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Maar zij waren weerspannig en
bedroefden zijn heilige Geest;
daarom veranderde Hij voor hen
in een vijand. Hij zelf streed tegen
hen.
Jesaja 63:10
En bedroeft de Heilige Geest Gods
niet, door wie gij verzegeld zijt
tegen de dag der verlossing.
Efeziërs 4:30
Geregeld kun je christenen horen
zeggen dat we met onze zonden
God verdriet doen. Ze gebruiken
deze uitdrukking zelfs in hun gebeden. Maar is het wel zo eerbiedig
jegens God om dit zo te zeggen?
De Bijbel leert namelijk helemaal
niet dat God verdrietig wordt van
zonde. Het roept zijn toorn op. Wel
wordt er een paar maal in de Bijbel
gesproken over ‘het bedroeven van
de Heilige Geest’. De desbetreffende teksten staan hierboven afgedrukt. In deze bijdrage wil ik met
de lezer nagaan wat hiermee wordt
bedoeld.

Hij droeg hen
In Jesaja 63 ziet de schrijver terug op
de gunstbewijzen van de Here. In heel
de geschiedenis van Israël heeft God zijn
volk genadig behandeld. Hij droeg hen
‘al de dagen van ouds’ (vs 9). Te denken

Bedroeft de Heilige
Geest niet!
valt aan de periode vanaf de uittocht uit
Egypte. Hoe zorgzaam heeft de Here
zijn volk niet geleid? Met droge voeten
door de zee; met onversleten schoenen
door de woestijn. Hoeveel ‘roemrijke
daden’ (vs 7) heeft de Here niet gesteld?
In vele oorlogen gaf Hij de overwinning
aan zijn volk, aan richters en koningen.
Bijzondere wonderen deed Hij om zijn
volk te eten en te drinken te geven.
Waarom was de Here zo goed voor de
Israëlieten? Omdat Hij hen wenste te
beschouwen en te verzorgen als zijn
volk. ‘Zij zijn toch mijn volk, kinderen

Schriftlicht J.L. Beuving

die niet trouweloos worden’ (vs 8). Op
de achtergrond proeven we hier duidelijk het verbond van de Here, waarin
Hij verwachtingen mag koesteren van
het volk waarom en waaraan Hij zoveel
gaf.
Maar Israël heeft Gods verwachtingen beschaamd. Zij waren weerspannig.
Ze brachten niet de gehoorzaamheid op,
die de Here toch terecht verwachtte.
Denk hier aan het voortdurende gemopper op de Here tijdens de woestijnreis.
De zonde met het gouden kalf. Denk
aan de telkens terugkerende afval in de
Richterenperiode. Er zijn vele blijken te
noemen van Israëls ondankbaarheid en
ongehoorzaamheid. En dan wordt deze
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weerspannigheid vervolgens getypeerd
als een ‘bedroeven van de heilige
Geest’.1 Hoe kan dit zo genoemd worden? Israël deelde niet in de gave van de
Heilige Geest, zoals Gods volk in het
Nieuwe Verbond na Pinksteren.

Binnenste
In vers 11 lezen we: ‘Waar is Hij die
zijn heilige Geest in hun binnenste gaf?’
Deze weergave in de ‘Nieuwe vertaling’
(1951) wekt duidelijk de suggestie dat de
Israëlieten allen persoonlijk deelden in
de heilige Geest. Deze vertaling is niet
correct. Er zijn hier twee mogelijkheden,
die per saldo op hetzelfde wijzen. De
ene vertaalmogelijkheid is dat God zijn
heilige Geest in hun midden gaf. De
andere vertaalmogelijkheid zegt, dat
God zijn Geest in zijn binnenste gaf
(namelijk in het binnenste van Mozes).
Dit ziet op de periode na de uittocht.
Toen leidde de Here zijn volk door
middel van Mozes (die vanaf Num. 11
geholpen werd door de zeventig oudsten). Op Mozes en de oudsten rustte
Gods heilige Geest. Door zijn hulp konden zij het volk leiden. Niet alleen
bestuurlijk. Maar ook geestelijk, doordat
zij het volk onderwezen in het Woord
van God. Die twee dingen (het bestuurlijke en het geestelijke) horen samen,
omdat het om het volk van God ging!
Uit het diensthuis bevrijd en op weg
naar een nieuw volksbestaan met de
Here als hun God en Koning. Met dat
doel gaf God zijn heilige Geest aan
Mozes en andere leiders, zodat op die
manier zijn heilige Geest te midden van
zijn volk was.

Profetie
We lezen dan ook in Numeri 11, dat
de oudsten - toen zij deel kregen aan de
heilige Geest - gingen profeteren. Even
later veronderstelt iemand dat Eldad en
Medad (twee van de zeventig) buiten
hun boekje gaan, wanneer zij in de
legerplaats aan het profeteren zijn. Ook
Jozua vindt dat Mozes daar een einde
aan moet maken. Maar Mozes zegt:
‘Och, ware het gehele volk des Heren
profeten, doordat de Here zijn Geest op
hen gave!’ (Num. 11:29). De koppeling
die hier gelegd wordt tussen Geest en
Woord (profetie), moet ons niet ontgaan. Deze koppeling komt in vele bijbelgedeelten voor. Ook in Nehemia 9
bijvoorbeeld vinden we dit later zo

terug, als er wordt teruggeblikt op de
weg die de Here met zijn volk gegaan
is: ‘En Gij hebt hun uw goede Geest
gegeven, om hen te onderrichten…’
(Neh. 9:20). ‘Vele jaren waart Gij lankmoedig over hen en vermaandet hen
door uw Geest, door de dienst van uw
profeten, maar zij gaven daaraan geen
gehoor’ (Neh. 9:30). Later verwijt Stefanus precies ditzelfde aan de Joden - en
dan noemt ook hij de Geest en de profeten in één adem: ‘Gij verzet u altijd
tegen de Heilige Geest; gelijk uw vaderen, zo ook gij. Wie van de profeten
hebben uw vaderen niet gedood?’
(Hand. 7:51-52). Vergelijk (om niet
meer te noemen) ten slotte nog 1 Tessalonicenzen 5:19-20: ‘Dooft de Geest
niet uit, veracht de profetieën niet.’

Heilig
Laten we er goed op letten dat de
Geest van God zowel in Jesaja 63:10 als
in Efeziërs 4:30 heilig wordt genoemd.
Dat vestigt niet alleen onze aandacht op
zijn majesteit. Maar vooral wordt hiermee uitgedrukt, dat de Geest van God
volstrekt buiten het verkeerde, het
slechte, het onheilige staat. Hij is louter
goed, vlekkeloos rein, moreel zuiver. Bij
Hem past niet de minste zonde. Integendeel, daar heeft Hij een intense
afkeer van. Het is dan ook wel een heel
bijzondere gave van God, als Hij deze
Geest van Hem te midden van zijn volk
doet wonen. Gods kennelijke bedoeling
is, dat er van zijn Geest en Woord een
heiligende werking uitgaat. Hij wil zijn
volk gehoorzaamheid leren, trouw aan
Hem. Weest heilig, want Ik ben heilig!
Als zodanig is de gave van de heilige
Geest een krachtig, kernachtig signaal
en bewijs van Gods verlossingswerk.
God zoekt gemeenschap met in zichzelf
onheilige mensen. Hij opent de grens,
niet om Zichzelf te compromitteren,
maar om heil te schenken. Om mensen
uit hun verlorenheid te leiden en hen
thuis te brengen bij Hem. Verzoening
effent de weg, de heilige Geest leidt op
die weg.

Bedroeven
In dit verband ontvangt het woord
‘bedroeven’ zijn betekenis. Hoewel de
grondbetekenis van het gebruikte
Hebreeuwse woord hiermee wel correct
is weergegeven, kan hier toch nauwelijks
gedacht worden aan ‘verdrietig maken,
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verdriet doen’. Inzichtgevend is de vergelijking met Psalm 56:6. Dat is naast
Jesaja 63:10 nog de enige plaats in het
Oude Testament, waar precies dezelfde
woordvorm voor ‘bedroeven’ gebruikt
wordt. In Psalm 56 klaagt David erover,
dat zijn vijanden ‘zijn woorden bedroeven’(?). ‘De ganse dag verminken zij
mijn woorden,’ zegt onze bijbelvertaling.
Vijanden zijn uit op Davids ondergang.
Ze ontzien zich niet om zijn woorden te
verdraaien, als ze hem daardoor in een
verkeerd daglicht kunnen stellen. Daardoor doen ze geen recht meer aan wat
David met zijn woorden bedoelde. Een
strijdmethode die tot op de dag van
vandaag wordt gebruikt, en die buitengewoon ergerniswekkend, gemeen en
grievend is.
Wat doen mensen als ze God niet
willen gehoorzamen, maar weerspannig
zijn en zijn Woord naast zich neerleggen? Dan maken ze niet God verdrietig,
maar dan bedroeven ze zijn heilige
Geest: Ze handelen precies tegen de
bedoeling van God in. Ze jagen Hem
tegen zich in het harnas. Want God
geeft zijn Geest om hen te onderwijzen
met zijn Woord. Dat doet Hij om zijn
volk voor Zich te heiligen, dat is: te verlossen. Als zijn kinderen dan niet luisteren willen, maar dwars tegen zijn wil
ingaan, dan laten zij daarmee zien dat
hun hart ver van Hem is. Ze verlangen
niet naar het doel dat God heeft. Ze
miskennen zijn heilsbedoeling. Ze willen zich niet laten heiligen. Ze leven
voor hun eigen doelen. Het bedroeven
van de heilige Geest heeft dus niet veel
te maken met een of ander treurig emotioneel effect in het innerlijk van God.
Het specifieke van deze uitdrukking is,
dat men ingaat tegen het (verlossende,
levensheiligende) doel waarvoor God zijn
Woord en Geest geeft.

Relatie
Het bedroeven van de Geest is dus
iets anders dan ‘God verdrietig maken’.
Het effect van het weerstreven van de
Geest wordt dan ook niet beschreven in
termen van emotie, maar in termen van
relatie. Dat volgt naadloos in Jesaja
63:10. Het wordt in de Bijbel niet vaak
zo sterk, zo huiveringwekkend ernstig
gezegd. ‘Zij bedroefden zijn heilige
Geest, daarom veranderde Hij voor hen
in een vijand. Hij zelf streed tegen hen.’
Welbewust handelen dwars tegen het
doel in, waarvoor God aan zijn volk zijn
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Geest gaf, dat heeft ernstige gevolgen
voor de relatie met Hem. Dan raakt
God niet maar treurig gestemd, maar
dan wordt Hij gevaarlijk. Levensgevaarlijk zelfs. Dat heeft niet alleen Israël
ondervonden. Dat heeft onze Heiland
ondervonden op Golgota. Christus leed
en stierf niet aan het kruis om God te
troosten in zijn verdriet om onze zonden. Hij stierf omdat Gods reactie op
zonde voor mensen levensgevaarlijk is.
Onze Here Christus heeft nooit de
Geest bedroefd. Toch is God voor Hem
veranderd in een vijand die tegen Hem
streed en Hem deed ondergaan in de
buitenste duisternis. Zo grievend zijn
mijn zonden, die Christus op Zich nam.

Heilig leven
Vervolgens kijken we naar Efeziërs
4:30. Tegen de achtergrond van het
bovenstaande krijgt dit vers op z’n minst
een begrijpelijke plek in het geheel van
de perikoop. Eerst heeft Paulus (vanaf vs
17) in het algemeen uitgelegd waarom
christenen de nieuwe mens moeten aandoen, ‘die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en
heiligheid’ (Ef. 4:24). Vanaf vers 25
geeft Paulus dan allerlei vermaningen,
waarmee hij concreet maakt hoe heilig
leven eruitziet. Paulus waarschuwt tegen
leugen, toorn en diefstal. Daarnaast
noemt hij ook de ‘positieve alternatieven’: waarheid spreken, vriendelijkheid,
meedelen aan de behoeftige. In heel dit
rijtje concrete vermaningen springt vers
30 er wat apart uit. ‘En bedroeft de
Heilige Geest Gods niet, door wie gij
verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.’ Dat is niet zo’n heel concrete vermaning. Toch past deze ernstige waarschuwing hier heel goed tussen. Juist
omdat Paulus spreekt over de levensheiliging, komt de waarschuwing tegen het
bedroeven van de Heilige Geest hem
haast vanzelf in de gedachten, zouden
we kunnen zeggen. Wie de Geest
bedroeft, gaat immers precies in tegen
het verlossende, levensheiligende doel
waarvoor God zijn Woord en Geest
geeft. In een perikoop waarin we tot
levensheiliging worden opgeroepen, past
daarom juist naadloos de waarschuwing
tegen het bedroeven van de Heilige
Geest.
Ondertussen is nu wel duidelijk
geworden, waarmee we de Heilige Geest
bedroeven. Met onheiligheid. Met welbewust handelen tegen de wil van God
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in. Je wilt best christen zijn, kind van
God. Maar ondertussen neem je de
strijd tegen de zonde niet op alle punten
even serieus. Je weet best, dat de Here
iets niet goed vindt, maar je doet het
toch. Ik weet best wat de Here met
mijn leven bedoelt, maar soms kies ik
toch liever voor mijn eigen doelen. Dan
willen we (even) niet luisteren. Daarmee
bedroeven we de Heilige Geest. Het
gaat om de vele vormen van halfslachtigheid en nalatigheid in ons leven voor
de Here. Boezemzonden waar we geen
afscheid van willen nemen. Uitzonderingen maken: ik wil best naar God
luisteren, maar niet op dit moment, niet
op dat gebied, niet onder alle omstandigheden. In vers 27 noemt Paulus dat:
‘de duivel voet geven.’ Je zet de deur op
een kier en bent in principe bereid om
de grens naar het onheilige over te gaan.
De diepste kern daarvan is de miskenning van het verlossende werk dat God
in je leven doet. Heil betekent dat je
met hart en ziel, met lijf en leden bij
God hoort. En dan zoiets denken als:
‘Mooi, maar nu even niet…’, en dienovereenkomstig handelen? Dan ben je
bezig om de verbinding te verbreken.

Zelf verdrietig
Wie de Geest bedroeft, zal dat ook
kunnen merken doordat je minder band
gaat voelen met de Here. Ik sluit hier
even weer aan bij wat we vonden in
Jesaja 63. Het effect van het bedroeven
van de heilige Geest ligt op het vlak van
de relatie met God. Hierbij moeten we
bedenken, dat we als christenen in het
nieuwe verbond op een andere wijze
delen in de heilige Geest dan Gods volk
onder het oude verbond. Want het is
Pinksteren geweest en Christus doet zijn
Geest wonen in ons hart. De heilshistorische voortgang maakt het bedroeven
van de Geest des te ernstiger. De verbinding met de Here is meer dan ooit een
uiterst persoonlijke zaak geworden. En
daarmee ook een heel gevoelige zaak.
Wie de Geest bedroeft, is er zelf verantwoordelijk voor dat geloofszekerheid en
geloofsblijdschap kwijnen. Dat vrijmoedigheid tegenover God (1 Joh. 4:21) en
tegenover anderen schade lijdt. Over
heel de geloofsbeleving komt een donkere schaduw te liggen. God laat je voelen dat je de relatie met Hem hebt
beschadigd en verzwakt! Graag wijs ik
hier op DL V,5, waar ook wordt
beschreven wat er gebeurt als Gods kinderen tot grove zonde komen en daar-
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mee Gods toorn opwekken: ‘… zij
bedroeven de Heilige Geest; zij oefenen
zich een tijdlang niet meer in het geloof;
zij brengen grote schade toe aan hun
geweten en ervaren soms voor een tijd de
genade niet meer’ (cursivering van mij,
JLB). Wie de Geest bedroeft, maakt
zichzelf verdrietig!

Verkiezende liefde
De verwijzing naar de Dordtse Leerregels brengt ons bij een laatste aspect
waar ik hier aandacht aan wil besteden.
Want in DL V - over de volharding van
de heiligen - belijden wij dat de Here
zijn uitverkorenen bewaart. Hoe verhoudt zich dan het bedroeven van de
Geest tot deze bewaring? Hier is een
soort spanningsveld. In Efeziërs 4:30 is
deze spanning nadrukkelijk aanwezig,
doordat Paulus de waarschuwing tegen
het bedroeven van de Heilige Geest
koppelt aan de verzegeling met de
Geest. Kan het bedroeven van de Geest
die verzegeling misschien tenietdoen?
Wat betekent het, dat Christus zijn gelovigen verzegeld heeft met de Heilige
Geest? Kort samengevat2 kunnen we
zeggen dat de Heilige Geest die het
geloof werkt in het hart, een gave van
Christus is, die functioneert als eigendomskenmerk. God kiest de zijnen uit,
Hij roept hen allen. Hij geeft hun dan
óók zijn Heilige Geest. Daardoor worden Gods kinderen onderscheiden van
de ongelovigen. Daarnaast is de verzegeling met de Geest ook de waarborg dat
God hen die Hij geroepen heeft, ook zal
verheerlijken. De Geest geeft ons deel
aan het heil in Christus. Dat heil heeft
nu nog in vele opzichten een voorlopige
gestalte. Maar de Heilige Geest staat er
Hoogstpersoonlijk garant voor, dat
Gods kinderen werkelijk de Jongste Dag
zullen meemaken als de dag van hun
verlossing! Dan zal het heil in volle glorie
losbarsten!
In heldere, nieuwtestamentische taal
bevestigen deze woorden van Paulus wat
we reeds vonden in Jesaja 63:10. Namelijk dat de gave van de heilige Geest als
zodanig een krachtig, kernachtig signaal
en bewijs is van Gods verlossingswerk.
Hij heiligt zich een volk, dat Hij thuis
zal brengen bij Hem. Ook in Efeziërs
4:30 is dit het verband, waarin ‘het
bedroeven van de Geest’ zijn betekenis
ontvangt. Paulus bedoelt niet te zeggen
dat we door het bedroeven van de Geest
het bereiken van de dag van de verlos-

sing onzeker maken.3 De blikrichting is
omgekeerd. Niet wij kunnen ons heil
waarborgen, maar God staat er garant
voor, dat zijn kinderen de dag van de
totale verlossing zullen meemaken.
Daartoe werkt Hij in ons leven door zijn
Woord en Geest. Als wij door een slordige levenswijze, door onheilig handelen
dit grote doel van God niet blijken te
delen, dan heet het juist dáárom
‘bedroeven van de Geest’, omdat we dan
ingaan tegen het verlossende, levensheiligende doel waarmee God in ons leven
aan het werk is, door zijn Woord en
Geest. Waarom is dat zo bedroevend?
Omdat het een geringschatting is van
het diepste wat Hem drijft: zijn verkiezende liefde. Maar wie zijn liefde geringschat, moet zich niet verbazen over
gebrek aan geloofsblijdschap.

Noten:
In het voorbijgaan vestig ik er de aandacht op dat
‘heilige Geest’ hier met een kleine letter h is
geschreven en niet met een hoofdletter. Een blik in
de concordantie leert ons, dat dit in het Oude Testament in onze bijbelvertaling altijd zo wordt
gedaan. In het Nieuwe Testament komen beide
schrijfwijzen voor. Het kan goed zijn, dat er in
Jesaja 63:10 in minder specifieke, meer onpersoonlijke zin wordt gesproken over de Geest van God.
Dan zou het een mensvormige wijze van spreken
zijn, zoals er ook gesproken kan worden over de
geest van een mens. Daarnaast zou te bespreken zijn
of hier verband moet worden gelegd met de openbaringshistorische voortgang t.a.v. de Heilige Geest als
de derde Persoon in Gods Drie-eenheid. De gelegenheid ontbreekt me om dit hier nader te onderzoeken en uiteen te zetten.
2. Breedvoerige uiteenzettingen over dit onderwerp
zijn gegeven door W. van ’t Spijker, De verzegeling met de H eilige Geest, Kampen 1991, en
A.N. Hendriks, ‘Verzegeld met de Heilige Geest’,
in: Die in de waarheid leidt. Bijdragen over de
Heilige Geest en zijn werk, Heerenveen 2002,
p.103-115.
3.
In DL V,8 wordt terecht ontkend dat de verzegeling met de Geest verijdeld of vernietigd kan worden. Graag attendeer ik nogmaals op Nehemia 9,
dat hierover glasheldere taal spreekt. Ik wees er
reeds op dat ook in dit hoofdstuk feitelijk gesproken
wordt over Israëls bedroeven van de Geest, doordat
het volk zich niet gewonnen wilde geven aan de
profetische leiding. Deze ongehoorzaamheid leidde
wel tot ernstige bestraffing: ‘Toen hebt Gij hen in
de macht van de volken der landen gegeven’
(Neh. 9:30). Het bedroeven van de Geest leidde
echter niet tot een definitieve verwerping: ‘Maar in
uw grote barmhartigheid hebt Gij niet voorgoed
met hen afgerekend en hen niet verlaten, want Gij
zijt een genadig en barmhartig God’ (Neh. 9:31).
1.
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ND jubileert
Het kan u niet ontgaan zijn. Het
Nederlands Dagblad vierde zijn zestigjarig jubileum. Het ND van 11 oktober 2004 deed er breedvoerig verslag van, in woord en beeld. Graag
willen we de jarige met dit jubileum
feliciteren. Al wordt het wel een
gelukwens met kanttekeningen.

Dankbaarheid
Zestig jaar ND. Dat gaat gelijk op
met zestig jaar Vrijmaking (helaas aanzienlijk minder uitbundig herdacht). En
dat is niet toevallig. De wortels van het
ND liggen in de kerkelijke gebeurtenissen zestig jaar geleden. Uit bescheiden
blaadjes als De Vrije K erk en R eformatiestemmen groeide een volwaardige
krant.
De krant heeft in haar zestig jaren
veel voor de Gereformeerde Kerken in
Nederland - door de Here op de weg
van de Vrijmaking geleid - mogen betekenen. Alleen al daarom is dit jubileum
een gelukwens waard. Met dankbaarheid voor wat de krant heeft mogen bijdragen in berichtgeving en principiële
voorlichting. Stel je voor, dat gereformeerde mensen het vanaf de Tweede
Wereldoorlog hadden moeten doen met
het (inmiddels niet meer bestaande)
dagblad De Rotterdammer of met
Trouw. Dan past grote erkentelijkheid
tegenover de Here. Die mede door de
krant hielp om samen op koers te blijven. Dat wil niet zeggen dat alle commentaar de jaren door even juist of wijs
is geweest. Ook gereformeerde journalistiek blijft beperkt mensenwerk. Het gaat
mij om de blikrichting, om vanuit een
gereformeerde invalshoek positie te kiezen en een weg te wijzen in de samenleving. Graag wil ik de dankbaarheid
daarvoor hardop verwoorden.

