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Daarom is het Koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning,
die afrekening wilde houden met
zijn slaven….
(n.a.v. Matteüs 18:23-27)
‘Onze God is geen zuinige boekhouder maar een royale filantroop.’
Zo schetste dit voorjaar één van
de sprekers op een Congres over
de toekomst van het Calvinisme in
Nederland de Here in zijn referaat.
En het hoofdartikel in het ND de
maandag daarop sloot zich er met
instemming bij aan. Mooi beeld:
God is geen boekhouder die altijd
geld te kort komt, maar een filantroop die gratis uitdeelt!

Klopt de beeldspraak?
Ook mij sprak het beeld aanvankelijk wel aan. Maar hoe gaat dat soms:
hoe langer je erover doordenkt, des te
meer gaat de vraag zich opdringen of
het wel klopt. Ik realiseerde me dat je
toch voorzichtig zijn moet met zulke
beelden. Want vóór je het weet, bewerk
je daardoor een eenzijdige kijk op God.
Gebruikt de Bijbel niet wel degelijk ook
meermalen voor de H e r e het beeld van
iemand die de boeken bijhoudt? Tekent
Christus zelf zijn Vader niet meer dan

Boekhouder of
filantroop?
eens als een heer die zijn knechten
(financieel) ter verantwoording roept?
Ze moeten komen afrekenen en waar
nodig zal er tot op de laatste penning
betaald moeten worden. Zo komt God
in eerste instantie toch naar ons toe in
de gelijkenis van Matteüs 18:23v? En
nog eens in de gelijkenis van de talenten, Matteüs 25:14-30: als de heer uit
het buitenland terugkeert, moet elk van

Schriftlicht F.J. Bijzet

zijn knechten op kantoor komen, want
meneer wil graag afrekenen. In nog weer
een andere gelijkenis vergelijkt de Here
Jezus ons met een rentmeester die bij
zijn Heer verantwoording moet afleggen
van zijn financieel beleid: Lucas 16:1-9.
En wat zou de Bijbel bedoelen, wanneer
verteld wordt dat op de laatste dag van
onze geschiedenis, bij het laatste oordeel, de ‘boeken’ op tafel komen en
ieder volgens de boeken geoordeeld zal
worden (Op. 20:12)? Of God ook de
boeken bijgehouden heeft!
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Er moet betaald!
Dat is ook wat zondag 5 van de Heidelbergse Catechismus voor ons uit heel
de Bijbel bij elkaar gelezen heeft: ja, uiteindelijk is God de grote filantroop. En
bewijst Hij zijn liefde voor ons mensen
indrukwekkend door ons onze schuld
volledig kwijt te schelden.
Maar…, daarvoor moest zijn Zoon
wel betalen! Dat zei ook meteen zondag
1 HC al. Het beeld van de boekhouder.
God strijkt niet wel even zijn hand over
zijn hart en zet een streep door de
enorme rekening die we bij Hem hebben openstaan. Hij wil er ‘voldaan’ op
kunnen schrijven. En pas dán mogen
wij hem wel verscheuren. Pas dan, als de
schuld volledig vereffend is.
Want het koninkrijk der hemelen is
te vergelijken met een Koning die afrekening wilde houden met zijn slaven.

Geen gemene
schuldeiser
We moeten de H e r e wel recht doen:
Hij wordt niét vergeleken met een
schuldeiser die arme sloebers eerst veel
te hoge leningen heeft laten afsluiten en
daarna veel te hoge rente is gaan vragen,
en ze nu in de tang heeft: ‘Betalen, en
anders!!!!’
Nee, de H e r e komt hier naar ons toe
als de Koning die een groot deel van
zijn bezit zomaar wilde toevertrouwen
aan zijn dienaren. Om het voor Hem te
beheren.
Zoals in die andere gelijkenis, van de
talenten: die drie knechten kregen
immers ook het complete bezit van hun
baas in handen geduwd, omdat meneer
zelf voor een poos naar het buitenland
moest. Zo heeft de H e r e ons zijn bezit
toevertrouwd.
En neem dat maar zo breed mogelijk: die prachtige wereld waar wij middenin staan en dagelijks van genieten
mogen, waar we ook gebruik van mogen
maken. De dieren en planten, de bodem
met al die kostbare grondstoffen erin, en
met het voedsel dat die jaar in jaar uit
oplevert, medicijnen, de vele vindingen
van de techniek, de lucht die wij inademen, maar waar we met onze vliegtuigen en ruimtevaartuigen ook dwars
doorheen vliegen…; een huis en een
auto, een bed om in te slapen; maar ook
medemensen om ons heen, mannen,
vrouwen en kinderen; met mogelijkhe-

den van vriendschappen, huwelijken,
voortplanting.
Wij mogen met dat alles elke dag
omgaan alsof het van onszelf is. Als we
ons er maar van bewust blijven dat het
niet van onszelf ís! En niet vóór onszelf.
Want onze hemelse Koning heeft het
ons in handen en onder de voeten gegeven om er winst mee te boeken voor
Hem. Uit liefde voor Hem. Hij maakt
ons er blij mee, zodat wij Hem er blij
mee zullen maken.
Híj wil beter worden van wat wij
doen met ons lichaam, ons geld, onze
tijd, met al die nieuwste snufjes van de
techniek, met ons huwelijk en de kinderen die Hij ons gaf, en noem maar op.
Hij gaf ons immers deze ene opdracht
mee: ‘Je zult Mij liefhebben met heel je
hart, en heel je ziel en heel je verstand
en al je krachten…’ En naar dat gebod
vraagt Hij rekenschap.

Verbrast
De knecht in de gelijkenis van Matteüs 18 heeft het hele zaakje van zijn
koning verbrast. In plaats van blij een
stuk winst voor zijn koning op tafel te
kunnen leggen, moet hij bekennen
gigantisch bij hem in de schuld te staan.
De man heeft de eigendommen van zijn
heer voor eigen plezier compleet erdoor
gejaagd. Zodat de koning aanvankelijk
woedend besluit hem voorgoed de laan
uit te sturen. Hij wordt met zijn hele
hebben en houden verbeurd verklaard
en de opbrengst van die verkoop is voor
de koning. Als schadeloosstelling. Al zal
het nooit de schade kunnen vergoeden
die de koning is aangedaan.
En denk nu niet: wat een domme
knecht. Want zo staan wíj voor God als
Hij ons ter verantwoording roept en
vraagt: Wat heb jij gedaan met alles wat
Ik jou toevertrouwde? Waar is de winst
van jouw liefde voor Mij? Weet u een
enorme winst op tafel te leggen? Als u
straks aan het einde van deze dag eens
optelt welke winst uit uw leven u aan
God kunt voorleggen - hoe ver komt u
dan?

Geen kwijtschelding
zonder meer
In de gelijkenis van Matteüs 18 haalt
de koning in één keer een streep door de
rekening en scheldt zomaar alle schuld
kwijt! Onvoorstelbaar. In dit verhaal
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gaat het snel, omdat de spits van het verhaal in het vervolg ligt: de gelijkenis wil
niet allereerst helder maken hoe die eerste slaaf nu precies van z’n enorme
schuld afkwam, wat daarvoor nodig
was; maar wat hij die zoveel kwijtgescholden kreeg, vervolgens met een
medeslaaf deed die hem misschien
€ 20,- schuldig was.
Maar zo snel gaat het in werkelijkheid bij onze hemelse Koning niet. Daar
is de Bijbel heel duidelijk over. Er zit
nog een onmisbare schakel tussen, voordat onze Koning ons alle schuld kwijtscheldt. Wij moeten toch wel, óf zelf óf
door een ander, volkomen betalen.

Afbetalen is onmogelijk
Kunnen we het zelf?
De knecht in het verhaal stelt een
terugbetaling in termijnen voor: ‘Heb
geduld met mij en ik zal u alles terugbetalen.’ Maar dat is natuurlijk een absurd
voorstel. Hoe werk je zo’n schuld ooit
nog weer weg?
‘Wij maken de schuld juist elke dag
groter!’ leert zondag 5 HC ons beseffen.
Laten wij ons niets verbeelden. Ons
omgaan met wat onze Heer in de hemel
ons dagelijks in handen geeft, blijft zo
zwak en zondig - we bouwen daarmee
alleen maar elke dag meer schuld op.

