hoef ik inhoudelijk niet zoveel op te merken. Aanvankelijk was de weerstand ertegen in gereformeerde kring groot. Totdat gaandeweg de invloed van het evangelisch
gedachtegoed ook binnen onze kerken
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merkbaar werd. EO-jongerendagen, de
Alpha-cursus, ze zijn inmiddels bij velen
geaccepteerd. Het ervaringsgerichte denken sluit naadloos aan bij de postmoderne sfeer waarin we leven. Als iets
maar goed voelt, dan is de argumentatie
niet zo belangrijk meer. Mede daardoor
zeggen bijbels-gereformeerde noties als
verbond en verkiezing, ambt en kerk
sommigen weinig meer.
In de eerder genoemde artikelen in ND
en RD (oorspronkelijk een breder essay in
het blad Wapenveld) laat A. van de Beek
zich kritisch uit over het evangelicale denken. In een vraaggesprek (in RD van 16
september 2004) kijkt Van de Beek terug
op de stroom aan reacties, die hij met zijn
bijdrage losmaakte. Opvallend is dat hij niet
zozeer de ‘klassieke’ evangelische gemeente
op het oog had, maar allereerst de steeds
sterker wordende evangelicale stromingen
in de Christelijke Gereformeerde Kerken,
de PKN, de Gereformeerde Bond, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. ‘Waar
mensen een sfeer creëren van: je moet een
enthousiast gelovige zijn, aanstekelijk christen zijn. Je bent pas een goede christen als
je altijd juicht; en het gebed riekt bijna naar
manipulatie. Je komt inmiddels te veel van
dat type mensen tegen.’ Het is misschien
wat ongenuanceerd en al te generaliserend
gezegd. Maar voor een groot deel is het akelig herkenbaar, moet ik zeggen.

Verbazend is de argeloosheid waarmee het evangelisch denken en evangelische groeperingen tegemoet getreden
kan worden. Nou ja, er zijn dan wel wat
verschillen, bijvoorbeeld over de doop.
Maar over het hart van het Evangelie
denken we toch hetzelfde. Dus waarom
zou je niet met vertegenwoordigers van
een pinkstergemeente en een baptistengemeente een jeugdkerk kunnen organiseren?
Het lijkt me een ernstige vergissing.
Zeker, ik ontken niet dat er in evangelische kringen oprechte gelovigen in de
Here Jezus zijn, die door Hem zalig worden. Toch gaan al bij het hart van het
Evangelie de wegen inhoudelijk uiteen.
Als regel hangt men in evangelische
kring de leer van de algemene verzoening aan: Jezus is voor alle mensen
gestorven, en verder hangt alles van jou
af. In een dogmatisch handboek uit
pinksterkringen wordt uitgebreid afgerekend met wat de ‘calvinistische theorie
van de beperkte verzoening’ genoemd
wordt (G.P. Duffield/N.M. Van Cleave,
Woord en Geest. Hoofdlijnen van de
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theologie van de pinksterbeweging,
Kampen 1996, p. 203v). En ineens besef
je, dat het verzet tegen het dopen van
kinderen geen geïsoleerde kwestie is. Zit
alles vast op jouw geloofskeus, dan draai
je de zaken ook bij het sacrament om.
Dan wordt jouw geloofsbijdrage beslissend. Het oude conflict met de remonstranten door een vergrootglas.

Na de evangelische golf beleven we
nu een meer charismatische golf. ‘Meer
van de Geest!’ Het lijkt erop, dat de eerste terugtrekkende bewegingen al weer
worden gemaakt. Iemand als dr. Jos
Douma erkent nu hardop dat het gevaar
reëel is dat de gaven van de Gever worden losgemaakt (ND van 28 augustus
2004). Mooi dat iemand uit evangelische kring hier ook een waarschuwend
geluid laat horen (Cees Lodder, ‘Niet
doorschieten in de “kracht van de
Geest”’, ND van 2 september 2004).
Maar hoevelen laten zich nog door het
charismatisch ideaal op sleeptouw
nemen? Ik wil er heel ronduit over zijn:
volgens mij gaat het om een beweging
die wezensvreemd is aan gereformeerdzijn. Ik proef de geest van het spiritualisme, waarbij de vrome mens in het
middelpunt komt te staan. Ook hier zal
het gesprek moeten plaatsvinden. Met
een open Bijbel. En dan graag in confrontatie met wat in de loop van de
jaren in gereformeerde kring vanuit de
Schrift hierover is gezegd. Anders zal de
onderlinge verwijdering alleen maar toenemen.

Erediensten
In vergelijking met de onderwerpen
‘Schrift, binding aan de belijdenis,
evangelische invloeden’ heeft het onderstaande een wat ander soortelijk
gewicht. De eerder genoemde zaken
raken het fundament van ons kerk-zijn.
Toch wil ik in het verlengde ervan de
eredienst aan de orde stellen. Ten eerste
omdat wat er liturgisch gebeurt, wel
degelijk verband houdt met wat er
inhoudelijk speelt. Wat dat betreft sluit
ik mij aan bij dr. Jan Smelik, wanneer
hij in verband met de nieuwe 90 Gezangen schrijft: ‘…: wanneer de kerken zonder problemen evangelicaal liedrepertoire importeren, is dat een symptoom
dat er - neutraal geformuleerd - op het
gebied van kerk en theologie zaken in
beweging en aan het verschuiven zijn.
Met andere woorden: laten we onszelf
niet voor de gek houden door te doen

dat we alleen wat andere liedgenres gaan
gebruiken in de kerk, maar dat er voor
de rest niets verandert’ (Eredienst.
Informatieblad voor liturgie en
kerkmuziek, jrg. 30, nr. 6, december
2003, p. 9). Ontwikkelingen in de liturgie kunnen symptomatisch zijn.
In de tweede plaats stel ik de zaak
van de eredienst aan de orde, omdat
juist daarover binnen de Gereformeerde
Kerken zoveel verwarring en onvrede is.
Soms is er een schrijnend gebrek aan
eensgezindheid. En zijn er wederzijds
gevoelens van vervreemding, of omdat
men te veel vindt veranderen, of omdat
men juist het tempo van verandering te
traag vindt. Dan kan men wel bij elkaar
zijn in één gebouw. Terwijl men toch
niet echt samen is. En je hebt er elke
week mee te maken.
Het komt mij voor, dat als er één
gebied is waar we samen moeten optrekken, dat van de erediensten is. Hier is
elke vorm van individualisme contrabande. Experimenterende voorgangers
of de hobby van enkelingen staan haaks
op het samen-zijn van de gemeente. Dat
vraagt om schriftuurlijke doordenking
en om gezamenlijk beleid. In het
genoemde artikel signaleert Smelik ten
aanzien van het kerklied: een voldoende
ontwikkelde communis opinio (=
gemeenschappelijke mening) ontbreekt.
Voor zover ik kan overzien, geldt dat
eigenlijk ten aanzien van het geheel van
het denken over de eredienst. De kracht
van de gereformeerde kerkdienst was
altijd haar soberheid, haar concentratie
op het Woord. Is onze huidige liturgische drukte nog steeds aan die concentratie dienstbaar? Ik waag het te betwijfelen. Hoe dan ook, over de eredienst de prediking incluis - lijkt mij indringend gesprek nodig. Om samen te
komen tot geestelijke eensgezindheid.
Tot eer van onze God. Tot opbouw van
de gemeente.

Tijdsdruk
Hoe lang nog? Onder deze noemer
staat deze lange Kroniek. En nu maar
afwachten of er inderdaad een kerkbreed
gesprek op gang komt. Niet omdat ene
dr. Wilschut dat wil, of de redactie van
een blad. Maar omdat de tijd dringt.
Kijk, het is heel simpel om het bovenstaande met een glimlach terzijde te leggen. Of op te vatten als gezeur van een
toch wel uitstervend ras. Gaan wij niet
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tijdig met elkaar in gesprek, dan konden
de spanningen binnen de Gereformeerde
Kerken wel eens onbeheersbaar blijken.
Als we nu niet met elkaar praten, kon
het straks wel eens niet meer nodig zijn.
Ik bedoel dat niet als dreiging. Het gaat
ook niet om doemdenken. Maar je ziet
de verwarring om zich heen grijpen. Stel
je voor dat we blijvend uit elkaar
groeien! Een mens moet er niet aan
denken. Hoe lang nog, Here? Alstublieft, ontferm U over uw volk!
Er is ook nog om een andere reden
tijdsdruk. Als christelijke kerk lopen we
tegen onze kwetsbaarheid op. De macht
van de secularisatie laat zich gelden, bij
jong en oud. Wij hebben onze handen
vol aan de strijd van het geloof. Dan
helemaal kun je je de luxe (?) van een
kerk in verwarring niet veroorloven.
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Dan moet het gesprek op gang blijven.
Je raakt vermoedelijk nooit helemaal
met elkaar uitgepraat. Anders kan er
ook geen groei in inzichten komen. Als
er maar goede eensgezindheid en onderling vertrouwen is. Om samen aan de
Here vast te houden. Ook om samen het
Evangelie uit te dragen. Deze Kroniek is
erg intern gericht. Maar de orde op
zaken binnenshuis is ook - vooral (!?) van belang voor ons bestaan als missionaire gemeente. Hoe kan een kerk in
verwarring naar buiten toe iets uitstralen?
Ik wil nog iets noemen. Het zit mij
heel hoog. Ik denk hier aan de jeugd van
de kerk. Liefde tot Gods kerk zullen
onze jongens en meisjes om te beginnen
thuis moeten leren. Wanneer de ouders
steeds onvrede hebben over de gang van

zaken in de kerk - in welke richting je
ook denkt, dat maakt even niet uit dan krijg je daar als kinderen een tik
van mee. Laten we onze jeugd de liefde
tot de kerk voorhouden en voorleven.
Dat het goed wonen is in het huis van
de Geest, waar de levende God in
Christus onder mensen wonen wil.
Waar Hij aan het bouwen is en de
dienst uitmaakt, dwars door menselijke
beperktheid en zondigheid heen. Een
open oog voor God geeft ook oog voor
zijn kerk. Je zingt het lied van Sion.
Omdat je zo dolblij bent met de God
van Sion!
Afgesloten op 21 september 2004.

God en ons lijden
Het thema waarover het in dit artikel gaat, heeft de theologie sinds
de verschrikkingen van de Eerste en
Tweede Wereldoorlog intens beziggehouden. Wanneer God de wereld
regeert, hoe zijn deze verschrikkingen dan te rijmen? Wie kan nog
van een almachtig God spreken die
alles in zijn hand heeft, na wat er
in de vernietigingskampen van de
nazi’s is gebeurd? Het vraagstuk
van Gods regering is echter niet
alleen een kwestie waarmee theologen worstelen. Wanneer het leed
onszelf of onze geliefden treft,
komt het vraagstuk ineens heel
dicht op onze huid. Strooit God met
kankercellen? Laat Hij je kind dodelijk verongelukken? Is de dementie
van je moeder te verbinden met zijn
Vaderhand?
De bekende auteur Maarten ’t Hart
heeft in zijn boek Een vlucht regenwulpen fel geprotesteerd tegen de
manier waarop de kerk in zondag 10
van de Heidelbergse Catechismus
gesproken heeft over Gods vaderlijk
bestuur. Toen zijn moeder kanker kreeg,
werd dat spreken voor hem onverteerbaar. Wie het bij zo’n afschuwelijke
ziekte nog heeft over een Vaderhand,

Dagelijks beeld: bomaanslag in Irak

houdt de mensen voor de gek. Wanneer
God iets te maken heeft met zo’n
afbraakproces, lijkt Hij meer op een
wrede tiran die het fijn vindt mensen te
kwellen.
Theologen zijn niet aan de vragen en
protesten die opklonken, voorbijgegaan.

Thema A.N. Hendriks

Wij zien bij sommigen de tendens om
God op een bepaalde afstand van het
lijden te zetten. Karl Barth kwam met
de gedachte dat Gods almacht juist zijn
vermogen is om onmachtig te zijn,
kwetsbaar en weerloos.l Een gedachte
die door Dietrich Bonhoeffer breed is
uitgewerkt.2 God laat Zich uit de wereld
terugdringen. Hij is zwak en weerloos.
En juist zo is Hij bij ons, als de God die
ons niet het lijden stuurt, maar als de
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God die met ons meelijdt.
H. Wiersinga neemt deze gedachten
op en geeft ze een plaats in een boek dat
één fel protest is tegen de belijdenis van
zondag 10.3 De idee dat een albesturend
God achter onze rampspoed staat, moet
met wortel en tak worden uitgeroeid.
God strooit niet met kankercellen en
laat geen kinderen onder een auto
komen. Het Evangelie verkondigt ons
niet een God die achter en boven het lijden staat, maar een God die deelt in ons
lijden. De voorstelling van een ondoorgrondelijke Beschikker van leed moet
vervangen worden door het beeld van de
God die met mensen in hun lijden is.
Ook A. van de Beek, de hervormde
dogmaticus die een grote studie schreef
over het lijden, keert zich tegen de ‘klassiek gereformeerde traditie’ zoals verwoord in zondag 10.4 Hij komt met de
gedachte van een ontwikkeling, een verandering in God. Kon God vóór Christus nog vreselijke dingen mensen aandoen, dat is door Christus’ komst veranderd. God koos in zijn Zoon voor de
mensen. En die keus bepaalt wat Hij nu
doet. God kan na Christus met mensen
alleen nog maar omgaan op de manier
van genade. Hij is nu de God die meelijdt, meestrijdt en overwint.

De Schrift
Het is ingenieus bedacht, maar het
doet te kort aan wat de Schrift zegt over
Gods wereldbestuur. Zij brengt ook het
lijden met Gods doen in verband. Er
geschiedt geen ramp zonder dat Hij die
bewerkt (Am. 3:6). Hij bewerkt het
heil, maar Hij is het ook die het onheil
schept (Jes. 45:7). De Here zond zijn
plagen over Egypte (Ex. 9:14). Hij verdelgde de inwoners van Kanaän voor
Israël (Joz. 24:8). In het Nieuwe Testament spreekt met name het boek Openbaring van de rampspoed die God over
een goddeloze wereld brengt. Paulus verkondigt dat toorn van God zich openbaart over alle ongerechtigheid van
mensen (Rom. 1:18).
Gods hand is niet alleen in het lijden
van ongelovigen, maar ook in dat van
zijn kinderen. Als de Sabeeërs, de Chaldeeën en een storm Job van zijn kinderen en bezit beroven, erkent Job dat het
de Here is, die nam (Job 1:21). David
werd doodziek en belijdt: ‘Gij verborgt
uw aangezicht, ik stond verschrikt’
(Ps. 30:8). De dichter van Psalm 42
spreekt over Gods ‘baren en golven’ die
over hem heen slaan (Ps. 42:8). En in
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Psalm 22:16 erkent David zelfs: ‘in het
stof des doods legt Gij mij neer.’ Paulus
spreekt over ‘een doorn in mijn vlees’,
maar zegt tegelijk dat die hem (door
God) gegéven is (2 Kor. 12:7). Ook achter wat 1 Petrus 1 en Jakobus 1 zeggen
over beproevingen, steekt de gedachte
dat het God is die dit leed over zijn kinderen brengt.
De Schrift verkondigt ons dat veel
leed te maken heeft met Gods oordeel
over zonden. De dood met al zijn voorboden van ziekte, aftakeling en pijn is
in Gods goede schepping gekomen
doordat ‘allen gezondigd hebben’. En
daarom is de dood ook tot ‘alle mensen
doorgegaan’ (Rom. 5:12). Dood en lijden worden hier door Paulus gezien als
een oordeel van God. De Here heeft er
wel degelijk mee te maken. Heel duidelijk horen wij dat wanneer de apostel
spreekt over ‘de vruchteloosheid’ van de
schepping en wijst op ‘de wil van Hem
die haar daaraan onderworpen heeft’
(Rom. 8:20). Achter de gebrokenheid
staat Gods wil. Wij worden herinnerd
aan de voltrekking van de vloek na
Adams val in zonde (vgl. Gen. 3:17v).
Niet alleen het lijden dat over heel
de mensheid gekomen is, heeft met God
van doen. De Here straft ook zijn volk
met leed wanneer het van zijn wegen
afdwaalt. Mozes houdt Israël de rampen
voor die van Godswege zullen komen
(Deut. 28:15v). De profeten waarschuwen voor het verderf dat een onbekeerlijk volk zal treffen. We horen in Klaagliederen 2:20 hoe de Here Sion tot een
verwoesting heeft gemaakt.
De Schrift laat ons zien dat de Here
soms ook ziekte in het leven van zijn
kinderen brengt vanwege een heel persoonlijke zonde. Mirjam wordt melaats
omdat zij haar plaats vergat (Num.
12:10). Gechazi evenzo, omdat hij
geschenken aannam (2 Kon. 5:27).
David werd doodziek, omdat hij zonde
niet wilde erkennen (Ps. 32:3,4). De
man in Betesda was jarenlang ziek vanwege een zonde (Joh. 5:14). Een man in
Kafarnaüm was verlamd en dat had ook
te maken met een persoonlijke zonde
(Mat. 9:2).

Satans werk
Opvallend is dat in het Nieuwe Testament leed soms heel direct met de
satan in verband wordt gebracht. Dat
geldt wel heel sterk van het lijden van
bezetenen. Iemand kan daarbij in de
greep van één boze geest zijn (Mar.