Afstand
De eerlijkheid gebiedt om hardop te
zeggen dat deze dankbaarheid ook een
keerzijde heeft. En wel in gevoelens van
toenemende afstand tot de koers die het
ND is gaan varen. Dit zowel wat het
aandachtsveld als wat het commentaar

betreft. Deze ontwikkeling startte - naar
eigen zeggen - onder het hoofdredacteurschap van J.P. de Vries. Ik citeer:
‘“Ik wilde het discussieklimaat opengooien, de meningen aan elkaar laten
scherpen”, aldus de oud-hoofdredacteur,
die bevestigde dat hij binnen de vrijgemaakte-gereformeerde wereld een
belangrijke rol heeft gespeeld. “Het was
eng om voorop te lopen bij het openstellen van de redactie voor niet-vrijgemaakten. Snel daarop volgden andere
vrijgemaakte organisaties onze stap, of
begonnen zich erop te bezinnen”’ (ND
van 11 oktober 2004).
Er zou veel over te zeggen zijn. En
dat heus niet alleen negatief. Laten we
niet de illusie hebben dat een redactie
met alleen vrijgemaakt-gereformeerde
redacteuren automatisch een gereformeerd geluid oplevert. De reclame die
een tijdlang in de kolommen van het
ND voor de ideeën van Watchman Nee
gemaakt kon worden, getuigt van het
tegendeel. Terwijl de bijdragen van de
christelijke gereformeerde dr. W. van
’t Spijker in het ND vaak zo kostelijk
gereformeerd waren. De moeite is, dat
het ND de afgelopen jaren de katalysator is geworden van een bepaald soort
vernieuwing. Waarbij met name de
alternatieven vanuit het evangelische
kamp ruimschoots en vaak kritiekloos
op de voorgrond werden/worden
geplaatst.
Dat geeft aan de voorlichting binnen
het ND soms iets tweeslachtigs. Enerzijds lees je regelmatig commentaren
waarmee je principieel iets kunt. Daarnaast tref je verhalen aan die in een
bepaalde richting tenderen: dat het
vooral allemaal anders moet. En dat
binnen gereformeerde kerken waaraan
men zich officieel niet meer verbinden
wil, al wil men wel verder in het spoor
dat bij de Vrijmaking getrokken werd.
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Ik voor mij kan dat moeilijk combineren bijvoorbeeld met de manier waarop
destijds in het ND de beweging ‘Meer
van de Geest’ werd geïntroduceerd. Dat
had meer weg van uitbundige reclame
dan van evenwichtige berichtgeving,
laat staan beoordeling vanuit gereformeerd belijden. En er zou meer te noemen zijn.
Daarom klinkt het artikel van
P.A. Bergwerff in de Jubileumbijlage
van 5 november 2004 (‘Ik en mijn
huis’) goed bedoeld. Maar ook - gezien
de praktijk - wat machteloos. Mooi dat
de krant zich - ondanks z’n gewijzigde
ondertitel - als gereformeerde krant wil
opstellen. In de praktijk ervaren velen
echter hier iets van dubbelheid, die een
zekere vervreemding oproept.
Ik kan dan ook niet zoveel met het
verhaal van ds. B. Luiten op de jubileumdag over de wijde horizon van de
krant (ND van 12 oktober 2004). Dit
nog afgezien van de wonderlijke manier
waarop hij omspringt met het woord
van onze Heiland, dat wie niet tegen is,
vóór is. Hier gaat het mij om deze uitspraak van Luiten: ‘De enige voorwaarde is: als je spreekt, laten het woorden als van God zijn (1 Petr. 4:11).
Wees duidelijk gereformeerd, niet als
beperking, maar in de ruimte van de
eenheid met de kerk van alle tijden en
alle plaatsen.’ Akkoord. Maar dan begint
het verhaal pas. Want dan zal er inhoudelijk getoetst moeten worden aan de
norm van Schrift en belijdenis.

Toekomst
Haalt het Nederlands Dagblad z’n
vijfenzeventigste verjaardag? Die vraag
werpt Bergwerff op in het redactioneel
commentaar in het ND van 11 oktober
2004. ‘Wie zal het zeggen? Het is ten
diepste ook niet zo belangrijk. Als we
vandaag maar in geloof en trouw
opnieuw onze appelboom planten. En
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als God het geeft: morgen. En overmorgen. Méér hoeft niet, want Hij moet ze
laten groeien. Geloven wij.’
Goede woorden. Die bezinning op
de toekomst van de krant niet uitsluiten.
Dat doet Bergwerff zelf ook niet. Hij
sluit in de toekomst een redacteur uit
evangelische kring niet uit, al weet hij
niet of het gebeuren gaat. Bergwerff
drukt zich genuanceerd uit. Onder
evangelischen kent hij broeders en zusters. Tegelijk heeft hij in een aantal
opzichten bijbels gezien problemen met
hun denkwijze. Ik zeg hem zowel het
één als het ander na. Al herken je bij de
ander teer geloof, daarmee zijn de principiële verschillen niet verdwenen. Juist
daarom verbaast mij de opmerking van
Bergwerff, dat hij zich in toenemende
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mate afvraagt of je met formele kaders
(zoals de gereformeerde grondslag van
de krant) de identiteit kunt bewaken.
‘De identiteit zou zo sterk moeten zijn
dat hij zelfreinigend werkt, dat het mensen die zich er niet bij thuisvoelen,
afschrikt’ (ND van 11 oktober 2004).
Ik stem toe: een slechts formele binding aan de gereformeerde belijdenis
zonder innerlijke verbondenheid ermee,
werkt niet. Tegelijk, de gedachte aan een
‘zelfreinigend klimaat’ lijkt mij rijkelijk
idealistisch. Want als dat klimaat van
binnenuit wordt uitgehold (met excuus
voor de beeldspraak), dan zal de koers
geleidelijk wijzigen. Dat maakt een welomschreven ijkpunt onontbeerlijk. Dan
heb je het niet over een formaliteit.
Maar over een concrete basis, waarop je

elkaar kunt aanspreken en - zo nodig corrigeren.
Even ronduit: ik kan mij bij een
krant die bewust gereformeerd wil zijn,
geen redacteur uit evangelische hoek
voorstellen. Ook al is er een stuk
geloofsherkenning. Dat is het punt in
geding niet. De vraag is, of er betrouwbare voorlichting gegeven kan worden
vanuit het Woord van de Here. Een
koers van gehoorzaamheid, tot eer van
God. Daar werd de krant voor opgericht. Daaraan ontleent het ND zijn
bestaansrecht. Die koerszetting bidden
we de jubilaris dan ook van harte toe.

Het einde van het
protestantisme?
Alister McGrath heeft heel wat
losgemaakt met zijn uitspraak dat
het protestantisme geen toekomst
heeft. Het werd het thema voor
het lustrumcongres van het CSFRdispuut Ichthus: ‘Het einde van het
protestantisme?’ Het thema werd
voorgelegd aan een drietal auteurs:
de christelijke gereformeerde prof.
dr. J.W. Maris, ds. A. Moerkerken,
predikant bij de Gereformeerde
Gemeenten, en drs. P.J. Vergunst,
secretaris van de Gereformeerde
Bond binnen de PKN. Zij schreven
er een bijdrage over voor de lustrumbundel van Ichthus. Een voorpublicatie vond plaats in het Reformatorisch Dagblad. De moeite waard
om mee te lezen. En om over mee te
denken vanuit de eigen kerkelijke
positie.

Vraagstelling
Het aardige van de drie bijdragen is,
dat elk een lijn trekt naar eigen kerkelijke gemeenschap. Al merk je bij alle
drie auteurs een zekere verlegenheid om
op basis van de gegevens van vandaag
een prognose te geven van de toekomst.

Je merkt dan ook dat de drie verhalen
een sterk normatief karakter krijgen.
Waarbij voor mijn gevoel prof. Maris
het dichtst bij de oorspronkelijke bedoeling van de vraagstelling blijft: hoe is de
toekomst van het protestantisme in
Nederland, zeg over zo’n veertig jaar?

J.W. Maris
Maar ook prof. Maris ontkomt niet
aan een bespiegelende inleiding. Hij
onderscheidt twee soorten kerkelijke
identiteit. De eerste is - in mijn woorden
gezegd - geloofsmatig. Dan benader je
de kerk vanuit haar relatie met de drieenige God. Bij de herkenning van de
kerkelijke identiteit moet alle aandacht
op Christus als hoofd van de kerk
gericht worden. Daarnaast is er een
identiteit die meer door menselijke factoren bepaald wordt (kerkelijke organisatie, inrichting erediensten). Al gaat het
dan om zaken die in de DKO tot de
‘middelmatige dingen’ gerekend worden,
waarom je kerken in het buitenland niet
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J.W. Maris

mag afwijzen - toch kunnen die middelmatige zaken behoorlijk gezichtsbepalend zijn. Maris pleit ervoor om de eerste identiteit beslissend te laten zijn.
Denk niet vanuit de aantrekkelijke aankleding en het effect dat ervan uitgaat.
Denk vanuit het hoofd Christus.
Tegen die achtergrond zegt Maris
iets over de toekomst van de Christelijke
Gereformeerde Kerken. Hij blijkt
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beducht voor modieuze oppervlakkigheid. Zoals hij ook bezorgd is over liefde
voor uiterlijkheden van vroeger. Zijn
voorzichtige prognose is: ‘Ik “profeteer”
slechts op basis van wat ik zie en denk alleen God weet hoe het echt is. Dan
denk ik dat de CGK in ledental verzwakt is, maar door interne moeiten
heen, onder andere na het verwerken
van evangelische en charismatische
invloeden, door Gods genade de weg
van het sola gratia, sola fide en sola
Scriptura weer hebben teruggevonden.’
Tegelijk denkt Maris dat deze kerkelijke
gemeenschap niet langer de naam
Christelijke Gereformeerde Kerken zal
dragen. Maar ‘dat de levende erfenis van
gehoorzaamheid aan Gods Woord
bewaard zal zijn in een kerkgemeenschap waarin kerken elkaar gevonden
hebben’ (RD van 5 oktober 2004).

A. Moerkerken
Ds. A. Moerkerken durft over de
toekomst van de Gereformeerde
Gemeenten geen uitspraken te doen.
‘De toekomst is ons immers grotendeels
verborgen en speculeren is zinloos en
soms zelfs zondig.’ Wat wel vaststaat, is
dat God altijd zijn kerk op aarde zal
hebben. Al geeft die zekerheid nog geen
antwoord op de vraag of God over twintig of veertig jaar nog in Nederland zijn
kerk zal hebben. Wat McGrath zegt
over de zijns inziens verouderde kerkelijke structuren binnen het protestantisme, spreekt Moerkerken niet aan.
Voor mijn gevoel ziet Moerkerken die
structuren ook meer direct in het verlengde van de Schrift liggen dan prof.
Maris, maar dat terzijde.
Bij zijn overwegingen laat Moerkerken zich leiden door de brieven van de
verhoogde Christus aan de kerken in
Klein-Azië uit het boek Openbaring.
Waarbij het voor hem het schokkende
is, dat de gevaren niet zozeer van buiten
komen, als wel van binnenuit de kerk
bedreigen: kerkelijke zelfgenoegzaamheid, verzaken van de eerste liefde, dood
naamchristendom, gemakzuchtig tolereren van onzuiverheid in de leer. En - in
dat opzicht valt Moerkerken McGrath
bij - een vergeten van Gods heiligheid.
Al vraagt Moerkerken zich af of
McGrath en hij wel hetzelfde bedoelen… Hoe dan ook, er is alleen toekomst voor de kerk van Nederland wanneer zij weer ‘de eerste werken doet’.
Wat voor Moerkerken betekent: terug
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der geesten ongetwijfeld heftiger worden. Maar in die strijd is er het Woord
als zwaard van de Geest. ‘Met dat
Woord en met de belijdenis mag elke
nieuwe (studenten)generatie de toekomst in, hoopvol en moedig, omdat
Jezus Christus Overwinnaar is en Zijn
volk de zege geeft’ (RD van 9 oktober
2004).

Wederkomst
A. Moerkerken (foto:RD, J. Verboom)

naar de prediking van de Reformatie en
Nadere Reformatie. ‘In een tijd waarin
het protestantisme zo deerlijk verwaterd
is, moeten wij de remedie voor zijn
kwaal niet zoeken door het af te schrijven, maar door terug te keren naar déze
bronnen en naar déze prediking’ (RD
van 7 oktober 2004).

P.J. Vergunst
Ook drs. P.J. Vergunst waagt zich
niet aan een werkelijke prognose. ‘God
hanteert Zijn eigen weegschaal en Hij
ziet anders dan theologen en sociologen.
Dat geldt zowel het analyseren van de
huidige kerkelijke situatie áls het prognosticeren van de toekomst. De Geest
werkt verrassend en Zijn werk is niet te
keren. Dat relativeert ons antwoord op
de vraag hoe de Protestantse Kerk en de
Gereformeerde Bond er over enige tientallen jaren uitzien.’ Voor Vergunst is de
vraag naar de belijdende grondslag van
de kerk beslissend. Wat dat betreft geeft
hij eerlijk toe, dat in de PKN de situatie
nog gecompliceerder is geworden dan in
de Nederlands Hervormde Kerk van na
1951. Maar - ‘waar God werkt met Zijn
Geest, kunnen wij ook zijn en mógen
wij niet weg.’
Ook Vergunst sluit zich aan bij het
spreken van McGrath over ‘het heilige’.
Precies! Het gaat in de dienst van God
om heilige dingen, om de heilige God
zelf. De Reformatie gaf verkiezing,
geloof, genade en het Woord het volle,
bijbelse pond. ‘En waar de werkelijkheid
van de heilgeheimen van God beleden
wordt, heeft de gemeente toekomst, ook
protestanten, ook wie zich rekent tot de
Gereformeerde Bond.’ Kortom, de toekomst van het protestantisme staat of
valt met het Woord. Garanties naar de
toekomst zijn er niet te geven. In een
cultureel liberaal klimaat zal de strijd

Met het bovenstaande heb ik u een
impressie gegeven van wat de drie scribenten in hoofdzaak betogen. Veel
ervan zal ook uw instemming als lezers
hebben. Natuurlijk, je toekomstige ontwikkelingen proberen in te denken, is
op zich niet verkeerd. Ook niet dat je
daarbij bepaalde wetmatigheden (historisch, sociologisch enz.) in rekening
brengt. Maar geen mens kan een reële
prognose van de kerkelijke toekomst
geven. Niemand kan in het plan van
God kijken. Ook laten de weg en het
werk van Gods Geest zich niet in kaart
brengen aan de hand van de huidige
situatie. Er blijven dan ook altijd onberekenbare factoren en onvoorziene ontwikkelingen.
Bovendien, wat zal een mens veertig
jaar vooruit denken? Onze Heer komt
eraan, Hij komt met haast. Ook dat
relativeert al ons vooruitdenken. Zeker,
de wederkomst blijft in de beschouwingen niet ongenoemd (‘… een kerk die
groeit, en die door diepten heen uitziet
naar de komst van haar Hoofd’, J.W.
Maris). Maar zonder de hardop uitgesproken verwachting dat Christus er
binnen de kortste keren kan zijn. Voor
mij had dat voorop mogen gaan.

CGK
Van de drie scribenten waagt prof.
Maris zich - uiterst voorzichtig - nog het
meest concreet aan de invulling van een
toekomstplaatje voor de kerken die hij
dient. Hij ziet een gelouterde kerkgemeenschap, al valt die niet samen met
de huidige CGK. Een opmerkelijk perspectief. Waarbij ik mij afvraag: welk
gegeven in de situatie van vandaag is
hier het aanknopingspunt? Waarop
baseert hij het vooruitzicht van een uiteindelijk positief verlopend louteringsproces? En van een kerkgemeenschap
waarin kerken elkaar gevonden hebben?
Begrijp ik Maris goed, dan is dat voor
hem een kwestie van bescheidenheid.
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Wat een ijdelheid om over veertig jaar
nog een afzonderlijke kerkgemeenschap
onder de naam CGK te verwachten! Nu
is bescheidenheid altijd mooi. Maar nu
de realiteit! Alleen al wat betreft de eenheid tussen CGK en GKV (een afkorting die ik gebruik met behoud van
allerlei gevoelens) is het beeld - menselijk gesproken - niet hoopvol. Terwijl we
al aanzienlijk langer dan veertig jaar
met elkaar bezig zijn… Laat je daarbij
de besluiten van de zittende GS van de
CGK ten aanzien van de GKV op je
inwerken, dan zie je eerder een pas op
de plaats dan een stap vooruit. Een stilstand die als achteruitgang voelt.

Twee kernwoorden
Gelukkig hoeft de situatie van vandaag niet het startpunt van onze kerke-
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lijke toekomstverwachting te zijn. Ook
niet wat betreft de toekomst van de
Gereformeerde Kerken in Nederland.
Binnen die kerken ontmoet je veel positieve geloofsenergie. Tegelijk is er veel
dat zorg geeft. Kerken die worstelen met
hun identiteit. En waar veel kwetsbaarheid is voor secularisatie. Maar we hoeven ons niet aan een menselijke kansberekening te wagen. Ik zou voor wat
betreft onze visie op onze kerkelijke toekomst, twee kernwoorden willen gebruiken. Het eerste is: verantwoordelijkheid.
De Here vraagt van ons geen prognoses.
Maar eenvoudige gehoorzaamheid aan
zijn Woord. Trouw aan het gereformeerd belijden. En dan uiteraard innerlijk doorleefde trouw. Om zo samen
kerk te zijn voor Gods aangezicht. En
verder heb je dan de zaak aan de Here
over te laten. ‘Ziende in het gebod,
blind in de toekomst’, om het met Hen-

drik de Cock te zeggen. Wat geen
sprong in het duister betekent, op goed
geluk.
Daarom is hier het tweede kernwoord: vertrouwen. En dan bedoel ik
niet: vertrouwen in de vitaliteit van het
gereformeerd belijden. Hoezeer de vitaliteit van dat belijden in de loop van de
eeuwen ook gebleken is. Behaalde resultaten in het verleden geven geen garanties voor de toekomst. Ook niet in de
kerk. De vitaliteit van het gereformeerd
belijden is aan de Here te danken. En
niet aan in zichzelf zwakke gereformeerde belijders. Ons vertrouwen zal op
de Here zijn. Die eenvoudige gehoorzaamheid zegenen wil. Dat spoort aan
tot die gehoorzaamheid. Dat houdt
tegelijk de moed erin. God houdt zijn
kerk in leven. Ook een gereformeerde
kerk in Nederland, die bij Hem schuilt.

De Nieuwe Bijbelvertaling
Op het moment dat u dit nummer
van Nader Bekeken leest, is de [NBV]
tot NBV geworden. Het stadium van
de voorlopigheid is voorbij. De definitieve versie van de Nieuwe Bijbelvertaling ligt op tafel. Daar kunnen
we niet omheen in een rubriek die
probeert de kerkelijke actualiteit
bij te houden. U merkt dat ook
elders in dit nummer. Temeer niet,
omdat onze kerken tot op heden
zich positief tegenover deze nieuwe
vertaling hebben opgesteld. Dit kon
in de toekomst ook wel eens onze
vertaling worden!

Oost maakt gebruik van psalmteksten
van Oussoren), maar tegelijk sterk tegen
de letterlijke grondtekst aanleunt.

Rechts

Naardense Bijbel
Opvallend is overigens dat het de
laatste tijd zo’n beetje vertalingen
‘regent’. Onlangs werd in Naarden de
vertaling van ds. P. Oussoren gepresenteerd (de zogenaamde ‘Naardense Bijbel’). Een hele prestatie. Dertig jaar
werkte hij eraan. Een breed kerkelijk
draagvlak ervoor ontbreekt. Toch bleek
de eerste druk van 3500 exemplaren verrassend snel uitverkocht. Maar veel

belangstelling is nog niet hetzelfde als
algemeen enthousiasme. Eerlijk gezegd
verwacht ik dat ook niet voor deze vertaling. Die wel stijlvol is (wat ik ervan
gezien heb althans, het Nieuw
Utrechts Psalter van de musicus Gert
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Overigens blijkt de voorkeur voor
een letterlijke vertaling zowel bij uiterst
‘links’ als uiterst ‘rechts’ (aanvechtbare
termen, maar u begrijpt mij wel) binnen
het kerkelijke spectrum. Binnen de kringen van de Gereformeerde Bijbelstichting verschijnt binnenkort een nieuwe
uitgave van de Statenvertaling. Daarin
zijn alle kanttekeningen nog eens grondig nagerekend en gecorrigeerd. Wie het
blad Standvastig van de GBS bijhoudt,
merkt hoezeer men daar gehecht is aan
de letterlijkheid van de Statenvertaling.
Vandaar dat ook (de deeluitgave van) de
Bijbel in de herziening van de Statenvertaling (Heerenveen 2004) binnen
deze kring op geen enkele bijval kan
rekenen. Integendeel. In het laatste
nummer van Standvastig (39e jaargang,
nr. 3, september 2004) worden de veranderingen in de herziene uitgave breed
uitgemeten. En afgewezen. Jammer.
Eigenlijk ben ik best positief over deze
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herziene SV. Het taalgebruik is opmerkelijk fris. Al geldt dat - voor mijn
gevoel - in mindere mate voor de weergave van de Psalmen. Overigens schat ik
de kansen voor deze herziening binnen
de beoogde doelgroep (vooral ‘bevindelijk gereformeerden’) klein in. Om over
onze kerken nog maar te zwijgen. Toch
hoop ik dat het alternatief van de herziene SV door de komende GS van
Amersfoort 2005 niet zonder meer
gepasseerd wordt. Al is op dit moment
de herziening nog niet gereed en blijft
het afwachten hoe de kwaliteit van het
geheel zal zijn.

Links
Het dagblad Trouw gaf de afgelopen
maanden opmerkelijk veel aandacht aan
de Nieuwe Bijbelvertaling. Waarbij er
forse kritiek klonk. Met name uit de
hoek van aanhangers van de ‘Amsterdamse School’ van F.H. Breukelman. Ik
zal u met ’s mans theorieën niet vermoeien. Maar iets ervan moet ik wel
zeggen. In de ‘Amsterdamse School’ is er
sterke aandacht voor het bijbelse verhaal,
en daarmee voor de letterlijke tekst van
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Benieuwd!

dat verhaal. Niet voor niets heet de
navertelling van de Bijbel door ds. Nico
ter Linden (typisch een leerling van deze
school!) Het verhaal gaat… Nico ter
Linden en zijn broer Carel moeten dan
ook weinig hebben van de Nieuwe Bijbelvertaling. Zoals ook anderen (zoals
o.a. R. Zuurmond) forse kritiek op het
eindproduct leverden. Maar zij niet
alleen. Ook van taalkundige kant kwam
er kritiek, zelfs uit de kring van de officiële meelezers. En niet altijd ten
onrechte. ‘Bekeren’ werd ‘een nieuw
leven beginnen’. Maar ook zonder je te
bekeren kun je een nieuw leven beginnen…

Naar de definitieve versie van de
NBV ben ik erg benieuwd. Hopelijk zijn
enkele (soms best fikse) uitglijders, zoals
die te vinden waren in de drie delen van
Werk in uitvoering, gecorrigeerd. We
zitten om een nieuwe vertaling te springen. De huidige praktijk - de NV van
1951 in de kerk en thuis vaak de
Groot-Nieuwsbijbel of Het Boek roept om een vertaling die zowel in de
kerk als thuis te gebruiken is. En dat in
het Nederlands van nu. Zodat het taalkleed geen oneigenlijke barrière vormt
om Gods Woord te begrijpen. Daarbij
denk ik allereerst aan onze jeugd. Geef
je je catechisanten een bijbelgedeelte
mee om thuis te lezen, prompt gaat de
week daarna 70% van de vragen over
wat er met bepaalde woorden eigenlijk
bedoeld wordt. Dat kan de bedoeling
niet zijn. Gods grote daden willen
gehoord worden in onze eigen taal. Dus
ook in taal die ons echt eigen is!