Geen karikatuur
Je moet daar geen karikatuur van
maken. Alsof wij alleen maar slecht
bezig zijn. ‘Kunnen wij dan helemaal
niets goeds doen?’, heb ik een gemeentelid wel eens horen verzuchten. Als je
door de Geest van God wedergeboren
wordt, als Gods Geest een nieuwe mens
van je gaat maken, dan kan het niet
anders of er komen goede werken,
vruchten van dankbaarheid. En dat
merken we toch ook bij elkaar en bij
onszelf? Er is toch best wel een heel stuk
liefde bij ons voor de H e r e ? En een ijver
om ons in alles voor Hem en zijn
koninkrijk in te zetten? De vruchten
van de Heilige Geest zijn gelukkig al
veelvuldig te zien bij ons.
Alleen: eerlijk is eerlijk: de H e r e
vraagt liefde met ons héle hart en met
onze héle ziel en… Hij vraagt 100%.
En wie van ons hier speelt dat klaar?
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Schuldbewust worden
En zo komen wij mensen dus volkomen klem te zitten. Als het van óns
moet komen, zijn we reddeloos verloren.
Dan stuurt onze Koning ons voor eeuwig de laan uit, dan wacht ons de foltering van de hel totdat al het verschuldigde is betaald. En dat lukt natuurlijk
voor eeuwig niet. Daar gaan we voorgoed aan te gronde.
Ja, hier móeten wij heel goed van
doordrongen zijn. En elke keer weer van
doordrongen raken. Als wij in financieel
opzicht schulden maken en die lopen
hoger op dan we eerst gedacht hadden,
kun je daar slapeloze nachten van krijgen. Hebt u wel eens slapeloze nachten
over de onoverzienbare schuldenlast die
u bij uw hemelse Koning elke keer weer
aan het opbouwen bent? Hoe bewust
zingt u een psalm zoals Psalm 143: ‘Ik
nader U, het hoofd gebogen. Ga met uw
knecht (m/v) niet in ’t gericht, wie is
rechtvaardig in uw licht’?
Over onze schuld bij God mogen we
nooit luchthartig heen huppelen. Nooit
al te gemakkelijk meteen maar over
Gods genade gaan praten. Eerst zullen
we heel goed moeten begrijpen hoe ver
God moest gaan om ons genade te kúnnen bewijzen.
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Want dát is de indrukwekkende
schakel die in de gelijkenis van Matteüs
18 mist: dat de koning opeens zijn eigen
Zoon erbij roept. En deze Zoon borg
maakt voor zijn knecht. De schuld van
de knecht zet Hij op rekening van zijn
Zoon. En vervolgens wordt dan die
Zoon met heel zijn hebben en houden
verbeurd verklaard. Zodat deze Zoon
voor de knecht betaalt en hem loskoopt.
Dat is wat God gedaan heeft. God
schold en scheldt ons onze schuld niet
zomaar kwijt. Maar Hij zet die op rekening van zijn Zoon. Daarin blijft Hij
boekhouder. De rekening moet en zal
vereffend worden. Alleen verzoening als
er voldoening op de rekening geschreven
kan worden. En tegelijk dit wonder: als
wíj dan onmogelijk kunnen betalen,
zuivert Hij al onze tekorten uit eigen
middelen aan. Hij offert eerder zijn liefste Zoon op dan ons voor eeuwig kwijt
te raken.
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Boekhouder én
filantroop tegelijk!
En zo is onze God boekhouder en
filantroop tegelijk. De boeken zijn niet
aan de kant gelegd. De schuld is niet
maar blijven zitten omdat betalen er
toch nooit meer inzat. Maar de schuld is
en wordt telkens weer volledig veref-
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fend. Tot op de laatste cent. Daar hoeven wij niets anders voor te doen dan
Gods Zoon als onze borg accepteren.
En met al de schuld die wij elke dag nog
maken, naar Hem toe gaan en die bij
Hem inleveren.
En als dan eens, bij het laatste oordeel, de boeken opengaan, dan zal daar
voor ieder die Christus als borg zocht,
aan de debetzijde als schuld 0,00 staan.

Geen rooie cent nadelig saldo. Maar aan
de creditzijde, als winst, staan er dan
miljarden. Door Christus voor ons
geboekt.
En dan zal juist doordat God zo precies de boeken heeft bijgehouden, blijken
dat Hij de grootste filantroop aller tijden
is.

Vreemdelingschap
Het zijn roerige tijden in Nederland
sinds de moord op Theo van Gogh.
Geweld en terreurdreiging blijken
heel dichtbij te zijn. Emoties lopen
hoog op. Haat krijgt gestalte in
brandstichting. En de discussies
barsten los. Hoe moet het verder
met onze multiculturele samenleving? Moet er niet veel meer
gedaan worden om allochtonen te
laten inburgeren? Zodat zij onze
normen en waarden (wat die dan
ook mogen zijn) leren respecteren?
Moet er ook niet veel meer controle
komen op moskeeën en islamitische
scholen dan nu het geval is? Voor
tachtig procent van de Nederlandse
bevolking is dat geen vraag meer,
bleek uit een enquête. Aanpakken die zaak! Oorlog!, om het met
minister Zalm te zeggen. Tijd voor
harde maatregelen!

Extremisme
Om deze problematiek kun je ook
als kerkmens niet heen. Als Nederlands
burger al niet. Als christen eens temeer
niet. Voor sommigen zijn de uitwassen
van het moslimextremisme een mooie
gelegenheid om af te rekenen met elke
vorm van godsdienst. ‘Die gekken die
geloven’, zoals het de avond van de
moord op Theo van Gogh op tv hardop
gezegd werd.
Driekwart van de Nederlandse
bevolking vindt dat de overheid ook
mag ingrijpen in kerken en christelijke
scholen, wanneer daar wordt afgeweken
van de heersende maatschappelijke opinie. Voor menigeen ben je als orthodox
christen net zo extreem als de moslimextremist. Alle vriendelijke woorden van

allerlei niet-christenen over de nieuwe
bijbelvertaling ten spijt. Van de God van
de Bijbel moet men weinig hebben. En
daarom niet van degenen die voor die
God metterdaad willen buigen.

Voorrecht
Ineens besef je het weer. Wat Petrus
eens schreef aan de christenen in de verstrooiing, geldt ook voor ons. In de
samenleving van vandaag ben je een
vreemdeling. Een soort allochtoon, nog
wel in je eigen omgeving. Een vreemdeling, die uit de toon valt. En daarom
vreemdelingenhaat over zich heen krijgt.
In zo’n maatschappij leven wij en
groeien onze jongens en meisjes op. Zeg

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

het ze maar eerlijk: de keus voor de
Here is de keus voor vreemdelingschap.
Alleen, laten we daarover niet tobberig doen. De vreemdelingen in de verstrooiing zijn geen stelletje zielige stumpers. Het zijn uitverkorenen, overeenkomstig de voorkennis van God de
Vader (1 Petr. 1:1-2). Christenen zijn
mensen om van te houden: geliefden
(1 Petr. 2:11). Omdat God zelf van hen
houdt. Het is de band met God, die je
hier op aarde tot vreemdeling maakt.
Dan val je in deze samenleving opvallend uit de toon. Maar ’t hangt allereerst
samen met jouw voorrecht als burger in
Gods koninkrijk. Als wij tegen onze
jongens en meisjes zeggen, dat de keus
voor de Here een keus voor vreemdelingschap is, moeten we dit er vooral
meteen bij zeggen. Dat de moeite van
het vreemdeling-zijn dus echt alle
moeite waard is.
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In die moeite worden we niet aan
onszelf overgelaten. Zo veilig als de
hemelse erfenis bij God is, ben ook jij
het als erfgenaam hierbeneden. In de
tijd van beproeving en loutering word je
in Gods kracht bewaard (1 Petr. 1:4-5).
De God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u na een korte tijd van
lijden, volmaken, bevestigen, sterken en
grondvesten. Mooi dat op de dag van de
openbare geloofsbelijdenis juist die
woorden uit 1 Petrus 5:10 worden meegegeven aan mensen die hardop hun
keus voor de Here uitspreken. Eerlijk:
die keus kan lijden meebrengen. Tegelijk
bemoedigend: de Here helpt je erdoorheen. Dan kan de vlag uit! Hem zij de
kracht in alle eeuwigheid! Amen.

Perspectief
Vreemdelingschap roept vreemdelingenhaat op. Ook voor de christenvreemdeling. Het grote woord ‘lijden’
valt. Mensen om je heen zijn meer dan
verbaasd, dat jij niet (langer) meedoet
met het leven zonder God (1 Petr. 4:4).
Het komt je op laster, kwaadsprekerij te
staan (1 Petr. 3:16). Je wordt een soort
crimineel (1 Petr. 2:12). Waarbij je mis-
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daad is, dat je afwijkt van wat ‘men’
juist en maatschappelijk correct vindt.
Dan is het aanlokkelijk om je aan te
passen. Temeer omdat je als kind van
God niet immuun bent voor de ‘zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in
gevaar brengen’ (1 Petr. 2:11 in de
NBV). Juist dan is het nodig om op je
hoede te zijn. En om vast te houden aan
een goede levenswandel. Daar mag je
ook zegen op verwachten! God wil ons
voorbeeldig leven gebruiken om mensen
tot bekering te brengen. Zodat zij God
zullen prijzen op de dag dat Hij op
bezoek komt (1 Petr. 2:12, vgl. Mat.
5:16). Dat is het perspectief van ons
leven als christenen. Onze goede werken
mogen fungeren als richtingwijzers naar
God, mogen dienstbaar zijn aan de eer
van Gods naam. Wat een stimulans om
die zegen dan ook voortdurend te zoeken!

Jaarwisseling
Graag houd ik u en mijzelf het
bovenstaande voor, nu de jaarwisseling
voor de deur staat. Wij kijken terug op
het jaar 2004. En vooruit naar het jaar
2005. Kijk je naar de situatie, dan word

je niet echt vrolijk. Je ziet een verhardende sfeer in de maatschappij, waarin
je als christenen in toenemende mate
outsider wordt.
En toch, geen paniek! Wees maar
gewoon trouw en gehoorzaam op jouw
plekje. En laat de rest maar aan de Here
over. Aan zijn zorg. En aan zijn heenwerken naar het volmaakte koninkrijk.
Dat leert je heenkijken door veel kerkelijk geharrewar. Zoals je je er ook voor
leert schamen. Veel van onze interne
discussies (hoe nodig en onvermijdelijk
ook) zijn luxediscussies. Wij hebben
onze handen vol aan gewoon christenzijn in de praktijk van alledag. Om niet
stilaan te verwereldlijken en van God af
te dwalen. Maar onze handen mogen we
leggen in Gods hand. De hand die kerk
en wereld regeert. Die ook onze eigen
kleine leventjes leidt. En die brengt waar
de Here komen wil: het vaderland, waar
de vreemdelingschap verdwenen is. In
dat geloof gaan we vol goede moed het
nieuwe jaar 2005 in. Petrus noemt Gods
hand een machtige hand (1 Petr. 5:6).
Wie zich vandaag onder die hand vernedert, mag uitzien naar de dag van de
verhoging!