1:23), maar ook het slachtoffer zijn van
vele boze geesten (Luc. 8:30). Over het
werk van de satan horen wij ook bij
meer ‘normale’ ziektegevallen. Er is een
vrouw die ‘een geest van zwakheid’ had
en die door de satan achttien jaar
‘gebonden’ was (Luc. 13:11 en 16). Wij
lezen over ‘een stomme en dove geest’
(Mar. 9:25), over een bezetene, die
‘blind en stom’ was (Mat. 12:22) en
over een maanzieke die gekweld werd
door een boze geest (Mat. 17:15 en 18).
Wij zijn dit verband tussen de satan
en ziekte wat kwijtgeraakt, maar het
Nieuwe Testament spreekt er duidelijk
over. We horen het ook wanneer Petrus
het werk van de Here Jezus samenvat:
‘Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem’
(Hand. 11:38), wanneer Paulus zijn lijden typeert als ‘een engel des satans, die
mij met vuisten slaat’ (2 Kor. 12:7) en
wanneer de apostel een zondaar in de
gemeente van Korinte aan de satan overlevert ‘tot verderf van zijn vlees, opdat
zijn geest behouden worde in de dag des
Heren’ (1 Kor. 5:5). De man wordt aan
de destructieve macht van de satan uitgeleverd (vgl. Job 2:6), opdat hij, al lijdend, tot bekering komt. Wie uit deze
schriftplaatsen de conclusie trekt dat
niet God, maar de satan al het leed dat
mensen kan treffen, bewerkt, gaat te
kort door de bocht. De Schrift ziet
onmiskenbaar op vele plaatsen Gods
hand in het lijden. Een hand die straft,
een hand die aan zonde wil ontdekken,
een hand die beproeft. Daarbij kan de
Here de satan gebruiken en hem toelaten zijn destructief werk te doen. Zo
werd Saul gekweld door een boze geest,
‘die van de Here kwam’ (1 Sam. 16:14)
en Paulus door een engel van de satan,
die door God hem ‘gegeven’ was (2 Kor.
12:7). Daarbij vergeten wij niet hoe de
Here Jobs volharding wilde laten blijken
door al het leed dat de satan over Job
bracht (Job 1:8 en 12).
Er is veel leed waarin de satan de
hand heeft. Hij is de mensenmoorder
van den beginne (Joh. 8:44) en die aard
verloochent hij niet. Maar al de verwoesting die hij in mensenlevens aanricht, gaat niet buiten God om. Steeds
weer klinkt in het Nieuwe Testament
het woordje ‘gegeven’ (2 Kor. 12:7;
Op. 13:5; 13:14, 15; 17:17). God heeft
de satan aan zijn ketting en geeft hem
ruimte al naar Hij wil.
Alle moderne theologen ten spijt, de
Schrift verbindt de donkere kant van
het leven wel degelijk aan de Here God.
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Uiteindelijk is Hij het die verwoesting
op aarde aanricht (Ps. 46:9; Mi. 6:13),
ook al gebruikt Hij daar soms de duivel
voor.5 Verwoesting om te straffen, om
tot inkeer te brengen en om te beproeven.

Zondag 10
Hoezeer alle dingen door God worden geregeerd, wordt in zondag 10 van
de Heidelbergse Catechismus beleden.
Zacharias Ursinus die een toonaangevend aandeel had in de productie van
dit leerboek,6 noemt het leerstuk van
Gods voorzienigheid ‘het fundament
van de gehele religie’. Het is dan ook
geen wonder dat er een hele zondagafdeling aan gewijd is. Er wordt wel gesproken over Gods kosmisch werk, maar
zowel zondag 9 als zondag 10 hebben
als spits de belijdenis van Gods zorg
jegens de gelovigen. De God wiens
onderhouding en regering wordt beleden, is de Vader van onze Here Jezus
Christus en als zodanig ook onze Vader.
De voorzienigheid komt hier niet ter
sprake als iets dat christenen met andere
mensen geloven, maar in onlosmakelijk
verband met onze Heiland. Het gaat om
het werk van Hem die wij in Christus als
onze getrouwe God en Vader mogen
kennen. De voorzienigheid van God
kan niet los van de christologie beleden
worden! En juist zo krijgt zondag 10 een
geweldige zeggingskracht. Want niet
alleen de mooie en blijde dingen komen
ons van deze Vader in Christus toe,
maar ook de donkere en heel verdrietige.
Moderne theologen willen in dat
laatste de Here God niet zien. Maar
zondag 10 belijdt dat Hij werkelijk in
alles aanwezig en bezig is. De Catechismus zegt niet zozeer dat God overal is,
maar dat Hij tegenwoordig is. De oorspronkelijke Duitse tekst heeft het dan
ook over ‘die allmächtige und gegenwärtige krafft Gottes’. Het gaat om zijn
directe presentie. Het ‘als met zijn hand’
heeft de betekenis van ‘eigenhandig’,
zonder iemands tussenkomst. Wat in
ons leven gebeurt, is ‘handbestuurd’. In
vreugde en leed hebben wij met Gods
vaderhand te doen!
Daarom wijst ons leerboek ook elk
toeval af. ‘Niet bij toeval’, de Duitse
tekst heeft zo mooi ‘nicht one gefähr’:
niet zomaar. K. Schilder tekent hierbij
aan: ‘Er wordt in antwoord 27 gezegd:
denk nu maar nooit, dat loof en gras,
regen en droogte en wat daar verder
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volgt, ons toekomen “one gefähr”, d.w.z.
zonder “ leiding”, zonder opzet, zonder
stuur, stuur-loos, onopzettelijk. We zijn
niet overgeleverd aan een Stuurman, die
de leidsels uit handen laat glippen,
zoodat er niet meer “gestuurd” wordt.
De Hand houdt de teugels vast; en het is
de Vaderlijke hand.’7
Hoezeer de dingen in ons leven volgens de Heidelberger ‘gestuurd’ worden,
blijkt ook wanneer hij in zondag 9 Gods
voorzienig bestel verbindt met zijn ‘eeuwige raad’. Ursinus grijpt hier (in het
voetspoor van de reformatorische theoloog Petrus Vermigli) terug op Efeziërs
1:11, een schriftplaats die eerder meestal
in verband met de uitverkiezing werd
gebracht.8

Om Christus’ wil
Het Nieuwe Testament spreekt
eigenlijk maar weinig over het leed dat
in zondag 10 genoemd wordt.9 Veel
meer aandacht is er voor het lijden dat
er is in de dienst van Christus. Het gaat
dan om het lijden ‘om mijnentwil’
(Mat. 5:11), ‘om mijns naams wil’ (Mat.
10:22), ‘om des evangelies wil’ (Mar.
9:35), ‘om het Koninkrijk Gods’ (Luc.
18:29), ‘om het woord van God’ (Op.
6:9), ‘voor Christus’ (Fil. 1:29). Dit lijden wordt getypeerd als het ‘opnemen’
of ‘dragen’ van ‘zijn kruis’ (Mat. 10:38;
16:24) en betekent een ‘verloochenen
van zichzelf’ (Mat. 16:24) en ‘zijn leven
verliezen’ (Mat. 16:25). Wat de Heer
overkomen is, treft ook zijn dienaren
(Joh. 15:20; vgl. Mar. 10:39).
Dit geldt allereerst Jezus’ leerlingen,

zo blijkt uit de context. Maar het is niet
tot hen beperkt. De gelovigen zijn tot
dit lijden ‘bestemd’ (1 Tess. 3:3).
‘... allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden’
(2 Tim. 3:12). Paulus en Barnabas wijzen erop ‘dat wij door vele verdrukkingen het Koninkrijk Gods moeten binnengaan’ (Hand. 14:22). En de oproep
klinkt: ‘Laten wij derhalve tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad
dragen’ (Heb. 13:13).
Het leed dat christenen ontmoeten
in de navolging van hun Heer, wordt
genoemd een ‘delen in zijn lijden’ (Rom.
8:17) en ‘de gemeenschap aan zijn lijden’
(Fil. 3:10). We krijgen de indruk dat
‘het lijden van Christus’ een vaste term
in het Nieuwe Testament is om het leed
dat christenen treft, aan te duiden (vgl.
2 Kor. 1:5; 1 Petr. 4:13; 5:1). Het wordt
ook wel genoemd ‘het sterven van Jezus’
(2 Kor. 4:10), het dragen van ‘de littekenen van Jezus’ (Gal. 6:17) en ‘de verdrukkingen van Christus’ (Kol. 1:24).
Al deze typeringen wijzen erop dat
de dienaren delen in het leed dat hun
Heer is aangedaan. Ze zijn op dit punt
niet ‘meer’ dan hun Heer (vgl. Mat.
10:24; Joh. 15:20). De verbondenheid
met Christus impliceert een delen in
zijn lijden. Het een volgt uit het ander.
Maar deze typeringen spreken er ook
van dat wat de dienaren wordt aangedaan, de Heer wordt aangedaan. De
gemeente is namelijk zijn lichaam
(1 Kor. 12:27). Voor Paulus is die verbondenheid met Christus zo sterk, dat
hij de gemeente zelfs aanduidt met de
naam ‘Christus’ (1 Kor. 12:12). Hoezeer
de Heer zelf in geding is in wat men zijn
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dienaren aandoet, horen wij ook in
Lucas 10:16: ‘Wie u verwerpt, verwerpt
Mij’ (Luc. 10:16) en in Handelingen
9:4: ‘Saul, Saul, waarom vervolgt gij
Mij?’ Wij horen het ook in het gebed
van de christenen te Jeruzalem die de
agressie tegen de apostelen typeren als
een vergaderd zijn ‘tegen uw heilige
knecht Jezus’ (Hand. 4:27).
Een moeilijke tekst blijft in dit verband Kolossenzen 1:24, waar Paulus
schrijft: ‘Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil lijd, en vul in mijn
vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van
zijn lichaam, dat is de gemeente.’ Sommigen vatten ‘van Christus’ hier op als
‘van Christuswege’. Paulus vult (plaatsvervangend) voor de gemeente aan wat
nog ontbreekt aan de maat van de voor
haar (door Christus) bepaalde verdrukkingen.10 Ik sluit mij liever aan bij Herman Ridderbos: zoals de prediking van
Christus door de apostelen wordt voortgezet, zo is ook aan het daarmee
gepaard gaande lijden nog geen einde
gekomen. De verdrukkingen van Christus worden voortgezet in wat de apostel
ondervindt. Daaraan ontbreekt nog wat
zijn dienaren te lijden hebben.11 En dat
alles komt de gemeente ten goede. Het
dient de evangelieprediking en is tegelijk
een toonbeeld van de kracht van Christus (vgl. 2 Kor. 13:3-5). Ook in het leed
dat Paulus ondergaat, is hij dienaar van
de gemeente! Dit onderstreept dat het
lijden van de apostelen een aparte heilshistorische plaats heeft en niet zonder
meer gelijk te stellen is met wat christenen ter wille van de Naam lijden.

Het waarom
Wanneer wij met zondag 10 belijden
dat alle dingen niet ‘one gefähr’, niet
zonder leiding, maar uit Gods vaderhand ons ten deel vallen, rijst de vraag
naar het ‘waarom’. Wat is de reden dat
onze Vader in Christus ook leed in ons
leven brengt? Het is bevrijdend te constateren dat de Schrift voor de waaromvraag alle ruimte geeft. Wij horen haar
vooral in de Psalmen: ‘Waarom, Here,
staat Gij van verre, verbergt Gij U in tijden van nood?’ (10:1); ‘Mijn God, mijn
God, waarom hebt Gij mij verlaten?’
(22:2); ‘Waarom vergeet Gij mij?
Waarom ga ik in het zwart vanwege des
vijands onderdrukking?’ (42:10).
De Schrift onthult ons waarom de
Here zijn kinderen doet lijden.
Hij kan moeite in ons leven brengen
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om ons aan zonde te ontdekken. Mozes
(Ex. 4:24) en David (Ps. 32:3,4) hebben
dit ervaren.
Hij kan dit ook doen om zonde te
bestraffen. We kunnen hier denken aan
het leed dat over Israël kwam na de
volkstelling (2 Sam. 24:15) en over de
gemeente van Korinte omdat de maaltijd van de Heer werd onteerd (1 Kor.
11:30). Het leed van de man in Betesda
en van de man in Kafarnaüm hing
samen met een persoonlijke zonde.
Het leed komt in de Schrift ook naar
voren als middel in Gods hand om zijn
kinderen te beproeven (Jak. 1:2,3; 1 Petr.
1:6,7). Daarbij neemt de Here ons niet
alleen de proef af om te zien wat er in
ons hart leeft (Gen. 22:12), maar wil
Hij ons tegelijk verder brengen in het
leven met Hem (Heb. 12:10). Juist in
diepe dalen leren wij wat bidden is, en
wat het is met Gods beloften te leven.
De Here Jezus sprak over de Landman
die de ranken snoeit, opdat zij meer
vrucht dragen (Joh. 15:2). Paulus wijst
aan dat God zo aan onze volharding
werkt (Rom. 5:3), en Petrus zegt dat zo
de echtheid, de duidelijke kwaliteit van
ons geloof aan het licht wordt gebracht
(1 Petr. 1:7). Er is in de beproeving iets
testends en ook iets pedagogisch!
In de vierde plaats is lijden soms
bedoeld om ons te verootmoedigen (Ps.
30:7,8). De Here deed Israël honger lijden in de woestijn en verootmoedigde
het zo (Deut. 8:3). Paulus leed onder
een engel van de satan opdat hij zich
niet te zeer zou verheffen (2 Kor. 12:7).
De Here maakt zijn kinderen soms
zwak en kwetsbaar om hen te doen
beseffen hoe afhankelijk ze van Hem
zijn.
Leed kan ook over ons komen omdat
de Here zo zijn naam wil verheerlijken.
Het lijden van Job is opgenomen in een
strijd tussen God en satan, waarbij de
eer van God in geding is. Er is iemand
van zijn geboorte af blind, want ‘de werken Gods moesten in hem openbaar
worden’ (Joh. 9:3). Juist in een weg vol
leed kan zichtbaar worden ‘hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die
geloven’ (Ef. 1:19).
Leed heeft vervolgens tot doel om
ons geschikt te maken om anderen te
troosten. Paulus wijst daarop wanneer hij
schrijft: ‘zodat wij hen, die in allerlei
druk zijn, troosten kunnen met de
troost, waarmede wijzelf door God
getroost worden’ (2 Kor. 1:4). Wat God
ons geeft, gaan wij met anderen delen.
Wie leed ondervindt, mag niet vergeten
wat een pastorale taak de Here hem in

de gemeenschap der heiligen geeft!
Ten slotte blijkt leed ook bij te dragen aan de voortgang van het Evangelie
(Hand. 5:41; 8:4). Paulus’ gevangenschap strekt tot bevordering van het
Evangelie (Fil. 1:12). Het gaat bij dit
leed vooral om het lijden om Christus’
wil.

Onze houding
De Schrift zegt dus wel het een en
ander over het ‘waarom’. Ze laat ons ook
zien dat wij mogen worstelen met de
vraag naar het ‘waarom’. De vertrouwelijke omgang met de Here impliceert dat
wij met onze hemelse Vader mogen
spreken over zijn beleid. Vele psalmen
getuigen daarvan. We herinneren aan
Jobs worsteling en aan die van Jeremia
(Jer. 15:18). Bij dat gesprek mag zelfbeproeving niet ontbreken. Want de Here
kan met leed ons tegenkomen omdat er
dingen in ons leven zijn die niet deugen.
Hij kan ons ook aan hoogmoed en
kleingelovigheid willen ontdekken. Wij
gaan te kort door de bocht wanneer wij
deze zelfbeproeving in moeilijke dagen
vergeten. Want het kan zijn dat Hij ons
zo tot de orde roept en op een bijzondere manier tot ons wil spreken. Maar
in het algemeen zullen wij mogen stellen
dat de Here door leed over ons te brengen, ons zet in zijn leerschool om ons
meer vrucht te doen dragen. Hebreeën
12:10-11 spreekt over de vrucht die verkregen wordt in de weg van Gods vaderlijke opvoeding. Wij leren pas goed in
diepe dalen wat het is op Hem te vertrouwen, met zijn beloften te leven, biddend te zoeken en te kloppen.
Heel bevrijdend is dat wij onze
nood, onze vragen, onze moeite voor de
Here mogen brengen. Wij mogen echt
ons hart voor Hem ‘uitstorten’ (Ps.
62:9). We zien hoe de psalmdichters dat
doen. De Here vraagt niet dat wij dadelijk het met zijn weg eens zijn.
Er is ruimte voor klachten en vragen
(vgl. Ps. 22; 42; 88). De overgave aan
zijn doen is een geschenk dat in de weg
van veel gebed en strijd ontvangen
wordt. Ook dat ontdekken wij in de
psalmen. Zelfs onze Heiland vond biddend de kracht om naar het kruis te
gaan (Mat. 26:36-46).
Voordat de Catechismus spreekt over
Gods voorzienig bestel, belijdt hij eerst
in zondag 9 dat de Almachtige om
Christus’ wil onze God en onze Vader is.
Wij moeten bij al onze vragen over
Gods weg altijd weer beginnen bij het