J. Faber overleden
Op 30 september jl. overleed in
Hamilton dr. Jelle Faber. Vanaf
1969 tot 1989 was hij hoogleraar
dogmatiek aan het Theological College van de Canadian Reformed
Churches. Al raakt dit overlijden
allereerst onze zusterkerken in
Canada, ik denk dat er redenen
genoeg zijn om er ook in ons blad
bij stil te staan.

Herinnering
Mijn persoonlijke herinnering aan
prof. Faber stamt uit mijn studententijd
in Kampen, toen hij daar een gastcollege gaf. Dat was een belevenis! Onze
hoogleraar dogmatiek - prof. dr. L.
Doekes - was een degelijk geleerde.
Maar om nou te zeggen dat zijn colleges
spannend waren? Niet echt. En dan
Faber. Druk, levendig, boeiend. Een

bevlogen docent. Zo is hij mij bijgebleven.

Predikant in Nederland
Binnen de Gereformeerde Kerken in
Nederland leverde Faber op verschillende manieren zijn bijdrage. Hij diende
diverse kerken als dienaar van het
Woord. Hij was lid van de Generale
Synode van Assen (1961) en van de buitengewone Generale Synode van Amersfoort-West. Op de synode te Assen
maakte Faber deel uit van de commissie
die de behandeling van de ‘zaak-Goossens’ moest voorbereiden. Een nieuw
hoofdstuk in een kwestie die al jaren in
de kerken sleepte. Geen taak om jaloers
op te worden. Terwijl de synode al zo de

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

handen vol had aan de verhouding met
de synodaal-gereformeerde kerken. Er is
wat afgegeven op het besluit dat ‘Assen
1961’ in dezen nam!

Publicaties
Voor mijn besef zijn er twee publicaties waarmee Faber de kerken in ons
land in het bijzonder aan zich verplicht
heeft. Niet dat hij niet meer geschreven
heeft (o.a. in het blad Lucerna). Maar
deze twee springen er m.i. uit. Allereerst
noem ik zijn bijdrage aan de bundel De
schat van Christus’ bruid, Goes 1958,
waarin hij het vijfde hoofdstuk van de
Dordtse Leerregels besprak. Een hoofdstuk waar muziek in zit. En dat dan ook
uitloopt op een lofzang: Soli Deo Gloria! Daarnaast wil ik wijzen op zijn
proefschrift Vestigium ecclesiae. De
doop als ‘spoor der kerk’ (Cyprianus,
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Optatus, Augustinus), Goes 1969. Een
redelijk specialistisch onderwerp. Maar
tot op heden bewijst het boek goede
diensten bij het nadenken over de doop
buiten eigen kerkverband bediend.
In 1969 vertrok Faber naar Canada.
Daar hielp hij het Theological College
mede van de grond. Van zijn bekwaamheid als hoogleraar getuigt de bundel
opstellen, die in 1990 verscheen: Essays
in R eformed Doctrine (Neerlandia,
Alberta). Deze Engelstalige publicatie
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zal in ons land minder bekend zijn.
Toch mag deze met ere genoemd worden. En de predikanten onder ons raad
ik aan deze bundel te kopen, wanneer
de mogelijkheid daartoe zich aandient.

‘School van Schilder’

onderwijs van S. Greijdanus, over wie
Faber een artikel schreef onder de titel
‘Prof. dr. S. Greijdanus als dogmaticus’,
in: A lmanak FQI 1948). De ‘school van
Schilder’ heeft veel mogen betekenen
voor kerk en theologie. Mede daarom
geven we in ons blad aandacht aan het
overlijden van dr. Jelle Faber. Met dank
aan de Heer van de kerk.

Met Faber is weer één van de leerlingen van K. Schilder heengegaan. Je
merkt hoezeer diens onderwijs Faber
gestempeld heeft (trouwens ook het

Afgesloten op 20 oktober 2004.

Christus is
Gastheer
Wanneer in de kerk het heilig
avondmaal wordt gevierd, is Christus zelf onze gastheer. Dat is een
belangrijke overweging om de betekenis van het avondmaal te zien en
om de toelating tot de tafel te regelen. De lezer zal zich herinneren dat
ik eerder dit jaar over deze toelating schreef. Dat deed ik in reactie
op ds. K. de Vries, die in De Reformatie (jrg. 79 nr. 35 & 36) de vraag
opwierp of onze avondmaalsviering
niet meer open zou moeten zijn
dan nu onder ons praktijk is. Hij is
inmiddels op mijn reactie ingegaan.
Dat ligt al een tijdje te wachten op
een tweede reactie van mij. Die geef
ik in dit thema-artikel.
Er zijn verschillende deelnemers aan
de discussie. Behalve mijn bijdrage
kwam er ook een reactie van ds. R.
Timmerman. Ds. B. Luiten liet zijn
stem horen en ook ds. P. van Gurp deed
in R eformanda een duit in het zakje. Ik
ga nu niet in op wat Timmerman naar
voren bracht en de reactie van De Vries
daarop. Op de bijdrage van Luiten kom
ik straks wel terug. Maar eerst maak ik
een opmerking over de reactie van Van
Gurp.
Onder het opschrift ‘camouflagetechniek’ vermeldt Van Gurp (R eformanda nr. 7, 25 febr. 2004) dat ik de
bijdrage en de motieven van De Vries
een ‘sympathiek pleidooi’ noemde. Mijn
voornaamste kritiek was volgens hem
dat De Vries deze zaken zo vlak na de

Een avondmaalsviering in een Hongaarse kerk

synode van Zuidhorn aan de orde
stelde, omdat hij daarmee broeders en
zusters in de kaart speelt, die moeite
hebben met het besluit over de avondmaalsviering te velde. Samenvattend
schrijft Van Gurp: ‘Wel wat kritiek,
maar ook begrip en sympathie. In feite
een staaltje van kerkpolitiek. Een rookgordijn - de mensen mochten eens wakker worden en beginnen te zien wat er
aan de hand is in de kerken.’ Het spijt
me zeer, maar ik vraag me af of Van
Gurp mijn eerste artikel wel gelezen
heeft. Ieder die dat wel deed, weet dat ik
heel wat meer tegen De Vries heb ingebracht dan Van Gurp zijn lezers doorgeeft en dat mijn bezwaren van heel
andere aard waren. In feite geeft Van

Thema J.W. van der Jagt

Gurp een leugenachtig getuigenis. Zijn
voorstelling van zaken heeft zich als kerkelijke voorlichting gediskwalificeerd.

Open is open
Elke persdiscussie gaat gepaard met
ruis die het moeilijk maakt om elkaar te
verstaan. Dat is ook in deze discussie
het geval. Zo vindt De Vries dat ik zijn
zienswijze niet helemaal recht gedaan
heb. Ik heb de suggestie gewekt dat hij
een open avondmaal zonder enige restrictie bepleit. Dat is niet het geval. Hij
heeft aan de toelating tot het avondmaal
een aantal voorwaarden verbonden. Ik
had dat aan onze lezers kunnen laten
weten door die voorwaarden door te
geven. Ik heb er geen enkele moeite mee
om te erkennen dat De Vries niet een
volkomen open avondmaal voorstelt. Ik
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meende dat dit ook wel duidelijk was.
Al heb ik zijn voorwaarden niet in
extenso opgenomen, ik heb wel doorgegeven dat één van zijn voorwaarden is
dat de avondmaalsgast ‘persoonlijk belijdenis van zijn geloof (naar de gereformeerde leer) heeft afgelegd’. Deze voorwaarde maakt voor De Vries het verschil
tussen volkomen open en niet volkomen
open avondmaal uit. Ik denk dus niet
dat ik hem onrecht heb aangedaan.
Maar uit oogpunt van billijkheid meld
ik hier het bezwaar van De Vries.
Er is wel iets wat ik op dit punt
onder zijn aandacht wil brengen. Is het
niet zo dat zijn eigen voorstelling van
zaken zelf, ondanks de voorwaarden die
hij noemt, de indruk van een onbeperkt
open avondmaal geeft? Hij begint zijn
artikel met de toelating tot het avondmaal van ‘anders gereformeerden’, gereformeerde christenen die geen lid van
één van de Gereformeerde Kerken zijn.
Maar gaandeweg komen er ook anderen
in beeld. In zijn voorwaarden zet hij
‘naar de gereformeerde leer’ tussen haakjes. Want, zo schreef hij, het is misschien niet verstandig deze woorden op
te nemen, omdat daarmee baptisten en
oprechte gelovigen uit vrije groepen
geweerd worden. En ten slotte vond hij
het ook niet zo erg als een rooms-katholieke gast (uit onwetendheid) aan het
avondmaal deelneemt. Schrijvenderweg
wordt de toelating bij De Vries zelf
steeds ruimer. Wat zal dan in de realiteit
van het kerkelijk leven de kracht zijn
van de beperkende voorwaarden die hij
stelt? Een deur die op een kier gezet
wordt, is nu eenmaal wel een ópen deur.

Gevoel - logica - norm
Wat voor mijn gevoel ook ruis veroorzaakt, is wat De Vries aan het slot
van zijn artikel schrijft over gevoel en
logica. Hij vindt dat ik te veel op een
logische manier redeneer. Daardoor
geven we te weinig plaats aan het
gevoel. Maar het verstand is ook door
de zonde bedorven. Met een logische
redenering kun je geen recht doen aan
de gebrokenheid waarin wij leven. De
werkelijkheid is nu eenmaal vaak niet
zoals die moet zijn.
De Vries maakt hier een tegenstelling tussen verstand en logica aan de ene
kant, en het gevoel aan de andere kant.
Is dat vruchtbaar? Het lijkt mij dat de
discussie erdoor vertroebeld wordt. Ik
zou willen vragen: probeert De Vries,
ruimte vragend voor het gevoel, niet op
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een logische manier tot de conclusie te
komen dat het avondmaal meer open
moet worden? Natuurlijk wel. En wie is
hij om de suggestie te wekken dat ik
geen gevoel zou hebben voor gasten aan
de avondmaalstafel? Ik vind dat hij op
deze manier al te gemakkelijk sympathie
voor zijn mening kweekt. Natuurlijk is
ons verstand door de zonde bedorven.
Ons gevoel niet minder. Gaat het er niet
om dat beide onder het gezag van het
Woord van God worden gebracht? Daar
ligt de norm. Volgens mij gaat de discussie over de vraag wat op grond van
Gods Woord over de toelating tot het
avondmaal gezegd moet worden. Dan
helpen we elkaar verder dan met tegenstellingen die onvruchtbaar zijn.

A nthonie Brummelkamp, p. 218). Lang
niet iedereen was het met zijn handelwijze m.b.t. het avondmaal eens. Zou
ook niet een rol hebben gespeeld dat na
de Afscheiding de positie van de
Dordtse kerkorde (en daarmee die van
artikel 60) een tijd omstreden is
geweest? Verder was het destijds ‘de tijd
van de uitgang’. De Afscheiding was
nog aan de gang. Zo is het vandaag toch
niet? Maar beslissend is m.i. niet of we
in het verleden voorbeelden vinden van
een minder stringente toepassing van
artikel 60, maar dat we als kerken een
afspraak hebben waar we naar christelijke ethiek aan gebonden zijn.

Winst uit de
geschiedenis?

Aan het avondmaal is Christus onze
gastheer. Dat ben ik natuurlijk met De
Vries eens. Hij verbindt daar de ernstige
vraag aan, of wij niet van het avondmaal
weren wie door onze gastheer aan zijn
tafel wordt aanvaard. Zal de Here ons
daar straks geen verwijten over maken?
Daar eindigt De Vries zijn laatste artikel
mee.
De vraag wie Christus aan zijn tafel
ontvangt, wordt in onze Catechismus
aan de orde gesteld. ‘Voor wie is het
avondmaal van de Here ingesteld?’
(zd. 30). Deze zondag zegt dan eerst
voor wie het avondmaal wel is en daarna
voor wie het niet is. Het loopt erop uit daarom noem ik deze zondag hier - dat
de kerk geroepen is om de kerkelijke
tucht te bedienen. En daarin spelen
gemeente en kerkenraad ieder een eigen
rol (zd. 31). Het avondmaal is de tafelgemeenschap van de liefde. Daar wees
ik de vorige keer al op en dat laat ik nu
verder rusten. In zondag 30 komt deze
maaltijd in beeld als gemeenschap van
het christelijk geloof en tegelijk als
gemeenschap van de christelijke tucht.
Dat komt ook uit bij de openbare
geloofsbelijdenis. Daardoor ontvangt
men toegang tot het heilig avondmaal.
En bij die gelegenheid wordt de belofte
gevraagd dat men zich zal onderwerpen
aan de kerkelijke vermaning en tucht.
Men voegt zich in de tuchtgemeenschap.
Deze zaken zijn ook aan de orde
geweest rond de viering van het avondmaal te velde. Het aanvullend rapport
van de desbetreffende deputaten aan de
generale synode van Leusden (zie de cdrom) vermeldt het advies van prof. M. te
Velde en prof. C.J. de Ruijter. Die stelden beiden dat een legerpredikant in

Dat we met elkaar verder kunnen
komen, hoop ik wel. Wat dit betreft,
noteer ik het als winst dat mijn bijdrage
over de afspraak van artikel 60 KO door
De Vries wordt aanvaard. Hij is het met
mij eens dat we in dit artikel de
afspraak hebben om alleen hen aan het
avondmaal toe te laten, die belijdenis
van hun geloof naar de gereformeerde
leer hebben gedaan. De toelating is
inhoudelijk bepaald door de gereformeerde leer en ook exclusief. Weliswaar
is dat voor De Vries geen reden om af te
zien van zijn pleidooi voor grotere openheid. Maar het is winst dat we het over
de strekking van artikel 60 eens zijn.
Dat geldt overigens ook voor Luiten, al
leidt dat ook bij hem tot een andere
conclusie dan die ik trek.
Wel voert De Vries uit de geschiedenis voorbeelden aan die laten zien dat
artikel 60 niet zo stringent werd toegepast. Hij noemt bijvoorbeeld A. Brummelkamp, die ook gelovigen die geen lid
van een afgescheiden kerk waren, aan
het avondmaal toeliet. Maar spreekt dat
nu zo sterk dat wij dit voorbeeld moeten
volgen? Van Brummelkamp is ook
bekend dat hij wel als predikant voorging in andere kerkgenootschappen. Dat
doen we toch ook niet na? Brummelkamp ‘stond kritischer dan andere afgescheidenen tegenover het binden aan een
kerkorde. De vrijheid om in gewetenskwesties van de synodale regels af te wijken, woog voor hem zelfs zwaarder dan
het ambt. Ook veroorloofde hij zich
soms vrijheden, die op langere termijn
niet te handhaven waren’ (M. te Velde,

Tuchtgemeenschap
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vredestijd bepaalde mogelijkheden heeft
voor prediking en pastoraat. ‘Maar de
grens werd duidelijk getrokken bij de
bediening van de sacramenten. Je kunt
Gods heil niet verzegelen aan mensen
over wie je geen tucht mag oefenen.’ Ik
ga hier voorbij aan de vraag hoe dit in
crisisgebieden moet worden toegepast.
Duidelijk is in dit advies de samenhang
tussen avondmaal en tucht.
Dat wordt bevestigd door de handelwijze in de kerkelijke contacten. De
regels die we daarvoor hebben, geven
aan op welk moment leden van de kerk
waarmee wordt samengesproken, tot de
sacramenten kunnen worden toegelaten.
En dat is wanneer men elkaar als kerk
erkent en elkaars tucht aanvaardt. Ook
hier zien we samenhang tussen avondmaalstoelating en tucht.
Het is hier een goed moment om in
te gaan op wat Luiten naar voren heeft
gebracht. Hij is het eens met de uitleg
die ik van artikel 60 KO gaf (De
R eformatie jrg. 79, nr. 41). Toch sla ik
volgens hem de plank mis. Hij komt
dan ook tot een andere slotsom dan ik.
Als ik hem goed begrepen heb, is dit
zijn gedachte: het gaat bij de toelating
tot het avondmaal om het doen van
belijdenis van de gereformeerde religie.
Maar deze belijdenis kan ook afgelegd
worden in een andere kerkgemeenschap.
Kijk maar naar de praktijk die we hebben wanneer een belijdend lid van een
andere kerk zich bij de Gereformeerde
Kerken voegt. Dan vragen we niet dat
hij weer belijdenis doet. We laten zo
iemand na een gesprek tot het avondmaal toe. We erkennen daarmee dat hij
elders belijdenis van de gereformeerde
religie heeft gedaan. Dus we kunnen
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een lid van een andere kerk ook als gast
aan het avondmaal aanvaarden.
Met alle respect, maar hier slaat Luiten naast de plank. Ik wijs op twee
zaken. Als een lid van de Rooms-katholieke Kerk zich bij de Gereformeerde
Kerken voegt, vragen we van hem ook
geen openbare geloofsbelijdenis. Vinden
we dan dat hij in de roomse kerk belijdenis van de gereformeerde religie heeft
gedaan? Dat lijkt mij niet. Dan moet
Luiten zich ook niet beroepen op de
praktijk van een gesprek in plaats van
openbare belijdenis. Het tweede waarom
zijn redenering niet opgaat: zijn voorbeeld gaat over iemand die zich bij de
Gereformeerde Kerken en dus in de
tuchtgemeenschap voegt. De samenhang van avondmaal en tucht wordt
gehonoreerd. Dat ontbreekt nu juist bij
een gast die incidenteel (hoe incidenteel
is het wanneer iemand regelmatig te
gast is?) het avondmaal wil meevieren.

Omkering
Ik wijs op dat laatste omdat dit verschil maakt voor de probleemstelling
waarvoor De Vries ons plaatst. Zijn
vraag is: zal Christus ons straks verwijten dat wij weren wie door Hem wordt
aanvaard? Hij zet deze zaak op hoog
niveau. Dat is terecht. We leven onder
de ogen van de Gastheer en zullen allen
voor zijn rechterstoel worden gedaagd.
Maar ook op dat geestelijke niveau blijft
het wel belangrijk hoe wij onze vragen
stellen.
Is het wel waar dat wij een gelovige
weren? Is het niet dat die gelovige zelf
reden heeft om zich niet te voegen in de
tuchtgemeenschap van de Gereformeerde Kerken? De situatie is dus dat
een christen zich (om één of andere
reden) niet voegt onder de tucht die bij
het avondmaal hoort, maar dat hij wel
als avondmaalsgast wil worden aanvaard. Hij wil niet dat er opzicht en
tucht over hem geoefend wordt, maar
wel dat een positief oordeel over hem
gegeven wordt. Want dat is natuurlijk
wel de kwestie. De Vries is bang dat wij
een oordeel uitspreken dat ons niet toekomt. Maar ook bij zijn voorstel voor
toelating wordt onvermijdelijk een oordeel gegeven. En het is maar net de
vraag of wij het recht hebben om een
oordeel te geven waarmee de samenhang
tussen avondmaal en tucht verbroken
wordt.
Dan denk ik ook aan de rechterstoel
van Christus. Zal daar niet ook

gevraagd worden of de kerk de samenhang tussen avondmaalsgemeenschap en
tuchtgemeenschap heeft bewaard? De
Here vraagt niet dat wij vooruitlopen op
zijn oordeel over mensen. Dat is voor
ons verborgen. Hij wil wel dat wij ons
houden aan wat Hij heeft geopenbaard.
Daar hoort ook de samenhang van
avondmaal en tucht bij.
Wanneer wij die samenhang verbreken, zal dat onvermijdelijk weerslag hebben op de tucht binnen de eigen
gemeente. Immers, wanneer wij ons toelatingsbeleid verruimen, kunnen we ook
niets meer zeggen tegen eigen broeders
en zusters die in een andere kerkgemeenschap avondmaal gaan vieren! Dat
is onherroepelijk de keerzijde van een
ruimere toelating.