Ter toelichting
‘Hoe lang nog?’ Onder die titel
schreef ik in het oktobernummer
van ons blad een lange Kroniek.
Inmiddels heb ik er diverse reacties op gekregen. Hopelijk volgen
er nog meer. Ik blijf uitzien naar
een kerkbreed gesprek. Dat heeft
tijd nodig. Vandaar dat ik nog niet
inga op wat ik aan reacties ontving.
Eén element eruit wil ik wel aan de
orde stellen. Een onderdeel uit die
Kroniek heeft blijkbaar toelichting
nodig.
Ik mocht heel wat instemmende
reacties op de Kroniek van oktober jl.
ontvangen. Om blij mee te zijn. Al wil
ik mij er niet mee rijk rekenen. Wie van
harte instemt, zegt dat vaak hardop.
Terwijl wie het er niet mee eens is, in
veel gevallen zwijgt. Dat levert een vertekend beeld op. Alsof de meesten het

met je eens zijn. Dezelfde vertekening
als wanneer je als predikant alleen maar
afgaat op positieve reacties op je preek.
Hier is nuchterheid geboden.
Ook uit de kring van de lezers van
het blad R e f orman da werd door meer
dan één positief gereageerd. Tegelijk riep
de passage over de actie van dr. P. van
Gurp verdrietige vragen op. Waarom
ineens (‘plompverloren’) een ‘aanval’ op
dr. Van Gurp? Terwijl, zo schreef een
ander, wij juist zo blij zijn dat het zover
is dat we weer kerk zijn en met vreugde
naar de kerk gaan.
Over wat ik ‘de actie van dr. P. van
Gurp c.s.’ genoemd heb, wil ik hier niet
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uitweiden. In ons blad heb ik een- en
andermaal uiteengezet, waarom de
‘nieuwe vrijmaking’ mijns inziens voor
de Here niet verantwoord is. De manier
waarop dr. Van Gurp gemeend heeft
over mij de staf te moeten breken in
R e f orman da van 22 september 2004,
biedt ook al geen aanhechtingspunten
voor een echt gesprek. Daarom laat ik
dat hier nu rusten.
Wel wil ik graag duidelijk maken,
dat het mij niet ging om een plompverloren aanval op dr. Van Gurp c.s. Maar
juist om begrip te tonen voor degenen
die zich door hem aangesproken weten.
Daarom gaf ik eerst aan, dat ik het
inhoudelijk met dr. Van Gurp oneens
ben. Om vervolgens - en daar ging het
mij vooral om - te schrijven: ‘Maar hoevelen laten zich niet in de beweging
van Van Gurp meenemen, omdat ze
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zich in het gesprek niet serieus genomen
voelden?’ Kortom, de bedoelde passage
is niet als draai om de oren bedoeld.
Maar als uiting van begrip, ook al verschil je materieel van mening. Ik blijf
het jammer vinden: dat kerkleden zich
niet altijd serieus genomen hebben
gevoeld.
Zeker, dan mogen bezwaarde kerkle-
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den zichzelf onderzoeken of zij altijd de
juiste toon hebben gevonden bij het
naar voren brengen van hun moeiten.
Wie onmiddellijk de profetenmantel
aantrekt en zware principiële beschuldigingen uitspreekt, roept vanzelf afweer
op. Maar aan de andere kant is het te
betreuren, wanneer je als bezwaarde het
idee hebt dat je tegen een muur van
onwil en onbegrip aanpraat. Ik hoop

dan ook van harte, dat met name plaatselijke kerkenraden hier veel wijsheid en
liefde zullen opbrengen. Anders bevorder je (hoe ongewild ook) de polarisatie.
Terwijl een werkelijk gesprek juist zo
nodig is!

Rapport deputaten
kerkelijke eenheid 1
De Generale Synode van Amersfoort 2005 komt eraan. Dat wordt
merkbaar in allerlei deputatenrapporten die op de synode moeten
dienen. Via de website zijn de tot
nu toe verschenen rapporten te
raadplegen. Huiswerk voor kerkenraden! Al rapporteren deputaten
aan de synode, als plaatselijke kerk
mag je meedenken en de synode je
bevindingen voorleggen. Aan deze
meningsvorming wil ons blad zijn
bijdrage leveren. Deze keer geven
we aandacht aan het rapport van
deputaten kerkelijke eenheid (verder aan te duiden als DKE). Gezien
de lengte van het verhaal knippen
we het in drie stukken. In de hoop
dat het dan voor u leesbaarder
wordt.

Respect
Allereerst past respect voor het werk
dat DKE in de achterliggende periode
hebben gedaan. In vier verschillende
secties is er gewerkt. Aan contacten met
de Christelijke Gereformeerde Kerken
(CGK). Aan contacten met de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK).
Een tweetal broeders fungeerde als
waarnemers bij het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte (COGG). En ten
slotte was er de sectie die zich heeft
bezonnen op de verhouding plaatselijk/
algemeen. Veel tijd is er gestoken in vergaderen. Ook de rapportage zal heel wat
werk gekost hebben, gezien de omvang
van het rapport. Je merkt hoe de zaak
van de kerkelijke eenheid deputaten lief

is. Daarin staan we naast elkaar. Dat
zet ik dan ook voorop. Al is er op meer
dan één punt verschil van mening.

CGK
Federatief groeimodel
De manier waarop deputaten in het
onderdeel over contacten met de CGK
spreken over het ‘federatieve groeimodel’, roept verbazing op. DKE stellen de
synode voor om te besluiten ‘het door
de Generale Synode van Zuidhorn 2002
goedgekeurde “federatieve groeimodel”
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te gebruiken als uitgangspunt van handelen en een plaats te geven in een
nieuw vast te stellen “kader voor samensprekingen”. Grond: ongeacht de vraag
of de CGK zal besluiten tot invoering, is
het goed mogelijk dat de GKV de regels
van het groeimodel hanteren.’
Dat lijkt mij merkwaardig. Om met
het ‘federatieve groeimodel’ eenzijdig te
gaan werken. Afgezien van de vraag of
de CGK het invoeren. Wil je ermee werken, dan zul je dat toch samen moeten
doen. Hoe kun je nu toch ooit in je eentje met een model gaan werken, dat de
medewerking van twee partijen veronderstelt? Echt hoffelijk richting CGK
lijkt het mij ook niet.
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B. Loonstra
Deputaten concluderen dat de opvattingen van dr. B. Loonstra niet langer
onderwerp van gesprek zijn. Dit omdat
de GS van de CGK tot het oordeel
kwam, dat door de nadere verklaring
van dr. Loonstra de wezenlijke aanleiding tot verontrusting is weggenomen.
Deputaten zijn dankbaar dat met de
publicaties van Loonstra kerkelijk is
omgegaan. En dat er erkenning is van
de historische werkelijkheid van de
heilsfeiten van Hemelvaart en Pinksteren.
Maar dat laatste wisten we al uit het
boek van Loonstra uit 1999, D e Bijb e l
r e ch t do e n. B e zin nin g op g e r e f orm e e rd eh e rm e n e uti e k.‘Omdatinmijn
geloof in de Bijbel als Gods Woord de
betrouwbaarheid daarvan voorop staat,
aanvaard ik in dankbaarheid de heilsfeiten als echt gebeurde (en te gebeuren)
feiten’ (p. 69/70). Het probleem zit ’em
in wat er op p. 70 op volgt: ‘Daarbij
blijft echter van kracht dat ze ons verkondigd worden op de wijze van een
schilderij en niet van een foto.’ Zijn alle
vragen rond de door Loonstra voorgestane hermeneutische aanpak nu ineens
allemaal opgelost? Ik vraag het mij af.
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‘Assen-1926’
Ten aanzien van ‘Assen-1926’ is nog
geen afgerond oordeel gegeven. Dat
komt vooral doordat prof. B. Kamphuis
voor enige tijd niet kon deelnemen aan
het werk van deputaten. Wel kwamen
gezamenlijke deputaten al brainstormend tot de conclusie, dat een synode
nooit een bindende uitspraak kan doen
over de exegese van bepaalde bijbelgedeelten. Dat lijkt me wat onbeschermd
gezegd. Wie met zijn uitleg van een bijbeltekst in strijd komt met de bijbelse
leer, kan daarover door een kerkelijke
vergadering tot de orde worden geroepen. Deputaten zullen bedoelen: een
kerkelijke vergadering legt niet met bindend gezag een bepaalde exegese op.
Maar wat heeft dat met ‘Assen-1926’ te
maken? Daar werd helemaal geen exegese gecanoniseerd. Er was iets anders
aan de hand. ‘Assen-1926’ kwam op
voor het recht van de Bijbel om voor
zichzelf te spreken.
Daarom zal er over ‘Assen-1926’
toch doorgesproken moeten worden. Je
kunt wel als deputaten concluderen, ‘dat
bij een federatie tussen beide kerken je
elkaar niet mag binden aan synode-uitspraken in concrete gedingen’. Maar de

reikwijdte en betekenis van ‘Assen-1926’
is van dien aard, dat je wel degelijk van
elkaar als kerken mag weten wat je in
dit opzicht aan elkaar hebt. Uit het rapport blijkt dat deze zaak mogelijk in een
aanvullend rapport nog aan de orde
komt. Alleen is mij niet duidelijk,
waarom in de voorgestelde vervolgopdrachten aan deputaten niet langer de
zaak van het schriftgezag genoemd
wordt. Zie ik het goed, dan zijn we
daarover als GKV en CGK nog niet
echt uitgepraat.
Toe-eigening van het heil
Wat betreft de toe-eigening van het
heil zit het nog steeds niet echt lekker
tussen GKV en CGK. Jammer. Op
papier is er overeenstemming bereikt.
Maar echt vertrouwen is er in dit
opzicht blijkbaar nog niet. Althans, bij
een deel van de CGK. Hopelijk komen
we hier toch eens een keer verder met
elkaar. Daarbij lijkt mij enig zelfonderzoek aan onze kant niet overbodig. Ook
al deel je de zorgen en motieven uit
bevindelijke hoek niet, dan nog verdient
de vraag overweging: Geven wij met
onze preekpraktijk misschien ook enige
reden tot wantrouwen?