270

Nader Bekeken oktober 2004

Evangelie. We kunnen hier inderdaad de
christologie niet missen. Wie voorbijgaat
aan wat God in Christus gedaan heeft,
vindt geen uitweg.12 We moeten met
onze vragen terug naar de blijde boodschap dat God ‘voor ons is’ (Rom. 8:31)
en dat niets ons van de liefde van God
‘welke in Christus Jezus is’ kan scheiden
(Rom. 8:39). Hij heeft zijn liefde voor
ons in Christus laten zien. Zijn vaderhart spreekt in wat het Evangelie ons
verkondigt. En die liefde beheerst zijn
doen jegens ons.
Het leed dat Hij ons toedeelt, is in
die liefde opgenomen en wordt door de
liefde gestuurd. Het kan heel donker
zijn wanneer we door een diep dal moeten. Maar er is een plek waar het licht
helder straalt. Dat is de plek van het
kruis van Christus, waar wij Vaders
liefde voor ons zien flonkeren. Wie naar
die plek in geloof kijkt, gaat met Paulus
‘weten’ dat alle dingen, ook de heel bittere, meewerken ten goede (Rom. 8:28).
Want hij ziet hoe God zijn eigen Zoon
niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft. Hij leert de hand van
Vader te zien ook in de kanker en de
dementie.
Hij gaat beseffen dat God niet met
kankercellen ‘strooit’. Maar ziekte ons
‘toedeelt’, zoals zondag 9 zegt. Toeschikt,
in zijn liefdevolle leiding met zijn kinderen. Zoals een moeder vol liefde het eten
voor haar peuter op het bordje schikt.
Wanneer de Here zou ‘strooien’, zou Hij
inderdaad een wrede tiran zijn. Maar
Hij ‘deelt toe’, terwijl wij weten dat Hij
‘niet van harte verdrukt en bedroeft’
(Klaagl. 3:33).
Zondag 10 zegt dat het weten dat
een liefdevolle Vader met ons bezig is,
ons in tegenspoed geduldig maakt. Het
is jammer dat hier bij de modernisering
van de tekst van de Catechismus (in de
jaren zeventig van de vorige eeuw) het
woordje ‘geduldig’ is blijven staan. Het
heeft in onze tijd toch wel een sterk passieve kleur. Je ‘duldt’ wat over je komt.
Beter is hier het woord volhardend.
Want het Nieuwe Testament wijst ons
steeds weer op de volharding als de houding in het lijden.13 Jakobus schrijft over

de volharding van Job (Jak. 5:11) en
spreekt zalig wie in beproeving volhardt
(Jak. 1:12). Paulus roept ons toe: ‘weest
volhardend in de verdrukking’ (Rom.
12:12). Ook laat de Schrift zien dat de
Here verdrukking in ons leven brengt
juist om volharding te werken (Rom.
5:3; Jak. 1:3). De Griekse woorden hupomenè (volharding) en hupomenein (volharden) hebben een actieve kleur. Ze
spreken van dragen en tillen (in geloof)
wat God te dragen geeft. Het gaat maar
niet om ‘stil berusten in Gods beleid’
(vgl. Gezang 5 vers 4), maar om een
gelovig torsen van wat de Here ons toedeelt.
Dit geduld, deze volharding is iets
dat de Here ons wil geven (Kol. 1:11).
Hij heet niet voor niets ‘de God der volharding’ (Rom. 15:5). Hij wil ons
‘bekrachtigen’ tot alle volharding en
geduld (Kol. 1:11), juist als wij het
moeilijk hebben.
Dit alles betekent niet dat al onze
vragen beantwoord worden. Job kreeg
ook geen antwoord op zijn waarom. Wel
leerde de Here Job af Hem tot verantwoording te roepen. Wij behoeven Gods
weg niet te begrijpen om die weg gelovig
te gaan. Het komt er juist op aan Vader
te vertrouwen, te geloven dat die weg
toch goed voor ons is, ook al zitten wij
met onze vragen. Paulus schrijft niet dat
wij ‘zien’ dat alle dingen voor ons meewerken ten goede. Maar hij schrijft: wij
‘weten’ (Rom. 8:28). Dat is het weten
van het geloof, het geloof dat het hart
van Vader kent, ook wanneer het de
hand van Vader niet begrijpt.
Vragen
Degenen die dit onderwerp in groepsverband willen bespreken, kunnen een
aantal gespreksvragen vinden op www.
woordenwereld.nl onder Nader Bekeken,
jaargang 11 no. 10, oktober 2004,
Thema.
Noten:
Vgl. G.C. Berkouwer, De triomf der genade in de
theologie van K arl Barth, Kampen 1954,
p. 118-124; p. 294-308.
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Vgl. D. Bonhoeffer, Verzet en overgave, Amsterdam 1956, p. 137,138.
3
H. Wiersinga, Verzoening met het lijden?,
(Baarn 1975), p. 22 en p. 47.
4
A. van de Beek, Waarom? Over lijden, schuld en
God, Nijkerk (1984), p. 277 en p.285.
5
God stuurt ook engelen om te verderven, vgl.
2 Sam. 24:16; Hand. 12:23; Op. 8 en 9. Het lijkt
me dan ook te ver gaan om te stellen dat het leed bij
Gods trouwe kinderen door de satan wordt aangericht en dat satan een tiran is waaronder de rechtvaardige lijdt. C. Blenk noemt dit een ‘bevrijdende
ontdekking’: zo iets doet Gód niet! (Een open
monument. P reekschetsen over de H eidelbergse
C atechismus, Amsterdam 1993, p. 56,57). Maar
ook als het zo zou zijn, dan blijft toch de moeite dat
God de satan daarvoor ruimte geeft. Wie doordenkt, ervaart minder ‘bevrijding’ dan Blenk voor
waar houdt! Paulus werd door een engel van satan
gekweld, maar God had er wel de hand in: ‘mij is
gegeven.’ Mijns inziens blijft het aandeel van de duivel in het leed voor ons een verborgenheid.
6
G. den Hartogh, Voorzienigheid in donker
licht. H erkomst en gebruik van het begrip ‘P ro videntia Dei’ in de reformatorische theologie ,
in het bijzonder bij Z acharias Ursinus (Heerenveen 1999), p. 47 concludeert dat wij mogen aannemen dat Ursinus ‘met zijn catechetische geschriften
een toonaangevend aandeel aan de samenstelling’
heeft gehad.
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K. Schilder, Heidelbergsche C atechismus, IV,
Goes 1952, p. 267.
8
Vgl. G. den Hartogh, a.w., p. 238.
9
Vgl. C.H. Lindijer, Het lijden in het Nieuwe
Testament, Amsterdam 1956.
10
Zo bijv. G. de Ru, Heeft het lijden van Christus aanvulling nodig?, Amsterdam 1981, p. 86 en
p. 95.
11
Vgl. Herman Ridderbos, A an de Kolossenzen,
Kampen 1960, p. 156.
12
G.C. Berkouwer, De voorzienigheid Gods,
Kampen 1950, p. 52 wijst op het ‘ineen van verzoening en voorzienigheid, waarvan ons doopsformulier op treffende wijze getuigenis aflegt….’
13
Jak. 5:7, 8 en 10 spreken over geduld in het lijden.
Maar dit heeft meer te maken met de manier
waarop wij ons in het leed tegenover anderen gedragen, vgl. vers 9: ‘Zucht niet tegen elkander.’ Wel
naderen ‘geduld’ en ‘volharding’ elkaar in betekenis, vgl. vers 11, waar verwezen wordt naar de ‘volharding’ van Job. Vgl. ook Kol. 1:11 waar ‘volharding’ en ‘geduld’ in één adem worden genoemd.
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Kattebak

Het was alweer een paar jaar
geleden, dat ik aan de jongsten les
gaf. Ik ben meer en meer catecheet
voor de oudere jongeren geworden.
Voor de jongsten zoeken we graag
een vuttende onderwijzer of een exonderwijzende huismoeder. Geen
van beiden was voor dit seizoen
beschikbaar. En dus moest ik zelf aan
de bak. En ik moet zeggen: ik doe het
weer met het grootste plezier. Zij zijn
het soort catechisant dat nog weet
hoe je het woord catechisatie schrijft.
Ze komen met een plastic tasje naar
de kerk. Ze hebben een bijbel, pen en
schrift bij zich. En als er een vraag
moet worden gesteld, dan gaat de
vinger omhoog.
Waarom ben je hier?, vraagt de eerste
les. En dan moet de eigen doop
worden herinnerd. De belofte van de
ouders om dit kind te onderwijzen en
te laten onderwijzen. Ik denk dat ik
dat wat te negatief inzette. Speelde
mijn ervaring van de laatste jaren
me parten? Ik vroeg: wiens schuld is
het, dat je nu op catechisatie zit? Er
ging een vinger omhoog. Adam en
Eva, dominee! Ik schoot in de lach en
de jongen bloosde. Daar zeg je wat,
jongen, zei ik snel. En ik bad in stilte
dat we dit niveau zouden mogen
vasthouden.

De overstap naar de 19+-catechisatie
is groot. Dit zijn jongeren die alle
leergangen hebben doorlopen,
maar ze twijfelen over de
belijdeniscatechisatie. Die twijfel is
divers. Iemand vraagt zich af of hij
wel genoeg weet. Een ander vraagt
zich af of onze kerk wel de goeie is
voor hem. Iemand zegt eerlijk: Ik durf
de verantwoordelijkheid niet aan.
Eén - met een dopje in zijn oor en
een mobieltje in de hand - zegt zich
nog steeds gedwongen te voelen. Ik
zit hier op aandrang van mijn vader,
en ik weet niet of ik elke week kan
komen.
Ik heb niet echt een leerboekje
voor deze groep. Ik vraag naar hun
eigen ideeën. Laten we films kijken,
roept iemand. Gelukkig zijn er een
paar die voor mij beter hanteerbare
voorstellen hebben.

denkt u nu echt dat een ongelovige
naar de hel gaat? Ik noteerde
zorgvuldig alle suggesties. Ik zuchtte
en zei dat ik hier wel een weekje over
moest nadenken. De volgende keer
overlegde ik een Studiewijzer. En die
bleek de… catechismus te betreffen.
Op al jullie vragen, zei ik, geeft de
catechismus antwoord. Ik gaf een
enkel voorbeeld. En ze schikten zich.
En reken maar dat we - als God
ons zegent - een goed jaar zullen
hebben. De ervaring leert dat we
met de stof niet klaarkomen. Heus,
de oude Heidelberger raakt de jonge
harten. Toegegeven: vaak moet er een
vertaalslag worden gemaakt. Maar
dat is de moeite waard. Het is een
uitdaging. En de jongere van nu laat
zich graag uitdagen.

Column

Een jongen belt. Hij meldt zich voor
de belijdeniscatechisatie. En wanneer
is dan deze kattebak, dominee?
Even kwam het in me op om hem
voor de eerste catechisatie van de
jongste groep te laten opkomen. Die
eerste les voor de pas beginnende
catechisant.

Ook op de belijdeniscatechisatie
vroeg ik wat men ervan verwachtte.
Elk jaar heb ik steeds meer moeite
om de stof te bepalen. Deel 7 van
Ik geloof voldoet me niet. Te weinig
tekst, te veel praatjes. En Het Woord
vooraf van collega Brink geeft stevige
kost maar geen plaatjes.
Wat gaan we doen, vroeg ik. Niet de
catechismus, zei er één. Het moet
over onszelf gaan. Over onze eigen
vragen. Vragen van deze tijd. Roept
u maar, zei ik. Wat zijn dan jullie
vragen?
Ze kwamen los: wie is Jezus voor mij?
Schepping en evolutie. Hoe weet je
nu zeker dat God van je houdt? De
verschillen tussen de kerken. Heeft
bidden wel zin? Uitverkiezing. En

Eén catechisant zei: toch mis ik in
de catechismus een vraag-van-nu.
De vraag, of God er wel is. En of ik
dan wel wist dat die vraag ook onder
belijdeniscatechisanten actueel is. Ik
zei dat ik dat wist. En ik zei eerlijk,
dat ik blij ben dat die vraag niet door
de catechismus wordt gesteld. Je zit
hier op catechisatie, zei ik, en niet op
kattebak.				
		
G. Zomer Jzn.
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Vroomheid - een
voet te hoog?
Uit allerlei analyses van kerkverlating is gebleken, dat dit vaak het
gevolg is van een uitwendig christendom. Als de omgang met God,
thuis en in de kerk, verstart in een
vormendienst, sterft het geloof een
stille dood. In die situatie ontstaat
in de geschiedenis ook altijd weer
een nieuwe roep om vroomheid. Het
valt op dat de mystiek dan vaak als
een onderhuidse vijand mee schuifelt en de vroomheid van haar helderheid berooft. Dat zal ook in de
toekomst vast niet anders zijn.

Leven in persoonlijke
verbondenheid
Een vroom mens leeft in een persoonlijke verbondenheid met zijn God,
door zijn Middelaar.
In de mystieke ervaring versmelt de
ziel voor een tijd met het goddelijke,
door meditatie.
Tussen deze twee zit een wereld van
verschil.
God is in mystieke religies geen Persoon, maar een eeuwige wereldziel waaruit alles ontspringt en waarheen alles
weerkeert. Het is duidelijk dat we hiermee op het terrein van de oosterse godsdiensten zijn gekomen. Mystiek is
wezensvreemd aan het christelijk geloof,
omdat het zich zonder Middelaar een
weg baant naar een onpersoonlijke goddelijke wereld.
De Bijbel leert ons God te vereren in
de Persoon van de Vader, en de Zoon,
en de Heilige Geest. Daarom leeft een
christen niet bij mystieke ervaringen.
Zijn geloof krijgt vorm in een omgang
met God van Persoon tot persoon, waarbij recht gedaan wordt aan het eigene
van Schepper en schepsel.
Laten we eens kijken naar een paar
voorbeelden in de Bijbel. Abraham
wordt door God zelf de vader van de
gelovigen genoemd. Wat valt op aan zijn
vroomheid? Hij peinst er niet over de
grens tussen hem en de Almachtige uit

te wissen. Abraham zegt: ‘Zie toch, ik
heb het aangedurfd tot de Here te spreken terwijl ik stof en as ben!’ Die diepe
eerbied brengt geen versmelting, maar
leidt tot zo’n persoonlijke band, dat hij
de vriend van God wordt genoemd.
Mozes doet de schoenen van zijn
voeten en bedekt zijn aangezicht als hij
God ontmoet bij de brandende braamstruik. Dit ontzag voor de Almachtige
levert heel wat meer op dan ‘versmelting
met het Eeuwige’. God getuigt zelf van
de persoonlijke relatie die Hij onderhoudt met Mozes. ‘Van mond tot mond
spreek Ik met hem’, zegt de Here. ‘Van
aangezicht tot aangezicht, zoals iemand
met zijn vriend spreekt.’
Hoe persoonlijk is de Here Jezus in
zijn optreden, als Hij de discipelen zijn
vrienden noemt, zieken aanraakt en kinderen omarmt. Als Hij met de Emmaüsgangers door de stille avond gaat en hun
de Bijbel uitlegt. Als Hij Maria in de
hof opzoekt, haar zo vertrouwelijk bij
haar naam noemt en tegelijk zo zuiver
de afstand bewaart. Als Hij ’s nachts

Rondblik J. Veenstra

ineens bij Paulus in de cel staat en hem
bemoedigend toespreekt. Wat moeten
we nog meer aanvoeren om te overtuigen dat God een persoonlijke relatie met
ons wil, en niets moet hebben van zweverig gedoe dat de grens tussen Schepper
en schepsel uitwist?
Vroomheid is afkerig van populair
en emotioneel gepraat waarin God voorgesteld wordt als je maatje. Vroomheid
kent een heilig ontzag, ook in de manier
waarop God aangesproken wordt. ‘Jullie
noemen Mij Meester en Here,’ zegt de
Heiland, ‘en terecht, want Ik ben het.’
Door de profeet Maleachi laat God
weten hoe gekrenkt Hij is als de achting
voor Hem ontbreekt: ‘Als ik een vader
ben, waar is de eerbied voor Mij; als ik
een heer ben, waar is het ontzag voor
Mij?’

Iemand die in je leven
komt
Het onderhouden van een persoonlijke relatie met God geldt niet alleen
voor de Vader en de Zoon. We vereren
de Heilige Geest op dezelfde manier. De
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Heilige Geest is niet een onpersoonlijke
kracht die samensmelt met de menselijke geest, zodat ons innerlijk tot een
staat van heiligheid komt. De Heilige
Geest is de Derde Persoon van de Eeuwige God. Hij is niet een troost, maar
de Trooster. Dat is zijn bijzondere Naam
en ook het bijzondere van zijn werk. Hij
brengt ons tot besef van onze ellende,
overtuigt ons van het verzoenend offer
van de Here Jezus en brengt zo rust in
ons bestaan.
De Heilige Geest is niet Iets, Hij is
Iemand. Ik hoorde eens een moeder zeggen over haar alleenstaande dochter: ‘Ik
hoop dat er nog eens iemand in haar
leven komt.’ Kijk, dan heb je het over
een persoon. Zo is ook de Heilige Geest
Iemand die in je leven komt. Om het
leven met je te delen. Om er altijd voor
je te zijn en er altijd te blijven, zegt de
Here Jezus. Je ziet hoe rijk het persoonlijke is, ook in de relatie met de Heilige
Geest.
Er zijn christenen die het altijd hebben over ‘Jezus’. Anderen praten voortdurend over ‘de Geest’. Laten we erop
bedacht zijn dat de Here Jezus sterk de
nadruk legt op de eenheid in het werk
van Vader, Zoon en Geest. De Heilige
Geest is de Geest van de Vader en de
Zoon. In de Heilige Geest komen de
Vader en de Zoon bij ons wonen. Lees
dat eens aandachtig door in Johannes 14
en 16, dan zie je het geweldige van de
Drie-eenheid van God. De Heilige
Geest eigent ons toe wat de Here Jezus
voor ons verdiende, en de Here Jezus is
de weg waardoor wij weer toegang hebben tot de Vader. Zo wordt onze relatie
hersteld met Hem, die de oorsprong, de
zin en het doel is van ons bestaan.
Niet alleen in het verleden is in mystieke vroomheid de grens tussen Schepper en schepsel vervaagd. Let er maar
eens op, nu in je eigen tijd. Hoeveel
mystiek kom je nog altijd tegen in
‘getuigenissen’, artikelen, boeken en
meditaties.
Het onderhouden van een persoonlijke relatie met God is oneindig veel rijker dan welke mystieke verbondenheid
ook. Mystiek gaat op in ervaringen.
Maar een persoonlijke band wordt
gedragen door vertrouwen en vertrouwelijkheid. In de Bijbel typeert God de
relatie met Hem juist met beelden die
dat uitdrukken: als tussen een vader en
zijn kind, als tussen een moeder en haar
baby’tje, als tussen bruidegom en bruid,
als tussen broers en zussen, als tussen
gezworen vrienden.
Wie wil aan die beelden innige ver-
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bondenheid, warmte en diepte ontzeggen? Een persoonlijke relatie met de
eeuwige God is niet mystiek, maar wel
een mysterie. Niet zwevend en mistig,
maar wel een ‘geheimenis’. Een ‘verborgenheid’ te groot voor woorden.