Teleurstellend
Zo komen we ook beter te staan
voor de kerkelijke gehoorzaamheid die
ik in mijn eerste artikel aan de orde heb
gesteld. Wat De Vries in reactie daarop
schreef, is de meest teleurstellende passage van zijn bijdrage. Ik bracht naar
voren dat de broederlijke liefde bij het
avondmaal hoort, het samen één
lichaam vormen. Ik wees in dat verband
op de roeping om de eenheid van de
kerk te onderhouden, die in artikel 28
van de geloofsbelijdenis door ons beleden wordt. Het ging mij niet om een
discussie over de kerk, maar om de
samenhang van deze roeping met het
avondmaal. De gasten die we op voorstel van ds. De Vries moeten toelaten,
kennen we niet. Wel is bekend dat de
betrokkene niet de eenheid van de kerk
onderhoudt. Maar dat wordt bij deze
toelating buiten de beoordeling gehouden. Daar protesteerde ik tegen. En dat
blijf ik doen. Ook de kerkelijke eenheid
is een gebod van God. Niet minder dan
het zevende gebod. Stel, dat zich een
gast aanmeldt van wie we toevalligerwijs
zouden weten dat hij in overspel leeft,
dan zou er, vertrouw ik, geen kerkenraad zijn die deze gast aan tafel laat.
Waarom moet dat dan wel m.b.t. de
roeping van artikel 28? En dat terwijl
deze roeping (nog duidelijker dan bij het
zevende gebod) de broederlijke liefde
betreft die in het avondmaal juist tot
uiting komt. Dit moet De Vries toch
ook aanspreken? Hij meent dat het voldoende is dat deze gast (naar 1 Kor.
11:28) zichzelf voor het avondmaal
beproeft. Maar ging het in Korinte niet
juist om de zelfbeproeving met het oog
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op de broederlijke liefde die aan de zgn.
liefdemaaltijden bedorven werd (vs. 1722)?
Maar de reactie van de Vries stelt
teleur. Hij stelt mij drie vragen. De eerste is, of de woorden uit artikel 28 over
‘het handelen in strijd met Gods bevel’
volgens mij van toepassing zijn op allen
die niet vrijgemaakt zijn. Dus bijvoorbeeld ook op christelijke gereformeerden
en Nederlands gereformeerden? Ben ik
van mening, zo is zijn tweede vraag,
‘dat dit per definitie, dus ongeacht de
omstandigheden, een zonde is die de
toegang tot de tafel van Christus blokkeert’? En de derde vraag is: ‘komt het
de kerkenraad dus toe om zonder enig
nader onderzoek deze beoordeling ook
toe te passen op ieder die zich niet bij
een gereformeerde kerk voegt?’ Daarna
geeft hij een voorbeeld van een moeilijke situatie, dat moet illustreren dat
een bevestigend antwoord op deze vragen tot onaanvaardbare conclusies leidt.
De Vries noemt het zelfs ‘perfectionistisch’, ‘meten met een krappe maat aan
genade en geduld’ en hij heeft er moeite
mee dat ‘het gelijk in alle kerkelijke verdeeldheid zo stellig en vast en zeker aan
onze kant wordt gepositioneerd dat allen
die aan de andere kant van de streep
staan dus per definitie handelen in strijd
met Gods bevel.’ Dat liegt er allemaal
niet om!
Intussen is dit een erg teleurstellende
reactie. Misschien gaf ik daar zelf aanleiding voor, doordat ik nogal veel over
de kerkelijke gehoorzaamheid schreef.
Maar dat rechtvaardigt niet wat De
Vries hier doet. Met een paar categorische vragen dwingt hij mij in consequenties die ik in deze discussie niet
trek. Vervolgens levert hij daar met forse
termen kritiek op. Zo haalt hij zijn
eigen gelijk. Het spijt mij wel, maar daar
ga ik niet in mee. Ik denk overigens dat
deze reactie meer te maken heeft met
zijn eigen probleemstelling dan met
mijn zienswijze. Zijn invalshoek is dat
wij het zijn, die andere christenen van
het avondmaal afhouden. Vanuit dat
gezichtspunt zoekt hij een parallel met
artikel 79 van de kerkorde, waarin zonden worden opgenoemd die een
gemeentelid censurabel maken. En dan
ontspoort de gedachtegang alsof ik gelovigen in andere kerken in het licht van
de zonden van artikel 79 zie. Maar laten
we wel wezen: ik kwam niet met artikel
79. Dat is zijn probleemstelling. Die
moet hij niet aan mij opdringen. En ik
denk dat ik in het voorgaande meer dan
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de vorige keer heb duidelijk gemaakt,
dat het mij gaat om de samenhang van
avondmaal en tucht.
In deze discussie gaat het m.i. niet
om vergaande uitspraken over kerkelijke
keuzes van andere christenen. Ik wijs
alleen aan dat de zaak van artikel 28
wezenlijk is voor het avondmaal als
tuchtgemeenschap. Die wezenlijke vraag
komt in het voorstel van De Vries niet
tot z’n recht op een manier die het
avondmaal ook tuchtgemeenschap laat
blijven. Intussen doen we impliciet of
expliciet wel een uitspraak over de kerkelijke positie van een gast. Die houdt
in dat diens positie vanuit zijn band met
Christus wordt gerelativeerd.
Teleurstellend vind ik ook om deze
relativering bij De Vries (als ik hem tenminste goed begrijp) te proeven met
betrekking tot artikel 28. Hij verwijt
mij dat ik dit artikel a-historisch lees. Ik
houd geen rekening met het verschil
tussen de tijd waarin deze belijdenis
geschreven werd en onze tijd. Toen was
er één gereformeerde kerk. Nu zijn de
gereformeerden over veel gemeenschappen verdeeld. Daarom kun je artikel 28
nu niet zomaar op je eigen kerkelijke
positie toepassen. Doe je dat wel, dan
claim je de taal van de confessie te
gemakkelijk voor jezelf en je eigen
gelijk. Ook dit stelt teleur.
Enige tijd geleden schreef ds. G. van
Rongen een boekje over de zgn. Nicodemieten (Nicodemieten vroeger en nu.
De actualiteit van artikel 28 van de
Nederlandse geloofsbelijdenis,
Bedum 2000). Dat is een naam voor
christenen uit de 16e eeuw, die wel gereformeerd dachten, maar in de roomse
kerk bleven. Van Rongen laat zien dat
artikel 28 tegenover die opstelling positie kiest. Ook wijst hij aan dat deze
opstelling er vandaag nog is. Geen misverstand: ik zeg dit niet om alle gereformeerden van andere kerken als Nicodemiet af te schilderen. Ik wil alleen wijzen op de actualiteit van artikel 28. Er
zijn verschillen tussen toen en nu. De
Vries wijst ze aan. Ik weet ze ook. Er
kan met recht op de historische
bepaaldheid van de belijdenis worden
gewezen. Dat gebeurt tegenwoordig overigens zo vaak, dat het een cliché geworden is. Maar het is wel zomaar een cliché dat de kracht van de confessie voor
vandaag breekt! De roeping van artikel
28 is tenslotte niet historisch bepaald.
Ze is ons door de Here in zijn Woord
gegeven. De Vries heeft gelijk dat de
gereformeerden die ooit één kerk vorm-

den, nu verdeeld zijn. In het licht van
artikel 28 is dat een groot en onbegrijpelijk kwaad. Vanwege dat kwaad is er
geen reden om deze roeping te relativeren, maar om te midden van alle verdeeldheid te blijven wijzen op de norm
ten aanzien van de kerk die Gods
Woord ons leert.

Gebrokenheid
Tot slot: De Vries wijst op de gebrokenheid van het leven. De werkelijkheid
is niet zoals ze behoort te zijn. Dat
maakt het moeilijk om artikel 28 te
claimen. Hier begrijp ik weinig van.
Wie zijn eigen kerkelijke positie wil
bepalen aan de hand van de norm van
God en anderen op die norm wijst, die
claimt toch niet de confessie voor zijn
eigen gelijk? Dan hoeven we elkaar
nooit meer op enig gebod van de Here
aan te spreken! Tegenwoordig wordt nog
al eens - ook dat kan worden tot een
krachteloos cliché - op de gebrokenheid
van het leven gewezen. En wie zal deze
gebrokenheid ontkennen? Opmerkelijk
is wel, dat het er ook toe leiden kan dat
de norm van de Here niet gehandhaafd
wordt. Het kan een escape zijn uit de
normativiteit van Gods gebod. Dat geldt
ook in de kerkelijke verhoudingen. Vergeten we niet dat de Here zijn geboden
niet gaf in het paradijs, maar met het
oog op het leven in een gebroken
wereld? Daar moeten we ze hoog houden. En dan wijst zondag 44 een betere
weg. Juist in de gebrokenheid moeten de
geboden ons scherp voorgehouden worden om ons vanwege onze zonden naar
Christus te dringen, en om te leren bidden om de genade van zijn Geest die
ons naar Christus’ beeld vernieuwen
moet. Moeten we zo niet ook met de
norm van artikel 28 in de kerkelijke
gebrokenheid staan? Maar laten we de
Heilige Geest in zijn vernieuwende werk
dan niet voor de voeten lopen, door
rond de toelating tot het avondmaal
geen recht te doen aan het avondmaal
als tuchtgemeenschap. Laten we het oordeel van Christus maar aan Hem overlaten en onszelf houden aan de normen
die Hij ons heeft geopenbaard. Dan
bewijzen we elkaar in alle gebrokenheid
een opbouwende broederdienst.
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Stijl

Twee culturen in één kerkgebouw!
Een predikant die zijn woorden rekt
en met name tijdens het gebed
meer vibratie in zijn stem legt dan
de tremulant in ons nieuwe orgel
ooit geproduceerd heeft. Een deel
van de aanwezigen, gewend aan
het zingen op hele noten, moest
zich haasten adem te halen onder
leiding van een organist die haast
automatisch het vrijgemaakte tempo
aanhield. Overigens werd er slechts
bij grote uitzondering gezongen en
dan alleen nog maar op uitdrukkelijk
verzoek van de familie. In sommige
culturen spoort het zingen van een
lied immers niet geheel met de rouw
vanwege de vermeende onzekere
staat van de overledene. Gelukkig
kon de voorganger tussen alle
(terechte) waarschuwingen door wel
melden dat volgens de familie in
ieder geval de overledene nu bij zijn
Heer en Heiland was. Iets waarvan
ook ik van harte overtuigd was.

Twee culturen. Heel duidelijk ook
uiterlijk waar te nemen. Je hoefde
echt niet te vragen wie van de
aanwezigen tot het kerkgenootschap
van de GG behoorden. De dominee
en de ouderlingen, te herkennen aan
hun statige tred en zwarte kledij.
Maar ook de zusters waren keurig in
het zwart.
Nu verschillen smaken. Ik weet dat
maar al te goed. Ook bij ons is er
een ongeveer jaarlijks terugkerende
discussie of ouderlingen en diakenen
nu zo nodig altijd in het zwart de
kerkdiensten moeten bezoeken. In
kleuriger uitrusting kun je er immers
ook netjes uitzien?

door al die uiterlijkheden heen?
Ja, ongetwijfeld. De Here zal ons
ook niet uitkiezen of verwerpen op
grond van onze kleding. Hij kiest ons
immers helemaal niet op grond van
wat dan ook in of aan ons. En toch
kan ik me voorstellen, dat de Here
het fijn vindt als wij met ons uiterlijk
laten zien dat we het bij Hem op
bezoek zijn als iets heel speciaals
beschouwen. Ja, dat we het bij Hem
mogen horen zo bijzonder vinden, dat
we dat ook in al onze uitingen (aan
de buitenkant) laten merken.

Column

Nog niet zo lang geleden maakte
ik een begrafenis mee van een
oudere broeder, die zich een jaar of
wat terug had aangesloten bij de
Gereformeerde Gemeenten in een
nabijgelegen stad. Het grootste
deel van zijn leven was hij echter
lid geweest van onze gemeente en
dat was zijn familie nog steeds.
Het lag dus voor de hand dat
voor de begrafenissamenkomst
ons kerkgebouw gebruikt werd,
temeer daar er in onze plaats geen
kerkgebouw van de Gereformeerde
Gemeenten is. De begrafenis werd
geleid door een predikant van de GG.

Da’s waar. En toch kan ik niet anders
zeggen dan dat m.n. de zusters
uit de GG met hun uiterlijk heel
duidelijk wisten te maken dat het
ging om een bijzondere gelegenheid.
Nee, het waren geen hobbezakken,
die ze aanhadden. Het was zeer
stijlvolle kleding (inclusief hoed).
Heel duidelijk: zo gekleed zouden
ze nooit boodschappen doen bij de
Edah of bij de Aldi. Ze zouden zo ook
hun kinderen niet uit school halen.
En zelfs zouden ze zo niet naar de
vrouwenvereniging gaan. Maar zo
gaan ze wel naar het Huis van de
Here!

Als ik mensen zo stijlvol gekleed naar
de kerk zie komen, dan kan ik bij hen
zien wat ik bij veel anderen niet kan
zien: voor hen is het naar de kerk
gaan een heel bijzondere zaak. Zij
kleden zich daar zelfs speciaal voor.
Moet dat dan? De Here kijkt toch

Twee jonge christelijke modeontwerpsters spraken onlangs
over een christelijk concert dat ze
bezochten. Een hele zaal vol jonge
mensen, die stuk voor stuk heel hip
en trendy gekleed waren. Maar, zo
spraken ze, uit niets bleek dat het
om christelijke jongeren ging. Een
gemiste kans, zo stelden ze!
Moeten we dan allemaal in het
zwart gekleed gaan? Nee, natuurlijk
niet. Maar het gaat erom dat wij
als christenen best een eigen stijl
mogen hebben. Een stijl die ons
onderscheidt van de wereld. En dan
niet alleen op het punt van kleding.
Ook op het punt van de (kerk)muziek,
ons taalgebruik, ons omgaan met
elkaar. Ouderwets? Oh nee: gewoon
zoeken naar een stijl die past bij het
koninkrijk.
R.Th. Pos
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Vroomheid - waar
je anker vastheid
vindt
In het voorgaande artikel zagen
we het verstand de troon beklimmen om te gaan heersen over Gods
Woord. Maar laten we ons niet vergissen: een soortgelijk verhaal valt
te vertellen over het gevoel. Dat zou
je bijna niet verwachten. Als we het
over het gevoel hebben, denken we
al gauw aan innigheid in de relatie
met God. Gevoel heeft in onze beleving te maken met verbondenheid,
volgzaamheid en onderworpenheid.
Altijd als in de kerk verstarring
en vervlakking optreedt, hoor je
terecht de roep om geloofsbeleving.
Hoe dit kan doorslaan in mystiek,
hebben we al gezien. Dat laten we
nu rusten. Maar er is ook nog een
andere kant. Als reactie op de verstarring kan het gevoel zomaar het
kenmerk worden van het ware.

Het gevoel als despoot
Is het niet te zwaar aangezet, om
dan aan te komen met het woord ‘despoot’? We denken bij despoot vaak meteen aan een wrede onderdrukker, maar
dat is niet terecht. Een despoot is
iemand die alleen de baas is. Hij accepteert niet dat iemand naast hem ook wat
te zeggen heeft. Hij maakt alleen de
dienst uit. Onze koning Willem I was
bijvoorbeeld zo’n vorst. Hij behoorde tot
de zogenoemde verlichte despoten.
Koningen die veel goeds deden voor
hun volk, maar ze duldden alleen ondergeschikten naast zich.
Op die manier kan in de vroomheid
ook het gevoel een alleenheerser worden.
Hoewel het gevoel al een sterke rol
speelt in het piëtisme, door de Duitse
theoloog Schleiermacher (1768-1834)
komt het helemaal op de troon te zitten.
Deze Schleiermacher moet niks hebben
van de combinatie geloof en verstand.
Hij zet zich juist heel erg af tegen het
rationalisme. Geloven is gevoel en ervaring, zegt hij, het gaat alleen om het
vrome gemoed van de individuele mens.

Ware vroomheid is volgens Schleiermacher: een smaak voor het oneindige en
een gevoel van afhankelijkheid.
Hoewel zij eigenlijk tegenpolen zijn:
hierin voelt Schleiermacher zich wél verwant met De Spinoza. Het gaat bij beiden om de mens die ‘het Eeuwige’
zoekt. Bij beiden raakt de persoon van
de Here Jezus als Middelaar en Plaatsvervanger helemaal buiten beeld. Even
zie je hier glashelder naar voren komen:
of je nu je verstand op de troon zet of je
gevoel - het maakt weinig uit. Linksom
of rechtsom: je zoekt het heil in een
humanistisch evangelie.
Schleiermacher typeert wedergeboorte als de ervaring van de gemeenschap met Christus; Jezus verwekt in ons
een gevoel van verlossing. De Bijbel heeft
voor hem alleen innerlijke waarde, en
geen absoluut gezag. Hij moet ook niets
hebben van een belijdenisgeschrift. Hij
vindt dat de kerk moet openstaan voor
een grote verscheidenheid aan geloofservaringen. Dit past natuurlijk nog altijd
uitstekend in het oecumenisch denken
van onze tijd.

Een lief evangelie en
een aardige God
Ik kan mij niet alleen met mijn verstand stellen boven Gods Woord, maar
ook met mijn gevoelens. Dit ligt in het
bijbels humanisme van Erasmus heel
dicht bij elkaar. Erasmus heeft blijkbaar
een lange adem. Zijn gedachten werkten
niet alleen door in de visie van de
Remonstranten en in het humanistisch
christendom van de eeuwen daarna. Je
komt ze in ons postmoderne leefklimaat
nog altijd tegen. Het lijkt er zelfs op dat
zij weer aan populariteit winnen. Je bent
uiteindelijk autonoom, je hebt het zelf
in de hand: dat is de kern van de leer

Rondblik J. Veenstra

De Duitse theoloog Schleiermacher (1768-1834)

van de vrije wil. Misschien ken je wel
die rijmstrofe, waarin de Remonstranten
dat treffend aangeven:
Als de mens niet wil, staat Gods
genade stil.
Is de mens er voor, dan gaat Gods
genade door.
De mens die zijn behoud in eigen
hand heeft. Je kunt dan niets meer met
het vrome kerstlied:
’ k Lang machteloos gebonden, Gij
komt en maakt mij vrij…
Die eigen machteloosheid, die diepgewortelde onwil waar Paulus het over
heeft in Romeinen 7 - ik moet de waarheid daarvan erkennen. Dat is niet
bepaald vleiend voor mijn ego, het wekt
ook wrevel in mijn postmodern gemoed.
Maar het is wel het onvervalste Evangelie. En uiteindelijk zal dat mij meer
vrede geven dan welke humanistische
boodschap ook. Dat zeggen we Maarten
Luther graag na! Niets geeft mij meer
rust dan het weten dat God met zijn
genade niet afhankelijk is van mijn willen.
Ik las in het verslag van een preek
van een populaire voorganger: ‘God wil
een relatie met ons hebben. Dat forceert
God niet, maar Hij wacht als een gentleman tot wij ons hart voor Hem openstellen.’ God als gentleman, die wacht
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tot ik wil. Wat een aardige God moet
dat zijn.
Gelukkig, dacht ik, gelukkig is het
niet waar. Gelukkig voor koning
Manasse, dat God hem in de boeien
sloeg en in de gevangenis zette om hem
zo tot inkeer te brengen. Gelukkig voor
Paulus dat God niet afwachtte, maar
hem met geweld op de grond wierp en
hem opeiste als apostel. Gelukkig voor
ouwe Kees, die spottend naar onze
evangelisatietent kwam ‘om dat stelletje
heiligen halleluja te horen zingen’ maar door God hardhandig in z’n nek
werd gegrepen (zoals hij later zelf zei).
Gelukkig al die mensen, die volgens
Lucas gevonden zijn langs de wegen en
paden, en gedwongen zijn binnen te
komen.
Een beroemde Amerikaanse predikant, die in tv-diensten duizenden kijkers trekt, stelde zijn publiek op Goede
Vrijdag gerust: ‘Niemand is verantwoordelijk voor de barbaarse dood van Jezus.
Want het was zijn eigen wil, het was
zelfopoffering!’ Nou, dan sta je er goed
op als mens, nietwaar? Je kunt, als Pilatus, je handen in onschuld wassen!
Maar wat moet ik dan met de profeet
Jesaja, die zegt dat de Messias om mijn
overtredingen werd doorboord, om mijn
ongerechtigheden werd verbrijzeld en
mijn straf heeft gedragen? Matteüs liegt
blijkbaar, als hij zegt dat God de moordenaars van zijn Zoon een kwade dood
zal laten sterven. Niemand verantwoordelijk voor de dood van Jezus? Hoe haal
je het in je hoofd!
Dezelfde dominee liet weten dat hij
dolenthousiast was over de film ‘The
Passion of the Christ’. Hij vond de film
fenomenaal! Twee uur bloed en geweld
in extreme vorm: alsof dat de diepste
realiteit van Jezus’ lijden was. De dominee liet weten dat hij de film drie keer
wilde zien, omdat hem de eerste twee
keren allerlei details waren ontgaan.
Zou moeder Maria ook graag drie keer
Golgota meegemaakt hebben, om alle
details goed mee te krijgen? Of was het
zwaard door haar ziel die ene keer al
verscheurend genoeg? Blijkbaar kun je
hierbij het woord ‘enthousiast’ uit je keel
krijgen, als je vindt dat je er niet verantwoordelijk voor bent.
Met een lief evangelie en een aardige
God kun je mensen voor een tijd paaien
en een goed gevoel geven. Maar tegelijk
is het een wrede boodschap, omdat zij je
terugwerpt op jezelf. Wat moet je
ermee, als je oud geworden bent en je
weet dat je niet lang meer te leven hebt?
Of als de dokter tegen je zegt, dat hij
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De bekende tv-kerk: Chrystal Church

niets meer voor je kan doen?
Het Evangelie is vol liefde en wij
hebben een barmhartige God. Het is
voor honderd procent waar. Maar de
Bijbel zegt meer dan dit alleen. Onze
God is ook een verterend vuur. Het
Evangelie is niet alleen troostend, maar
ook confronterend. Het zaait een heilzame onrust in zelfvoldane levens. Wees
dankbaar dat God je zover brengt dat je
niet leven wilt en kunt zonder Hem,
ook als dat gaat langs wegen die niet
prettig aanvoelen.

Met gevoel zo breed als
in de psalmen
Een echte christen is een blije christen, heb ik vaak horen zeggen. Blijmoedigheid en christen-zijn worden dan zo’n
beetje synoniem: je wandelt in het licht
met Jezus. Dat lijkt heel bijbels. Je
dwaalt door grazige weiden en rust aan
stille wateren, want de Here is jouw
Herder. Er zijn gelovigen die met Habakuk kunnen zeggen: Ik juich in de
Here en jubel in de God van mijn heil,
zelfs al zit mij alles tegen. Geloofsblijdschap is zeker een kostbaar geschenk.
Maar het is wat anders daar het kenmerk van vroomheid van te maken.
Je schetst dan een heel eenzijdig
beeld van de relatie met God. Er zijn
ook gelovigen die anders in het leven
staan. Als je het gevoel zo’n belangrijk
kenmerk vindt van echt geloof, moet je
op z’n minst volledig zijn. Gevoelens
kennen ook hun donkere kleuren: verdriet om wat je mist, het ervaren van
afwijzing en eenzaamheid, leven in

schuldbesef en angst. Je gaat door een
dal zo donker en diep, dat zelfs de stok
en de staf van de Goede Herder geen
troost meer bieden. Je herkent je in de
klacht van Job, dat het lijkt of God je
vijand is geworden. Ook met zulke
gevoelens kun je een oprecht gelovige
zijn, een vrome in de goede zin van het
woord.
God dooft de walmende vlaspit niet
uit en Hij breekt de laatste vezels niet
van de geknakte rietstaf. Ook de tobbers
kunnen bij Hem terecht. Geestelijk vermoeide en belaste mensen krijgen juist
een speciale uitnodiging om bij Hem tot
rust te komen.
Geloofsbeleving is meer dan alleen
maar blij zijn. De psalmen zijn daarvan
sprekende voorbeelden. Lees er maar
eens een paar achter elkaar. Bijvoorbeeld
de opgewekte Psalm 146 en de diep
troosteloze Psalm 88. Een kind van God
in jubelstemming en een ander die geen
straaltje licht in zijn bestaan kan ontdekken. Je ziet wat de Heilige Geest je
daar wil zeggen: een vrome in feestkleren staat niet dichter bij God dan die in
zak en as. Het kan met een hart in rouw
zelfs beter gesteld zijn dan met een hart
vol feestvreugde, zegt de Prediker.