Rapport deputaten
kerkelijke eenheid 2
NGK
Binding aan de belijdenis
Overzie je de rapportage van DKE
inzake de contacten met de NGK, dan
springt de binding aan de belijdenis
eruit. Begrijpelijk. Daar zit een voornaam breekpunt en pijnpunt tussen
GKV en NGK. Het lijkt er niet op dat
er wezenlijk winst geboekt is. Deputaten
menen dat men in bepaalde opzichten
verder gekomen is. Toch moeten zij aan
de komende GS als conceptuitspraak
voorleggen: ‘de vragen die achtereenvolgende synodes van de Gereformeerde
Kerken stelden over de binding aan
Schrift en belijdenis zijn niet alle beantwoord en blijven derhalve een belangrijk
onderwerp van voortgezet gesprek, voordat kan worden overgegaan tot herstel

van de kerkelijke eenheid.’ Teleurstellend. Maar wel eerlijk. Het is niet
anders.
Gesprek met H. de Jong
Hoe ga je met de belijdenis om? In
dat kader werd gesproken met de Nederlands gereformeerde predikant drs. H.
de Jong over de verkiezingsleer. Dit
mede naar aanleiding van zijn boek V an
oud naar ni e u w . D e on tw ikk e lin gsgan g van h e t Oud e naar h e t N i e u w e
T e stam e n t (Kampen 2002). In dat
boek neemt De Jong op onderdelen
afstand van de Dordtse Leerregels.
Links drs. H. de Jong
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Bij dit gesprek werd prof. dr. B.
Kamphuis betrokken. In de loop van
het gesprek bleken de standpunten van
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de verschillende gesprekspartners nauw
bij elkaar aan te sluiten, lees ik op p. 19
van het rapport. Daarbij constateerde
men tevens verschil tussen bepaalde passages in het boek van De Jong en zijn
inbreng in het gesprek. In het boek blijven bepaalde uitspraken staan, die in
het licht van de belijdenis sterke vragen
oproepen.
Daarbij schrijven deputaten: ‘De ietwat paradoxale situatie deed zich voor,
dat door de inhoudelijke overeenstemming over de verkiezing eventueel verschil over de binding aan de belijdenis
niet nadrukkelijk aan de orde kwam’
(p. 19/20). Jammer. Want het feit dat je
elkaar inhoudelijk nadert op een onderdeel van het gereformeerd belijden, zegt
nog weinig over de manier waarop je je
aan dat belijden gebonden weet. Dan
zal allereerst het ondertekeningsformulier aan de orde moeten komen, de
manier waarop je je kerkelijk bindt aan
het gereformeerd belijden. Op dat punt
brengt het gesprek met De Jong niet
echt verder. Een- en andermaal heeft hij
uitgesproken dat hij ruimte claimt voor
inhoudelijke kritiek op de belijdenis.
Ook in het dubbelinterview in V uur e n
vlam 3. K in d e r e n van d e Vrijmakin g
(Amsterdam 2004) kunt u dat vinden
(p. 346). De Jong is van mening dat de
binding aan de belijdenis ‘onbekrompen
en ondubbelzinnig’ moet zijn. Ook prof.
J. Kamphuis gebruikt die termen. Tegelijk constateert hij dat die woorden voor
hem een andere lading hebben dan voor
De Jong (p. 347). Zo is het ook. ‘Onbekrompen’ blijkt voor De Jong in te houden: ruimte om materieel van de
Dordtse Leerregels af te wijken.
Maar is iets dergelijks ook niet het
geval bij prof. dr. B. Kamphuis? Volgens
het rapport DKE had hij kritische vragen bij de insteek van de Dordtse Leerregels over het eeuwige besluit van God.
B. Kamphuis zou bepaalde dingen
anders willen zeggen dan de Dordtse
Leerregels. ‘Daarbij gaat het wat hem
betreft om meer dan een cosmetische
verandering’ (rapport, p. 19).
Toch liggen bij B. Kamphuis de
zaken anders dan bij H. de Jong. Er is
geen sprake van dat Kamphuis inhoudelijk afstand neemt van wat de Dordtse
Leerregels belijden. Daarom kun je nog
wel vinden dat hetzelfde anders en beter
verwoord kan worden. Die ruimte is er,
ook wanneer je je hartelijk aan de
inhoud van de confessie verbonden
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weet. Anders krijg je een vorm van confessionalisme, waarbij je met de tekst
van de belijdenis omgaat alsof het de
Bijbel is. De opstellers van de Dordtse
Leerregels hadden hun handen niet
helemaal vrij. Ze volgden het betoog
van de R e monstran ti e . Dat heeft een
stempel gezet op hun tegenbetoog. En
dat kun je in bepaalde opzichten jammer vinden. Zoals je ook verder kritische kanttekeningen kunt plaatsen. Om
mijzelf te citeren: ‘De waardering voor
de Dordtse Leerregels hoeft niet te leiden tot ontkenning van bepaalde eenzijdigheden erin. Zo blijft het jammer, dat
in de Leerregels het aspect van Christus
als speculum electionis (= spiegel van de
verkiezing) wel impliciet aanwezig is,
maar geen echte uitwerking krijgt. Gods
waarheid is altijd rijker dan onze - ook
confessionele - verwerking ervan’ (J.G .
Wo e ld e rink: om d e ‘vast e gron d d e s
g e loof s’, p. 653).
Kortom, dat je het anders zegt, betekent nog niet dat je wat anders zegt.
Daar hebt u het verschil tussen B.
Kamphuis en De Jong. Voor de veiligheid heb ik het bij prof. Kamphuis zelf
nagetrokken. De tekst van het rapport
kan hier verwarring oproepen.
Overigens, wanneer De Jong zegt
dankbaar te zijn voor de hulp om niet
in zijn eigen boek verstrikt te raken
(rapport, p. 19), waarom heeft hij dat
dan nog niet naar buiten gebracht? Het
is de spijker op de kop, wanneer deputaten op p. 24 schrijven: ‘In dat verband
hebben wij het betreurd, dat de inhoud
van zijn spreken slechts in beperkte
kring heeft doorgeklonken.’
Landelijke vergadering
DKE noemen met erkentelijkheid de
uitspraak van de Landelijke Vergadering, dat het goed is om ook in kerkelijke kaders door te spreken over de
inhoud van de christelijke leer. Deputaten stellen de GS dan ook voor daarvan
met dankbaarheid kennis te nemen.
Op het gevaar af dat ik in herhaling
val: is dit nu echt een stap vooruit? Ook
nu wordt niet duidelijk, of er een binding aan de belijdenis is op de manier
van het klassieke ondertekeningsformulier. Daarover zal helderheid moeten
komen. Misschien is ook de vraagstelling vanuit onze kerken te vaag geformuleerd. Namelijk, hoe de NGK elkaar
aanspreken op de grondslag van Gods
Woord en de belijdenis, en hoe daaraan

invulling wordt gegeven. Moet deze
vraag niet toegespitst worden op het
ondertekeningsformulier?
Vrouw en ambt
In de rapportageperiode kregen
deputaten te maken met de besluitvorming in de NGK rond het vraagstuk
‘vrouw en ambt’. Op het desbetreffende
studierapport werd door deputaten op
eigen titel gereageerd. Met het eindresultaat zijn DKE niet gelukkig. ‘In deze
zaak hebben de Nederlands-gereformeerde broeders ons teleurgesteld. Allereerst doordat zij akkoord zijn gegaan
met een rapport, waarin niet duidelijk is
hoe het gezag van de Bijbel functioneert’ (p. 25). Daarbij erkennen deputaten dat hier ook voor onze kerken vragen liggen.
Begrip voor de positie van deputaten
is op zijn plaats. Ze konden op het voorgelegde rapport niet officieel-kerkelijk
reageren. Aan de andere kant rijst de
vraag: had de teleurstelling niet sterker
geformuleerd kunnen worden? Bijvoorbeeld als ernstig bezwaar en als mogelijk
struikelblok voor de verdere contacten?
In ieder geval klinkt de voorgestelde
besluittekst wat vaag: ‘in de gesprekken
over de binding aan Schrift en belijdenis
ook te betrekken de uitspraken die de
Landelijke vergadering heeft gedaan
over de openstelling van de ambten voor
zusters in de gemeente.’ Moet er niet
meer een afwijzing van de ingeslagen
koers doorklinken?
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Rapport deputaten
kerkelijke eenheid 3
Landelijk/algemeen
Een nieuw kader
Aan de rapportage over het COGG
ga ik voorbij. Deze Kroniek dreigt toch
al ernstig uit haar voegen te groeien.
Dus ga ik verder met wat DKE rapporteren over hun uitvoering van de algemene opdrachten. Deze rapportage gaat
voornamelijk over de verhouding tussen
landelijke en plaatselijke samensprekingen.
In dat kader stellen deputaten een
nieuw ‘Kader voor plaatselijke contacten
met andere kerken’ voor. Over de invulling van dit nieuwe kader konden DKE
het onderling niet eens worden. Vandaar
dat er naast een meerderheidsvoorstel
ook een voorstel van een minderheid is,
onder een iets andere noemer: ‘Kader
voor plaatselijke samensprekingen en
contacten met andere kerken.’ Jammer
dat uitgerekend deputaten kerkelijke
eenheid niet tot eenstemmigheid konden
komen…
Bevoegdheid
Toch zijn meerderheid en minderheid het over één ding eens. Namelijk
dat het voorstellen van een nieuw kader
tot hun bevoegdheid behoort. De meerderheid baseert zich hiervoor op de meegekregen opdracht: om zich nader te
bezinnen op de verhouding tussen plaatselijke en landelijke samensprekingen in
de praktijk. Een ander argument ontlenen deputaten aan revisieverzoeken vanuit de kerken om kanselruil met de
NGK weer mogelijk te maken. Een
mogelijkheid (de zogenaamde ‘uitzonderingsclausule’) die de GS Zuidhorn
terugdraaide. Terecht - schrijft de meerderheid - sprak Zuidhorn uit dat de uitzonderingsclausule strijdig was met de
algemene regel. ‘En we voegen eraan
toe: ook met het kader als geheel. Wanneer we de gevoelde bezwaren toch serieus willen nemen, is het dan ook beter
om het kader in zijn geheel te reviseren,
zodat er een duidelijk en consistent
beleid kan worden ontwikkeld’ (p. 39).
De minderheid is hier terughouden-