Een voet te hoog
Net als een duim en een el is ook de
voet een oude lengtemaat. De waarde
laat zich gemakkelijk raden: ongeveer 30
cm. Het is tegelijk zo ongeveer de
afstand tussen je hoofd en je hart. En zo
werd de uitdrukking geboren: het zit
een voet te hoog. Dat zeiden onze vrome
voorouders van mensen met een verstandelijk geloof. Je kunt je voorstellen dat
zo’n uitdrukking gangbaar wordt in een
tijd waarin het verstand, het rationalisme, de boventoon voert.
Maar wees opnieuw bedacht op de
valkuil. Het is niet zo dat een christen
zijn verstand niet mag gebruiken.
Iemand die alleen achter zijn emoties
aan loopt, is net zo verkeerd bezig als de
mens die zijn verstand laat overheersen.
Het is altijd weer de vraag: onderwerp
ik mij met mijn verstand en gevoelens
aan het Woord van God? In de loop van
de eeuwen hebben mensen de Bijbel op
allerlei manieren naar hun hand gezet.
In de ene eeuw zit het verstand op de
troon, in een andere eeuw het gevoel en die golfbeweging zal ook altijd wel
doorgaan. Bovendien is het niet altijd of
het één of het ander. In het humanisme
gaat zoiets gemakkelijk samen op. Dat
zie je ook in onze eigen tijd.
De postmoderne mens wil een goed
gevoel hebben bij geloof en kerk, anders
hoeft het voor hem niet. Maar tegelijk is
de vrijzinnigheid volop aanwezig en
staat het verstand boven de Bijbel. Dingen die we niet met ons verstand begrijpen, daar zetten we een redenering over
op om ze onder controle te krijgen. De
openlijke vrijzinnigheid vindt in onze
tijd nog altijd breed aanhang. Bijvoorbeeld: de Here Jezus zou niet echt uit
het graf zijn gekomen, Hij is opgestaan
in de beleving van zijn discipelen.
Slimme vondst van de theologen: het
bijbelverhaal is wel waar (het stemt
overeen met je beleving), maar het is
niet werkelijk (niet gebaseerd op feiten).
Daarnaast kan het verstand ook heel
subtiel gaan heersen over Gods openbaring. Het gaat dan niet meteen om
mensen, die de Godheid van Christus
ontkennen of niet in de opstanding
geloven. Maar bijvoorbeeld om christe-

nen die van mening zijn dat het scheppingsverhaal figuurlijk en dichterlijk is
bedoeld, omdat het niet overeenstemt
met de evolutietheorie. Of die in het bijbelboek Jona geen werkelijk gebeurde
feiten zien, maar het lezen als de verdichting van een profetische les.
Al meer dan twee eeuwen heeft het
rationalisme gemorreld aan het gezag
van de Bijbel. Daarnaast, en dat is in
onze tijd heel sterk aanwezig, kan de
Bijbel ondergeschikt gemaakt worden
aan wat we voelen. Minder aangename
uitspraken van de Bijbel worden dan
verzwegen of zelfs ontkend. Of er wordt
een draai aan gegeven. Want de boodschap van het Evangelie moet ons een
goed gevoel geven. Het oordeel van
God, zijn recht op ons, het bestaan van
de hel, de uitverkiezing, en noem maar
op - met zo’n boodschap trek je geen
volle zalen. En toch vormen ze aspecten
van het ene, ondeelbare Evangelie. Want
waar geen veroordeling is, daar is ook
geen genade.
Als nu het verstand of het gevoel op
de troon zit, het maakt niet veel uit.
Wat je overhoudt, is een ‘evangelie naar
de mens’.

Bijbels humanisme
Al vrij gauw na de Kerkhervorming
komen de namen ‘rekkelijken’ en ‘preciezen’ in omloop. Zij slaan niet op een
onderscheid tussen christenen en mensen van de wereld, maar op twee stromingen binnen hetzelfde geloof. Rekkelijken willen rek en ruimte, niet alleen
in de manier van leven, maar vooral in
de interpretatie van de Bijbel. De preciezen daarentegen nemen het nauw met
de levensstijl en het gezag van Gods
Woord.
De grote Reformatie onder leiding
van Luther en Calvijn heeft de strijd
tussen rekkelijken en preciezen vanaf
het begin in zich gehad. Dat begint al
met een belangrijk twistpunt tussen
Luther en de beroemde Nederlandse
geleerde Desiderius Erasmus.
Erasmus heeft veel kritiek op de
roomse kerk, maar hij gaat toch niet
mee met de Kerkhervorming. Erasmus
gaat ervan uit dat de mens een ‘vrije wil’
heeft om voor het geloof te kiezen,
zodat hij zijn behoud uiteindelijk te
danken heeft aan zijn eigen goedwillendheid. De Here Jezus is voor hem
vooral belangrijk als de Hemelse Leraar
en het Hoge Voorbeeld, en niet als de
Verzoener van de zonden. Erasmus
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Desiderius Erasmus

wordt daarom ook wel ‘een bijbelse
humanist’ genoemd.
Luther moet niets hebben van dit
standpunt van Erasmus. Hij noemt de
wil van de mens een ‘geknechte wil’.
Want ook de wil van de mens is door de
zondeval zo in de macht van de boze
geraakt, dat de mens nooit uit zichzelf
voor God gaat kiezen. De mens zal zich
nooit op eigen initiatief en op eigen
kracht acceptabel kunnen maken voor
God. Want daar gaat het om als je ‘de
vrije wil’ verdedigt: word je behouden
door genade alleen of moet daar nog iets
aan toegevoegd worden van jezelf.
Luther schrijft aan Erasmus: dit is
nu het hart van de zaak! Hierbij vergeleken zijn het pausdom en het vagevuur
pietluttigheden. God heeft mijn behoud
aan mijn wil onttrokken en opgenomen
in zijn wil. Alleen daardoor ben ik veilig
en verzekerd, en niets kan mij aan Hem
ontrukken…
Het lijkt erop dat Erasmus heeft
geprobeerd dicht bij Luthers standpunt
uit te komen. Hij wil wel zover gaan,
dat hij de allereerste roerselen van de
ziel aan God toeschrijft. Maar vanaf dat
moment moet duidelijk zijn, zegt hij,
dat God en mens samenwerken aan het
eeuwig heil. Ook aan dat compromis
wil Luther niet meewerken. Ik ben geen
psycholoog, schrijft hij, en het gaat niet
over een psychologische kwestie. We
hebben het er niet over of een mens vrij
kan kiezen in allerlei dagelijkse zaken
van eten en drinken, werken en vrije tijd
nemen, hoewel God ook niet buiten
deze dingen staat. Het gaat in de kwestie van de vrije wil over geloof en ongeloof. Het gaat om de leer van de Bijbel:
de mens wordt behouden door genade
en door genade alleen.

Die belijdenis is voor Luther onopgeefbaar. ‘Ik zou wel willen dat het
woordje vrije wil nooit was uitgevonden’, roept hij uit. ‘Het staat ook nergens in de Bijbel!’
In de eeuwen na de Kerkhervorming
heeft Erasmus veel volgelingen gekregen. De Remonstranten bijvoorbeeld,
volgen zijn voetspoor en belijden ook de
vrije wil. Op de bekende synode van
Dordrecht (1618/1619) wordt de leer
van de Remonstranten afgewezen, maar
daarmee is zij geen verleden tijd. Het
humanistische christendom in de 18e en
19e eeuw borduurt nog steeds door op
de gedachten van Erasmus. Je ziet hoe
het in de tijd van Reveil en de Afscheiding nog steeds gaat om de strijd tegen
‘de goede mens’, ‘de vrije wil’ en het
zalig worden door te leven naar ‘christelijke deugden’. Maar we kunnen ook
dichter bij huis blijven. Je kunt vandaag
nog overal Erasmus ontmoeten: een evangelie ‘naar de mens’ is nog overal te beluisteren.

En gij zult spinazie
eten…
Ik had een kinderloze oom en tante,
die altijd een grote plaats innamen in
mijn leven. Al vanaf mijn schooljaren.
Ik was er kind aan huis, en daar ontleenden ze ook bepaalde rechten aan.
Als ik thuiskwam met mijn rapport bijvoorbeeld, moesten ook zij hun oordeel
geven over mijn schoolprestaties. Nu
was mijn oom een humoristisch man.
Hij had voor alles en nog wat zijn vaste
gezegden: uitspraken van Tijl Uilenspiegel, vader Cats en meer van zulke grootheden. Als hij dan met een geleerd
gezicht mijn cijfers had bekeken, zei hij
plechtig: ‘Ga zo door mijn zoon en gij
zult spinazie eten...’
Ik voelde wel aan dat hij dit als een
compliment bedoelde, maar het klonk
niet bepaald stimulerend. Want als ik
ergens een hekel aan had, dan was het
wel aan spinazie. Ik begreep dan ook
niet hoe mijn oom die groente in verband kon brengen met mijn leerprestaties. Pas later kreeg ik door, dat zijn
spreuk toepasselijker was dan hij zelf in
de gaten had. Oorspronkelijk luidt het
gezegde namelijk: ‘Ga zo door mijn
zoon en gij zult Spinoza heten.’ Maar
Spinoza hoorde blijkbaar niet bij de
kennissenkring van mijn oom.
Die Spinoza waar het hier over gaat,
heet voluit Benedictus de Spinoza

(1632–1677). Eigenlijk is zijn voornaam
Baruch, en dat verraadt zijn joodse
afkomst. Hij wordt gehouden voor een
van de grootste wijsgeren die Nederland
heeft voortgebracht. In 1977, driehonderd jaar na zijn sterven, valt ook hem
de eer te beurt dat een speciale postzegel
aan hem wordt gewijd. Wat is zo bijzonder aan deze man die in de kerkgeschiedenisboeken behoorlijk onder vuur ligt?

Het verstand als
koning
De Spinoza is een vroege vertegenwoordiger van het rationalisme. Rationalisme wil zoveel zeggen als: het verstand zit op de troon. Ratio betekent
rede, verstand. We kennen het ook in de
uitdrukking: wees redelijk. Met andere
woorden: gebruik je verstand. De aanhangers van het rationalisme vinden dat
het menselijk verstand het hoogste gezag
heeft. Het verstand brengt de mens tot
absolute waarheden, tot moreel hoogstaand gedrag, en ook tot een natuurlijke Godskennis.

Benedictus de Spinoza

God valt samen met de werkelijkheid, zegt De Spinoza, en de hele werkelijkheid is wiskundig te beredeneren.
Dat geldt ook voor God en de Bijbel.
De Spinoza gaat zover dat hij God niet
meer ziet als een ‘Hij’, als een Persoon.
Voor hem is God een ‘Het’: het goddelijke dat je kunt ontmoeten in alle dingen. Van de Bijbel blijft bij De Spinoza
ook niet veel over: Hij vindt het grootste
deel van de bijbelboeken in het Oude
Testament historisch onbetrouwbaar.
De wonderen in de Bijbel ontkent hij, of
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het zijn volgens hem gewoon gebeurtenissen volgens natuurwetten die we
(nog) niet helemaal begrijpen.
In de 18e eeuw begint dit rationalisme in de kerken stevig voet aan de
grond te krijgen. Het bestaan van God en
het gezag van de Bijbel: het is allemaal
aanvaardbaar zolang je het met je verstand kunt bevatten. Je begrijpt wat een
enorme gevolgen het rationalisme heeft
gehad voor het geloof. Als God samenvalt met zijn schepping, is geloven volstrekt horizontaal geworden. God is dan
niet meer de Heilige die boven alle dingen staat. God is ‘Iets’ wat je ontmoet in
jezelf, in je medemens en in de schepping.
In de eeuwen na De Spinoza hebben
rationalisten op allerlei manier voortgeborduurd op deze gedachten. Je herkent
het vast wel: elk redelijk mens moet wel
erkennen dat er ‘iets’ is: een Opperwezen, een Voorzienigheid. Religie is een
algemeen menselijke behoefte. Maar dat
dit gezag zou hebben over mijn verstand, is onaanvaardbaar. Alles wat de
mens van de Bijbel niet kan begrijpen, is
mythe en verdichtsel.
Het liberale christendom doet zijn
intrede: de mens is van nature goed. De
burger leeft in alle braafheid zijn deugdzaam leven. Zo van: ‘Ik heb nooit een
mens kwaad gedaan, waarom zou ik
dan niet zalig worden?’ Vanzelfsprekend
raakt de verzoening hiermee opnieuw
buiten beeld.
Tot op de dag van vandaag is dit
rationalisme springlevend. Als een wolf
in schaapskleren beweegt het zich door
de kerken en laat een spoor van verwoesting achter. Het rationalisme speelt
niet alleen een rol bij het ontstaan van
bewegingen als Réveil en Afscheiding.
Het heeft geleid tot een kerkstrijd die
nog lang niet is uitgewoed. Nog altijd
aanvaarden duizenden christenen van de
Bijbel alleen wat ze met hun verstand
kunnen begrijpen.
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Ik kan er met mijn verstand niet bij…
God is zo groot, dat ik daar met
mijn klein menselijk verstand nooit bij
kan. Nu helemaal niet meer, nu mijn
verstandelijke vermogens verduisterd
zijn door de zonde. Elke christen zal
daar een keer tegen aan lopen: dat hij
God niet meer volgen kan in zijn
bestuur van deze wereld, dat hij de
openbaring in de Bijbel niet meer rijmen
kan met wetenschappelijke theorieën, en
noem maar op.
Op allerlei manieren kun je het dan
passend proberen te maken. De Spinoza
ging zo ver dat hij de werkelijkheid van
God en de werkelijkheid van de schepping in elkaar schoof. Volgens hem zit
de werkelijkheid van God gewoon in
elke bloem, in elk dier, in elke mens - je
ontmoet God gewoon in alles om je
heen en in jezelf. Dit noemen we pantheïsme: God staat niet buiten en boven
zijn schepping, maar Hij valt samen met
de schepping. Daarmee waren voor De
Spinoza de wonderen de wereld uit. Een
wonder is volgens hem gewoon een
gebeurtenis volgens een natuurwet waar
ons verstand (nog) niet rijp voor is.
Een paar voorbeelden hoe je door
‘spinazie eten’ het geloof in wonderen
overwint? Vroeger was het krijgen van
een kindje een wonder van God. Nu
maken we de baby’s zelf; niet alleen in
ons spraakgebruik, maar ook het proces
van voortplanting hebben we volledig
ontrafeld. Voorheen was de sterrenhemel
een wonder in onze ogen en ergens
daarboven woonde God. ‘Hoger dan de
blauwe luchten, en de sterretjes van
goud, woont de Vader in de hemel…’
Gezegende kindertijd! Nu kijken we
met onze telescopen miljarden lichtjaren
het heelal in en beredeneren dat alles uit
een oerknal is ontstaan.

Er zijn ook rationalisten die het
anders benaderen dan De Spinoza. Zij
laten God niet samenvallen met zijn
schepping, maar ‘bevrijden’ Hem van
zijn almacht. God is een machteloze
God, zeggen zij, het kwaad onttrekt zich
aan zijn invloed. Hij huilt met ons mee
in onze ellende, zo is Hij onze Trooster.
Weer anderen zetten God op afstand
van zijn schepping. Hij is het Opperwezen, of de Voorzienigheid, of de Eeuwige. Maar Moeder Aarde en de kosmos
worden door de mens beheerst in wetenschap en techniek.
Zo kun je nog wel even doorgaan.
Pogingen om God te verklaren, te
begrijpen. Als het verstand het laatste
woord heeft, is het met de vroomheid
gauw voorbij. Want ik kom er met mijn
verstand nooit uit. Hoeveel ik ook kan
ontdekken en verklaren, ik sta sprakeloos bij de wieg van mijn pasgeboren
kind. Ik val helemaal stil, als ik in een
heldere vriesnacht naar de sterrenhemel
kijk. Ik zit vol vragen over Gods bewogenheid, zijn liefde, zijn barmhartigheid,
zijn rechtvaardigheid - en daarnaast al
die verschrikkingen in deze wereld: de
volkerenmoorden, de rampen, de ziekten, de mensenhandel, het leed van
weerlozen en hulpelozen. Ik zie het
onrecht waaronder Gods kinderen lijden, gebeden die onverhoord lijken te
blijven, oprechte gelovigen die slag op
slag te verwerken krijgen.
Als ik mij, met mijn redeneringen,
niet ootmoedig onderwerp aan God en
Hem onvoorwaardelijk vertrouw, raak ik
mijn geloof kwijt. Ik aanbid Gods
almacht, die zich niet laat vangen in
sluitende redeneringen van mijn beperkt
verstand.
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Harry Potter
geschaduwd
Schuin tegenover me in de trein zat
onlangs een groepje drukke, zenuwachtige tieners van een jaar of
12/13. Het was eind augustus, en
zo te horen waren ze voor het eerst
op weg naar hun nieuwe school.
Allemaal in een flitsende outfit, de
haren stijf van de gel. Tussen hen
dat ene meisje. Een heks. Ik wist
niet wat ik zag! Zij was van top tot
teen in het zwart gekleed: broek en
laarzen, openhangend leren jack,
daaronder een T-shirt waarop een
grote vijfpuntige ster en de letters wicca. Om haar middel en haar
polsen banden van zwart leer en
metaal. Ze had lang, sluik, pikzwart
haar, en haar ogen waren zo zwaar
zwartgerand opgemaakt, dat ze
heel groot leken en schuin stonden.
Om het compleet te maken droeg ze
lange zwarte oorhangers, en haar
nagels waren zwartgelakt, lang en
puntig.
Het deed me wel wat. Zo jong nog,
en dan zo’n uitdagend duistere uitstraling. Zo kleed je je niet voor niets.
Krijgt zo’n kind die aandacht voor het
occulte mee van thuis?
De boeken over het tovenaartje
Harry Potter zouden volgens veel christenen kunnen opwekken tot een ongezonde belangstelling voor het occulte,
en drempelverlagend werken. Ze worden
door heel veel kinderen én volwassenen
verslonden, en dat roept op zijn minst
tegenstrijdige gevoelens op. Want het is
toch wel bijzonder dat kinderen en tieners gefascineerd zijn door boeken van
meer dan 500 of zelfs 600 bladzijden!1
Waardoor komt nu die aantrekkingskracht? Is het de magie, of het monsterlijke, of het occulte? Zijn deze boeken
sowieso occult?
Dit voorjaar verscheen een roman
die werd aangekondigd als ‘fantastische
fictie met spanning en spirit voor oud
en jong’, het zou ‘de christelijke tegenhanger van Harry Potter’ zijn. Voor mij
reden om dat boek, Schaduwmeester,
ook te gaan lezen.2
Om te weten waar we het over hebben, probeer ik een korte indruk te

Het nieuwste deel van de serie

geven van deze boeken, die allereerst
bedoeld zijn voor de jeugd.