Geloof uit de apotheek
De echtheid van je geloof is niet af te
meten aan hoe je je voelt. En evenmin
aan hoeveel je voelt. Als dat zo zou zijn,
doe je allerlei mensen en hun omstandigheden ernstig te kort.
Allereerst dit: Gods kinderen zitten
heel verschillend in elkaar. Je hebt
gevoelsmensen, verstandsmensen en
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mensen met gouden handen. Dromers,
denkers en doeners. In een klas met kinderen heb je van elke soort wel wat. In
een kerk vol broeders en zusters net zo.
Er zijn mensen die graag over God zingen, anderen gaan op in bijbelstudie, en
weer anderen geven het liefst uiting aan
hun geloof door praktisch bezig te zijn.
Dat is ook helemaal zoals de Bijbel
daarover spreekt. Het lichaam met al
zijn verschillende leden: oog en oor,
hand en voet - het is een beeld van
Gods gemeente. Elk mens is uniek in
hoe hij is geschapen, en ook in de gaven
die de Geest hem geeft. Als de Here
Jezus het grote gebod uitlegt, hoor je
hetzelfde. Je moet God liefhebben, zegt
Hij, niet alleen met je hart, maar ook
met je verstand; ja, met de hele invulling van je leven.
We gebruiken tegenwoordig graag
het woord authentiek. Het betekent:
echt. Je bent zoals je doet en je doet
zoals je bent. Zonder franje en zonder
poespas. Ook geloof in de zin van
vroomheid is authentiek. Je kunt de
manier van geloven niet afkijken van
een ander. Geloven is verweven met je
persoonlijkheid. Je staat op je eigen,
unieke manier in relatie met God. Het
is te vergelijken met een huwelijk. Ook
hoe je in je eigen huwelijk tegenover
elkaar staat en de onderlinge relatie
beleeft, is niet af te kijken bij derden.
Een basisschool zette een advertentie
in de krant om een leerkracht te werven.
Onder de eisen waaraan deze persoon
moest voldoen, stond: ‘Je hebt een
levende relatie met de Heer, je kunt stralen!’ De maatstaf voor een levend geloof
ligt dan wel heel eenzijdig in je gezichtsuitdrukking. Er zijn ook ongelovigen
die een blijmoedigheid uitstralen waar
een christen jaloers op kan zijn. En
omgekeerd zijn er oprechte kinderen van
God die vanuit hun aard introvert zijn,
naar binnen gekeerd. Mag de oprechtheid van je geloof misschien ook afstralen van je levensstijl en je levensernst, in
plaats van je brede lach?
In je verhouding met God ben je
gewoon jezelf. Misschien ben je verstandelijker, misschien praktischer dan gelovigen om je heen. Maar niet minder
vroom. Dat mag best even de aandacht
hebben in een cultuur waarin het gevoel
zwaar de aandacht krijgt. Maar het is
ook nodig om nog een reden.
Op veel manieren kan je gevoelsleven beschadigd zijn. Vaak is de oorzaak
een traumatische ervaring in je jonge
jaren. Maar het kan ook door een
depressie, op elk moment in je leven.
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Hoe graag je ook zou willen, je kunt
niet meer bij je gevoel komen. Je wilt
God wel smeken op je knieën om meer
van Hem te houden, maar het raakt je
hart niet. Het is net of de woorden van
je gebed terug echoën van een harde,
gesloten hemel. Is je geloof dan niet
echt? Is God boos op je, omdat je geen
liefde voor Hem voelt?
Ik denk aan de dominee die diep
wegzakte in een depressie. Hij vertelde
daar zelf over in de krant. Hij voelde
lange tijd niets meer voor zijn vrouw, en
ook het geloof liet hem koud. Het was
over. De arts schreef medicijnen voor.
Antidepressiva. Tot zijn verbazing
merkte de predikant hoe zijn relatie met
zijn vrouw weer kleur kreeg. En: dat hij
door de tabletjes het geloof terug vond.
Zo zei hij dat. Met opzet. Omdat dit
natuurlijk niet kan. Geloof haal je niet
in de apotheek.
Hij wilde met zijn ervaring anderen
troosten. Natuurlijk: geloven doen we
met hoofd, hart en handen. Maar als je
gevoel het kenmerk zou zijn van echt
geloof, is het niet alleen een despoot,
maar ook een tiran. Meedogenloos.
Want emoties kunnen wisselvalliger zijn
dan het Hollandse weer.

Gods stem en Gods
Woord
Er is nog meer te zeggen over de wisselvalligheid van je eigen gemoed en de
vastheid van Gods Woord. En dan
bedoel ik: het ervaren van Gods stem in
je hart. We hebben in de kerkgeschiedenis gezien hoe er steeds weer vroomheidsbewegingen waren die ‘het innerlijke licht’ of ‘de Stem in je hart’ van
groter betekenis vonden dan het Woord
van God.
De Nederlandse Geloofsbelijdenis
weerlegt dit in heldere taal: ‘Wij geloven
dat de Heilige Schrift de wil van God
volkomen bevat en voldoende leert al
wat de mens moet geloven om behouden te worden. Daarin heeft God uitvoerig beschreven op welke wijze wij
Hem moeten dienen.’
Je schrikt soms van het gemak waarmee mensen zeggen: God zei mij dit of
dat. ‘God zei mij dat daar mijn toekomst ligt.’ Of: ‘Jezus gaf mij opdracht,
die taak op mij te nemen.’ Alsof God
buiten de Bijbel om bepaalde mensen
voortdurend persoonlijke boodschappen
doorgeeft.
Ik denk aan het jonge stel dat

enthousiast een kindertehuis begint in
een ontwikkelingsland. Ze hebben er
een geschikte opleiding voor gevolgd en
zijn ervan overtuigd dat God hen hiertoe roept. Maar al in het eerste jaar
raakt hij overwerkt; in het tweede jaar
krijgen ze een kindje met een handicap
die alleen in Nederland behandeld kan
worden.
We moeten niet te gauw roepen:
Jezus zei tegen mij… Die populaire
manier van zeggen getuigt sowieso al
van weinig besef wie God is. De Bijbel
leert je: ‘God is in de hemel en jij bent
op de aarde; laten daarom je woorden
weinige zijn.’
Er is nog een reden om niet zomaar
te roepen dat je Gods stem hebt
gehoord. Of dat je zo zeker bent, dat dit
of dat Gods wil is. Want daar is ontstellend veel misbruik van gemaakt. Toen
in de Middeleeuwen de mensen werden
opgeroepen tot de kruistochten naar het
Heilige Land, golfde de roep door
Europa: ‘God wil het!’ In Gods naam
vonden afschuwelijke wreedheden plaats
en liepen duizenden kinderen in een
kinderkruistocht een wisse dood tegemoet. ‘God vindt het goed,’ zei de diaken tegen het meisje dat hij misbruikte.
‘God zegt: wie veel heeft liefgehad, zal
veel vergeven worden.’ Pas als oude
vrouw, op haar sterfbed, kon ze vertellen hoe het haar in verwarring had
gebracht. Mensen die maar roepen: God
wil, God zegt, God vindt… Ook in kerkelijke conflicten slaan voor- en tegenstanders elkaar met Gods wil om de
oren en bidden vol overgave voor tegengestelde belangen.
Wie denkt te moeten zeggen dat iets
Gods wil is, doet er goed aan te bedenken dat God zijn wil geopenbaard heeft
in de Bijbel. Daar valt een gelovige altijd
op terug. En dan nog is hij voorzichtig
met krasse uitspraken. Want hoe gauw
lees je de Bijbel door je eigen bril. Ook
de meest oprechte christen moet biddend Gods Woord leren verstaan.

Gods wil lees je in
de Bijbel
In het Oude Testament staat een bijzonder verhaal over een profeet (ja echt,
een profeet!) die vergeet in de Bijbel te
lezen. Zoek het maar eens op: 2 Koningen 3. De profeet Elisa gaat met de
koningen Joram en Josafat mee op een
strafexpeditie tegen de koning van
Moab. Onderweg raadpleegt Elisa de
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Here, en dan krijgt hij blijkbaar een
visioen. Daarin ziet hij de Israëlitische
soldaten bezig met het dichtstoppen van
waterbronnen, het omhakken van
vruchtbomen en het verwoesten van de
vruchtbare akkers. Dit geeft hij dan aan
de koningen door als een opdracht van
de Here: zo moeten ze Moab aanpakken!
Fout van Elisa! Hij had zijn ‘openbaring’ moeten toetsen aan wat God zegt
in de Bijbel. Dan had hij gelezen in
Deuteronomium 20, dat God deze tactiek van de verschroeide aarde verbiedt.
In plaats van hiertoe aan te sporen, had
hij de beide koningen ervoor moeten
waarschuwen. Zij hadden de koning van
Moab juist vrede moeten aanbieden,
daarmee hadden ze het mensenoffer op
de muur kunnen voorkomen. God
wordt dan ook erg boos op Israël. De
beide koningen moeten zonder overwinning de strijd opgeven.
‘Lees je Bijbel, bid elke dag’ is een
aansporing tot biddend bijbellezen,
waardoor je groeit in het verstaan van
Gods wil. Laten we het maar vaak met
onze kinderen zingen.

Op de manier die
Hij wil
God kan op beslissende momenten
op een bijzondere manier aanwezig zijn
in je leven. Maar dan nog is het geen
kwestie van je gevoel alleen, met uitschakeling van je verstand.
Een nuchtere gereformeerde dominee
heeft zijn preek goed voorbereid, en met
zorg de liturgie erbij gezocht. Hij houdt
niet van broddelwerk. Maar als hij op
de preekstoel staat, overvalt hem een
dwingende gedachte. Het is of iemand
zegt: preek over Simeon! Hij probeert
het van zich af te schudden. Dat kan
toch niet, midden in de zomer en dan
over Simeon! En hij heeft zich ook niet
op die tekst kunnen bezinnen.
De gemeente kijkt er wat vreemd
van op, als de dominee vertelt dat de
dienst over een ander bijbelgedeelte zal
gaan. Maar de koster kan zich natuurlijk vergist hebben met het liturgiebord.
In de kerk zit een wat typische broeder.
Geen contact mee te krijgen. Altijd zit
hij wat voorover gebogen, met het hoofd
naar beneden. De dominee twijfelt
eraan of hij ooit door iets wordt geraakt.
Maar nu, bij het horen van het thema
‘Een licht zo groot zo schoon, gedaald
van ’s hemels troon’ - zit hij ineens
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rechtop en kijkt de dominee vol in het
gezicht. Na de dienst zingt hij vol overgave de lofzang van Simeon mee. Ook
de zondagen daarop zit hij als een ander
mens in de kerk.
God vindt de zijnen, altijd en overal
op de manier die Hij wil. Dat beseft de
dominee heel goed, maar tegelijk vergeet
hij niet hoe mensen in elkaar zitten.
Korte tijd later zit er een wat bevindelijke broeder bij hem op de studeerkamer. De dominee moet hem helpen. Hij
draagt al zo lang alleen de zorg voor zijn
gezin, en nu heeft hij een openbaring
gehad. Dominee weet wel, zuster die-endie is weduwe en nu werd hem vannacht
het schriftwoord ingegeven: ‘Over een
jaar zal Sara een zoon hebben.’
Er volgt een ernstig gesprek, over
vleselijke motieven en wat de gevolgen
kunnen zijn als je twee gezinnen samenvoegt. Toch volgt deze broeder zijn hart,
overtuigd dat hij ‘een belofte’ heeft.
Maar het huwelijk dat gesloten wordt,
blijft kinderloos. En er zijn al binnen
een jaar pastorale bezoeken nodig omdat
de harmonie vaak ver te zoeken is.
God kan natuurlijk een weg met je
gaan, waaruit je duidelijk wordt welk
plan God met je leven heeft. God kan
zeker op een bijzondere manier ingrijpen
in je bestaan. Maar ook dan moet je
eerbiedig naar Gods Woord blijven luisteren, je mag de Bijbel niet naar je hand
zetten.

De ondoorgrondelijke
menselijke geest
God geeft ons naast een ontvankelijk
gemoed ook een kritisch en analyserend
verstand. We kunnen argumenten tegen
elkaar afwegen en biddend tot een conclusie komen. We leggen dan ons besluit
ootmoedig in Gods hand en vertrouwen
Hem de uitkomst toe. Gevoel en verstand zijn geen concurrenten. Met beide
dienen we God, naar ons beste weten en
altijd in gehoorzaamheid aan zijn
Woord. Laten we erop bedacht zijn, dat
onze gevoelens en ervaringen niet minder door de zonde zijn aangetast dan
ons verstand en onze beslissingen.
Ik luisterde eens naar een programma over bijna-dood-ervaringen.
Het gaat dan over ervaringen van mensen die in een vergaande stervensfase
verkeren, en dan een beleving van onbeschrijfelijke zaligheid krijgen. Soms
komt er een kentering en keren zij weer
tot het leven terug.

Christenen hebben de hemelse ervaringen waarvan deze mensen getuigen,
wel opgevat als een openbaring van
God. En dat kan zo zijn. God kan in je
uiterste nood op een bijzondere manier
aanwezig zijn. Er kwam in Getsemané
een engel bij de Here Jezus om Hem in
zijn doodsnood bij te staan. Paulus vertelt van een ervaring van een opname in
de derde hemel, waarbij het paradijs
werd gezien en onuitsprekelijke dingen
werden gehoord.
Maar in de uitzending hoorde ik ook
volslagen ongelovige mensen vertellen
over de paradijselijke toestand waarin ze
hadden verkeerd. Hun verhalen verschilden op geen enkel punt met wat gelovigen erover vertelden. Dit staat, zacht
uitgedrukt, wel op gespannen voet met
wat de Bijbel zegt over het levenseinde
van gelovigen en ongelovigen. Wanneer
is zoiets een hallucinatie, wanneer een
openbaring van God?
Het maakt je nog voorzichtiger aan
ervaringen van de ondoorgrondelijke
menselijke geest een Goddelijke herkomst toe te dichten.

Waar je anker vastheid
vindt
Ik weet nog hoe ik in mijn jonge
jaren getwijfeld heb aan mijn geloof.
Altijd weer die vragen: is mijn geloof
wel echt? Heb ik God wel lief op een
manier zoals Hij van mij verwacht? De
ene dag dacht ik: ja! Maar de andere
dag wist ik wel zeker: het was nee. Ik
kwam er niet uit. Tot mijn oude dominee zei: ‘Jongen, je anker ligt verkeerd.
Je werpt het uit in je eigen hart, en daar
vindt het nooit vaste grond. Je anker
kan alleen vastheid vinden in de hemel,
waar je de Here Jezus hebt als hogepriester.’
Ik zal die kostbare tekst (Heb. 6:19
en 20) nooit weer vergeten. Het is uiteindelijk hetzelfde als wat Luther ontdekte en waar het in de kerkstrijd zo
vaak om ging. Rust vinden in de verzoening. Vertrouwen op Gods beloften.
Want Gods trouw en Gods genade gaan
ver uit boven wat ik kan begrijpen en
voelen.
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Huisbezoek
Huisbezoek. Een jaarlijks terugkerend fenomeen in heel veel gemeenten. Ouderlingen zijn er druk mee,
proberen in redelijke tijd de hele
wijk ‘door’ te komen. Voor veel
gemeenteleden is het de enige, of
één van de weinige echte ontmoetingen met hun ambtsdrager. En
mee daarom ligt er vaak een stukje
spanning op het huisbezoek.
Wat is eigenlijk huisbezoek? Waar
komt het vandaan? Is het terecht,
dat we anno 2004 nog altijd deze
vorm kennen, of moeten we vandaag de dag zoeken naar andere
vormen van pastoraal naar elkaar
omzien?
Zomaar wat vragen over het huisbezoek, en daarom reden genoeg
om even bij dat huisbezoek stil te
staan.
Het woord ‘huisbezoek’ komen we
in onze kerkelijke papieren (voor het
gemak neem ik de belijdenissen, de formulieren en de KO maar even samen)
maar weinig tegen.
Je zou verwachten dat het formulier
voor bevestiging van ouderlingen en
diakenen (Gereformeerd kerkboek,
p. 550) het huisbezoek zou noemen,
maar bij de taak van ouderlingen lezen
we: ‘Zij bezoeken trouw de leden van
Christus’ gemeente, om hen met het
Woord van God te vertroosten, te vermanen en te onderwijzen ….’ Dus niets
over een jaarlijks huisbezoek.
Opvallend genoeg komen we het
woord ‘huisbezoek’ wel tegen bij de diakenen: de diakenen zullen zich door
huisbezoek van de moeiten op de hoogte
stellen en de leden van de gemeente tot
hulpbetoon opwekken. Het is overigens
maar de vraag, of huisbezoek hier als
technische term gebruikt wordt, of dat
hierbij gewoon bedoeld wordt: bezoek
aan huis. Het onderwerp diaconaal
huisbezoek laat ik hier verder rusten.
De Kerkorde kent wel huisbezoek.
In art. 21 lezen we: de ouderlingen leggen zo dikwijls huisbezoek af als goed is
voor de opbouw van de gemeente, tenminste eenmaal per jaar.
En daarmee zijn we terechtgekomen
bij het vertrouwde huisbezoek, eenmaal
per jaar. Keurig omschreven in de KO,

en eerlijk gezegd denk ik dat het minimum van eenmaal per jaar bijna altijd
ook het maximum is. Hoeveel broeders
en zusters krijgen vaker dan eenmaal
per jaar huisbezoek? Als ouderling ben
je al blij als aan het eind van het seizoen, naast al het andere werk, ook de
huisbezoeken weer allemaal konden
worden afgelegd.

Huisbezoek en
avondmaal
Tenminste eenmaal per jaar (KO) en
trouw bezoeken (bevestigingsformulier).
Dat is dus het weinige dat we lezen
we over het reguliere bezoek aan huis,
waarbij ‘trouw bezoeken’ door elke
ouderling en kerkenraad verschillend zal
worden opgevat.
In de oude editie van de KO (in
1978 heeft er een herziening plaatsgevonden) lezen we over de taak van de
ouderlingen meer. Daar staat, dat ‘de
ouderlingen … bezoeking doen, naar
dat de gelegenheid des tijds en der
plaats tot stichting der gemeente, zo
voor als na het Nachtmaal, kan lijden
….’
Als je door het oude taalkleed heen
leest, dan valt op: ambtelijk bezoek,

Gemeentebreed
E.J. Oostland

zowel voor als na het avondmaal. Uitgaande van een minimum aantal van
vier keer avondmaal per jaar dus acht
bezoeken! En het Convent van Wezel
(1568) gaat nog verder: liefst elke week
zou er huisbezoek moeten plaatsvinden!
Tien jaar later bleek dat al een onmogelijkheid, en vanaf de synode van 1586
geldt de bepaling: voor en na het avondmaal.
Bezoek aan huis is dus heel lang
gekoppeld geweest aan het avondmaal.
En als je het huisbezoek met Calvijn ziet
als een concrete vorm van de oefening
van opzicht en tucht over de gemeente,
dan past dat ook goed, juist bij het
avondmaal. Hoe sta je tegenover de
Here en zijn dienst, en zijn er belemmeringen die uit de weg moeten (voorbereiding) en: wat doe je met Gods
genade, leef je daaruit (vrucht van het
avondmaal)?
Wij zijn de koppeling huisbezoekavondmaal kwijtgeraakt, en ik denk
hoofdzakelijk om praktische overwegingen. Voor de meeste ouderlingen zal het
ondoenlijk zijn om met zo’n regelmaat
de gemeenteleden te bezoeken, zeker als
je ook nog vaker dan viermaal per jaar
het avondmaal viert.
Toch zou het wel weer eens goed
zijn, om voorafgaand aan een viering de
wijk in te gaan, en met elkaar, vanuit
het formulier, te spreken over het avondmaal. Hoe ga je aan, wat is zondebesef,
wat doet Christus en hoe mag je met
Hem weer verder? Je hebt dan een
directe aanleiding (avondmaal) en een
concrete handreiking (formulier) om
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heel persoonlijk en concreet te spreken.
Misschien nog wel makkelijker dan op
het reguliere huisbezoek.

Eerste taak
Huisbezoek, al dan niet rond het
avondmaal, heeft in de gereformeerde
kerken terecht een belangrijke plaats
gekregen. Calvijn voerde het in, als vervanging van de biecht. Was er bij de
biecht de beweging van het gemeentelid
naar de predikant toe, bij het huisbezoek is dat juist andersom. Geregelde
aandacht bij de gelovigen in hun eigen,
concrete leven. Christus zoekt mensen
op in hun eigen, persoonlijke bestaan,
en daarvoor gebruikt Hij ambtsdragers.
Terecht noemt het bevestigingsformulier dat werk als eerste taak van
ouderlingen: bezoeken, om te vertroosten, te vermanen en te onderwijzen. Het
Woord van God komt naar je toe, en zo
komt Christus naar je toe. Toegesneden
en persoonlijk. Het zou m.i. dan ook
geen goede zaak zijn, als ouderlingen
alleen nog maar de taak van toeruster en
coach op de achtergrond kregen, waarbij
zij anderen aansturen in een pastorale
taak.
Helaas is de praktijk in sommige
gemeenten dat er zo weinig ouderlingen
te vinden zijn, dat er wel nagedacht
moet worden over een andere opzet van
het pastorale werk. Jaarlijks huisbezoek,
en dat is al een minimum, is dan nog te
hoog gegrepen. En die paar ouderlingen
die er dan zijn, moeten zich wel beperken, willen ook zij niet kerkelijk burnout raken.
En het gebeurt ook wel dat er zoveel
ingrijpende dingen in de kerk aan de
orde zijn, dat het gewone werk als huisbezoeken er domweg bij inschiet.
Als ik dan zeg: terug naar de basis,
naar het eigenlijke werk, dan kan dat
goedkoop klinken, heen walsend over
allerlei concrete moeiten en problemen.
Zo bedoel ik het niet. Ik denk wel dat
ouderlingen er in de eerste plaats voor
zijn om de wijk in te gaan. Huisbezoeken te doen. Daarvoor worden ze geroepen (eerste taak), en vaak hoor je ook
van henzelf: laat mij maar de wijk
ingaan.

Ook predikanten?
Geldt dit alleen voor ouderlingen?
Gaan predikanten ook mee op huisbezoek?
Volgens het formulier voor bevesti-
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ging van predikanten komen ook predikanten bij gemeenteleden thuis. Zij verkondigen daar het Woord, bezoeken
gemeenteleden en vertroosten zieken.
Predikanten doen dus ook aan huisbezoek, al heeft de KO er (gelukkig?!)
niets over vastgelegd. Er zijn kerken,
waar de predikant een deel van de
‘gewone’ huisbezoeken meemaakt,
samen met een ouderling. En daar is
iets voor te zeggen. Je komt dan als predikant niet alleen maar bij de - vergeef
me de term - moeilijke gevallen. Maar
het moet wel kunnen. Er ligt zoveel op
het bordje van predikanten, dat pastoraat er nog wel eens bij inschiet. En
zeker de ‘gewone’ bezoeken worden dan
als eerste geschrapt. Die zijn immers het
minst urgent?
Dat is natuurlijk maar zeer de vraag,
wil je tenminste over de volle breedte
voeling houden met de gemeente.
Daarom ook sprak een synode in Friesland uit, in 1652: predikanten zijn censurabel (!), die de visitaties (bezoeken)
van haar gemeente verzuimen en verlaten.
Waar ouderlingen en predikanten in
hun bezoeken meestal hun eigen programma volgen, is regelmatig overleg en
afstemming noodzakelijk. Dan houd je
elkaar op de hoogte, en kun je bezoeken
spreiden en op elkaar afstemmen. Wijkoverleg, soms met een bezoekrooster
erbij, heb ik dan ook nooit verloren tijd
gevonden.