der. ‘De opdracht van Zuidhorn zegt
niet expliciet dat deputaten wijzigingsvoorstellen moeten doen. Impliciet
vloeit dit wel voort uit de opdracht van
Zuidhorn. Immers, indien de gevraagde
bezinning tot de conclusie leidt dat het
kader van Berkel niet meer voldoet, zou
het alleen maar oponthoud zijn als
deputaten volstaan met een opdracht
om in een volgende periode wijzigingsvoorstellen te doen’ (p. 48, zie ook
p. 45/46).
Met alle respect zowel voor de meerderheid als de minderheid, hier gaat
naar mijn mening iets heel erg mis.
Zuidhorn gaf helemaal geen opdracht
mee om wijzigingsvoorstellen voor te
bereiden. Ook niet impliciet. Het ging
om een nadere bezinning op de samensprekingen in de praktijk. Met wijzigingsvoorstellen die heel het bestaande
kader moeten vervangen, praten deputaten voor hun beurt en buiten hun
bevoegdheid. Ze hadden eventueel de
wenselijkheid van een nieuw kader kunnen uitspreken. Maar niet ongevraagd
een compleet nieuw kader voorstellen,
dat verregaand afwijkt van de zorgvuldige besluitvorming in het verleden. Dat
voelt de minderheid ook wel aan. Het
eerste bezwaar tegen de voorstellen van
de meerderheid is: ‘de koerswijziging ten
opzichte van eerdere synodes is te groot’
(p. 45). Inderdaad. Sterker nog, voor het
opstellen van een nieuw kader is helemaal geen mandaat.
Ik vind het niet leuk om te zeggen,
maar ontkom er niet aan: ik vind deze
manier van doen eigenmachtig. Hoe ver
dat gaat, blijkt wel uit het spreken van
de meerderheid over de revisieverzoeken
om kanselruil met de NGK weer mogelijk te maken. Op een eventuele beslissing van de GS nemen deputaten alvast
een voorschot, door een nieuw kader
voor te stellen waarin dit inderdaad
weer kan. Zouden de broeders een dergelijk oordeel niet liever aan de enig

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

bevoegde instantie overlaten? Dit kun je
als deputaten niet maken. Hier voelt de
minderheid kennelijk nattigheid. De
mogelijkheid van kanselruil kan enkel
geboden worden als er een verzoek tot
revisie wordt gedaan. ‘Ons besluit gaat
ervan uit dat de synode tot deze revisie
besluit’ (p. 48). Dat is bescheidener
geformuleerd. Maar in feite wordt
dezelfde gang gegaan. Er wordt vooruitgegrepen op kerkelijke besluitvorming.
Het klinkt plausibel, wanneer de
minderheid zegt: zonder een dergelijk
voorstel zouden de kerken zich terecht
in de steek gelaten voelen, en moeten ze
weer drie jaar wachten. Moet je daar nu
zo formeel aanmerking op maken? Maar
het gaat hier niet om formaliteiten! Dit
raakt het recht van de kerken om zelf de
agenda te bepalen. Als de kerken een
nieuw kader met bijbehorende regeling
nodig vinden, zullen zij dat zelf wel
beslissen.
Dan kun je zeggen: maar de GS
heeft toch nog helemaal de handen vrij
om anders te besluiten? Jazeker. Maar
voorstellen als in het rapport DKE
lopen niet alleen op kerkelijke besluitvorming vooruit. Ze leggen er ook een
hypotheek op. Ze krijgen - alleen al
door het bestaan ervan - een eigen (en
mijns inziens oneigenlijk) gewicht. Zelfs
wanneer je als kerkelijke vergadering
erkent: officieel zijn deputaten hun
boekje te buiten gegaan, leg je een dergelijk rapport niet zonder meer ter zijde.
Je wilt niet vervelend doen tegenover
ijverige en goedwillende deputaten. Dan
is de verleiding groot om de kool en de
geit te sparen. Ook al accepteer je daarmee een inbreuk op wat het recht van
de kerken is.
Ja, maar we krijgen nu juist zoveel
uit de kerken te horen!, zal het tegenargument van deputaten zijn. Dat kerken
hun moeiten met deputaten delen, is te
begrijpen. Ook dat deputaten daarover
een mening hebben en die neerleggen in
een rapport. Maar laat de beoordeling
van bezwaren en wat daarvan de consequenties zijn, aan de kerkelijke vergade-
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ring over en grijp daar niet op vooruit
zoals nu het geval is. Deputaten hebben
een beperkte taak, bepaald door hun
instructie. En hebben niet te treden in
de bevoegdheden van hun opdrachtgeefster.
Even voor de duidelijkheid: ook al
zou ik het inhoudelijk voor 100% eens
zijn met wat deputaten voorstellen - wat
niet zo is - dan nog zou ik dit protest
uitspreken. Dit gaat boven de concrete
voorstellen uit. Hier is een kerkelijk en
kerkrechtelijk principe in geding. Niet
deputaten, maar de kerken hebben de
koers te bepalen.
Kerkverband
Over de concrete voorstellen is veel
op te merken. Ik wil mij beperken tot
wat ik zie als de hoofdzaken. In dit
onderdeel wil ik het hebben over de
plaats van het kerkverband in de voorstellen van met name de meerderheid
van DKE.
De voorstellen van de meerderheid
laten een opvallende verschuiving zien.
Plaatselijke kerken mogen zich niet
autonoom of onafhankelijk gedragen.
Tegelijk mag het kerkverband zich niet
zo dirigistisch opstellen, dat alle beleidsvorming centraal wordt geregeld en
plaatselijke kerken alleen nog maar uitvoeren wat gezamenlijk is bedacht.
Hiermee is de toon gezet. Er moet
meer ruimte komen voor de plaatselijke
kerk. Die niet al te veel gehinderd moet
worden door het kerkverband. De rol
van de classis en deputaten PS wordt
daarbij ingekrompen. Wel is bij kanselruil e.d. nog de instemming van de classis vereist. Zo ook bij samensmelting
van plaatselijke kerken. Alleen, de meerderheid zet een vraagteken bij de huidige bepaling dat zo’n samensmelting
alleen mogelijk is, wanneer beide kerkverbanden tot eenheid hebben besloten.
Zeker als het gaat om bijvoorbeeld de
NGK, ziet de meerderheid meer mogelijkheden voor plaatselijke samenwerking dan voor landelijke eenwording.
Kerkelijke contactoefening is een
veelkleurig gebeuren, zegt de meerderheid. Daarbij kunnen landelijke regels
zelfs hinderlijk zijn. Maakt een plaatselijke kerk dat kenbaar en vindt de classis
dat ook, dan kan zij de plaatselijke kerkenraad toestemming geven om af te
wijken.

De meerderheid wil zo het evenwicht
dienen in de verhouding plaatselijk/landelijk. Voor mijn besef wordt hiermee
dit evenwicht juist verstoord. De GS
Berkel en Rodenrijs 1996 gaf een zorgvuldig uitgebalanceerd kader (A cta, art.
83, besluit 4, p. 131v). Gericht op kerkelijke eenwording. Met als heldere bepaling: plaatselijke samensprekingen alleen
met kerken waarmee landelijk wordt
samengesproken en waarvan de landelijke vergaderingen wederzijds hebben
uitgesproken dat ze staan of willen staan
op de grondslag van Gods Woord en de
gereformeerde belijdenisgeschriften. Dat
lijkt mij principieel correct. De plaatselijke kerk is zelfstandig. Maar is niet
autonoom. Als plaatselijke kerk ben je
geroepen tot het onderhouden van een
kerkverband met je zusterkerken. Samen
ben je kerk van Christus. Dan bepaal je
ook samen de koers ten opzichte van
gemeenschappen waarmee je samen te
maken hebt. Dat heeft niets met ‘dirigisme’ van bovenaf te maken. Zo bepaal
je samen de koers en de houding.
De ruimte die de meerderheid voor
de plaatselijke kerk bepleit, zet voor een
deel ons kerkverbandelijk samenleven
onder druk. Dat zal stellig niet de opzet
zijn. Maar ik kan het niet anders zien.
De solidariteit met het eigen kerkverband raakt ondergeschikt aan de plaatselijke situatie. Ik weet ook wel dat landelijk beleid plaatselijk toegepast moet