Harry Potter
Van de Harry Potter serie zijn tot nu
toe vijf van de zeven delen verschenen,
in een miljoenenoplage over heel de
wereld. De eerste delen van de serie zijn
inmiddels verfilmd. In elk deel is Harry
een jaar ouder en wordt zijn volgend
schooljaar beschreven.
Harry groeit als een gewone jongen
op bij een oom en tante. Het zijn akelige mensen met een onuitstaanbaar
zoontje. Harry leidt er een soort Assepoesterbestaan. Als hij 11 is, krijgt hij
een oproep voor Zweinstein, de Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus.
Hij komt nu pas tot de ontdekking dat
er naast de wereld van de Dreuzels, de
gewone mensen, een andere wereld
bestaat, die van de tovenaars en heksen.
In die wereld hoort hij thuis. Tot zijn

Rondblik
M.J.A. Zwikstra-de Weger

verbazing kent iedereen hem. Harry’s
ouders zijn gedood door een tovenaar
die uit is op macht en de Duistere Zijde
heeft gekozen. Maar Harry, toen nog
een baby, bleek deze Voldemort te sterk.
Er is zelfs een deel van Voldemorts
macht op het jongetje overgegaan, en
dat voelt Harry soms als het litteken op
zijn voorhoofd, dat de vorm van een
bliksemschicht heeft, pijn gaat doen. Tussen haakjes: moet u onwillekeurig
ook denken aan het teken dat ónze kinderen op hun voorhoofd dragen?
Sinds die dag is Voldemort spoorloos, maar altijd is er de dreiging rond
zijn persoon. Eigenlijk is iedereen
doodsbang voor hem. Je kunt zelfs maar
beter zijn naam niet uitspreken. Hij kan
terugvallen op zijn handlangers: tovenaars en heksen die ook neigen naar het
kwade. Het is vanaf het begin duidelijk
dat deze Heer van het Duister zal terugkomen en het op Harry gemunt heeft.
De spanning of en wanneer hij zal toeslaan, speelt bijna tastbaar door al de
boeken. Maar Harry heeft vrienden.
Want het grootste deel van de tovenaars
wil hun toverkracht voor het goede
gebruiken. Het lijdt dus geen twijfel wie
uiteindelijk zal/zullen winnen. Voor het
echter zover is, moeten Harry en de zijnen nog allerlei - soms gruwelijke en
lugubere - avonturen beleven. Ondertussen gaat het schoolleven op de kostschool door. Met schoolvakken als
Waarzeggerij, Verzorging Fabeldieren,
Toverdranken, Verweer tegen Zwarte
Kunsten, Gedaanteverwisselingen. Met
aardige en met vervelende leraren. Met
goede vrienden en met pestkoppen. Met
een passie voor de Zwerkbalsport (jawel,
op bezemstelen). Dat alles tegen het
decor van een oud schoolgebouw waarin
geesten en spoken rondwaren. Toch is
de school een betrekkelijk veilige omgeving voor Harry, want hij voelt zich er
thuis en de macht van professor Perkamentus, het schoolhoofd, doet niet
onder voor die van Voldemort.
De schrijfster, J.K. Rowling, een
Schotse alleenstaande moeder, verstaat
de kunst om een spannend verhaal neer
te zetten en alle lijnen steeds weer bij
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elkaar te laten komen. Daarbij is ze origineel, bedient ze zich van een bijzondere humor en is ze consequent in de
karakterbeschrijvingen. Ze schrijft heel
gedetailleerd, en dat geldt niet alleen
voor de humoristische maar (helaas) ook
voor de gruwelijke voorvallen. De vertaler, Wiebe Buddingh’, heeft ook zijn bijdrage geleverd aan de sfeer, en zijn vertalingen van de namen zijn soms meesterlijke vondsten.
Vooral in de eerste delen is Harry
een doodgewone jongen die geniet van
het schoolleven. Maar naarmate het verhaal vordert, worden niet alleen de boeken dikker, maar ook huiveringwekkender en angstaanjagender.
Meestal komt de climax aan het
eind, en daar wordt het verhaal dan
echt behoorlijk eng. Met name deel
4 heeft bloedstollende gedeelten en
die alleen al maken het boek ongeschikt voor jonge lezers. En het is
bijna onvermijdelijk dat nu ook wel
afgezaagd gaat worden, wat je in de
eerste delen juist als zo leuk en origineel ervoer.
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occult? Dat is niet zomaar een-twee-drie
te zeggen, zelfs niet als je met Deuteronomium 18:9-14 voor ogen Harry Potter tegen het licht houdt. Er zijn wél
occulte elementen aan te wijzen, en ik
wil er enkele noemen.
Ik denk dan aan de walgelijke scène
aan het eind van deel 4, waar Voldemort
in levenden lijve terugkeert. Als hij zich
tot dan toe liet zien, was dat als onderdeel van een ander lichaam (van mens
of dier). Dan maakte hij gebruik van die
gedaante om Harry aan te vallen. Maar
hier komt hij echt zelf terug: hij staat
op, noem het maar gerust een reïncarna-

Harry’s wereld:
slecht? occult?
Ik schreef al: ongeschikt voor
jonge lezers. Minstens vanwege drie
zaken. Ten eerste vanwege de vele
supergriezelige en angstaanjagende
situaties. Vervolgens omdat Harry
geen jongetje van 11 blijft. Met
opzet laat Rowling haar boekfiguren in elk deel een jaar ouder zijn.
En ze gaat ervan uit dat de lezer
met de hoofdpersonen meegroeit.
Voor deel 4 en 5 zou je dus minstens net als Harry, Ron en Hermelien 14 of 15 moeten zijn. Maar, en dat
ten derde, de boeken zijn vooral ongeschikt voor jonge kinderen, omdat ze
zolang ze 10 jaar (of jonger) zijn, nog
niet het nodige onderscheidingsvermogen hebben. Van pubers mag je best verwachten dat ze inzien dat Harry’s wereld
een andere wereld is, een fantasiewereld.
Die heeft met de werkelijkheid van
Gods wereld niets te maken, dat onderkennen zij heus wel.
Toch is dat iets te snel. Want zo
onschuldig zijn deze boeken nou ook
weer niet en wie ze gaat lezen, moet dat
niet onbevangen, maar bewust kritisch
doen. Het gaat mij te ver alles over één
kam te scheren en ze zonder meer occult
te noemen. Wat is trouwens precies

Joanne Rowling, de schrijfster van Harry Potter

tie. Voor die opstanding heeft hij lichamen van anderen nodig, zoals de afgehakte arm van een volgeling en bloed
van Harry, juist van Harry. Een vergelijking met Christus’ opstanding vind ik
vergezocht, de situatie is anders. Toch,
al is het hier pure fantasie en hekserij
(want de toverstokken komen er ook bij
te pas), die gedachte komt bij je op. En
de naam Voldemort (mort: dood) moet
wel met opzet gekozen zijn.
Ander voorbeeld: in deel 5 laat
Harry zich na de dood van zijn pleegvader troosten door een van de geesten die
in Zweinstein rondwaren. Die vertelt
dat hij na zijn leven als mens niet dood
wilde, maar ervoor koos om achter te
blijven in een ‘bleke afspiegeling van het

leven’. Tovenaars laten ‘soms een bleke
schim van zichzelf achter op aarde, die
ijl rondwaart op plaatsen waar zij bij
leven en welzijn verbleven’.
Het kijken in de Hersenpan zou je
ook als occult kunnen beschouwen. Ik
zie het eerder als fantasie. Je kunt daarin
iemands gedachten lezen, en tegelijk die
gedachten en situaties uit het verleden
meebeleven. En je kunt met je eigen
toverstok jouw gedachten eruit halen,
zodat de ander er niets mee kan.
In hetzelfde vijfde deel kan Harry
het aanvoelen (door pijn in zijn litteken)
wanneer zijn tegenstander in de buurt
is. Maar het lijkt steeds meer of
Voldemort zijn geest en denken
bezet, want hij laat Harry zien met
wat voor slechts hij bezig is. Harry
gaat zich zelfs (in dromen) als bezetene gedragen. Door middel van
speciale lessen Occlumentie moet
Harry leren zijn geest voor zijn
tegenstander af te sluiten.
Passages als deze maken dat veel
christenen de boeken over vrijwel
heel de linie afkeuren. Zoals
Richard Abanes, die tot de conclusie komt dat ze behoorlijk goed aansluiten bij het hedendaagse occultisme. En dat kan, zo schrijft hij,
een geestelijk gevaar vormen voor
kinderen en tieners, of zelfs voor
volwassenen die daar belangstelling
voor hebben of de verleiding niet
kunnen weerstaan.3 Ik vind dat
jammer, want ik proef hier angst in,
al (h)erken ik die drempelverlaging
ook. Maar ik bekijk het liever van
een andere kant. De boeken hebben
wel een bepaald soort religieuze
lading, om het zo maar te noemen,
want ze stralen iets heidens uit.
Daar ligt volgens mij een van de
redenen van hun populariteit.4 Het gaat
nog niet eens zozeer om het voorkomen
van mythologische wezens, maar veel
meer om heel de sfeer. De schrijfster is
geïnteresseerd in volksgeloof, mythologie en hekserij en heeft zich erin verdiept. Veel van wat ze beschrijft, speelt
nog steeds een rol in het moderne heidendom en de hekserij. Deze boeken
sluiten aan bij hedendaags gedachtegoed
als New Age en bij het totale ontkennen
van God. Herkenbaar is het speuren
naar het goede in de mens, de hang naar
het bovennatuurlijke en het zoeken naar
iets hogers. En omdat dat alles gedoemd
is op niets uit te lopen, dat weet je als
christen, onderga je als het ware tegelijk
de leegte, het troosteloze.
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In Harry Potter komt helemaal geen
God voor. Er is zelfs geen sprake van
een of andere hogere macht. Zelfs Voldemort - die zich dan wel graag Heer
van Duister laat noemen - is een gewone
tovenaar, niet eens een volbloed, want
een van zijn ouders was een Dreuzel.
Hij heeft zich wel veel macht toegeëigend en aangeleerd. Hij is geniaal op
bepaalde gebieden. Maar hij kan absoluut niet alles. En hij is niet de enige die
bijzondere gaven heeft. Die heeft Harry
bijvoorbeeld ook. Een groot tovenaar
kun je alleen worden door het aan te
leren. Je moet niet voor niets zeven jaar
lang een opleiding volgen.
Als ik moeite bij Harry Potter ervaar,
komt dat vooral door het lege en troosteloze. Aan de ene kant kan ik van veel
van Rowlings vondsten en humor genieten. Maar soms roept het lezen zelfs een
gevoel van weerstand op. Moeten kinderen/jongeren zich dit gedachtegoed
eigen maken?
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spannend, maar de troost en bescherming van Riathamus zijn werkelijk.
Hoe sterk de kwade macht ook is, het is
geen vraag wie het zal winnen. De strijd
is niet tegen vlees en bloed, maar Thomas en de zijnen moeten het opnemen
tegen geesten en enge wezens als Varrigal (strijders), Dunamez (boze geesten
die bezit van iemands lichaam kunnen
nemen), Glashan (boze geesten) en zelfs
tegen Pyratheon himself, de grote tegenstander van Riathamus. De redding is
nog niet definitief; volgens de laatste
bladzijde zal Pyratheon ‘het opnieuw
proberen’. Dat wijst op een vervolg. Al
staat het nergens in het boek, de uitgever laat weten dat er nog vier vervolgdelen komen.
Is dit nu de christelijke tegenhanger
voor Harry Potter? Is het boek sowieso
een christelijk verhaal? Dat vind ik een
behoorlijk aanvechtbare stelling. Veel in
het verhaal lijkt naar de Bijbel te verwijzen. Je herkent bijbelse termen of tek-

Ter vergelijking:
Schaduwmeester
Ook in Schaduwmeester gaat het
om macht en om de strijd tussen goed
en kwaad. Het boek speelt in de 18e
eeuw. In een Noord-Engels kustplaatsje
gebeuren er vreemde dingen. Demurral,
de priester, is bezeten door macht. Hij
gaat zover dat hij denkt machtiger te
kunnen worden dan God. Daarvoor
heeft hij de twee Keruvim nodig. Eentje
heeft hij al in bezit: een prachtig gouden
beeldje, dat stamt uit de tijd van Mozes
en bewaard is in Ethiopië. Het heeft
sterke magische kracht en daarmee veroorzaakt de priester een enorme vloedgolf. Dat velen daarbij omkomen en dat
de natuur verstoord is, doet hem niets.
Koste wat kost, niets en niemand ontziend gaat hij door, want hij moet en zal
de andere Keruvim hebben. De mensen
zijn bang voor hem en hun bijgeloof
maakt hen extra angstig. Toch zijn er
twee 13-jarigen, Thomas en Kate, die
onder Demurrals invloed vandaan proberen te blijven. En dan is daar ook die
geheimzinnige zwarte jongeman, Raphah, die lijkt te weten wat de slechte
priester van plan is. Hij staat in dienst
van een groot koning en heer, Riathamus. Hij zoekt zijn heer in gebed en
beschikt over bovennatuurlijke geneeskracht. Onder diens bescherming gaat
Raphah met Thomas en Kate de strijd
aan tegen het kwaad. Het wordt heel

Het boek is populair, vooral in
Engeland. Die populariteit is vooral te
verklaren doordat er een actieve en positieve hogere macht in beschreven wordt.
Maar de strijd tussen hem en de boze
macht lijkt op een gelijke strijd. En dat
is de strijd tussen goed en kwaad in de
Bijbel allerminst.

Tip
Tot slot een tip, ter navolging. Vorig
jaar hebben alle verenigingen in onze
gemeente (van jong tot oud) ongeveer
tegelijkertijd zich een of twee avonden
over Harry Potter gebogen. Sommigen
hadden een of meer boeken gelezen, de
meesten hadden de film over deel 1
gezien. Voor de ouderen leverden de discussies verrassende gezichtspunten op.
Naar de jeugd toe ging het er vooral om
ze te begeleiden bij zaken als fantasie,
occultisme e.d. Juist omdat je er in onze
tijd niet omheen kunt - je zult maar in
de trein tegenover een heks komen te
zitten… - en omdat veel grenzen op dit
gebied veel vager (lijken te) zijn geworden dan vroeger. Ik las ergens: je moet
niet magisch denken (dat levert angst
op), maar je moet gelovig denken. Dat
kun je je kinderen voorleven en leren.
Noten:
De boeken over Harry Potter zijn geschreven door
J.K. Rowling en uitgegeven door De Harmonie,
Amsterdam. De titels van de tot nu toe verschenen
delen van de zevendelige serie zijn:
1. H arry Potter en de steen der wijzen, 228 pag.
2. H arry Potter en de geheime kamer, 254 pag.
3. H arry Potter en de gevangene van A zkaban,
326 pag.
4. H arry Potter en de vuurbeker, 552 pag.
5. H arry Potter en de Orde van de Feniks,
668 pag.
N.a.v. de eerste drie delen schreef ik al eerder in ons
blad; zie Nader Bekeken juni 2000.
2
G.P. Taylor, Schaduwmeester, uitg. Librion, Sliedrecht 2004.
3
Richard Abanes, H arry Potter en de Bijbel,
Bread of life, Vlissingen 2002. Wie liever een nuchterder kijk op de wereld van Harry Potter krijgt,
leze John Houghton, H arry Potter, een uitgelezen kans, De Vuurbaak, Barneveld 2001.
4
Benoît Virole ziet in zijn boekje De betovering
van H arry Potter . Psychologie van het nieuwe
kind, Kok, Kampen 2001, de kracht van de boeken
vooral juist in de stijl, het taalgebruik en de vertelstructuur. Daar is wel wat van waar. Maar de
inhoud speelt wel degelijk mee!
1

sten. Behalve religieuze tendensen zit er
ook een mix in van magie, folklore en
(Keltische) mythologie. Daar is op zich
nog niet zoveel mis mee. Maar omdat
God anders beschreven wordt dan de
God van de Bijbel, durf ik dit boek nog
niet zomaar een christelijk boek te noemen. In Riathamus vind je een voorstelling van God, van Christus. Weliswaar
is hij de koning, de beschermer in nood
en de redder uit de boze macht, maar
hij heeft er hulp van mensen bij nodig.
En die boze macht is iets van buitenaf.
Maar Koning Christus is Gods Zoon!
Hij redt niet alleen uit nood, maar
bovenal van zonde, die uit het mensenhart zelf voortkomt!
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GemeenteNproject
en het jongerenkapitaal
Gasten van onze gemeente verbazen zich over het aantal jongeren
in de kerk. Zij verbazen zich niet
alleen over het feit dat jongeren
naar de diensten komen. Maar ook
dat deze jongeren de moeite nemen
om hun bed te verwisselen voor de
kerkbank. Met deze jongeren doelen
zij op de frisse uitstraling van deze
groep.
Door de ogen van gasten ontdek je
inderdaad iets van dat buitengewone.
Dat de Here verder gaat. Dat ook een
nieuwe generatie instroomt in de kerk
van Christus. En natuurlijk spelen allerlei factoren een rol. Jongeren komen ook
naar de kerk om hun leeftijdgenoten te
ontmoeten. En soms gaan ze om ruzie
thuis te vermijden. Maar toch: het is
Gods zegen dat ze er zijn. Voor de kerken ligt hier een prachtige taak. De zorg
voor dit startkapitaal.
Juist op dit terrein zijn veel activiteiten ontwikkeld. Elk decennium kent
zijn eigen ‘leerschool’. In de jaren zeventig zijn veel jongeren gevormd door de
inzet binnen de GPJC en het werken
voor de Jeugdbond. Ook was dit de tijd
van de opkomst van E&R, met het
evangelisatiewerk op de camping. Voor
de generatie die nu opgroeit, zijn weer
andere initiatieven ontplooid. Verder is
binnen veel gemeenten het nadenken
over verenigings- en catechisatiestructuren op gang gekomen.