Alleen?
Feit blijft, dat het huisbezoek iets is
van de ouderlingen. Zij doen dat in veel
gemeenten met z’n tweeën. Het heeft
dan meer een officieel karakter. De
argumenten om samen op huisbezoek te
gaan zijn bekend: je kunt elkaar helpen
(twee weten meer dan één) en je hebt er
een getuige bij, en zeker bij een officiële
rapportage is dat belangrijk. Toch zal
dat laatste alleen van belang zijn bij vermaan- en tuchtbezoeken. Dat je dan
samen komt, is belangrijk, ook ter
bescherming van elkaar, maar gelukkig
zijn verreweg de meeste huisbezoeken
andere bezoeken.
Er zijn ook argumenten te bedenken
om wél alleen op huisbezoek te gaan.
Een gesprek één op één kan makkelijker
vertrouwelijk worden. En omdat je als
ouderling alleen in je eigen wijk komt,
heb je meer tijd om vaker bij de mensen
te komen, mogelijk zelfs vaker dan één
keer per jaar huisbezoek te brengen.

Daarnaast: als predikanten hun
bezoeken alleen brengen, is er op dit
punt dan principieel verschil tussen een
predikant en een ouderling?
Ongetwijfeld is er nog veel meer te
zeggen over alleen op huisbezoek gaan,
of met z’n tweeën. Voors en tegens moet
je in elke situatie tegen elkaar afwegen
en vooral ook als kerkenraad met elkaar
bespreken.
Belangrijk is, dat je als ouderling je
eigen wijk goed leert kennen en dat je
door regelmatig te komen (officieel
huisbezoek en daarbuiten) een min of
meer vertrouwelijke band kunt opbouwen met dat gedeelte van de gemeente,
dat jou is toevertrouwd.
Tot slot nog een paar punten om
eens over na te denken of verder te praten:
• Gebruik voor het huisbezoek geen
vast thema, of, als je dat toch wilt,
gebruik dan een schriftgedeelte als
thema. Huisbezoek is niet bedoeld
om te praten over een onderwerp
(waarbij je zelf buiten schot kunt blijven), maar om door te spreken over
het persoonlijk leven met de Here.
• Probeer jongeren vanaf een jaar of
16, 17 apart te bezoeken. Als ze erbij
zijn, samen met hun ouders, is dat
prima, maar voor jongeren is persoonlijke aandacht misschien nog wel
belangrijker. En die krijgen ze, als je
ze apart benadert.
• Betrek jongere kinderen actief bij het
huisbezoek, door bijvoorbeeld het
eerste gedeelte voor hen te reserveren.
Aandacht is meer dan: waar zit je op
school en vind je het leuk?
• Bovenstaand artikel is geschreven
vanuit de bestaande ambtelijke en
gemeentelijke structuur. Wanneer
een gemeente anders gestructureerd
wordt en er bijvoorbeeld kleinere
kringen in plaats van wijken ontstaan, verschuift heel makkelijk de
plaats en de taak van de ouderlingen,
en dus ook hun bezoekwerk. Ik ben
daar onvoldoende van op de hoogte.
Ik zou wel eens willen weten hoe
ambtsdragers die te maken hebben
met een andere opzet van ambtelijk
werk, hun ambt en de invulling daarvan ervaren. Mogelijk kunnen we
daar in de toekomst via deze rubriek
nader over schrijven.
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Aandacht voor
Calvijn
Calvijn, de grote reformator van
Genève, raakt bij velen in het vergeetboek. Ik vrees dat er weinig
predikanten en gemeenteleden
zijn, die nog regelmatig zijn prachtige hoofdwerk de Institutie lezen,
waarin Calvijn theologie op zo’n
uitnemende wijze verbindt met
pastoraat. Wie de diepgang zoekt
voor prediking en geloofsleven, kan
slechts tot zijn schade aan deze
schatkamer voorbijgaan.
Dr. W. Balke, emeritus-hoogleraar
geschiedenis van de Reformatie aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam, vraagt
daarom in een bundel onder de titel
Calvijn en de Bijbel opnieuw aandacht
voor deze reformator. Balke kennen wij
reeds uit zijn voortreffelijke dissertatie
over Calvijn en de doperse Radicalen.
Ook in zijn jongste studie laat Balke
zich kennen als een geleerde die thuis is
in de geschriften van Calvijn.
De auteur laat zien hoe groot de
invloed van Calvijn is geweest voor het
verstaan van de Schrift, voor de ontwikkeling van de wetenschap, ja voor de
hele westerse beschaving. Calvijn was
uiterst erudiet, opgevoed tussen de aristocratie, als weinig anderen geschoold in
het renaissance-humanisme, vertoefde in
zijn jonge jaren in kringen van het
Franse hof en had zo toegang tot vorstelijke personen. Dit alles maakte hem tot
een man van statuur, die meer dan
Luther kon schrijven met verfijnde helderheid, grote elegantie en schitterend
taalgebruik. Hij beheerste als geen ander
alle instrumenten van het humanisme
van zijn tijd, die hij als de schatten van
Egypte meenam en dienstbaar maakte
aan wat hij zag als zijn levenswerk: het
uitleggen van de Schrift en het prediken
van het Woord.
Calvijn moet aandacht blijven houden, niet alleen omdat hij onze cultuur
zo diepgaand beïnvloed heeft, maar
vooral omdat hij behoort tot de grootste
uitleggers van de Schrift. Zijn commentaren op de bijbelboeken vormen een
indrukwekkende nalatenschap waarin

wij hem ontmoeten als een exegeet van
uitzonderlijke klasse. Balke attendeert
erop dat wij niet bij de Institutie moeten blijven staan. Calvijn bedoelde met
dit grote werk niets anders dan een hulp
bij het bijbellezen. Het wil ons naar de
Schrift leiden en toerusten om de
Schrift te verstaan. Doordat Calvijn in

Korte boekbespreking
A.N. Hendriks

zijn commentaren zo sterk de Schrift
laat spreken, blijven ze actueel en kunnen wij er nog altijd veel uit leren.

Calvijns exegese
Boeiend is wat Balke naar voren
brengt over Calvijns manier van schriftuitleg. Diens exegese wordt gekenmerkt
door twee horizonten: allereerst een kerkelijk-oecumenische. Calvijn beseft dat
hij staat in de kerk van alle eeuwen. Wij
moeten de gemeenschap van de kerk
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ook daarin onderhouden, dat wij luisteren naar hen die ons voorgingen. Wij
moeten de consensus met de vaders van
de Oude Kerk niet lichtvaardig verbreken. Tegelijk moeten wij in gesprek blijven met de broeders van onze tijd. Wij
hebben de wijsheid niet in pacht. De
tweede horizon is de ervaring. De ervaring is een uitlegkundige sleutel in die
zin, dat onze ervaringen in lijden en verdrukking de exegeet in staat stellen om
de bijbelheiligen zeer nabij te komen en
om heel precies de tekst zelf te beluisteren. Het gaat bij de tekst om ‘het tegenwoordig gebruik’. De exegese dient de
actualiteit en wil bijdragen aan het nuttig gebruik van de tekst in onze eigen
tijd.
Calvijn ziet in de nederigheid de
voornaamste eis waaraan een exegeet
moet voldoen. Zijn commentaren zijn
dan ook geen dikke geleerde boeken,
maar eenvoudige, heldere verklaringen
die gemakkelijk toegankelijk zijn.
Er is voor hem geen waarheid áchter
de waarheid. Calvijn moet niets hebben
van een ‘diepere zin’ van de Schrift. We
mogen niet verder gaan dan de woorden
van de tekst. Wel aanvaardt hij ‘figuren’
en ‘typen’ waardoor er messiaans licht
valt op bijbelheiligen en op de psalmen.
Er zijn in het Oude Testament vele
‘figuren’ van Christus als Profeet, Priester en Koning, maar Calvijn past ervoor
op het Oude Testament te vlug christologisch te duiden.
Balke zegt het zo niet, maar verrassend is toch wel hoezeer Calvijn aandacht heeft voor Gods omgang met zijn
volk onder de oude bedeling en van
daaruit lijnen weet te trekken naar ónze
verhouding met God. Soms ontkomt de
reformator niet aan ‘exemplarisme’,
maar steeds weer blijkt dat hij oog heeft
voor de heilshistorische voortgang, die
tot uitdrukking komt in het ‘te meer’
(Heb. 2:1) en het ‘hoeveel te meer’
(Heb. 9:14) die gelden in de nieuwe
bedeling.
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Het vierde gebod
Balke geeft in verschillende hoofdstukken voorbeelden van Calvijns exegese. Ik kies eruit wat de reformator zegt
over het vierde gebod, omdat over de
zondagsheiliging zoveel te doen is in
onze kerken. Te gemakkelijk heeft men
Calvijn gezet bij hen die met de Westminster Confessie de christelijke zondag
zien als een voortzetting van de Joodse
sabbat.
Voor Calvijn is de sabbat afgeschaft
als behorend tot de ‘figuren’ van het
oude verbond. Toch heeft het gebod van
de rustdag blijvende waarde: het gaat
om gééstelijke rust, het afsterven aan
onze boze werken en het zich richten op
God en zijn koninkrijk. De diepere
betekenis van dit gebod is om een
bepaalde dag te hebben om Gods
Woord te horen, het brood te breken en
Gods naam aan te roepen. Daarin ligt
voor Calvijn de blijvende betekenis: de
dienst van God, de liturgie en de geestelijke rust.
Wij vieren de zondag, niet omdat dit
vereist wordt door het vierde gebod,
maar eenvoudig omdat dit overeenkomt
met de oudchristelijke praktijk. En die
praktijk is gegrond op het feit dat de
zondag de dag van Christus’ opstanding
is. Het gaat erom dat er een dag apart
wordt gesteld om geestelijk te rusten.
Wij laten arbeid na, omdat de Here ons
net als de Joden die zegen gegeven heeft.
Maar Calvijns belangrijkste argument
is: deze inrichting van de rustdag is
nodig om verwarring en chaos te vermijden. Ieder moet naar de kerk kunnen
gaan. Een vaste rustdag bevordert de
orde in de kerken. Wij moeten rusten
van onze dagelijkse arbeid, opdat de
Here in ons kan werken.
Calvijn staat ver af van de opvatting
van de Puriteinen. Zijn zondag is
bepaald niet een puriteinse ‘sabbat’. Op
de geestelijke rust legt de reformator alle

nadruk. Dat Calvijn theoloog van de
christelijke vrijheid is, komt ook uit in
zijn opvatting van het vierde gebod.
Jammer dat Balke niet ingaat op wat
zondag 38 van de Heidelberger zegt. Ik
vind er de echo van het onderwijs van
Calvijn. Daarbij rijst de vraag: wat
bedoelt de Catechismus toch met die
niet-calvijnse toevoeging: ‘op de sabbat,
dat is op de rustdag’? Waar komt dat
‘op de sabbat’ vandaan? Het viel me op
dat deze toevoeging ontbreekt in de oorspronkelijke Duitse tekst uit 1563. We
vinden haar wel in de Emdense uitgave
van de Heidelberger uit 1563. Hoe
kwam het daartoe, en waarom? Was er
in de vluchtelingenkerk te Emden reeds
sprake van puriteinse invloed?

Afsluiting
Deze boekbespreking wil kort zijn.
Graag had ik ook nog iets doorgegeven
van wat Balke schrijft over Calvijns prediking. Juist hier zien wij de reformator
als dienaar van het Woord, die op
directe en pakkende manier de Schrift
wist te ontsluiten en zijn hoorders in
hun situatie wist te raken.
Men kan met Balke discussiëren over
de keuze van de thema’s die aan de orde
komen. Soms is het onderwerp van een
hoofdstuk wel erg specifiek en dwaalt
ook wel eens wat ver af van de hoofdweg
(bijv. het hoofdstuk over Marnix van St.
Aldegonde). Maar wie opnieuw Calvijn
wil ontmoeten, en hem wil leren kennen
als schriftgeleerde die het licht van het
Woord over het hele mensenleven in al
zijn verbanden beoogt te laten stralen,
kan bij professor Balke goed terecht.
Het boek is helder geschreven en voornaam uitgegeven.
N.a.v. W. Balke, Calvijn en de BijKok, Kampen (2003), 448 pag.
ISBN 90 435 0814 400. Prijs € 34,90.
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De Nieuwe Bijbelvertaling
Eindelijk is hij er: de Nieuwe Bijbelvertaling. Jarenlang heeft het werk
geduurd. Onder de titel Werk in
uitvoering verschenen reeds drie
deeluitgaven. 27 oktober vond
eindelijk de officiële presentatie
van de Nieuwe Bijbelvertaling plaats.
En met de nodige spanning grijpt
ieder meelevend christen ernaar.
Het gebeurt niet elke dag, dat er
een nieuwe vertaling van de Bijbel
op de markt komt. Het gebeurt niet
elke dag, dat een nieuwe vertaling
zich presenteert als de standaardvertaling voor een nieuwe eeuw.
Het gebeurt zeker niet elke dag, dat
een vertaling die met zoveel vuur
en verve wordt aangekondigd, van
tevoren al afgeserveerd wordt door
het vernietigende commentaar: ‘dit
deugt niet’ (Nico ter Linden, geciteerd via Trouw van 28 september
2004). Reden te over dus om te
proberen zicht te krijgen op de NBV.
Het gaat tenslotte om het Boek van
Vader.

Voorlopig oordeel
‘Oordeelt niet, opdat ge niet geoordeeld wordt’; of, met de NBV: ‘Oordeel
niet, opdat er niet over jullie geoordeeld
wordt.’ Het lijkt me goed dit woord uit
de Bergrede voorop te zetten in deze
bespreking. Want een waarschuwing
tegen een te snel oordeel is zeker bij de
NBV op z’n plaats. Te gauw immers
kun je je in je oordeel over een bijbelvertaling laten meeslepen door verkeerde
emoties. Want de Bijbel is ons vertrouwd. Lees je dan een andere vertaling, dan kan zomaar vervreemding
optreden: ‘Wat hebben ze er nu toch
van gemaakt?’ Maar dan reageer je meer
emotioneel dan met je verstand. Toegegeven: emoties hebben hun recht. Maar
de geesten van de profeten moeten wel
aan de profeten onderworpen blijven. Je
moet dus voorzichtig zijn met je oordeel.
Daar komt bij dat de Bijbel een enorm
Boek is. Enorm door z’n inhoud en door
zijn omvang. Met een nieuwe bijbelvertaling ben je dan ook niet zomaar klaar.

Verwacht daarom in deze bespreking
geen eindoordeel. Laten we de NBV ter
hand nemen om er kennis mee te
maken.

Taalkleed
Het zinnetje uit Matteüs 7:1 dat ik
hierboven aanhaalde, zowel in de vertaling uit 1951 als in de NBV, geeft direct
heel duidelijk aan waar het verschil zit
tussen de ons vertrouwde vertaling en
de NBV: het taalkleed is drastisch
gewijzigd. Het plechtige ‘ge’ is vervangen door ‘jullie’. De in het Nederlands
bijna zo goed als in onbruik geraakte
bevelende wijs meervoud ‘oordeelt’ is
vervangen door het vandaag normale
‘oordeel’. ‘Opdat ge niet geoordeeld
wordt’ is omgezet in ‘opdat er niet over
jullie geoordeeld wordt’. De NBV wil
immers doeltaalgericht zijn. En de taal
waarop men doelt, is het Nederlands
van vandaag. Geen plechtige bijbeltaal,
maar het Nederlands van de 21e eeuw.
Een paar voorbeelden:

Boek van de maand
J.J. Burger

Genesis 1:1-3
In het begin schiep God de hemel en
de aarde. De aarde was nog woest en
doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over
het water. God zei: ‘Er moet licht
komen,’ en er was licht. God zag dat
het licht goed was, en hij scheidde
het licht en de duisternis; het licht
noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het
werd morgen. De eerste dag.
Deuteronomium 30:19 en 20
Ik roep vandaag hemel en aarde als
getuigen op: u staat voor de keuze
tussen leven en dood, tussen zegen en
vloek. Kies voor het leven, voor uw
eigen toekomst en die van uw nakomelingen, door de HEER, uw God,
lief te hebben, hem te gehoorzamen
en hem toegedaan te blijven. Dan
zult u lang blijven wonen in het land
dat hij uw voorouders Abraham,
Isaak en Jakob onder ede beloofd
heeft.
Nehemia 13:15-17
In diezelfde tijd zag ik in Juda op
sabbat mensen druiven in wijnpersen treden en graanschoven op ezels
laden, en ook wijn, druiven, vijgen
en allerlei koopwaar naar Jeruzalem
brengen, en dat op sabbat, en ik
vermaande hen omdat zij op die dag
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levensmiddelen verkochten. De Tyriërs die er woonden voerden op sabbat
vis aan en andere koopwaar, die ze
verkochten aan de Judeeërs, en dat
in Jeruzalem! Ik maakte de vooraanstaande burgers van Juda verwijten,
en zei tegen hen: ‘Wat doet u voor
schandaligs, u ontheiligt de sabbat!’
Hosea 2:16-18
Daarom zal ik haar meelokken naar
de woestijn en dan tot haar spreken.
Daar zal ik haar wijngaarden aan haar
teruggeven, het Achordal maak ik tot
een poort van hoop. En zij zal mijn
liefde beantwoorden als in de tijd
van haar jeugd, als op de dag dat ze
wegtrok uit Egypte. Dan, op die dag
- spreekt de HEER -, zul je zeggen:
‘Jij bent mijn man,’ en daarbij is geen
wanklank meer te horen.
Matteüs 25:1-5
Dan zal het met het koninkrijk van
de hemel zijn als met tien meisjes
die hun olielampen hadden gepakt
en erop uittrokken, de bruidegom
tegemoet. Vijf van hen waren dwaas,
de andere vijf waren wijs. De dwaze
meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze
meisjes hadden behalve hun lampen
ook olie in kruiken bij zich. Omdat
de bruidegom op zich liet wachten,
werden ze allemaal slaperig en dommelden in.
Romeinen 2:1-3
Natuurlijk, u veroordeelt dit alles.
Maar u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over
anderen velt, velt u ook over uzelf,
want de dingen die u veroordeelt
doet u zelf ook. Wij weten dat God
hen die dergelijke dingen doen terecht veroordeelt. Of denkt u soms
dat u, die zelf doet wat u in anderen
veroordeelt, de straf van God kunt
ontlopen?
Openbaring 22:18-21
Ik verklaar tegenover eenieder die
de profetie van dit boek hoort: als
iemand er iets aan toevoegt, zal God
hem de plagen toevoegen die in dit
boek beschreven zijn; en als iemand
iets afneemt van wat in het boek van
deze profetie staat, zal God hem zijn
deel afnemen van de levensboom en
van de heilige stad, zoals die in dit
boek beschreven zijn.
Hij die van deze dingen getuigt, zegt:
‘Ja, ik kom spoedig!’ Amen. Kom,
Heer Jezus!
De genade van onze Heer Jezus zij
met u allen.
Zeven willekeurige voorbeelden.
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Maar ze maken duidelijk hoe het taalkleed veranderd is ten opzichte van de
vertaling-1951. Hoe het vaak verbeterd
is! Leg alleen al de aangehaalde passage
uit Nehemia naast de tekst uit de ons
bekende vertaling. Hoewel je je tegelijk
afvraagt waarom in Deuteronomium
30:20 dat ouderwetse ‘onder ede’ staat
en niet gewoon ‘met een eed’. En
waarom in Openbaring 22:21 gekozen
is voor de aanvoegende wijs ‘zij’. Was de
traditie hier de vertalers toch te sterk?

Poëzie
Aparte aandacht verdient de vertaling van poëtische teksten. Hier is veel
te genieten! Weer een paar voorbeelden.
Job 11:1 en 2
‘Vraagt die woordenstroom niet om
een tegenstem?
Zo’n zwetser krijgt toch niet zomaar
gelijk?
Denk je dat jouw dwaasheid ons tot
zwijgen brengt?
Dat je spot door niemand aan de
kaak wordt gesteld?
Psalm 34:2 en 3
De HEER wil ik prijzen, elke uur van
de dag,
mijn mond is altijd vol van zijn lof.
Laat mijn leven een loflied zijn voor
de HEER,
de nederigen zullen het met vreugde
horen.
Psalm 149:7-9
De volken laten boeten
de naties bestraffen,
hun koningen in boeien slaan,
hun leiders met ketenen binden,
het geschreven vonnis aan hen voltrekken:

dat is de glorie voor al zijn getrouwen.
Halleluja!
Spreuken 20:10
Twee gewichten om te wegen, twee
maten om te meten,
beide zijn de HEER een gruwel.
Klaagliederen 2:11
Mijn ogen zijn door tranen verteerd.
mijn ingewanden staan in brand,
mijn maag keert zich om - vanwege
de wonden van mijn volk,
omdat kind en zuigeling versmachten
op de pleinen van de stad.
Lucas 1:46-49
Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn hart juicht om God, mijn
redder:
hij heeft oog gehad voor mij, zijn
minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan
gelukkig prijzen,
ja, grote dingen heeft de Machtige
voor mij gedaan,
heilig is zijn naam.
Vertalen van gedichten is het moeilijkste vertaalwerk dat bestaat! Maar op
vaak heel knappe manier is de NBV
erin geslaagd de bijbelse poëzie in het
Nederlands klank te geven. Met soms
verrassende momenten. Zoals Psalm
23:6. De bekende woorden: ‘Ik zal in
het huis van de HERE verblijven tot in
lengte van dagen.’ De NBV leest: ‘Ik
keer terug in het huis van de HEER, tot
in lengte van dagen.’ En je pakt je
Hebreeuwse bijbel. Het staat er inderdaad! Bijna alle vertalingen wijzigen hier
de Hebreeuwse tekst. Maar er staat
‘terugkeren’. De hele psalm krijgt aan
het eind ineens een andere spits. Blij
met zoveel moois vergeef je het de NBV
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dan maar dat in Psalm 1:1 de poëtische
climax die in de woorden zit, is verdwenen: ‘Zalig de man, die niet wandelt in
de raad van de goddelozen; die niet
staat op de weg der zondaars, noch zit
in de kring der spotters.’ Wandelen,
staan, zitten. Ermee oplopen; erbij blijven staan, erbij gaan zitten: het gaat van
kwaad tot erger. De NBV vertaalt:
‘Gelukkig de mens die niet meegaat met
wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan
tafel zit.’ De climactische opbouw is
weg! Waarom nu niet: die op de weg
van zondaars niet blijft staan?