worden. Dan kun je komen te staan
voor onvoorziene omstandigheden en
voor eigensoortige problemen. Leg die
dan om te beginnen aan de zusterkerken
in de classis voor. Niet om toestemming
te krijgen om van de afgesproken regels
af te wijken. Maar om samen te zoeken
naar een oplossing binnen de kerkelijke
afspraken.
Ook de minderheid beseft: de meerdere
ruimte voor plaatselijke beleidsvorming
werkt independentisme in de hand.
Bovendien wordt bij de meerderheid
de medeverantwoordelijkheid van een
plaatselijke kerk voor de besluiten van
het kerkverband te weinig in rekening
gebracht. Vandaar dat de minderheid
voorstelt: samenwerking (kanselruil,
avondmaalsgemeenschap, samensmelting) wordt alleen aangegaan met kerken uit een kerkverband waarvoor de
generale synode dit heeft toegelaten. En
ten aanzien van de NGK zouden de mogelijkheden tot samenwerking beperkt
moeten blijven tot kanselruil. Dat klinkt
beter dan wat de meerderheid voorstelt.
Al blijven de voorstellen van de minderheid iets halfslachtigs houden. Aan de
plaats van en in het kerkverband wordt
in ieder geval meer recht gedaan. Dat is
winst ten opzichte van wat de meerderheid voorstelt.
Praktijk en regels
Tamelijk kort, zonder inhoudelijke
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toetsing, legt de meerderheid eerdere
besluitvorming rond kerkelijke samensprekingen ter zijde. De bestaande
handleiding heeft goede diensten verricht. ‘Gaandeweg bleek echter ook dat
het schema van de handreiking niet in
alle gevallen bruikbaar was. Steeds minder kerken laten zich erdoor leiden.
Handhaving nu zou daarom een verkeerd signaal zijn: alsof de kerken bij
alle ruimte die ze krijgen voor een eigen
beleid op het plaatselijke vlak, toch wel
hetzelfde schema aan moeten houden.
Terwijl de bedoeling juist tegengesteld
is: het schema kan variëren, als de principiële uitgangspunten maar dezelfde
blijven’ (p. 40).
Op zichzelf is het denkbaar, dat
bestaande kerkelijke regels door de praktijk worden ingehaald en bijstelling
nodig hebben. Daarvoor hoeven echter
de principiële uitgangspunten nog niet
op de helling te gaan. De meerderheid
past maar niet wat spelregels aan. Hier
wordt het principieel bepaalde kader van
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Berkel 1996 losgelaten. Omdat steeds
minder kerken zich eraan houden. En
andere vormen van samenwerking ontstaan zijn. Zoals bijvoorbeeld in grootAmsterdam (vrijgemaakt-gereformeerd,
christelijk gereformeerd, Nederlandsgereformeerd, Nederlands-hervormd, nu
PKN). ‘In de hoofdstad kunnen ze met
de huidige regels voor samensprekingen
moeilijk uit de voeten’ (p. 37). Mijn
vraag: moet die nieuwe praktijk dan
niet eerst principieel getoetst worden?
Sinds wanneer bepaalt de praktijk de
regelgeving?
Op deze manier komt er ruimte voor
vormen van contact die niet meteen op
kerkelijke eenheid (landelijk of plaatselijk) gericht zijn. Ook met kerken voor
wie de uitspraak ‘zich te willen onderwerpen aan alles wat van beide kanten
overeenkomstig Gods Woord wordt
aangewezen’ problematisch ligt. Ik heb
hier grote vragen. Ook ‘Berkel’ wist van
‘tussenvormen’, omdat kerkelijke eenheid niet steeds direct bereikbaar is. Er

kan sprake zijn van een voorlopige
samenwerking. Maar ook dan met de
blikrichting: kerkelijke eenheid, plaatselijk en landelijk. Gaat hier niet een wissel om? Zijn we nog wel eenstemmig in
onze principiële taxatie van kerkelijke
gescheidenheid?

Ten slotte
Het bovenstaande heb ik niet met
plezier geschreven. Juist als het gaat over
samenspreken en kerkelijke eenheid,
zouden we schouder aan schouder moeten staan. Wat moet ook de buitenwacht
er niet van denken? Je wordt er bepaald
niet geloofwaardiger op. We vragen de
Here om wijsheid en hulp voor de GS
Amersfoort 2005. Om goede besluiten,
dienstbaar aan kerkelijke eenheid - met
elkaar en met anderen.
Afgesloten 18 november 2004.

Vrede rond de
zondag
Rond de sabbat en de zondag
bestaat in de Gereformeerde Kerken al een aantal jaren onrust en
onvrede. Na de laatste twee synodes is dat zelfs uitgelopen op verscheuring van de kerk. Er werd dan
ook met spanning uitgekeken naar
het studieresultaat van de deputaten die over deze zaken de kerken
met een handreiking moesten dienen. Hun rapport is laatst verschenen. De vraag is nu of dit rapport
de vrede rond de zondag dient.

Degelijk
Omvangrijk is het rapport dat deputaten op tafel hebben gelegd. Dat is het
al in de internetversie die ik gebruik. In
druk bevat het nog twee hoofdstukken
meer. Deputaten hebben zich dus niet
van hun opdracht afgemaakt. Zij kozen
voor een brede opzet. De synode vroeg
om een handreiking die op de levensstijl

gericht zou zijn. Ook moest bezien worden of oude verschillen van inzicht overwonnen konden worden. Zonder bijbelstheologische bezinning zou een handreiking in de lucht hangen. En om verschillen van inzicht te overwinnen moet
je ze eerst in kaart brengen. Daarom
houdt het rapport zich met alle relevante
schriftgegevens bezig, met ethische conclusies die deputaten daaraan verbinden.
En het geeft een schets van welke opvattingen er in de loop van de eeuwen over
de verhouding van sabbat en zondag uitgedragen zijn.
Verder leven we als kerken niet in
een vacuüm. We staan in onze Nederlandse situatie van vandaag. Daarom
geeft het rapport aandacht aan de
Nederlandse wetgeving over zondagsarbeid. Zo werd het een omvangrijk rapport. Deputaten ‘hebben het als een
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prachtige kans gezien om - zonder complicaties van kerkrechtelijke procedures
van appèl en revisie van besluiten van
vorige vergaderingen, en zonder verschil
van inzicht in die zaken - puur met de
vragen van zondagsviering en levensstijl
te mogen bezig zijn’ (par. 0.3). Lezend
krijg je de indruk dat zij met vreugde
hun werk hebben gedaan. Het werd
vanwege de verwarring die na de laatste
twee synodes is gezaaid, ook hoog tijd
dat een dergelijk rapport - over dit
onderwerp het eerste in 2000 jaar kerkgeschiedenis (!) - verscheen. De deputaten hebben degelijk werk geleverd. Ze
hebben de kerken hiermee aan zich verplicht.

Eenstemmigheid
Dat laatste geldt ook voor de taxatie
die zij geven van de situatie die na de
laatste twee synodes is ontstaan. De
aanklacht is de wereld in gebracht dat
de Gereformeerde Kerken het vierde
gebod van de Decaloog niet meer handhaven. Enige tijd geleden bestreed ik
deze zienswijze in de Kroniek van dit
blad. Het ging in Leusden en Zuidhorn
niet om de vraag óf het vierde gebod
voor ons van kracht is, maar hoe het
voor ons van kracht is. Met andere
woorden: hoe kom je van het vierde
gebod over de sabbat van het oude verbond bij de zondag van het nieuwe verbond? Die weg wordt al eeuwen op een
verschillende manier afgelegd en voor
dat verschil is altijd ruimte geweest.
Het rapport dat er nu ligt, bevestigt
dit. Uit de uitspraak van Leusden blijkt
‘dat het in geen enkel opzicht de bedoeling is geweest om uit te spreken dat het
niet uitmaakt of iemand wel of niet op
zondag werkt. Leusden legde uit dat er
in de kerk altijd ruimte is geweest voor
broeders en zusters die de (algemeen
erkende en verdedigde zondagsrust c.q.
het werkverbod) op iets andere gronden
verdedigden dan rechtstreeks vanuit het
vierde gebod. We zijn als Gereformeerde
Kerken één in het verdedigen van de zondagsrust. Het verschil is gelegen in de
wijze van fundering van die rust’ (par.
18.4, cursivering van mij, JWvdJ). ‘Het
ging er in Leusden niet om dat de zondag geen gebod van de Heer zou zijn,
maar dat dit niet als een rechtstreeks
gebod van God in het Nieuwe Testament te traceren valt’ (par. 18.5). Bovendien wijst het rapport in par. 18.7 op de
grote overeenstemming die er tussen de
twee opvattingen in de kerken bestaat.

De synode van Zuidhorn relativeerde het 4e gebod evenmin. Ze zei dat
‘de waarde van trouw zijn aan Gods wil
in het vierde gebod en het belang van
verantwoord invulling geven aan de
zondag niet gerelativeerd mag worden.’
De synode zette deputaten aan het werk
om de overtuiging over de zondag als
een volledige rustdag te vernieuwen en
verder te ontwikkelen. ‘Daar gaat het
om: de zondag als volledige rustdag
waarderen en vieren. Het is hoog tijd
dat de kerken die overtuiging weer royaal voor hun rekening nemen’ (par.
18.6). Het rapport laat zien dat de
bewering dat de Gereformeerde Kerken
het vierde gebod niet meer honoreren,
een karikatuur is.
Als je op je laat inwerken wat het
rapport hierover schrijft, is het eigenlijk
bizar dat het vierde gebod inzet voor
een scheuring geworden is. Hoeveel
onbegrip en argwaan moet er in het kerkelijk leven bestaan dat dit kon gebeuren! De deputaten wijzen terecht ‘de
gebleken overeenstemming in de kerken
onder de erkende plicht tot zondagsrust’
(par. 18.9) aan als uitgangspunt voor het
verdergaande gesprek.

Teksten of de
Schriften?
Het rapport laat de Schriften spreken. Het eerste hoofdstuk geeft een
brede bespreking van alle schriftplaatsen
uit het Oude en Nieuwe Testament over
de sabbat, het vierde gebod en de zon-

dag. De aanpak is anders dan de manier
waarop rond het 4e gebod doorgaans
met bijbelteksten wordt gewerkt. Er zijn
klassieke ‘bewijsteksten’ die steeds worden aangehaald. Als gereformeerden
leven we immers bij de Schrift. Intussen
lukt het niet om elkaar met dat schriftberoep te overtuigen. Het beroep op de
bijbelteksten kan zo stereotiep worden
dat het krachteloos wordt. Bovendien
kunnen gereformeerden de Bijbel ook
biblicistisch gebruiken, doordat teksten
los van het verband worden aangehaald.
Ook daardoor verliezen ze hun kracht.
Het één gaat hier gemakkelijk gepaard
met het ander. Ook als gereformeerden
kunnen we bij teksten gaan leven in
plaats van bij de Schriften. Is dat niet
het geval in de discussies rond sabbat en
zondag, hoezeer men ook discussieert
om gereformeerd te blijven?
Eén van de winstpunten van het
deputatenrapport is dat het de relevante
schriftplaatsen niet als losse teksten,
maar in het verband van hun context en
van het geheel van de Schriften wil
lezen. Daarbij wordt gelet op de ontwikkeling van de openbaringsgeschiedenis
en het verloop van de heilsgeschiedenis.
Een voorbeeld van het eerste is, dat de
Here na de uittocht van Israël uit
Egypte stapsgewijs het volk heeft laten
zien wat zijn bedoeling met de sabbat
was, nog voordat Hij het vanaf de Sinaï
het vierde gebod afkondigde en voordat
er een heiligdom was voor de sabbatsontmoeting met de Here (par. 3.2). Een
voorbeeld van het tweede is, dat het rapport het vierde gebod nadrukkelijk in
verband brengt met Christus als de ver-
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vulling van de wet van Mozes (par. 8).
Men kan de vervulling van de wet
gebruiken om de betekenis van de geboden te relativeren. Dat doen deputaten
juist niet. De ‘christologische concentratie wil niet het vierde gebod verdringen,
maar juist in het licht van Gods openbaring in Christus beter doen verstaan’
(par. 1.2.4). Christus laat als Heer van
de sabbat de volle zeggingskracht van
het vierde gebod voor het nieuwe verbond zien.
Met deze schriftmatige inzet geeft
het rapport een krachtige en vernieuwende impuls aan onze bezinning op de
heiliging van de zondag.