In dit spectrum rond het startkapitaal neemt GemeenteNproject zijn plek
in. Dit project is eind jaren negentig
gestart. Aanleiding was de vraag hoe het
enthousiasme van jongeren (in zomerevangelisatie etc.) in de breedte van de
kerk kon worden ingezet. Kan het

enthousiasme van de zomerprojecten
niet een heel seizoen ten goede komen
van de kerk? Deze startvraag had twee
kanten: hoe vind je in een gemeente
waarin veel structuur vastligt, als jongvolwassene een goede plek? En hoe leer
je energie op langere termijn zo in te
zetten, dat je niet na twee weken volledig opgebrand bent? Met deze vragen
zijn we aan de slag gegaan. Samengevat:
hoe vind je in een plaatselijke kerk de
deur naar zinvolle inzet? En hoe leer je
om te gaan met de middelen die God
ter beschikking stelt?
Achter deze ‘leerschool’ ligt een diepere overtuiging. GemeenteNproject
vindt dat jongeren en ouderen in de
Gereformeerde Kerken aan elkaar gegeven zijn. In het Nieuwe Testament wor-

Gemeentebreed
J.H. Smit

den jongeren en ouderen met elkaar verbonden en ten voorbeeld gesteld (bijv. in
Titus 2). De christelijke gemeente in
Jeruzalem stond bekend om het gezamenlijk optrekken. Terwijl de tegenstanders van Stefanus uit een synagoge
komen die door sociale afkomst gestempeld is (Libertijnen), zie je dat Grieken
en joden in de gemeente met elkaar verbonden worden. Voortdurend komt die
lijn van integratie en verbondenheid
terug. Deze lijn impliceert niet dat je in
de gemeente altijd alles samen moet
doen. Maar het geeft wel richting: de
gemeente van Christus is breder dan je
eigen groep of leeftijdscategorie.
Hoe gaat GemeenteNproject vanuit
deze overtuiging te werk? Elk halfjaar
start een groep jongvolwassenen met een
project van twee jaar. Deze mensen
komen uit de Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt) en gedeeltelijk uit de
Christelijke Gereformeerde Kerken.
Kern van het project is, dat je start
bij de situatie waarin de Here je plaatst.
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Er is een gemeente die door Christus bij
elkaar gebracht wordt. Je hoeft die kerk
niet zelf te starten, te maken of te bouwen. Maar op die plek ga je wel aan de
slag. Deze start legt het accent op roeping en volharding op basis van wat
God belooft. Dit is voor veel deelnemers
nieuw. Vaak komen zij gefrustreerd binnen om alles wat in de kerk niet goed
gaat. Maar door deze start leren zij bij
Christus te beginnen en naar Hem te
luisteren. Vanuit dit startpunt gaan zij
dan verder. In twee jaar GemeenteNproject zoek je naar mogelijkheden om je in
te zetten voor het werk van Christus.
Wij gebruiken daarvoor verschillende
instrumenten: studiereizen, congressen,
leergroepen en trainingsdagen.

Eén van de instrumenten is een
tweejarig leerwerktraject. Binnen dat
traject beginnen we met de roeping van
Christus. Kom tot de Hoeksteen. In deze
eerste fase gaat het om zijn roeping en
het plan dat de Here heeft met zijn
kerk. Wat heeft de Here beloofd aan zijn
kerk en de leden ervan? Een tweede fase
concentreert zich op de manier waarop
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levende stenen gebouwd worden op dit
fundament. Wat zijn ambten: instrumenten en gaven die de Here ter
beschikking stelt. De derde en laatste
fase is gericht op de inzet. De levende
stenen worden gebruikt voor de bouw
van een geestelijk huis.
GemeenteNproject zet een brede kring
van predikanten en gemeenteleden in
om in dit traject de deelnemers te
instrueren. Binnen het project blijven
we in gesprek over het zoeken naar
goede gidsen. Naast deze inhoudelijke
kant is het project zelf ook een training.
Deelnemers komen elke ontmoeting
terug met hun ervaringen uit de praktijk
van het kerkenwerk. De groepen zijn
bovendien zelf verantwoordelijk voor het
halen van de verschillende doelen. En
binnen de groep ben je verantwoordelijk
voor het omzien naar elkaar.
GemeenteNproject is geen pleidooi
voor stilstand. Tijdens studiereizen naar
de reformatoren staat de vraag centraal
wat we vandaag van hen kunnen leren.
Op de bijeenkomsten en congressen
maken we gebruik van eigentijdse
muziek en presentatiemiddelen. Jongerenwerk in dit decennium vraagt om
kwaliteit. En als deelnemer ga je ook
verder op de plek die je van de Here

ontvangt. Vanuit de basis (wat geeft
God) leer je doelen te stellen en te werken aan de realisatie. En je leert om de
liefde tot je naasten om te zetten in aanstekelijk enthousiasme. Zo worden deelnemers gevormd tot christenen die hun
omgeving in beweging zetten. En dat
enthousiasme mist zijn uitwerking op de
gemeente niet. We zien jonge mensen
die het project doorlopen hebben, met
veel inzet verantwoordelijkheden nemen
binnen en buiten de kerk.
Ds. Joost Smit is predikant in Nijkerk
en voorzitter van het GemeenteNproject.
GemeenteNproject organiseerde zijn
derde Bereidheidscongres van 23-27 september. Honderden jongvolwassenen (2035 jaar) kwamen bij elkaar om van
elkaar en van deskundigen te leren op
welke manier ze verantwoordelijkheid
kunnen nemen voor hun christen-zijn,
wetende dat Jezus Christus terugkomt.
Voor meer informatie: www.gemeentenproject.nl.

Het CDA een verantwoord alternatief?
De verkiezingen van de laatste
jaren hebben wel geleerd, dat ook
christelijke kiezers op drift zijn.
Ook in gereformeerde kring spreekt
het niet meer vanzelf dat een stem
wordt uitgebracht op het GPV of
zijn opvolger de ChristenUnie. De
verbondenheid met de ‘eigen’ partij is minder geworden. Er behoeft
dan niet veel te gebeuren om de
stem aan een andere, soms ook
niet-christelijke, partij te geven.
Het CDA onder Balkenende lijkt
in toenemende mate een verantwoord alternatief. Nu er even geen
verkiezingen in het verschiet zijn,
is het goed dit alternatief wat fun-

damenteler te bezien. Een recent
boek van prof.dr. H.E.S. Woldring,
waarvan een eerdere versie in 1996
verscheen, biedt daar een goed
referentiekader voor.
Woldring kent het gereformeerde
leven van huis uit. Zijn politieke ‘loopbaan’ begon als lid van de jongerenorganisatie van het GPV, de GPJC in Groningen. Inmiddels is hij hoogleraar politieke filosofie aan de VU en lid van de

Boek van de maand
G.J. Schutte

Eerste Kamer voor het CDA. Met zijn
boek wil hij niet alleen maar de politieke overtuiging en het beleid van het
CDA rechtvaardigen en verdedigen. Hij
wil als politiek filosoof het waarheidsgehalte van de politieke overtuiging van
het CDA kritisch onderzoeken. Hoewel
dus voluit betrokken bij het CDA, wil
hij de nodige wetenschappelijke distantie in acht nemen.
Men kan van mening verschillen
over de vraag in hoeverre hij in deze
opzet geslaagd is. Al lezende kreeg ik
het beeld van een betrokken auteur, die
wel kritische vragen aan de christendemocratie stelt maar deze vragen vervolgens ook van een geruststellend ant-
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woord voorziet. Opvallend is, dat Woldring de historische hoofdstukken
vooral geschreven lijkt te hebben met
het oog op het huidige CDA. De wortels van deze christelijke partij gaan volgens de schrijver ten diepste terug op
Augustinus en Thomas van Aquino.
Interessant is dan natuurlijk welke rol
vervolgens de Reformatie van de 16e
eeuw heeft gespeeld. Die bespreekt hij
in een afzonderlijk hoofdstuk onder de
titel ‘Het drama van Reformatie en
Contrareformatie’. Dit ‘drama’ vat hij
samen als een tijd van ingrijpende godsdienstige conflicten, die de vrede in de
samenleving verscheurden en tot langdurige oorlogen hebben geleid. Gelukkig heeft het drama niet alleen negatieve
resultaten gehad. Het denken over politiek heeft in die tijd nieuwe impulsen
gekregen.
Uiteraard hadden veel gebeurtenissen in de 16e eeuw óók een dramatisch
karakter. Maar hoe kan een reformatorisch christen zo spreken over Gods
werk in de Reformatie van zijn kerk?
Een Reformatie die niet alleen voor de
kerkelijke, maar ook voor de staatkundige en politieke ontwikkelingen van
ons land en van grote delen van Europa
van diep ingrijpende betekenis is
geweest. Ik maak mij sterk, dat ook het
hedendaagse Vaticaan de gebeurtenissen
van de 16e eeuw wel als een drama wil
bestempelen. Maar het CDA, dat ook
wil voortbouwen op het werk van mensen als Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper, kan niet zonder schade
voor de eigen politieke overtuiging de
Reformatie van de 16e eeuw afdoen
onder de noemer van een drama.
Het is overigens de vraag of Woldring nog wel uit de voeten kan met
iemand als Groen van Prinsterer. Hij
bestempelt Groen vooral als een conservatief antirevolutionair. Zijn denkstijl
zou zelfs contrarevolutionaire of reactionaire trekjes vertonen. Wel is hij bereid
Groen ter onderscheiding van traditionalisten in bepaalde opzichten ‘dynamisch conservatief’ te noemen. Zijn
kernbezwaar tegen Groen is, dat hij in
zijn kritiek op de Verlichting en de
Franse Revolutie te weinig zou hebben
begrepen van de structurele en onomkeerbare omwentelingsprocessen die zich
in de westerse cultuur voltrokken.
Groen heeft - evenals andere katholieke
en protestantse denkers uit die tijd daarom volgens Woldring de boot
gemist. De titel van de herdenkingsbundel ter gelegenheid van Groens honderdste sterfdag Een staatsman ter navol-
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ging (1976) zou Woldring dan ook niet
hebben bedacht.
Het is niet zo moeilijk na anderhalve
eeuw te constateren in welk opzicht
iemand zijn tijd niet geheel heeft verstaan. Maar men moet zich wel afsluiten
voor het baanbrekende werk van Groen
juist als christenpoliticus, om de waardering voor hem te beperken tot het zijn
van geleerde en markant politicus. De
antirevolutionaire richting in Nederland, die lange tijd werd belichaamd in
de ARP, is niet denkbaar zonder het
werk van Groen. Dat werk kan ook nu
niet zonder schade worden genegeerd.
Daarom is het goed dat de ChristenUnie de lijn van het GPV heeft voortgezet door het wetenschappelijk instituut
van de partij naar Groen van Prinsterer
te noemen. Daaruit spreekt meer verbondenheid met de historie dan uit de
naam van het Steenkamp Instituut van
het CDA.

Een christelijke partij
Het CDA presenteert zich als een
christelijke partij. Volgens Woldring
moet hierin geen pretentie gelezen worden, maar een niet-vrijblijvende intentie.
Het oogmerk van de partij is in haar
politieke uitgangspunten en beleid antwoord te geven op het Evangelie. Deze
formuleringen herinneren aan de debatten die voorafgaande aan de totstandkoming van het CDA zijn gevoerd. Moest
het Evangelie nu de grondslag van de
nieuwe partij vormen? Zo nee, hoe
moest dan de relatie tot het Evangelie
gelegd worden?
Woldring vat het nu zo samen: er is
bij het CDA wel een relatie tussen Evangelie en politiek, maar deze relatie is
indirect.
Anders gezegd, tussen evangelie en
politiek kan niet een onmiddellijke
relatie bestaan, maar een ‘middellijke’:
door middel van een politieke overtuiging en een politieke filosofie en een
daarop geënt program en beleid, geeft
men antwoord op concrete politieke en
maatschappelijke problemen en
daarin geeft men antwoord op het
evangelie.
De intentie van het CDA als christelijke partij blijkt dus uit haar wil te luisteren naar het Evangelie en daarop een
antwoord te geven in een politieke overtuiging, die neergelegd wordt in een
program van uitgangspunten, dat ver-

volgens uitgewerkt wordt in een verkiezingsprogram en een politiek beleid. De
individuele CDA’er behoeft als CDA-lid,
als bestuurslid of volksvertegenwoordiger geen band met het Evangelie te hebben. Hij moet zich achter het program
van uitgangspunten stellen en is daarop
aanspreekbaar.
Mensen die zich bij het CDA willen
aansluiten wordt niet gevraagd naar
hun godsdienstige overtuiging. Persoonlijk behoeven zij het evangelie of
het christelijk geloof niet te aanvaarden. Ook mensen met een andere godsdienst zijn welkom. Zij kunnen zich
aansluiten bij deze partij, als zij zich
aangesproken voelen door haar politieke overtuiging …. Laten zij hun
levensbeschouwelijke oriëntaties niet
verzwijgen, maar er met anderen over
in discussie gaan. Dat kan wederzijds
begrip bevorderen en de draagkracht
van de politieke overtuiging versterken.
De huidige CDA Tweede-Kamerfractie telt dan ook twee moslims en een
hindoe als lid. Maar ook voor een
agnost of humanist is er plaats. De Bijbel is niet het fundament van de partij,
maar de politieke overtuiging; niet het
Evangelie bindt samen, maar het door
de partij daarop gegeven antwoord. Dat
wil niet zeggen dat er voor de Bijbel
geen plaats is in het CDA. Vergaderingen van de partij worden met bijbellezing en/of gebed geopend. Individuele
leden proberen hun politieke taak als
christenen te beleven. Zij zijn er ook van
overtuigd, dat de politieke overtuiging
van de partij een goed antwoord is op
het Evangelie. Maar, zegt Woldring:
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Men moet zich ervan bewust zijn, dat
het evangelie Gods heilsboodschap
bevat.Die boodschap moge politieke
noties bevatten, de bijbel is niet een
politiek manifest, hij bevat ook niet
een bepaald politiek program en er is
ook niet een bepaald program uit af te
leiden ….Het CDA is een politieke
partij met een politieke overtuiging als
‘ het samenbindend element waarop
ieder in het CDA aanspreekbaar is.’
Hier is met recht sprake van een
fundamenteel verschil met de ChristenUnie en de SGP. Deze partijen hebben in verschillende bewoordingen - de Bijbel en de gereformeerde belijdenis als
fundament. Dat fundament moet ieder
lid en iedere bestuurder en vertegenwoordiger aanvaarden. Daarop is hij
aanspreekbaar. Daarom kunnen deze
partijen geen open partijen zijn, waar
ieder ongeacht zijn godsdienstige overtuiging welkom is. Politieke programs
en politiek beleid moeten in overeenstemming zijn met dit fundament en
kunnen daaraan worden getoetst.
In de praktijk betekent dit verschil,
dat van een CDA-Kamerlid niet verwacht mag worden dat hij aangeeft hoe
het beleid van zijn partij zich verhoudt
tot de inhoud van de Bijbel. Het program van uitgangspunten is de norm
waaraan zijn optreden getoetst kan worden.