Bekende teksten
Nieuwsgierig ben je natuurlijk naar
de NBV-vertaling van bekende teksten
uit de Schrift zoals de Tien Geboden,
het Onze Vader, de Aäronitische zegen,
de zegen uit 2 Korintiërs 13:13. Een traditionele vertaalstrategie zal ervoor kiezen bij déze teksten weinig of niets te
veranderen. Een vertaling met moed zal
ook bij deze passages kiezen voor vernieuwing. Waarbij de vraag natuurlijk is
of dat dan ook op een goede manier
lukt. Op dat punt heb ik wel mijn vragen. Neem de zegen uit 2 Korintiërs 13.
De NBV leest daar: ‘De genade van de
Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de eenheid met de heilige Geest zij
met u allen.’ Is dit nu een goede weergave? Want afgezien van het ook hier
weer opduikende woordje ‘zij’, klopt het
slot? Paulus heeft het hier over de koinonia, de gemeenschap van de Geest. Nu
heeft die gemeenschap ongetwijfeld óók
te maken met eenheid. Maar m.i. toch
met veel méér dan eenheid. Waarom het
woord ‘gemeenschap’ dan niet gewoon
handhaven? En dan niet alleen de
gemeenschap met de Geest, maar van de
Geest. Inclusief de gemeenschap die wij
als gelovigen samen met elkaar door de
Geest krijgen. Ik besef dat je juist een
nieuwe vertaling van een bekende tekst
als 2 Korintiërs 13:13 nauwelijks onbevangen kunt lezen. Maar mijn eerste
conclusie is toch wel, dat de weergave
‘eenheid met de Geest’ verengend is ten
opzichte van wat er staat: ‘gemeenschap
van de Geest.’
Kijken we naar het Onze Vader, dan
valt op dat de zgn. lofverheffing ‘want
van u is het koninkrijk en de kracht en
de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen’
niet meer in de eigenlijke tekst staat,
maar onder aan de pagina als voetnoot:
‘Want aan u behoort het koningschap,
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de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.’ Met deze keuze volgt de
NBV een groot aantal handschriften
van Matteüs. De vertaling-1951 had
deze woorden dan ook al tussen vierkante haken staan. De woorden nu weglaten is dan ook te verdedigen, al zal het
wel even tijd kosten om het gemiddelde
gemeentelid uit te leggen hoe het hier
met de handschriften van het Nieuwe
Testament zit. Verder valt bij het Onze
Vader in de NBV op, dat hier de aanvoegende wijs (‘uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome’) gelukkig is
weggevallen. De NBV zegt: ‘laat uw
naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen.’ Maar ik snap niet waarom
dan volgt: ‘en uw wil gedaan worden.’
Waarom dat woordje ‘en’? Zo staat het
niet in het Grieks. Ik zeg dit te meer
omdat het woordje ‘en’ verderop wel
staat: ‘en vergeef ons onze schulden.’
Maar bij de vertaling van de vijfde bede
laat de NBV het woord ‘en’ nu net weg.
Een kleinigheid? Misschien. Maar je
mag aannemen dat met name naar een
tekst als van het Onze Vader grondig is
gekeken. Waarom dan toch deze wijzigingen?
In de zesde bede wordt niet gekozen
voor de persoonlijke vertaling: ‘verlos
ons van de Boze’ oftewel de Satan, maar
voor de onpersoonlijke lezing: ‘maar red
ons uit de greep van het kwaad.’ Dat is
mogelijk. Maar gezien de kerkelijke traditie had ik hier wel een noot terecht
gevonden, waarin duidelijk zou worden
dat ook de persoonlijke vertaling: ‘red
ons uit de greep van de Boze’ op z’n
plaats is.
De ruimte ontbreekt om uitvoerig in
te gaan op de teksten van de Tien
Geboden en van de zegen uit Numeri 6.
Maar wel dit. Kun je in het tweede
gebod zeggen: ‘Voor de schuld van de
ouders laat ik de kinderen boeten’? Is
dat hetzelfde als: ‘die de ongerechtigheid
van de vaderen bezoek aan de kinderen’?
En is in Numeri 6:26 ‘de HERE verheffe zijn aangezicht over u’ gelijk aan
‘moge de HEER u zijn gelaat toewenden’? In ‘verheffen’ zit toch niet alleen
het toekeren, maar - veel sterker - ook
het hemelse, van boven beschermend
over ons komen van het liefdevolle oog
van God?
Ik besef dat het hier, in het geheel
van de totale bijbelvertaling, om ondergeschikte punten gaat. Je kunt een bijbelvertaling niet afkeuren om één zin in
de Decaloog of om een minder juiste
weergave van de zegen van Aäron. Maar
juist bij deze teksten gaat het wel om

precisie. Zou het daarom niet aan te
bevelen zijn dat de kerken, wanneer de
NBV eventueel geaccepteerd wordt en
tegelijk bovengenoemde kritiek standhoudt, voor liturgisch gebruik voor deze
teksten alternatieven op tafel zouden
leggen?

Kritiek
‘Oordeel niet, opdat je niet geoordeeld wordt.’ Ik begon deze bespreking
met een oproep om voorzichtig te zijn in
het beoordelen van de NBV. Spring er
niet te snel op. Gooi niet met het badwater het kind weg. Toch heb ik wel
degelijk ook kritiek. Ik noem een aantal
punten.
• Soms worden dingen wegvertaald.
Neem Genesis 4:23, het lied van
Lamech. De NBV vertaalt: ‘Ada en
Silla, hoor wat ik zeg! Vrouwen van
Lamech, luister naar mij! Wie mij verwondt, die sla ik dood, zelfs wie mij
maar een striem toebrengt.’ Maar in het
Hebreeuws is sprake van een man en
een kind: ‘een man, die mij verwondt,
sla ik dood; zelfs een kind als het mij
maar een striem toebrengt.’ Met name
door het noemen van dat kind wordt
het lied van Lamech heftig en wreed.
Maar in de vertaling is het weg! Doodjammer! Of neem Genesis 10:9. Nimrod. Hij was (vertaling-1951) ‘een geweldig jager voor het aangezicht des
HEREN’. De NBV leest: ‘Hij was een
geweldig jager, door niemand overtroffen.’ Waarom? Het fijne punt is weggeretoucheerd. Hierboven haalde ik Hosea
2:18 aan: ‘Dan, op die dag - spreekt de
HEER -, zul je zeggen: “Jij bent mijn
man,” en daarbij is geen wanklank meer
te horen.’ Maar in het Hebreeuws staat:
‘je zult zeggen: “Jij bent mijn man,” en
je zult niet meer zeggen: “Mijn Baäl.”’
Het is in de NBV verdwenen. Of lees
Amos 4:1. Dat felle woord: ‘Hoort dit
woord, koeien van Basan op de berg
Samaria.’ De NBV maakt ervan: Vrouwen, luister naar deze woorden! Jullie
zijn als vette koeien die de berg van
Samaria kaalgrazen.’ Dat is echt een
vertaling waar het rode potlood bij
moet. De metaforische kracht is helemaal verdwenen. Het zijn maar een paar
voorbeelden. Maar ze zouden met veel
meer zijn aan te vullen. Want bij alle
leesgenot in de NBV heb je ook
momenten van vervreemding: ‘Waarom
vertalen ze het nou zo?’
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• Het valt op dat in de evangeliën de
naam ‘Christus’ wordt vervangen door
de naam ‘Messias’. Die keus wordt verantwoord in een noot bij Matteüs 2:4:
‘Bij het vertalen ... is gekozen voor ‘de
messias’ omdat hierin het duidelijkst
naar voren komt dat de titel geworteld is
in de Joodse verwachtingen van een persoon die van God de volmacht heeft
ontvangen om een centrale rol te spelen
in de eindtijd.’ Dat mag waar zijn, maar
dat wisten Matteüs, Marcus, Lucas en
Johannes ook wel. Toch kozen zij voor
de naam Christus. Door dit nu in ‘Messias’ te veranderen, corrigeer je dus
eigenlijk de vier evangelisten. Maar dat
is een aanpassing van de tekst aan jouw
ideeën.
• De meeste aarzeling heb ik bij de
NBV-vertaling van de brieven van Paulus. Toegegeven: Paulus is niet makkelijk, ook niet om te vertalen. Maar neem
nu Romeinen. Misschien ligt het aan
mij. Misschien moet ik Romeinen in de
NBV gewoon nog eens vijf- of zesmaal
doorlezen. Maar tot nu toe klikt het
niet. Een paar voorbeelden. Romeinen
1:16-18. Een zin met logica. Met vier
keer het woordje ‘want’. Paulus wil naar
Rome. Want hij schaamt zich niet voor
het Evangelie, want het is de moeite
waard: het is een kracht van God tot
redding. Want de gerechtigheid van
God wordt erin geopenbaard. En dat is
nodig ook, want de toorn van God
openbaart zich. Maar de NBV leest
maar één keer ‘want’. En voor de rest
hangen de zinnen als los zand aan
elkaar: ‘De rechtvaardige zal leven door
geloof.’ En ‘vanuit de hemel openbaart
Gods toorn zich ...’ Of Romeinen 3:21.
De mens is met z’n zonde vastgelopen.
Dat is Romeinen 2 en 3. Maar dan
volgt: ‘Nu echter is er buiten de wet om
gerechtigheid geopenbaard.’ Nu! Het
staat met klem voorop! Maar de NBV
vertaalt: ‘Gods gerechtigheid, waarvan
de Wet en de Profeten al getuigen,
wordt nu ook buiten de wet zichtbaar.’
De kracht is uit de zin weggesijpeld.
Het markante ‘Nu’ is geworden tot een
‘nu ook’ in de zijlijn. Waarbij je met de
vraag blijft zitten: als er nu ook buiten
de wet gerechtigheid is, is die er dan
tegelijk nog door de wet? Zijn er dan
toch twee wegen tot het heil?
Romeinen 5:18 en 19. ‘Zoals het
door één zonde voor alle mensen tot
veroordeling is gekomen, zo komt het
door één daad van gehoorzaamheid
voor alle mensen tot rechtvaardigheid.’
Dat lijkt algemene verzoening.
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Maar dan volgt: ‘Want zoals door de
ongehoorzaamheid van één mens zeer
velen zondaren geworden zijn, zo zullen
door de gehoorzaamheid van één zeer
velen rechtvaardigen worden.’ De tweede
keer niet: ‘allen’, maar ‘zeer velen’. Maar
de NBV leest ook in vers 19: ‘allen’. En
dus is de nuance verdwenen. Paulus
wisselt af: allen, zeer velen. De NBV zegt
in beide gevallen: allen.
Romeinen 10:17. ‘Zo is dan het
geloof uit het horen en het horen door
het woord van Christus.’ Een slagzin,
zeker in het Grieks. Maar de NBV
vertaalt: ‘Dus door te luisteren komt
men tot geloof, en wat men hoort is de
verkondiging van Christus.’ De kracht is
uit de zin wegvertaald. En dat terwijl de
NBV bijvoorbeeld in het boek Spreuken
spreekwoorden en slagzinnen zo puntig
en sterk kan vertalen!
Er zou meer te zeggen zijn.
Bijvoorbeeld over de vertaling van het
Griekse woord sarx, vlees. Voorzover ik
heb kunnen nagaan, wordt dat (lastige!)
woord in de NBV altijd omschreven, en
nooit als ‘vlees’ weergegeven. Dat is een
keuze. Maar ik heb wel m’n twijfels of de
gekozen weergave altijd goed is. Neem
Romeinen 13:14: ‘doe de begeerten van
het vlees niet.’ De NBV: ‘geef niet toe
aan uw eigen wil.’ Is dat nu wat Paulus
bedoelt? En zulke vragen heb ik bij de
vertaling van sarx regelmatig. Het gaat te
ver dit uitvoerig te documenteren. Maar
de vraag is wel: heeft de NBV bij het
woord sarx het fijne punt nu geraakt of
niet?

Een voorlopige
conclusie
De NBV ligt in de winkel. Ik heb
nog geen eindconclusie. Soms geef ik de
NBV een negen. Soms een tien. Soms
een zes-min. Soms een onvoldoende. Is
daar al een gemiddeld cijfer uit te destilleren? Nee! Werkelijk zicht krijgen op de
NBV vraagt maanden, zo niet jaren.
Maar in alle voorlopigheid wel dit: Ik
zeg op dit moment geen ‘Nee’ tegen de
NBV. Ik maak dan ook geen sjibbolet
van het gebruik van het woord HEER,
in plaats van HERE. Ik lig ook niet
wakker van het gebruik van het woord
‘jullie’ in plaats van ‘u’ (hoewel het
getutoyeer in de NBV soms een beetje
veel van het goede is). Ik zit ook niet
met het wegvallen van de eerbiedigheidshoofdletter, d.w.z. dat een persoonlijk voornaamwoord dat op onze Here

slaat, niet meer met een grote, maar met
een kleine letter wordt geschreven. Voor
sommigen valt de NBV om deze reden
bij voorbaat al af. Daar ga ik bepaald
niet in mee.
Tegelijk zeg ik, wanneer de NBV
met veel media-aandacht gelanceerd
wordt: wees maar een beetje nuchter. De
NBV is gewoon een bijbelvertaling.
Omhels hem niet te snel als de vertaling
van de eeuw. Onze eeuw is nog maar
gekomen tot 2004. Het is nog 96 jaar te
vroeg om de vertaling van de eeuw nu al
aan te wijzen. Laat daarom de kernvraag
zijn: komen we door deze vertaling
dichter bij het Evangelie? Om die vraag
te beantwoorden zullen we de NBV
moeten lezen. Het liefst met andere vertalingen ernaast. Dan wordt het spannend. Je komt dan weer aan echte bijbelstudie toe: ‘Hé, waarom staat daar
dat woord?’
En wat betreft een eventueel officieel
gebruik van de NBV binnen de Gereformeerde Kerken: ik hoop dat onze deputaten bijbelvertaling en onze komende
synode hier een doortastend en tegelijk
een voorzichtig beleid zullen voeren.
Laat de vertaling-1951 z’n plek voorlopig
in de kerken houden. Laat de NBV nog
niet direct officieel aanvaard worden,
maar laat de NBV wel breed getoetst
worden. Inclusief met name de brieven
van Paulus!! Laat dat toetsen ook maar
binnen de eredienst gebeuren. Misschien moeten we er in de kerk op termijn zelfs wel toe komen, dat we meerdere bijbelvertalingen naast elkaar in de
eredienst gebruiken. Zoals in sommige
van onze zusterkerken in het buitenland.
Het bevordert de mondigheid en het
inzicht in de Schrift.
Ik begon deze bespreking met een
woord uit de Bergrede: ‘Oordeel niet,
opdat er niet over jullie geoordeeld
wordt.’ Dat betekent voor mij op dit
moment: wees eerlijk voorzichtig met de
NBV. Serveer hem niet te snel af;
omhels hem evenmin te rap. Lees hem
gewoon. En vorm uw/jouw oordeel. Met
daarbij om af te ronden ook een ander
bijbelwoord voor ogen: ‘Oordeel niet
naar het aanzien, maar oordeel met een
rechtvaardig oordeel’ (Joh. 7:24). Of, in
de NBV-vertaling: ‘Ga in uw oordeel
niet op de schijn af, maar laat uw oordeel rechtvaardig zijn.’
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Verzet begint niet met grote woorden
Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden
zoals storm met een zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in z’n kop krijgt
zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud
zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die de sigaret aansteekt
zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem
jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet
en dan die vraag aan een ander stellen
Remco Campert
Uit: Alle bundels gedichten 1976

Je bent bezorgd over bepaalde ontwikkelingen.
Wat doe je dan?
Dit vers geeft een richtlijn.
Eerst bij jezelf te rade gaan.
Daarna de ander de vraag stellen die je dwars zit.
En dan hopen op een goed gesprek,
waarbij geluisterd wordt naar elkaar.
Een wijs gedicht.
Voor vandaag.

Gedicht G. Slings
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Welk protestantisme heeft de
toekomst?
Het hele jaar zingt de discussie al
door rond de prikkelende voorspelling
dat het protestantisme zijn tijd heeft
gehad. De toekomst is aan het evangelicalisme. Deze stellingen zijn geponeerd
door de bekende Engelse theoloog A.
McGrath. Al eerder is daarvoor in deze
rubriek aandacht gevraagd (in het meinummer). In de maand oktober verscheen als bijdrage aan de discussie een
lustrumbundel van het Rotterdamse
CFSR-dispuut Ichtus. Enkele bijdragen
eruit zijn vooraf gepubliceerd in het
R eformatorisch Dagblad. In het nummer van 5 oktober verscheen de onderstaande bijdrage van prof. dr. J.W.
Maris. Hij blijkt niet zo onder de
indruk van de stellingen van McGrath.
Hij legt ook helder uit waarom. Aan het
eind komt hij ook nog even te spreken
over hoe hij aankijkt tegen de toekomst
van zijn eigen kerkgenootschap, de
CGK. Dat zal de kop van het artikel
hebben opgeleverd in het RD: ‘Naam
CGK over veertig jaar verdwenen.’ Zie
voor wat meer inhoudelijk commentaar
de Kroniek in dit nummer. Maris
schrijft:
Profeteren over de toekomst van (de) kerken in Nederland gaat feitelijk ons boekje
te buiten. De verleiding is groot iets te
zeggen over wat je hoopt, of over wat normatief, bezien vanuit het wezen van de
kerk, een goede ontwikkeling zou zijn. Ik
heb echter goed begrepen dat de vraag in
het thema ‘Het einde van het protestantisme?’ allereerst bedoelt een reëel portret
te tekenen van wat we, op basis van wat
zich nu aftekent, kunnen zien aankomen.
De gevraagde toekomstschets is feitelijk een
extrapolatie op basis van wat in de kerk
van nu al of niet houdbaar lijkt te zijn.
Voorzichtig
Wat zich aftekent, is dat factoren zoals
vasthouden aan dogma en confessie en aan
constante ethische normen, aan betekenis
verliezen. Tegelijk wordt aan religieuze
‘emoties’, menselijke ontplooiing en warme
onderlinge relaties een zekere zelfstandige

vraag naar de kerkelijke identiteit vraagt
daarom afzonderlijke attentie.
Kerkelijke identiteit I
Een sociologische of psychologische benadering van het eigene van de kerk gaat aan
haar echte identiteit voorbij. De kerk moet
benaderd worden vanuit de relatie met de
drie-enige God. Zij is volk van God,
lichaam van Christus, tempel van de Heilige Geest. Elk van die aanduidingen is
alleen in het geloof te benaderen, met een
houvast dat niet ‘van beneden’ te verklaren is.
Alister McGrath

betekenis toegekend. Zulke facetten liggen
beter in de markt. Daarmee zijn wel twee
problemen opgeroepen: een historisch probleem en een kerkelijk identiteitsprobleem.
In het licht van de geschiedenis is de vraag
te stellen: Is de ontwikkeling, en ook de
groei van de kerk, niet dikwijls onberekenbaar geweest? Als in Handelingen de
groei van de gemeente wordt aangegeven,
lezen we dat het Woord wies. Mensen
kwamen tot geloof doordat Gods Geest
harten daarvoor opende. Zelfs verdrukking stopte die groei niet. Men constateerde dat het bloed der martelaren als een
zaad was. In de Reformatie van de zestiende eeuw, en bijvoorbeeld ook in de
afgescheiden kerken in de negentiende
eeuw, kon men heel wat menselijke zwakheden aanwijzen. Als men wat zich aftekende wilde doorvertalen naar de toekomst, zou een voorspelling van het spoedig einde van deze geloofsweg goed verdedigbaar zijn geweest. Er wás evenwel een
opmerkelijke groei. Deze overwegingen
maken mij voorzichtig met profeteren.
Tegelijk is er in dat licht de mogelijkheid
ook niet-sociologische factoren - en dan
heb ik het over de meest wezenlijke dingen
van de kerk - in rekening te brengen. De

Persrevue P.L.Storm

Wanneer Christus het Hoofd van de kerk
is, moet voor de herkenning van de kerkelijke identiteit de aandacht op Hem worden gericht. Het gaat daarbij net als bij
een foto op een paspoort: het plaatje van
het hoofd - al is het in lengte maar eenvijfde van de hele persoon - is voldoende
om het eigenlijke in beeld te krijgen.
Andere lichaamsdelen blijven geheel buiten beschouwing, afgedacht van de totale
lengte. Daarom ligt ook de historische continuïteit van de kerk vast in wat gelovig
van Hem, en van de Vader en van de
Geest, te zeggen is. Over de kerk is
daarom naar haar wezen primair alleen
in het geloof te spreken. Natuurlijk is de
kerk ook een zichtbare en onderzoekbare
realiteit, maar toch gaat een sociologische
benadering, evenals trouwens een economische of bedrijfsmatige of bestuurskundige benadering, aan het eigene van de
kerk voorbij. Zeker kunnen daar zinnige
dingen uitkomen, en kunnen daardoor
factoren bespreekbaar worden gemaakt die
ten dienste van de kerk kunnen komen,
maar voor een voorspelling inzake de toekomst van de kerk kunnen daar slechts
deelwijsheden aan worden ontleend.
Als Christus, de Koning der koningen en
de Heer der heren, de Koning is van de
kerk, en Hij heeft beloofd dat de poorten
der hel de gemeente niet zullen overweldigen, dan ligt in Zijn belofte, en in het
gelovig vasthouden daaraan, voor de kerk
een groter perspectief dan in het meten
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van het ‘succes’ dat de kerk in deze wereld
heeft.
Kerkelijke identiteit II
Ik heb geen enkele behoefte aan dit principiële fundament van de kerk en haar toekomst iets af te doen. Toch is er ook nog
een andere kant. De kerk bestaat immers
niet alleen op die principiële manier,
wetend van een burgerschap dat in de
hemel is (Fil. 3:20). De kerk bestaat ook
op die andere manier: de wijze waarop zij
ook deel uitmaakt van de samenleving in
een land en in een dorp of stad. In de
gemeente van het Nieuwe Testament was
het een factor van betekenis dat de gelovigen in de gunst stonden bij het gehele volk
(Hand. 2:47). De Heere Jezus heeft in het
hogepriesterlijk gebed voor de zijnen gebeden en daarbij niet gevraagd of Zijn
Vader hen zou wegnemen uit de wereld,
maar of Hij hen zou bewaren voor de
boze (Joh. 17:16). Zij het met de terughouding van het elders thuis zijn, de gelovigen zijn toch in deze wereld. Dat impliceert dat in de kerk ook een aantal factoren te herkennen is dat door mensen
wordt bepaald. Daar is niets mis mee,
maar deze dingen spelen wel een rol.
Een paar voorbeelden: De manier waarop
de kerkelijke organisatie vorm heeft gekregen, heeft in kerken van gereformeerd
belijden een heel eigen stempel ontvangen.
Natuurlijk vanuit de oriëntatie op het
Woord, maar Calvijns wijsheid heeft daar
wel een rol in gespeeld toen de persoon van
de ouderling de plek kreeg die in de gereformeerde wereld toch iets unieks betekent.
Een ander voorbeeld: De aankleding van
onze erediensten draagt een bepaald cultureel stempel, uitkomend in de wijze van
zingen, in de nogal beheersende rol van de
predikant, et cetera. Daar zijn discussies
over denkbaar met andere tradities binnen en buiten de gereformeerde of presbyteriaanse sfeer. Ook daar is niets mis mee,
zolang de onderliggende motivatie steeds
de gerichtheid op Christus en het Woord
is, door de Geest. Maar dat daar op een
verschillende manier door buitenstaanders
tegenaan wordt gekeken, is duidelijk. Een
kerk die qua taalgebruik en aankleding de
cultuur van een eeuw geleden vertegenwoordigt, communiceert moeilijker met de
wereld dan een kerk die eropuit is de taal
van het dagelijkse leven van nu te spreken.
Zulke factoren leveren óók een identiteitsplaatje op. Hoe dan ook ingevuld, we
staan niet los van de cultuur, zelfs niet in
het huldigen van standpunten over de
politieke issues van de dag. Een kerk kan
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een kerk van de rijken en de middenklasse
zijn, of een kerk van kleine luiden. Een
herkenbare politieke voorkeur kan aangeven hoe de kerk een identiteit heeft en
keuzes maakt binnen de aardse verhoudingen, welke die dan ook zijn. De gereformeerde kerkorde heeft vanouds een
regel (artikel 86) die zegt dat buitenlandse
kerken die andere gebruiken hebben dan
wij, in middelmatige dingen niet veroordeeld mogen worden. Een wijze regel uit
1586, die meer dan vier eeuwen later ook
heel goed op binnenlandse kerken kan
worden toegepast. Toch kunnen die middelmatige zaken wel eens tamelijk
gezichtsbepalend zijn. Ze kunnen zelfs de
vraag doen opkomen of in dergelijke dingen niet een blokkade naar het merendeel
van het volk wordt gekoesterd. Het willen
leven bij een taalgebruik dat zelfs door de
eigen jeugd van een bepaalde kerk niet
geheel begrepen wordt, kan onmogelijk tot
de wezenlijke dingen van het geloof gerekend worden. Het is ‘middelmatig’. Maar
het kan wel negatieve invloed hebben op
de ‘ houdbaarheid’ van een kerkgemeenschap.
Tussenbalans
Er zit in het bovenstaande een schijnbare
tegenstrijdigheid waar ik niet aan kan en
wil ontkomen. Daar komen dan ook verschillende conclusies uit. Op grond van het
wezen van de kerk belijd ik van harte dat
de kerk niet van mensen afhankelijk is.
Waar oprecht geloof is in het volbrachte
werk van Christus, daar is ook toekomst
voor het getuigenis van dat geloof. Kijkend
naar verschillende, binnen bijbelse kaders
legitieme, manieren waarop mensen de
kerk vormgeven, is te zien dat de aanpassing aan eigentijdse vormen makkelijker
bruggen slaat naar mensen buiten de kerk,
en dus makkelijker tot kerkelijke groei
leidt.
Maar het is wel wonderlijk dat het zich
toeleggen op aantrekkelijke vormen en
toonzetting wel eens tot kortstondige bloei
leidt, die al te spoedig voorbij is. Net zo
wonderlijk is het om te zien dat ‘conservatieve’ kerken een vitaliteit kunnen bezitten
en een toewijding van veel jongeren daarbij laten zien, zodat blijkt dat toch heel
goed begrepen wordt waar het echt om
gaat. De discussie zoals Alister McGrath
die heeft aangezwengeld zal erbij gebaat
zijn het onderscheid tussen de beide identiteitskaders zoals ik die schetste, in het
oog te houden. Ik vrees dat de voorspelling
van een groter succes voor een meer evangelische en charismatische vorm van christendom berust op de miskenning van dit