Heer van de sabbat
Opvallend is de sterke nadruk op
Christus als Heer van de sabbat. Dat de
Here Zich zo noemt (Mat. 12), heeft in
de bezinning over de zondag altijd wel
aandacht gehad. Bij mijn weten heeft
het nooit zo’n centrale rol gespeeld als in
dit rapport. Komt Hem als Heer deze
plaats ook niet toe?
Met deze plaats van Christus begint
het ‘onderwijs,’ een samenvatting van de
studie van de Schrift en de geschiedenis.
Vanwege het belang geef ik het in
extenso door.
‘Wij geloven dat Jezus Christus Heer
over de sabbat is (Mat. 12:8) en dat in
Hem de vervulling van de oudtestamentische rustdag gevonden wordt. Hij
nodigt vermoeide en belaste mensen uit
tot Hem te komen en rust te vinden
voor hun zielen (Mat. 11:28-30).
In de persoon van Christus zien we
de volle werkelijkheid van het vierde
gebod. Hij is onze sabbat. Hij toont zich
als Eigenaar van Gods volk en laat in
daden van ontferming en genezing
Gods wil ten aanzien van de sabbat
zien.
Christus verwoordt Gods scheppingsbedoeling met de rustdag wanneer
Hij zegt: ‘De sabbat is gemaakt om de
mens’ (Mar. 2:27). De rustdag is
bedoeld om de mens rust te doen vinden in de Schepper en om de verlossing
van zonde en slavernij te vieren (Ex.
20:8-11; Deut. 5:12-15).
Jezus ging de weg van Gods volk
door op sabbat de samenkomst in de
synagoge te bezoeken. Hij is de Heer
van zijn kerk, die ons in één lichaam
samenbrengt.
De liefde tot God, als het hoogste
gebod, krijgt gestalte in de samenkomst
van Gods volk in zijn aanwezigheid. De
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liefde tot de naaste komt tot uitdrukking in de wil om als gemeente, die het
lichaam van Christus mag heten, samen
te komen’ (par. 1.1).
Ik wijs op een aantal wezenlijke elementen in dit citaat. Het eerste is dat
gerekend wordt met Christus als de vervulling van het oude verbond. In Hem
wordt de volle werkelijkheid van het 4e
gebod gegeven. Op de achtergrond
horen we artikel 25 van de geloofsbelijdenis over de schaduwen van het oude
verbond, die door de komst van Christus als de waarheid, hebben afgedaan
(verg. par. 11.6).
Een tweede element is de relatie die
tussen schepping, sabbat en rustdag
wordt gelegd. De ‘praktische handreiking’ (par. 1.3) noemt het heilzaam dat
de Schepper in het ritme van de week
een rustdag gegeven heeft (Gen. 2:2-3;
Ex. 20:8-11; 23:12)’. Belangwekkend is
daarbij de overeenkomst tussen het fundament onder de sabbat en het fundament onder de zondag. ‘God heeft zijn
scheppend werk volmaakt en legde zo
het fundament onder de sabbat. Jezus
Christus heeft het werk van verlossing
volbracht en legde zo het fundament
onder de zondag. Hij schept tijd om tot
rust te komen in zijn nabijheid. Zijn
geboden, ook om te rusten, zijn niet
zwaar (1 Joh. 5:3; Mat. 11:30). Zo leren
we verlangen naar de volkomen rust
(Heb. 4).’ Hierin wordt samengevat wat
in de paragraaf ‘koninkrijk en rust’ te
lezen is: ‘Jezus zegt ook dat de rustdag
(sabbat) gemaakt is ten gunste van de
mens. Daarmee benoemt Hij de scheppingsbedoeling die God met de rustdag
na een werkweek heeft. Dit kreeg in
Gods oude volk een eerste uitdrukking
door de sabbat, gemotiveerd met Gods
rusten op de zevende dag. In het
Nieuwe verbond wordt die rust bij
Christus gevonden. Daarom past het
ook bij het Nieuwe verbond dat er een
rustdag - een op de zeven - is, waarop
Christus en de verkondiging van het
koninkrijk centraal staan. Als de sabbat
er was voor de mens, past ook nu een
rustdag bij het volk van Hem die Heer
ook over de sabbat is’ (par. 12.1).
Een derde element is dat de rustdag
met het gebod van de liefde verbonden
wordt. Vaak wordt dat gebod gebruikt
om afbreuk te doen aan Gods geboden.
Maar in dit rapport lezen we: ‘Via het
dubbelgebod van de liefde blijft het
vierde gebod wezenlijk geldig. Het

vierde gebod - over Gods dag - is
immers onderscheiden van het eerste over het dienen van de H e r e als enige
God. Het vierde gebod geeft ruimte en
vorm aan de dienst aan God die Hij in
het eerste gebod vraagt’ (par 11.3). De
liefde tot God, ‘krijgt gestalte in het
genieten van de rust die Hij zijn volk
schenkt en in de viering van de zondag.
De liefde tot de naaste krijgt gestalte als
wij rust gunnen aan allen die aan onze
zorg zijn toevertrouwd. Kinderen, personeel en zelfs het vee worden door de
H e r e in het vierde gebod genoemd’ (id.)
Het liefdesgebod intensiveert het 4e
gebod!
In deze drie elementen wordt de
bezinning in een christologisch en breed
schriftuurlijk-confessioneel kader
geplaatst. Zo wordt de betekenis van het
4e gebod niet gerelativeerd, maar geïntensiveerd.

Dag van de kerk
Het ‘onderwijs’ spreekt ook over de
‘Zondag, dag van de kerk’ en over ‘Rusten en vieren’. Het kost te veel ruimte
om daar veel uit te citeren. (De lezer
moet tenslotte reden hebben om het
rapport zelf te lezen.) We worden onderwezen over het lichaam van Christus
dat op sabbat in het graf rustte, zijn
opstanding op de eerste dag van de
week en zijn verschijnen aan zijn leerlingen. Vervolgens horen we dat de kerk de
paasdag ging vieren door samen te
komen. Hiermee doet het rapport recht
aan de constatering dat in het Nieuwe
Testament geen opdracht over de zondag gegeven wordt. ‘De ontwikkeling
van het samenkomen van de gemeente
op de eerste dag van de week en de
benoeming van die dag als ‘de Heerlijke’ (Op. 1:10) vloeide spontaan voort
uit het geloof in Christus als de Levende
en Heer van zijn gemeente, die “de rust”
geeft. We weten niet of het vierde gebod
in die overwegingen een rol speelde.
Ook zonder expliciete opdracht van
Christus of de apostelen heeft de christelijke gemeente het Evangelie van Jezus’
opstanding zo begrepen: de eerste dag
van de week wordt dag van samenkomst
van de gemeente. We mogen dat een
geloofsbeslissing noemen die door de
verlichting van de Heilige Geest tot
overtuiging gegroeid is’ (par. 10.5.3).
Het ‘onderwijs’ gaat ook (‘Rusten en
vieren’) over de situatie in de Gerefor-
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meerde Kerken. Die ‘hebben de vrije
zondag … steeds met dank aan God
aanvaard. Zo is het vierde gebod in de
gereformeerde traditie toegepast’. Nu de
zondag minder beschermd wordt door
de overheid, ‘willen wij publiek en eensgezind, met woord en daad, getuigen
van de Schepper die het ritme van werken en rusten aan de mensen gegeven
heeft, en van de Verlosser die ons vrijkocht uit de macht van de zonde en ons
in zijn gemeente tot het heil roept (zd.
38). We willen de zondag tot eer van de
opgestane Heiland en als dag van de
christelijke gemeente hooghouden.’ Het
gaat de deputaten daarbij om een rustdág. De neiging bestaat om de zondagsrust te beperken tot het bijwonen van de
erediensten. De vrees is dat de zondag
niet meer als gehele dag in ere blijft. De
deputaten stellen: ‘Zonder rustdág blijft
de prediking van de beloofde rust zonder nieuwtestamentische gestalte. Zonder rustdag verdwijnt iedere nieuwtestamentische concretisering van: a. Gods
bedoeling met het vierde gebod,
b. Jezus’ woord uit Marcus 2:28 en
c. het onderwijs van Hebreeën 4’ (par.
12.1).
Zo doet het rapport aan de ene kant
recht aan de feitelijke gang van zaken bij
de overgang van de sabbat naar de zondag. Aan de andere kant blijft de zondag op het 4e gebod gefundeerd: de vrije
zondag is een toepassing van het vierde
gebod! Op deze wijze worden verschillende opvattingen evenwichtig aan
elkaar verbonden terwijl het verwijt dat
het 4e gebod is losgelaten, geheel verdampt.