Christelijke politiek
Eén van de kenmerken van de politiek van het GPV was, dat daarin de eer
van God centraal stond. Zo werd de
overheid in artikel 1 van het program
van richtlijnen opgeroepen de almachtige God publiek te eren en ons volk
daarin voor te gaan, in overeenstemming met het universele en eeuwige
Evangelie van de komende Christus, de
Koning der koningen.
Zo’n oproep zal men in de officiële
papieren van het CDA tevergeefs zoeken. Ook in de politieke praktijk zal de
partij niet van de overheid vragen het
volk voor te gaan in het eren van God.
Welke betekenis het CDA wel aan
het Evangelie toekent, wordt zichtbaar
in de vier zgn. kernwoorden uit het program van uitgangspunten. Als kernwoorden worden genoemd: gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid,
solidariteit en rentmeesterschap. Erkend
wordt, dat deze kernwoorden op zichzelf
niet specifiek christen-democratisch
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zijn. Ze worden ook wel door andere
politieke groeperingen gebruikt. Volgens
Woldring krijgen ze pas de functie van
bakens van de christen-democratie, als
ze nauwkeurig worden omschreven vanuit de politieke overtuiging van het
CDA. Daaruit kun je zien wat de
invloed is van het Evangelie op de politiek van het CDA.
Het valt op, dat het kennelijk niet
moeilijk is te omschrijven wat de Bijbel
níet is voor de politiek. Geen politiek
manifest, geen bepaald program, zelfs
geen basis voor een bepaald program.
Maar om de betekenis van de Bijbel
positief te omschrijven, zijn veel meer
woorden nodig. Zo verwijst Woldring
ter toelichting op het kernbegrip
‘gerechtigheid’ op het bijbels spreken
over de gerechtigheid van God. Deze
gerechtigheid vraagt om navolging of
uitwerking in menselijke verhoudingen.
Op het publieke terrein in de samenleving behoort de overheid publieke
gerechtigheid na te streven door in wetten en beleid het recht tot gelding te
brengen, en rechtvaardig te regeren. Zo
wordt van elk van de kernbegrippen
aangetoond, dat ze - mits goed uitgewerkt en toegepast - terug te voeren zijn
op het Evangelie.
De indirecte betekenis van de Bijbel
voor de politiek leidt er dus toe, dat in
de politieke praktijk de Bijbel als het
gezaghebbende Woord van God niet
aan de orde komt. En dus zeker niet de
oproep aan overheid en volk de God van
de Bijbel de eer te geven die Hem toekomt. Toegepast op actuele thema’s als
het milieubeleid en het sociale beleid,
betekent dit volgens Woldring een nietvrijblijvende milieupolitiek en sociale
politiek, die beide gebaseerd zijn op een
mondiale solidariteit. Natuurlijk vormt
mondiale solidariteit een belangrijk
aspect. Maar het mist de diepgang van
het richtlijnenprogram van het GPV, dat
het milieubeleid fundeerde in de
opdracht van de mens de aarde tot verdere ontwikkeling te brengen tot eer van
God en in overeenstemming met zijn
opdracht de aarde te bewerken en te
bewaren.

Een christelijke
overheid?
Kenmerkend voor de christelijke
politiek is, dat zij de overheid erkent als

een instelling van God. Woldring verwijst in dit verband naar Romeinen 13.
Maar tegelijk signaleert hij als probleem,
dat dit iets van een mysterie heeft en dat
we niet goed kunnen definiëren wat dit
betekent.
We kunnen er wel iets van zeggen en
op z’n minst dat de overheid een hoge
en ambitieuze roeping heeft: zij
behoort in wetten en beleid rechtvaardigheid na te streven en daarin het
welzijn van de mensen te bevorderen.
Deze summiere, in de kern normatieve
omschrijving van de taken van de
overheid sluit dus de opvatting van een
neutrale overheid uit. Ook al behoort
de overheid onpartijdig te zijn ten
opzichte van levensbeschouwelijke richtingen, kerken en andere godsdienstige
groepen, zij is nooit neutraal en zij
kan dat niet zijn.
Deze laatste uitspraak wordt door
Woldring echter elders in zijn boek weer
ontkracht. Hij wijst erop, dat christenen
in Nederland een minderheid vormen
en dat daarom van de Nederlandse overheid niet te verwachten is, dat zij erkent
een instelling van God te zijn.
Hier wreekt zich wat mijns inziens
een kernfout is van het CDA. Erkend
wordt, dat de Bijbel de overheid ziet als
Gods dienares. Maar omdat christenen
in Nederland een minderheid vormen,
kun je van de overheid deze erkenning
niet verwachten. Daarmee wordt de bijbelse norm gereserveerd voor situaties
waarin mensen haar erkennen.
Ook het GPV en de ChristenUnie
hebben uiteraard onderkend dat hier een
probleem ligt. Maar hun reactie was en
is, dat de Bijbel gezag heeft voor alle
mensen in alle tijden (Pr. 12:13). Ook
voor overheden, christelijke en nietchristelijke (Ps. 2:10-12). Ook nietchristelijke overheden kunnen niet
ongestraft eer opeisen die alleen aan
God toekomt (Hand. 12:23). De apostel
Paulus schreef zijn bekende woorden uit
Romeinen 13 toen de goddeloze Nero
overheidsmacht uitoefende. Overheden
zijn dan ook Gods dienaressen, niet
omdat zij dat zelf erkennen, maar krachtens hun ambt. Dat ambt bepaalt hun
positie tegenover God en mensen. De
uitoefening van dat ambt is ook
begrensd. Geestelijke dwang komt aan
geen menselijke overheid toe (Mat.
13:24-30).
De christelijke politiek zal haar appèl
op de overheid dan ook niet moeten
laten bepalen door de vraag of zij een
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meerderheid vertegenwoordigt. Ongeacht of zij de meerderheid heeft of niet,
geldt zowel dat de overheid aangesproken moet worden op de oorsprong van
haar ambt als dat ook voor minderheden in de publieke samenleving geestelijke vrijheid geldt.

Conclusie
Christelijke kiezers zijn meer dan in
het verleden op drift geraakt. Voor zover

zij wel hechten aan een christelijk politiek kader, vinden zij het CDA soms een
aanvaardbaar alternatief voor een van de
kleine christelijke partijen. Het is zeker
waar, dat politieke opvattingen van
individuele CDA’ers soms goed aansluiten bij wat wij op grond van de Bijbel
van belang vinden. Maar als het gaat
om het vinden van een aanvaardbaar
alternatief, kan niet doorslaggevend zijn
wat individuele personen vinden en
doen, maar wat de partij is en wil. Dan
is onmiskenbaar sprake van wezenlijke

verschillen tussen het CDA en een partij
als de ChristenUnie. Verschillen die het
hart van de christelijke politiek raken.
N.a.v.: H.E.S. Woldring, Politieke
filosofie van de christen-democratie,

uitg. Damon, Budel 2003, ISBN 90
5573 468 3, 286 pag. Prijs € 16,90.

SINT MAARTEN
’t Was vrijdag dat ze langs de deuren gingen
De lampions en tassen lagen klaar
Ze doken in de schemering om daar
De werken van Sint Maarten te bezingen
Ik zag mijn zoontje staan op het trottoir
Een reus tussen zijn kleine volgelingen
Hij hoefde niet meer naar de bel te springen
Hij kon erbij, het was zijn laatste jaar
Het volgende jaar dan kan hij niet meer mee
Dan trekt Sint Maarten andermaal zijn degen
En hakt zijn jeugd genadeloos in twee
Dan staart hij als een puber door de ruit
Dan bromt zijn veel te zware stem mij tegen
Dan blaast de tijd zijn jongenslampje uit
Ivo de Wijs
Uit: VROEGE VOGELS VLINDERS 1989
Kort commentaar:
Ja, zo gaat dat met kinderen: kleintjes worden groot.
Ingrijpende gebeurtenis in een kinderleven.
Als kind keek je daarnaar uit.
Soms zou je wel terug willen.
Maar onze toekomst trekt sterker dan ons verleden.
Gelukkig maar.
G. Slings

Gedicht
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Het hart van het
gemeenteleven:
de prediking
In De Waarheidsvriend van
9 september is door drs. P.J. Vergunst
een mooi artikel geschreven onder de
titel: Een dominee die ook leraar is. De
ondertitel: Behoefte aan ware prediking.
Het is door hem bedoeld om over door
te denken aan het begin van een nieuw
kerkelijk seizoen, wanneer de gemeenteactiviteiten starten en toenemen, die in
de zomer op een laag pitje stonden. Ondertussen is het eind oktober. Toch niet
te laat voor ons om ook goed ter harte te
nemen. Eén kernzin pluk ik eruit die we
wellicht met zijn allen, gedrukt op een
grote poster, op een centrale plek in onze
kerkgebouwen kunnen hangen (of minstens in de kerkenraadskamers):

we een dominee die ook leraar is. Wie dit
uitspreekt, heeft zicht op de betekenis van
de prediking en zet niet alle kaarten op
zijn houding tegenover jongeren. Want er
is meer. Dan durf je tegen de wensen van
de tijd in als ambtelijke leiding van de
gemeente een keus te maken!

‘De gemeente wordt niet gebouwd
door de veelheid van in zichzelf goede
activiteiten, maar ze is gemeenschap
rondom het Woord.’
Nu het hele artikel:
Een van de predikanten uit de kring van
de Gereformeerde Bond ging deze zomer
met zijn gezin kamperen aan de kust.
Omdat de campingbaas ook ouderling was,
volgde de uitnodiging om in de plaatselijke
gemeente een dienst te leiden. ‘Hebt u wel
in de gaten dat ik de dienst wat anders
invul dan hier gebruikelijk is?’ vroeg hij.
‘Geen probleem’, zei de ouderling, ‘u mag
rustig een preek van twintig minuten
houden’. Het zou meer dan het dubbele
zijn dan de gemeente gewend was. Hoe het
afgelopen is, laat ik hier rusten. Om wel
te wijzen op de kop van een recent artikel
in het Centraal Weekblad: Kerkdiensten
duren tegenwoordig steeds langer.
We naderen de opening van het winterwerk. Allerlei voorbereidingen worden
getroffen voor het komende seizoen, opdat
de catechese voortgang zal hebben, het
bezoekwerk weer plaatsvindt en de jeugd
bijeenkomt. Het is goed om midden in deze
kerkelijke activiteiten aandacht te vragen
voor de prediking, opdat niet alleen met de
mond beleden wordt dat hier het hart van

het gemeentelijke leven klopt.
Vanuit de verkondiging van Gods Woord
krijgen alle dingen in de gemeente hun
plaats, omdat we samen als gemeente voor
Zijn aangezicht geweest zijn, Zijn woorden
gehoord hebben en Zijn zegen ontvingen.
Het is goed dat kerkenraden dit primaat
van de prediking aan het begin van het
vele winterwerk benoemen en bezien of de
predikant ook de ruimte en de rust heeft
zich voor te bereiden. Om nieuwe en oude
schatten door te geven. Het trof me enige
tijd geleden dat een vakante kerkenraad
tijdens een gesprek om advies aangaf op
zoek te zijn naar een dominee die met
name leraar is. De een paar maanden
daarvoor vertrokken voorganger had een
goed contact met de jeugd en had vele
pastorale stappen in de gemeente staan.
Maar, zei de kerkenraad, na deze periode
waarop we dankbaar terugkijken, zoeken

Persrevue P.L.Storm

Interactieve leerdienst
Over de prediking blijven we nadenken.
En wie de kerkelijke pers volgt, ziet allerlei
berichten langskomen die de aandacht
trekken. Dat gold de ‘oefen-leerdienst’ die
in de classis Warffum van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt werd gehouden,
met een interactieve opzet. De leerdienst
moet blijkbaar een ander karakter krijgen,
om zo de gemeente ook voor de tweede
maal te laten komen. Dit initiatief biedt
ruimte om tussen de diverse onderdelen
van de preek vragen te stellen. Achtergrond
is vooral dat mensen niet meer gewend
zijn een lange monoloog aan te horen.
Ook in de kerk waartoe wij behoren,
blijft bezinning op en aanpassing van de
eredienst gaande. Zo leert ons het bovengenoemde artikel uit het Centraal
Weekblad. De eredienst is immers geen
eilandje, maar staat midden in het leven.
Wat constateert deze bijdrage? Dat de
verschuiving van preken van drie kwartier naar die van tien minuten inmiddels
verder ontwikkeld is, namelijk naar een
dienst waarin elk gemeentelid een duit in
het zakje wil doen. Vanwege de democratisering van het gemeenteleven wordt dit ook
geclaimd. Het project voor de kinderen, de
gaven die de diaconie wil ophalen, datgene
wat op de informatietafel ligt - vele dingen
strijden om ruimte binnen de beschikbare
vijf kwartier. Waar de klassieke gemeenteavond uit de tijd raakt, moet ‘alles’ een
plaats in de kerkdienst krijgen.
Preek- en rechterstoel
Opvallend dat de lengte van de kerkdienst
en de duur van de preek altijd weer een
punt van discussie blijven. In mijn middelbare-schooltijd verfoeide ik een wiskundeles
van vijftig minuten, maar dat lag niet aan
die docent, maar aan mijn betrokkenheid
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op het onderwerp. Het valt niet te ontkennen dat dit een centraal punt is: Zijn we
betrokken op de boodschap die God tot
ons richt? Némen we de tijd (hébben doen
we de tijd immers wel) om stil te worden
voor het aangezicht van de Allerhoogste,
die Zich in genade tot ons richt, die Zijn
woorden ons wil inscherpen? Dat is een
vraag die de gemeente zich in elke tijd
moet stellen. Het is toch haar identiteit dat
ze bestaat uit allen die hun zaligheid van
Christus verwachten? En daarom zal er
haar veel aan gelegen moeten zijn de richtlijnen van Hem voor het leven te horen,
onderweg naar de verschijning voor Zijn
rechterstoel.
Dat laatste - die lijn van preekstoel naar
rechterstoel - is onopgeefbaar. Want elke
dienaar mag niet anders willen dan de
gemeente aan Christus als een reine bruid
voor te stellen. Daar is een voorbereiding
voor nodig, bekering en heiliging, zonder
welke niemand de Heere zien zal. Het trof
me dat een van de hervormd-gereformeerde
predikanten die de afgelopen zomerweken
als studiegenoten van EO’s Andries Knevel
om de tafel zaten, zei dat de jaren door de
Heere Jezus zijn passie gebleven was.
Onder vuur
Het voertuig waarvan de Heilige Geest
zich bedient, is de prediking. En, kunnen
we zeggen, ligt de prediking daarom ook
altijd niet onder vuur, ook binnen de kerk
zelf? En moeten we daarom samen niet
de wacht bij haar betrekken, opdat we de
prediking niet kwijt raken in de kakofonie
van geluiden waarin geroepen wordt dat
het vandaag anders moet?
God roept mensen - mannetjes, zei Calvijn
- in Zijn dienst. Hij rust hen toe om Zijn
Woord te verkondigen. Dat is een last, die
God je oplegt, maar daarin ligt tegelijk een
grote vreugde. Laten we in de gemeenten
de betekenis ervan niet relativeren, ook al
roept de een dat een monoloog niet meer
kan en zegt de ander dat voordracht en
mimiek meer de overdracht bepalen dan de
inhoud van de boodschap.
Lloyd-Jones
In een van zijn bekende lezingen over de
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prediking stelt dr. Martin Lloyd-Jones de
vraag of er in de moderne kerk en in de
moderne wereld nog wel plaats is voor de
prediking, of dat de prediking geheel verouderd is. Zijn antwoord is ondubbelzinnig:
‘Zonder enige aarzeling wil ik u zeggen dat
de christelijke kerk vandaag zeer dringend
behoefte heeft aan de ware prediking, en
aangezien dit de grootste en meest dringende nood in de kerk is, geldt dit ongetwijfeld
ook voor de wereld’. Wat zegt het ons dat
die vragen over het primaat van de prediking de jaren door blijven klinken?
Het is goed en nodig om daarbij aandacht
te geven aan de overdracht, de cultuur
waarin het Woord klinkt, de houding van
de prediker enzovoorts. Wat God gebruiken
wil, moeten wij hoogachten. Maar deze
dingen zijn niet het eerste. In elke situatie moeten we zien waartoe de prediking
gegeven is, wat de levende God ermee wil
bewerken. Dan komen we bij een bijbels
begrip als betoning van Geest en kracht.
Bij de al genoemde gesprekken tussen Andries Knevel en de GB-dominees zat ook
ds. L. Wüllschleger, die in dit verband
opmerkte ondanks een begaafde voordracht
soms na vijf minuten af te haken en ook
de ervaring te hebben tijdens een sobere
verkondiging blijvend geboeid te zijn. Wie
dit zegt, miskent het belang van een goede
voordracht niet, maar legt de vinger bij het
geheim van de prediking.
Profeet
Wat dat geheim is? Van alles kan er over
gezegd worden, maar ik zeg vooral dít:
waar door de dienaar van het Woord heen
duidelijk wordt, dat God Zelf tot ons
spreekt, neemt hij de gemeente mee. Dan
gaat het over mijn leven, dan raken Gods
woorden mijn bestaan. Hoe kan het anders
dat voluit eigentijdse jongeren - opleiding
in de computers - na een oordeelsprediking
vanuit het boek Zefanja als eerste zeggen:
‘Het leek wel of de profeet zelf op de preekstoel stond’.
De gemeente wordt niet gebouwd door de
veelheid van in zichzelf goede activiteiten,
maar ze is gemeenschap rondom het Woord.
Onderwijs vanuit de Schrift hebben we
nodig, om de verleidingen van de boze

te kunnen weerstaan. Kennis van wet en
evangelie kunnen we niet missen, om het
getuigenis van God door te geven aan de
jongeren, om werkelijk een boodschap te
hebben in deze wereld.
Gezag van de Schrift
Het mag allen die God geroepen heeft tot
de verkondiging, aansporen tot gedegen
studie van de Bijbel. Opdat zij de theologie
van de Schrift kennen, de theologische issues beheersen, leven bij het werk van de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest, weten
hoe God de eeuwen door met Israël en met
de gemeente handelt. Waar een dienaar
woont in de woorden van zijn Meester,
zal de gemeente hiervan ophoren en erdoor
gebouwd worden. Over de verkondiging zal
iets liggen van de gloed van Gods heiligheid en van de rijkdom van Zijn genade.
Zo alleen kan discussie over de lengte van
de preek of het karakter van de dienst een
wending ten goede krijgen.
Ik geef nog graag een woord van LloydJones door, als hij analyseert waarom de
prediking inboet aan gezag en ze de plaats
die ze vanouds had, moet bevechten: ‘Ik
aarzel niet om allereerst te noemen: het
verlies van het geloof in het gezag van de
Schrift en een verachteren in het geloven
van de Waarheid’. Wie het Woord zijn
eigen leven liet doortrekken, zal er met
overtuiging tegen anderen over spreken, hen
bewégende tot het geloof in Christus. Zoals
de apostelen niet konden nalaten te spreken
van wat ze gezien en gehoord hadden.
Oude vragen dienen zich steeds weer aan.
We mogen de antwoorden altijd weer
zoeken in het Woord van God. Daarom:
‘Een dienstknecht des Heeren moet niet
twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen,
bekwaam om te leren, en die de kwaden
(niet? PLS) kan verdragen, met zachtmoedigheid onderwijzende degenen die
tegenstaan’.