onderscheid. De aantrekkelijkheid van
evangelisch vuurwerk is evident. Maar
dan heeft men wel een hoogst principiële
zaak - die alles te maken heeft met de
wezenlijke identiteit - gemeten aan de
effecten die slechts door zaken van de
menselijke kant kunnen worden bewerkt,
dus op grond van de secundaire identiteit.
Heel scherp gesteld: het Hoofd zou wel
eens kunnen worden vergeten als met
enthousiasme wordt beschreven hoe de
aankleding van het lichaam bewondering
wekt.
Daarom ben ik ook niet zo onder de
indruk van deze voorspellingen. Dat ik
daarmee onze menselijke verantwoordelijkheid voor het maatschappelijk en cultureel functioneren van de kerk niet wegwuif, mag duidelijk zijn. Maar laat het
vanuit het Hoofd gebeuren!
CGK
Als ik dan toch probeer iets te zeggen over
de toekomst van de Christelijke Gereformeerde Kerken, waartoe ik behoor, dan is
de basis daarvan ook de verrekening van
het bovengenoemde dubbele identiteitsspoor.
Ik ben bezorgd als ik soms een atmosfeer
van ‘alles moet kunnen in de kerk’ tegenkom. Dan vrees ik wel eens dat oppervlakkige liedjes en oppervlakkige praatjes
waarin de kern van het Evangelie, het
borgwerk van de Heere Jezus Christus,
ontbreken, de weg banen naar een kortstondig enthousiasme dat geen toekomst
heeft. Ik ben ook bezorgd als ik soms zo’n
liefde voor de uiterlijkheden van vroeger die bijna als een wet worden gehanteerd ontmoet en die een complete groepscode in
mode en gedrag oproept, dat het evenzeer
een rem lijkt te zijn op werkelijk leven in
de ruimte van Gods welbehagen in het
wonderlijke Evangelie van het kruis.
Ik ben diep verheugd als ik in een kerk
van het ‘makkelijke’ type mensen ontmoet,
in kerkenraden en gemeenten, bij wie de
bijbelse werkelijkheid van zonde en
genade het houvast van hun hart is. Ik
ben net zo verheugd wanneer ik de gezichten van ouderen en ook veel jongeren zie
in een gemeente die met overgave niet-ritmisch de psalmen van 1773 zingt, en
waar het Woord van onze God ingaat als
zaad in een weltoebereide aarde.
Hoe dat in de verscheidenheid van de
Christelijke Gereformeerde Kerken in
Nederland over twintig jaar zal zijn? Ik
‘profeteer’ slechts op basis van wat ik zie
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teit van de genade, waar ik verwachting
van heb.

en denk - alleen God weet hoe het echt is.
Dan denk ik dat de CGK in ledental verzwakt zijn, maar door interne moeiten
heen, onder andere na het verwerken van
evangelische en charismatische invloeden,
door Gods genade de weg van het sola gratia, sola fide en sola Scriptura weer hebben teruggevonden.

Vitaliteit
Een reden waarom ik dat denk, is dat in
de CGK door de jaren heen niet alleen
aan de rechte leer is vastgehouden, maar
dat daarbij steeds de lijn werd bewaard
van echt geestelijk leven, wedergeboorte en
bekering, en van het kennen van de Heere
in een levend geloof. Daarin zit de vitali-

En na veertig jaar? Wat een ijdelheid dat
te willen zeggen. Wat een ijdelheid ook op
het jaar 2044 nog een afzonderlijke kerkgemeenschap van die naam te willen projecteren. Ik meen dat dan niet meer een
kerkgemeenschap aangetroffen wordt met
de naam Christelijke Gereformeerde Kerken (al is het een heel mooie naam). Wel
denk ik dat de levende erfenis van gehoorzaamheid aan Gods Woord bewaard zal
zijn in een kerkgemeenschap waarin kerken elkaar gevonden hebben. Met name
zal er nog een prediking zijn die weet van
een rijke Christus en een arme zondaar,
en van een leven uit genade alleen, waartoe de Heilige Geest harten opent met het
zaad van het Woord. Die erfenis zal wellicht niet een populair karakter dragen,
maar wel een levende beweging inhouden
van een kerk die groeit, en die door diepten heen uitziet naar de komst van haar
Hoofd.

Het nieuwe
cremeren
Uit Centraal Weekblad haal ik het
volgende korte interview (verschenen op
27 augustus). ‘Christelijk Nederland
lijkt te slapen’, luidt de alarmerende titel
die Kees van Oosten eraan gaf. En voor
die alarmerende toon is reden, zo maakt
de geïnterviewde christelijke begrafenisondernemer duidelijk. Zowel wanneer
het gaat om de efficiënte, milieuvriendelijke en tegelijk verbijsterend kille
nieuwe technieken om ons van de lichamen te ontdoen, waarin we ons leven
hebben mogen leven. Als ook wanneer
geconstateerd wordt dat crematie ook
onder christenen in toenemende mate
acceptatie vindt.
Vanwege de overtuiging ‘ lijkverbranding
is heidens’ was crematie in kerkelijke kring
lange tijd not done. Maar steeds vaker

wordt ook in christelijk Nederland gekozen voor crematie. Wim de Wit van de
christelijke begrafenisonderneming Op
Doorreis uit Enschede vindt het maar
niks. En met de komst van het alternatief
lyofilisatie, oftewel vriesdrogen vreest hij
dat begraven steeds moeilijker én kostbaarder zal worden. “Het lijkt wel of
christelijk Nederland slaapt, ik heb nog
geen waarschuwend woord tegen deze
alarmerende trend gelezen of gehoord.”
Vriesdrogen, wat is dat precies? Ik
denk niet dat veel Nederlanders daar
ooit van gehoord hebben.
“Bij vriesdrogen ofwel lyofilisatie wordt
het stoffelijk overschot gekoeld en vervolgens door onderdompeling in vloeibare
stikstof bevroren tot minus 180 graden.
Door het invriezen wordt het lichaam

broos, waarna het door middel van een
ultrasoon geluidssignaal uit elkaar wordt
getrild. Aan de overblijvende deeltjes
wordt vervolgens water en vocht onttrokken. Uiteindelijk blijft er ongeveer dertig
procent vaste stof over. Dit poeder kan
vervolgens worden begraven of verbrand.
Ik ben bang dat vriesdrogen in de toekomst een hoge vlucht zal nemen. Voorstanders zullen hameren op de zogenaamde ecologische voordelen. Begraven
zou milieuonvriendelijk zijn. Maar uiteindelijk gaat het om economische belangen: er is grof geld mee te verdienen. Dat
wordt er echter niet bij verteld.”
Cremeren lijkt aan een niet te stuiten
opmars bezig. Steeds meer mensen,
ook christenen, kiezen voor cremeren
in plaats van begraven. Vaak wordt het
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milieuaspect als reden genoemd.
Ondertussen heeft de kerk vrijwel
gezwegen over dit onderwerp. Daar wil
men de handen niet aan branden.
“De ontwikkeling van begraven naar cremeren is heel snel gegaan. Veertig jaar
geleden gaf slechts twee procent de voorkeur aan cremeren, nu is dat al meer dan
de helft. De kerk heeft crematie min of
meer stilzwijgend geaccepteerd. Het was
en is een taboe. Het is een onderwerp dat
mensen niet graag bespreken. Maar je
kunt er niet voor weglopen. Het gaat om
een heel principiële zaak. In de vakmedia
wordt al serieus gesproken over de vraag of
we over vijftig jaar nog wel begraven.
Dan is er geen keus meer, maar is er voor
je beslist. Daarom doe ik een beroep op
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christelijk Nederland. Ontwaak, want
straks is het te laat.”
U leidt zelf een begrafenisonderneming.
Ik neem aan dat u alleen een klassieke
begrafenis verzorgt. Zijn er Bijbelse
motieven om de voorkeur te geven
aan begraven boven cremeren of
vriesdrogen?
“Ik vind het een verontrustende ontwikkeling. Als christen, ik ben zelf lid van een
evangelische gemeente, kun je niet voor
cremeren zijn. Bij begraven wordt het
lichaam teruggegeven aan de aarde. Dat
is een christelijke gedachte. Men geeft het
lichaam terug in vergankelijkheid, zodat
het op kan staan in onvergankelijkheid.
Dat zijn de woorden van Paulus. Helaas,
wordt daar in de kerk nauwelijks over

gepraat. Maar wie zwijgt, stemt toe. Ik
vind het de hoogste tijd dat dit onderwerp
op de kerkelijke agenda wordt geplaatst.
Christenen kunnen hun hoofd niet in het
zand blijven steken.”
U weigert een crematie te verzorgen,
ook als u daar uw boterham mee kunt
verdienen?
“Cremeren is in strijd met mijn christelijke principes. Daarom werk ik er niet
aan mee. Tegenwoordig lijkt alles om geld
te draaien. Maar er zijn belangrijker dingen in de wereld. Ik ben bezig een netwerk op te richten van begrafenisondernemers, die er net zo over denken als ik. En
ik hoop dat er discussie op gang komt,
want voor je het weet is het te laat.”

Pleidooi voor
een ouderwetse
kerkenraad
In De Wekker (van 8 oktober) verscheen een artikel onder de titel ‘Postmoderne gemeenten en een ouderwetse
kerkenraad’. Dat is een interessante
vraagstelling: vragen onze postmoderne
tijden om een geheel andere ambtelijke
structuur? Daar wordt meer over nagedacht op het ogenblik. Het antwoord
van de schrijfster van dit artikel is: nee!
Wat zij daarvoor aan argumentatie
geeft, is de moeite van het overwegen
waard. De schrijfster is Miranda Renkema-Hoffman, die ons door De Wekker gepresenteerd wordt als theoloog,
predikantsvrouw en moeder. Ondanks
deze driedubbele last is ze in staat gebleken de volgende behartigenswaardige
dingen aan ons mee te geven:
Enkele dagen geleden was ik aanwezig op
een ledenraadsvergadering van de Evangelische Omroep in Hilversum. Ter bespreking lag een notitie waarin een aantal
ontwikkelingen in de samenleving en cultuur beschreven werden die relevant leken
voor de positie van deze omroep voor de
komende jaren. Eén van de zinnen in
deze notitie bleef bij mij haken, en ik
hoop in dit artikel enigszins uit te leggen

waarom. Het was deze zin: ‘Er is steeds
minder sprake van een eenheid van het
leven voor zover die voorgegeven is, waardoor er op micro-ethisch gebied sprake is
van verscheidenheid en verwarring’.
Op zich is deze constatering over de
samenleving om ons heen helemaal niet zo
opzienbarend. Immers, het is al een tijdje
zo, dat de gemiddelde Nederlander heel
goed zelf kan uitmaken wat goed voor
hem is en autonoom wil zijn wat betreft
de keuzes die hij in zijn leven maakt. Een
ieder volgens zijn eigen normen en waarden, die een ander vooral heeft te respecteren. Echter, het ging in dit deel van de
notitie helemaal niet om de samenleving
om ons heen...
Het was een beschrijving van de zogenaamde ‘achterban’ van de EO, dat wil
zeggen: voor het merendeel christenen die
elkaar kunnen vinden in de centrale
boodschap van het Evangelie: Jezus Christus, gestorven voor onze zonden en opgestaan uit de dood. Het blijkt dat ook al
vindt men elkaar in de belijdenis van de
Here Jezus Christus, er tegelijkertijd op
alle denkbare terreinen verschillende
standpunten vreedzaam naast elkaar kun-

nen bestaan. Essentieel blijkt enkel te zijn
de persoonlijke verantwoording van elk
individu voor het aangezicht van God.
Vrij nuchter, maar voor mij toch wel
schokkend, voegde het rapport vervolgens
aan de beschrijving toe: ‘Deze verschuivingen op micro-ethisch gebied hebben een
onvermijdelijk karakter, en laten zich niet
tegenhouden door instituten als de kerken
en de EO’.
Herkenbaar
Nu is het niet mijn bedoeling om op deze
plaats een beschouwing over de grote verschillen binnen de achterban van de EO,
of eventueel binnen kerkelijk Nederland te
houden. Het gaat mij om iets anders. Ik
vond het beschrevene namelijk zo vervelend herkenbaar. En dan veel dichter bij
huis. Ik vroeg mij af: zou dát het eigenlijk
niet zijn dat ook gaande is binnen veel
van onze gemeenten? Steeds vaker worden
kerkenraden geconfronteerd met gemeenteleden die de Here Christus belijden als
hun Redder en Zaligmaker, meelevende
gemeenteleden, die echter op een bepaald
terrein van leer of leven een heel andere
keus willen maken dan de lijn die kerkenraad en gemeente tot dan toe volgden.
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Ik denk bijvoorbeeld aan een andere
opvatting over kerkgang (‘als ik op zondag
in de duinen wandel, ben ik óók bezig
met de dingen van God’), over de noodzaak van catechisatie, over zaken rond
huwelijk en relaties, maar ook bijvoorbeeld aan de wens om een kind op te dragen in plaats van het te laten dopen. En is
eigenlijk in die gevallen ook niet heel vaak
het gehoorde argument: ‘Ik kan het voor
mezelf verantwoorden naar de Here God’,
of: ‘Ik geloof dat de Here het goed vindt,
anders zou Hij mij wel laten voelen dat
het niet goed was’? Het lijkt ook in de
gemeente voor sommigen vanzelfsprekend
te zijn: zolang ik het individueel voor
God kan verantwoorden, moeten allerlei
verschillende opvattingen gewoon naast
elkaar kunnen bestaan.
Kerkenraad
En het lijkt er wel op dat het ook binnen
de gemeente geldt: de verschuivingen hebben een onvermijdelijk karakter en laten
zich niet tegenhouden door ‘ instituten’ als
bijvoorbeeld de kerkenraad. Dit hangt
ongetwijfeld samen met een andere postmoderne trek: de beleving van de mens
van nu is horizontaal gericht en de verticaliteit van een gezagsverhouding (als die
tussen ambtsdragers en gemeenteleden)
past niet in die beleving, staat er zelfs
haaks op. Wanneer de kerkenraad met
gemeenteleden over bovenstaande dingen
in gesprek gaat, kan een ouderling daarom
te horen krijgen: ‘ ja, zo kijkt de kerkenraad er tegenaan, maar ik zie het anders’.
Kennelijk is de ‘mening’ van de kerkenraad van even groot gewicht als de mening
die men zelf gevormd heeft. En daar sta je
dan als ouderling.
Autoriteit van de Schrift
Uiteindelijk blijken deze zaken heel diep
te liggen. Want het gaat bij het gezag van
een kerkenraad niet om één of andere
‘gezagsinstantie’ op grond waarvan
gehoorzaamheid gevraagd wordt. In dat
geval zouden we kunnen zeggen: ‘tja, het
past nu eenmaal niet zo goed in onze tijd,
gezagsinstanties, de tijd is gewoon voorbij
dat mensen iets aannemen enkel en alleen
omdat “ de kerkenraad” het zegt’. Maar
zo is het niet. We belijden immers dat het
gezag waarmee een ambtsdrager in de
gemeente mag optreden uiteindelijk niets
anders is dan de autoriteit van het Woord
van Christus. Sinds de Reformatie is het
weer helder gesteld: ambtsdragers hebben
gezag, omdat en in zoverre zij het Woord
van God bedienen. En ligt dáár dan ook
niet de kern van de problematiek?
Onder de in het rapport zo deftig
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genoemde ‘micro-ethische vragen’ liggen
vragen over het lezen en interpreteren van
de Bijbel. Hoe kijken we aan tegen het
Woord van God? Zijn we bereid het gezag
van dat Woord te aanvaarden? En is er
zoiets als de waarheid wanneer het gaat
om het lezen van de Bijbel? Of vinden we
dat allerlei manieren van het lezen van de
Bijbel vreedzaam naast elkaar mogen
bestaan? En houden we straks ieder een
eigen Bijbel over (jij leest het nu eenmaal
zus, en ik zo)? Dáár liggen denk ik de
kernvragen die gesteld moeten worden.
Dat past niet zo goed in deze tijd, voor
velen is het helemaal niet relevant om
daarover na te denken, het zou wel eens
heel goed kunnen zijn als een kerkenraad
deze vragen eens in het midden van de
gemeente neer zou leggen. Misschien wel
op een gemeenteavond. Heeft het Woord
van God onder ons nog autoriteit? Mag
een ambtsdrager met het gezag van Gods
Woord iemand ergens op aanspreken?
Mogen we elkaar er op aanspreken? Het
zou misschien een aanzet kunnen zijn tot
een nieuwe bewustwording binnen de
gemeente van wat we belijden en waar we
voor staan.
Consequenties
Meer dan ooit zal het in onze postmoderne tijd een bewuste kéuze moeten zijn
binnen de gemeente om zich te stellen
onder de autoriteit van het Woord van
God. Natuurlijk, dat is iets wat de Heilige Geest in ons moet bewerken, maar het
zal uiteindelijk toch ook hierom gaan:
zijn wij bereid te buigen voor Gods
Woord, of niet? Wanneer dat zo is, dan
mag van een gemeente ook bereidheid
gevraagd worden om te groeien in kennis
van dat Woord en een bereidheid om zich
te laten corrigeren.
Voor een kerkenraad is het goed om te
beseffen dat in een postmoderne gemeente
een kerkenraadsbesluit misschien niet vanzelfsprekend zal worden geaccepteerd, en
dat dat niet ‘overruled’ kan worden met
een beroep op het gezag van de kerkenraad
alleen. Er zal een extra inspanning worden gevraagd.
Een postmoderne gemeente zal voor een
kerkenraad betekenen: veel investeren.
Investeren in goed onderwijs over Schrift
en belijdenis. Heel bewust de gemeente
léren. In prediking, catechese en op het
huisbezoek. Juist omdat in onze tijd iets
aannemen op gezag van een instantie er
niet meer bij is, zal het erom gaan goede
uitleg te kunnen geven op grond van Gods
Woord en de kennis van de gemeente van
dat Woord te vergroten. Om dat te kunnen doen betekent het allereerst ook:

investeren in eigen groei in kennis van
en liefde voor de Here Jezus en zijn
Woord. Door zelf te studeren in de Schrift
en veel gebed. Vervolgens betekent het:
investeren in duidelijk beleid en een duidelijke communicatie daarvan. Een kerkenraad zal in onze tijd steeds vaker worden gevraagd het gevoerde beleid te verantwoorden. Daarom is het belangrijk dat
een kerkenraad consequent is in het beleid
dat hij voert, maar ook dat hij zijn beleid
goed en principieel doordenkt en niet toegeeft aan de verleiding om vooral pragmatische beslissingen te nemen. Een gemeente
prikt daar zonder meer doorheen en uiteindelijk keert het zich tegen je. En tenslotte: investeren in het onderling toezicht en vermaan. Dat betekent waarschijnlijk onder andere: ouderwets huisbezoek, waar mensen worden aangesproken
op hun leven met de Here God. En zo
nodig een terugtrekken van gemeenteleden
die in leer of leven van de weg van de
Here dreigen af te raken.
Wanneer een kerkenraad van deze dingen
serieus werk wil maken, dan vraagt dat
inzet (tijd), wijsheid en durf. Want het is
heel ouderwets. En het gaat op sommige
punten in tegen de tijd. Maar hij geeft
daarmee wel gehoor aan de hoge opdracht
en verantwoordelijkheid die hij van
Christus heeft gekregen. In Efeze 4 spreekt
Paulus over de ambtsdragers als gaven van
Christus aan de gemeente, onder andere
met als doel dat de gemeente niet meer
onmondig zal zijn, op en neer en heen en
weer geslingerd onder invloed van allerlei
wind van leer. Waar ambtsdragers zó ontvangen worden, ‘groeien wij, ons aan de
waarheid houdende, in liefde in elk
opzicht naar Hem toe die het Hoofd is,
Christus’ (Ef. 4:15). Laten we bidden dat
het er onder ons zó aan toe zal gaan,
ondanks de tijd waarin we leven.