Register Nader Bekeken jaargang 1-10
Iedere jaargang van Nader Bekeken blijft toegankelijk doordat er in het januarinummer registers van de afgelopen jaargang worden opgenomen. Om het zoeken te vergemakkelijken is nu van de eerste tien jaargangen één groot trefwoordenregister samengesteld. U kunt het vinden op www.woordenwereld.nl, onder Nader Bekeken.
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De Vrijmaking
zestig jaar later:
zijn we nog samen
dankbaar?
In het plaatselijk kerkblad van de
kerk te Zwolle-West (20 augustus) reageert ds. G. Zomer op de herdenking tot
nu toe van het feit dat 60 jaar geleden de
Vrijmaking begon. Of eigenlijk op het
opvallende gebrek aan herdenking ervan.
Titel voor zijn artikel:
‘2004 = 1944 + 60.’
Hij schrijft:
Wanneer een winkel 60 jaar bestaat wordt
dat doorgaans uitbundig gevierd met allerlei acties en aanbiedingen. Soms wel een
jaar lang.
11 augustus j.l. was het 60 jaar geleden
dat in Den Haag de Acte van Vrijmaking
en Wederkeer werd voorgelezen. 60 jaar
vrijgemaakte kerken. Tot voor kort zou dat
reden geweest zijn voor allerlei festiviteiten.
Maar dit jaar heb ik nog niets gemerkt van
dankdiensten, herdenkingsbijeenkomsten
of themanummers van kerkelijke bladen.
Ik heb al van zeker 5 kerken gehoord waar
helemaal geen of slechts zeer zijdelings aandacht is geschonken aan dit feit. Er zullen
er vast meer geweest zijn!
In de krant die ooit als vrijgemaakte krant
bekend stond, las ik zegge en schrijve 1
artikel, naar aanleiding van dit jubileum,
waarin op een afstandelijke en soms haast
cynische manier de ontwikkelingen in onze
kerken beschreven werden. Natuurlijk
leverde dat een aantal ingezonden stukken
op van oudere kerkleden, die zelf 1944
bewust hebben meegemaakt en vandaag
hun dankbaarheid voor 60 jaar Vrijmaking onder woorden willen brengen. Maar
je krijgt haast de indruk dat het hierbij om
een uitstervend ras gaat. Nog even en de
Vrijmaking wordt bijgezet in de galerij van
vergeten hoofdstukken uit de kerkgeschiedenis.
Wat is er aan de hand met kerken die haar
geschiedenis niet meer durven te vieren?
Wat voor toekomst heeft een kerk als haar
leden niet meer dankbaar durven zijn voor
wat de afgelopen 60 jaren geboden hebben?

Natuurlijk, als je in de spiegel van 60 jaar
vrijgemaakte geschiedenis kijkt zie je veel
wat niet goed was (zeggen we in alle bescheidenheid vandaag!). En als je ziet dat
we er vandaag niet in slagen om elkaar als
broeders en zusters van hetzelfde geloof vast
te houden, dan is er reden tot zorg!
En als je kijkt naar wat in de 21e eeuw
nodig is, is er veel verlangen naar andere
antwoorden dan 60 jaar geleden.
Maar laten we bij alle mogelijke kritiek,
bij alle terechte of onterechte zorg, en bij
alle verlangen naar meer of anders, niet
vergeten waar we vandaan komen. Een
kerk die haar geschiedenis minacht, brengt
haar toekomst in gevaar!
Laten we daarom alsjeblieft tegen elkaar
blijven zeggen hoeveel het waard is dat we
elkaar in een gereformeerde kerk (vrijgemaakt) mogen ontmoeten.
60 jaar geleden ging het er o.a. om dat we
ons houvast vinden in het betrouwbare
spreken van God. Terug naar de kern, los
van verstarde vormen, vrij van bindingen
die boven de Bijbel uitgaan. In de voorgeschiedenis van de Vrijmaking was er de
Beweging van Jongeren, met als één van de
voortrekkers de jonge ds. K. Schilder. Zij
hadden de moed en de creativiteit om in te
gaan tegen kerkelijke leiders, epigonen van
Abraham Kuyper, die niet verder kwamen
dan herhalen wat de grote meester had
gezegd.
Wat we in 2004 nodig hebben is diezelfde
moed en creativiteit om terug te keren naar
de kern van ons geloof: de grote Schepper
van alle dingen, die in Zijn op schrift gezette Woord naar deze losgeslagen en onzekere wereld toekomt om houvast te bieden
in zijn Zoon.
Wat we nodig hebben is het lef om ons
los te maken van allerlei eigen ideeën en
verlangens en gevoelens over hoe het moet
in de kerk en ons alleen te binden aan wat
God in Zijn Woord duidelijk maakt. Dat
geeft hoop voor de toekomst! Bijbelstudie

dus, bijbelstudie, bijbelstudie en nog eens
bijbelstudie. Los van verstarde vormen
zonder inhoud, los van structuren die een
levend geloof eerder hinderen dan bevorderen.
Wat we nodig hebben is, net als 60 jaar
geleden, een radicaal kiezen voor een leven
in overgave en gehoorzaamheid aan God.
Een leven dat zich laat leiden door de
Heilige Geest, die de Geest van Christus is.
De Geest die nieuwe bezieling geeft, nieuw
elan, doordat Hij ons in een open verbinding brengt met de levende Heer van deze
wereld.
Wat mij betreft gaan we het in het komende seizoen dankbaar en uitbundig vieren
dat we vrijgemaakt zijn!
Het is verontrustend wanneer je samen niet meer één bent in het danken.
Er gaat iets heel erg fout wanneer we met
elkaar wel veel weten te praten over wat
we allemaal meer van het werk van de
Heilige Geest zouden mogen weten en
moeten ervaren, en ondertussen niet in
staat zijn het hele concrete herkenbare
werk van de Geest dankbaar te herkennen, dat Hij gewerkt heeft als Geest
van Christus die de kerk beschermt en
bewaart.
Terecht vraagt ds. Zomer daarom
indringend aandacht voor de matheid
van dit herdenkingsjaar. We mogen hem
dankbaar zijn dat hij ons er zo onomwonden op aanspreekt.
Voortrekker van welke beweging?
Wat te kort door de bocht lijkt me
zijn typering van K. Schilder als ‘voortrekker’ van de zgn. ‘Beweging der Jongeren’ uit de jaren twintig. Schilder heeft
als jonge predikant zich zeker verwant
gevoeld met diverse vragen van die beweging. Die vragen werden gesteld bij
bepaalde conserverende, kritiekloos op
grote voorgangers steunende en verstarrende tendensen in het gereformeerde
leven van toen. Vragen ook over de
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manier waarop de kerk de strijd en de
vragen van de eigen tijd onder ogen heeft
te zien en erop in heeft te gaan. Toch
heeft Schilder steeds afstand gehouden
van de er ook nogal eens mee gepaard
gaande neiging tot het losser maken van
de band aan de belijdenis, vervagend
sprekend over de kerk en verschuivingen in het denken over het gezag van de
Schrift. De Beweging der Jongeren is dan
ook doodgelopen in de scheuring van
1926 rond Geelkerken, die inderdaad
wel gold als één van de voortrekkers van
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de beweging. En die Schilder, vanwege
zijn duidelijke en scherpe polemiek tegen
zijn beweging, daarom eens typeerde als
‘de donderwolk uit Oegstgeest’ (daar was
Schilder toen predikant).
Schilders naam is daarom verbonden
aan een beweging die veel meer rechtstreeks tot de voorgeschiedenis van de
Vrijmaking hoort: de reformatorische
beweging uit de jaren dertig. En dat
was een beweging die juist vanuit sterke
instemming met het gereformeerde
schriftgeloof (inclusief de afwijzing te

Assen van Geelkerken inzake Genesis 2
en 3!) en in trouw aan de gereformeerde
belijdenis verstard kuyperianisme onder
kritiek stelde. Hartelijke verbondenheid
met die beweging (wat heel wat anders
is dan het klakkeloos repeteren ervan)
zou juist bevorderen wat Zomer terecht
als de kracht van de Vrijmaking schetst:
terug onder het Woord. Niet meer en
niet minder. Alleen dat geeft en bewaart
eenheid. Ook in het danken.

J.H. Velema over
kerkelijke
herverkaveling
In Terdege (8 september) staat een
interview van Huib de Vries met ds. J.H.
Velema, al vele, vele jaren wel één van de
bekendste gezichten en opinieleiders van
de CGK. Het is een deel van een hele
reeks interviews naar aanleiding van het
ontstaan van de Hersteld Hervormde
Kerk (de hervormden die niet zijn opgegaan in de PKN). In dit interview
spreekt Velema zich ook duidelijk uit
over hoe hij tegen de huidige en toekomstige ‘kerkelijke kaart’ aankijkt. En ook
over wat daarin volgens hem de plaats zal
zijn van zijn eigen CGK. Ik heb het, eerlijk gezegd, met ogen als schoteltjes gelezen en gun ook u graag deze ervaring.
Het gaat me met name om het volgende
stukje (uit een veel groter geheel):
Welke taak ziet u voor de Gereformeerde
Bond in de PKN?
“Ik verwacht daar niet veel van. Bij de
achter ons liggende krachtmeting heeft men
bakzeil gehaald. Daardoor heeft de Gereformeerde Bond mijns inziens definitief
haar kracht verloren. Het is een leeuw zonder tanden gebleken, dus de karavaan van
de PKN kan ongehinderd voorttrekken. En
zal dat ook doen. Dat ligt helemaal opgesloten in de structuur van deze kerk.”
Ervaart u de PKN als een valse kerk?
“Dat gaat me te ver. In de Acte van Afscheiding of Wederkeer werd de Nederlandse Hervormde Kerk wel zo genoemd.

In het licht van die tijd kan ik dat heel
goed begrijpen. Zelf dacht ik er als jong
predikant ook nog zo over. In 1948 moest
ik een rede houden voor de christelijke
gereformeerde schooldag. Toen heb ik het
begrip ‘valse kerk’ nog gebruikt, nota bene
in de grote kerk van Apeldoorn. Dat is een
klein drama geworden. Dominee Kremer
en ik zijn bij dominee Frits Berkel, de
hofprediker, ontboden. We zouden de kerk
niet meer krijgen. Nu zou ik het niet meer
zo zeggen. Je moet vaststellen dat de laatste
decennia het Woord van God binnen de
Hervormde Kerk op zeer veel plaatsen zuiver is gepredikt. Ik heb meer dan eens tegen
gemeenteleden die gingen verhuizen gezegd
dat ze in een streek waar geen Christelijke
gereformeerde kerk is, vaak beter naar de
hervormde dan naar de Gereformeerde
kerk kunnen gaan.”
In meerdere plaatsen zelfs beter dan naar
de Christelijke gereformeerde kerk.
“Dat is helaas een feit. Ook de Christelijke
Gereformeerde Kerken zijn een verdeeld
huis geworden. Ik voel vaak meer geestelijke
verwantschap met leden van andere kerken
dan met die van mijn eigen kerk.
Ik had altijd goede contacten met ds. W.L.
Tukker. Toen we bij een maaltijd eens
naast elkaar zaten, zei hij tegen me: ‘We
zijn elkaars spiegelbeeld, jongen. Bij jullie
heb je linkse predikanten, jij bent een middenfiguur, rechts van je heb je de panders.
Bij ons heb je vagebonders, ik sta in het

midden, rechts van me staat Het gekrookte
riet.’ Dat was ik volkomen met hem eens.
Op dat punt was er een grote overeenkomst
tussen het hervormd-gereformeerde deel
van de Nederlandse Hervormde Kerk en de
Christelijke Gereformeerde Kerken.”
Momenteel wordt ook in uw kerkverband geknaagd aan het fundament van
Schrift en belijdenis.
“Dat is uw waarneming. De vraag vervult
me met zorg: functioneren over de hele linie
van het kerkelijke leven Schrift en belijdenis zoals ze zouden moeten functioneren?
Onze synode heeft zich in 1998 duidelijk
uitgesproken tegen de vrouw in het ambt,
maar ondertussen broeit het wel. Op allerlei gebied. Met name daar waar op plaatselijk niveau nauwe samenwerking met
de Nederlands gereformeerden tot stand is
gekomen.”
Bewijst dit niet het gelijk van hen die
stellen dat afscheiding de weg niet is?
Ook in de afgescheiden kerken komt
vroeg of laat de belijdenis onder druk te
staan.
“Dat valt op zichzelf niet te ontkennen. Op
dat punt moest ik hervormd-gereformeerden het antwoord altijd schuldig blijven.
Op de jubileumconferentie van het COGG
in Putten heb ik gezegd: ‘In 1973 verscheen het boek Tien keer gereformeerd,
zo langzamerhand is het vijftien keer gereformeerd geworden’. Wat dat betreft kan
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ik de mensen die in de PKN zijn gebleven,
wel begrijpen. Maar voor mezelf zou het
onmogelijk zijn.”
Wat is nog over van uw ideaal van een
Gereformeerde Kerk in Nederland?
“Ik bid meer dan eens dat uit het kwade
van deze situatie het goede mag voortkomen. We zijn in Nederland toe aan een
kerkelijke herverkaveling. In alle kerken
vind je mensen die echt katholiek gereformeerd zijn. Die moesten bij elkaar komen
in een nationaal gereformeerde kerk, zoals
we die voor 1795 in ons land hadden. Ook
toen had je liggingsverschillen, maar men
was aanspreekbaar op de gereformeerde
belijdenis.
Ik hoop dat de Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk niet op zichzelf blijft staan.
Nu heeft men alle energie nodig om in eigen kerkverband structuur aan te brengen,
dat is duidelijk, maar het is te wensen dat
men daarna tot gesprekken met verwante
kerken komt. Verleden jaar zei een van de

bezwaarde predikanten die niet is meegegaan met de PKN op een receptie tegen de
jubilaris: ‘Binnenkort hebben we kanselruil!’ Dat was wat voortvarend, maar die
kant moet het wel uit, vind ik.”
Binnen uw eigen kerkverband wordt
voorspeld dat over vijftien jaar de linkerflank van de Christelijke Gereformeerde Kerken is opgegaan in de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, en dat
de rechterflank is samengegaan met de
Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk.
“Dat verwacht ik ook. In mijn referaat
voor het COGG heb ik gezegd: Wie het
Kerkblad van het Noorden vergelijkt met
het blad Bewaar het Pand, moet constateren: Hoe is het mogelijk dat beide bladen
binnen dezelfde kerk verschijnen? Zelf
heb ik altijd gezegd: ‘Als in de Christelijke
Gereformeerde Kerken de vrouw in het
ambt wordt toegelaten, loopt dat uit op
een scheuring’. En dat wordt nu actueel.

De Nederlands Gereformeerde Kerken kennen al de vrouwelijke diaken en ouderling.
Straks stellen ze ook het predikantschap
voor vrouwen open, dat is duidelijk. Meerdere Christelijke gereformeerde kerken zijn
gelieerd aan de Nederlands gereformeerde
kerk ter plaatse. Wat betekent dat de vrouw
in het ambt bij ons via de achterdeur binnenkomt.”
Zou u zich thuis voelen binnen de Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk?
“Die indruk heb ik wel. Er zijn ook daar
forse accentverschillen, maar dat hoeft geen
reden tot scheiding te zijn. Zolang je met
elkaar maar van harte achter de gereformeerde belijdenis staat, en de religie van de
belijdenis functioneert. Wel zal de Hersteld
Nederlandse Hervormde Kerk de kerkorde
van 1951 aan de kant moeten zetten,
en terug moeten keren naar de Dordtse
Kerkorde. Ik denk niet dat men dat een
bezwaar vindt.”

In 1999 verscheen in Canada van de hand van mevrouw Oosterhoff het
boek POSTMODERNISM, A CHRISTIAN APPRAISAL. Dit boek is
opgebouwd uit vijf lezingen. Iedere lezing handelt over een ander aspect
van het postmodernisme. Mevrouw Oosterhoff analyseert en beoordeelt
het postmodernisme vanuit christelijk perspectief en helpt zo om grip te
krijgen op de ontwikkelingen om ons heen.
Het Nederlandstalige cahier bevat een actualisering en aangevulde
bewerking van een deel van de Engelstalige versie over het
postmodernisme, met het oog op de lezers in Nederland.
Vanwege de omvang van het onderwerp is het niet mogelijk om in een
cahier recht te doen aan alle facetten van het postmodernisme. Mevrouw
Oosterhoff concentreert zich op die aspecten die in haar opinie centraal
zijn. Deze omvatten de volgende:
•
•
•
•

Verschenen Cahier 62:

Het postmodernisme
in bijbels licht
van mw. F.G. Oosterhoff

de houding van het postmodernisme ten opzichte van 		
sociale gerechtigheid;
de postmoderne verwerping van westerse tradities en
van westerse kentheorieën;
postmoderne literaire theorieën;
postmoderne invloeden op de christelijke theologie,
de christelijke religie en de christelijke levensstijl.

Het cahier heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats wil de auteur
iets uitleggen waarom de huidige denkers moderne gewoonten en
geloofssystemen wensen te vervangen. Het tweede en meer omvattende
doel is de nieuwe wereldbeschouwing te analyseren en te bepalen welke
aspecten christenen moeten afwijzen en welke ze kunnen toepassen.
Hoewel veel ideeën van het postmodernisme verworpen moeten worden,
heeft de beweging ook positieve elementen. Veel van de postmoderne
kritiek op moderne gewoonten en denkwijzen dient ter harte te worden
genomen. Bovendien zijn er postmoderne denkers die zich niet beperken
tot kritiek op moderne benaderingen, maar met levensvatbare
alternatieven komen. Het is zaak dat christenen op de hoogte zijn, niet
alleen van de negatieve aspecten van het postmodernisme, maar ook van
de positieve. De laatste zullen we slechts negeren tot onze schade.