Scheppingsordening?
Ik moet aan veel schriftuitleg voorbijgaan. Wel ga ik in op de vraag of de
rustdag een scheppingsordening van
God is. Heeft God in Genesis 2:1-3 de
zevende dag voor de mens gezegend en
geheiligd?
Deze kwestie is op zich genomen
niet zo heel belangrijk. Zo wordt Genesis 2:1-3 bij zondag 38 niet eens als
schriftplaats genoemd. Dat er een relatie
tussen het rusten van God en de rustdag
van mensen ligt, is toch wel evident. In
het 4e gebod fundeert de Here zelf de
rustdag in zijn eigen rusten na de schepping. Is het daarmee niet - Gods rust
fundeert de sabbat - een scheppingsordening, ook afgedacht van de precieze
strekking van Genesis 2:1-3?
Nu is er volgens deputaten ‘onvol-
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doende grond om van de rustdag als een
scheppingsinstelling te spreken van het
begin van de wereld. Dat lukt alleen
concluderenderwijs: als God de zevende
dag zegent en heiligt, móet Hij dat ook
in het paradijs aan de mens geopenbaard hebben. Zo’n conclusie mag een
gereformeerd mens trekken, maar er is
onvoldoende grond in de Schrift om
elkaar daaraan te binden’ (par. 2.1). Dit
overtuigt niet erg.
Het rapport zelf trekt heel wat exegetische conclusies, ook over Genesis
2:1-3. Volgens de redenering van deputaten zouden we elkaar niet aan hun
conclusies mogen binden! Het fijne
puntje is niet dat er exegetische conclusies getrokken worden, maar dat er een
vrijheid van exegese bestaat (ook na de
conclusies van deputaten).
De deputaten willen zelf op grond
van Genesis 2:1-3 niet over een scheppingsordening spreken. Wel zien ze
daarin de scheppingsbedoeling van God.
Maar, zo is de vraag, als God bij de
schepping bedoelt dat de mens een rustdag houdt, dan is dat toch een orde die
God wil? Ook als de mens zich nog niet
aan deze orde houdt, blijft het er wel
een ordening om.
De deputaten constateren dat in
Genesis 2:1-3 geen opdracht aan de
mens gegeven wordt. Dat is naar de letter juist. Maar dat zegt niet zoveel. In
de Schrift hoeft de instelling van een
verordening niet geformuleerd te worden als een bevel aan de mens. Een
voorbeeld daarvan is (in hetzelfde
hoofdstuk) Genesis 2:24. Daar verordent de Here het huwelijk. Maar de
woorden ‘Daarom zal een man zijn
vader en moeder verlaten etc.’ zijn naar
de letter een algemene uitspraak (het
gaat over ‘een man’) die niet als een
bevel aan Adam en Eva is geformuleerd.
Toch erkennen we het huwelijk als een
scheppingsordening. Is het niet wat
biblicistisch om uit het ontbreken van
de letter van een opdracht de conclusie
te trekken dat de rustdag dus geen
opdracht aan de mens is?
Daar komt nog iets bij. In Genesis
2:2 lezen we dat de Here op de zevende
dag rustte. Daarna zegt vers 3 dat Hij
deze dag een aparte plaats gaf door haar
te heiligen en te zegenen. Wat is de zin
van zo’n aparte status wanneer niet ook
alle volgende zevende dagen in beeld
zijn? Kennelijk spreekt vers 3, zonder
een geadresseerd gebod aan de mens,
over de zevende dag in het algemeen.
Het is een ordenend spreken van de
Schrift.

Verzwakking?
Een paar keer verwees ik vanuit het
‘onderwijs’ naar de studie van deputaten
die daarachter ligt. Dat ‘onderwijs’ geeft
een samenvatting van die studie en
moet dus in dat licht gelezen worden.
Toch wijs ik op een relatie. Er zijn nl.
zaken waarover het onderwijs zwakker
spreekt dan in de studie het geval is.
Een voorbeeld is wat deputaten in par.
18 zeggen over de betekenis van de keus
die de kerk voor de zondag gemaakt
heeft. Deze mening wordt vaak opgevat
als een verzwakking van het goddelijk
gebod. Vandaar de twintigste-eeuwse
sabbatsstrijd.
Nu laten deputaten zien dat het spreken over een beslissing van de kerk geen
verzwakking van Gods gebod is. Zij vergelijken deze keus met de belijdenis over
de omvang van de canon in artikel 5
van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Ook de kinderdoop en de Drie-eenheid
worden als voorbeeld genoemd. Onder
leiding van de Heilige Geest heeft de
kerk hier uitspraken over gedaan, zonder
dat ze letterlijk in de Bijbel genoemd
worden. ‘Waarom geloven wij dat alle
66 bijbelboeken heilig en canoniek zijn?
Het voornaamste antwoord luidt: dat de
Heilige Geest in ons hart getuigt dat
deze boeken van God zijn. Daarom
heeft de kerk deze boeken aangenomen.
Zo is het nu ook met de zondagsrust:
Gods Geest heeft de kerk doen ontdekken dat in het Nieuwe Testament aan de
zondag de bijzondere waarde van rustdag moet worden toegekend, naar het
voorbeeld van Israëls sabbat. Is er een
gereformeerd mens die vrijuit mag zeggen dat niet alle 66 boeken van de
Schrift heilig en canoniek zijn? Nee
toch? Zo mag heden ten dage ook geen
gereformeerd mens zeggen dat aan de
zondag niet de bijzondere waarde van
rustdag moet worden toegekend’ (par.
18.5). Onder leiding van de Heilige
Geest ‘leerde de kerk … dat in het
nieuwe verbond de zondag als rustdag
moet worden onderhouden’ (de cursivering is van deputaten). Dat maakt duidelijk ‘met welke kracht aan de rustdag
... moet worden vastgehouden. Dit is
geldig in de Gereformeerde Kerken.
Deze kerken houden de zondagsrust in
ere. En wie werkelijk gereformeerd wil
zijn, kiest ook voor zondagsrust en wil
zich in zijn werkpatroon daarbij aanpassen. Nodeloze zondagsarbeid en volop
gereformeerd-zijn kan niet samengaan,
net zozeer als gereformeerd-zijn, en ont-
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Het rapport verscheen ook in druk
(uitg. De Vuurbaak, Barneveld).

kenning van de plicht tot kinderdoop,
het niet voor heilig en canoniek erkennen van alle bijbelboeken, het niet belijden van de Drie-eenheid (om niet meer
te noemen), samen kan gaan’ (id.).
Hier worden sterke woorden gesproken tegen de verzwakking van de zondag als rustdag en het misverstand daarover. Maar deze kracht komt in het
‘onderwijs’ niet terug. Ik weet niet
waarom. Maar het is daarom wel zaak
om het ‘onderwijs’ te lezen tegen de achtergrond van het rapport. Wellicht kan
de synode het samenvattend onderwijs
sterker laten spreken.

Derde categorie
Overigens, hebben deputaten op dit
punt helemaal gelijk? Zij menen dat de
uitspraak van Leusden misverstand veroorzaakte, doordat er te weinig rekening
mee gehouden is dat een beslissing van

de kerk verplichtend kan zijn. Er is,
zeggen zij, een ‘derde categorie’ regels
naast (tussen) de regels van de Here in
de Decaloog enerzijds en de menselijkekerkelijke afspraken anderszijds. Als je
alleen deze twee soorten regels kent en
je noemt de zondag een keus van de
kerk, een menselijke instelling, dan staat
deze keus vanzelf tegenover Gods
gebod. De zondag is dan geen goddelijk
gebod meer. Maar, zeggen deputaten, er
is een derde categorie: er zijn goddelijke
geboden en menselijke regels. Er zijn
ook uitspraken die de kerk op grond van
Gods Woord doet, zoals over de canon
van de Bijbel en de andere twee voorbeelden. Dergelijke uitspraken zijn wel
degelijk normatief!
Het is terecht dat deputaten op deze
derde categorie wijzen. We kunnen er
ook onze winst mee doen. Maar doet
deze zienswijze met betrekking tot de
zondag recht aan de feiten? We vinden
in het Nieuwe Testament de feitelijke

verschuiving naar de zondag. Er zijn in
de loop van de tijd allerlei besluiten
genomen over de vrije zondag. Als kerkelijke uitspraak op het niveau van de
kinderdoop en de canon hebben we
alleen zondag 38. Daar wordt de vrije
zondag verondersteld, maar niet verordend. Vóór Leusden was de uitspraak
van de synode van Groningen uit 1927
‘de enige geldige uitspraak over de zondagrust binnen de Gereformeerde Kerken’ (par. 18.2). De herhaalde sabbatstrijd laat m.i. zien dat een keus op het
niveau van de derde categorie ontbreekt.
Het heeft er veel van dat deputaten keuzes en besluiten uit het verleden met
deze categorie achteraf opwaarderen.
Het lijkt mij dan ook niet zo billijk om
de moeiten daaraan toe te schrijven dat
men met die zgn. derde categorie niet
overweg kan (par. 18.3). Zo helder is
deze categorie m.b.t. de zondag niet.
Deze kritiek neemt niet weg dat het
tijd wordt om in deze derde categorie
een heldere uitspraak over de zondagrust
te doen. Dat kan de rust in de kerken
alleen maar dienen.

Suggestie
Er is over dit rapport meer te zeggen.
Ook bijvoorbeeld als gezegd wordt dat
niet de uiterlijke kenmerken van zondagsarbeid richtinggevend zijn, maar dat
het gaat om de motieven waaronder de
afwegingen van zondagsarbeid gemaakt
worden (par. 1.3.15). Is dat een juiste
tegenstelling? Is er dan geen zondagsarbeid die in zichzelf te veroordelen is? Zo
is er wel meer wat vragen oproept.
Iedereen zal zich ook wel niet voetstoots
in de aanpak van deputaten kunnen
vinden. Niettemin biedt hun rapport
een basis voor een inhoudrijke bezinning over het 4e gebod en de zondag,
die de vrede kan dienen. En over vrede
gesproken: zou het zo gek zijn om hen
die o.m. vanwege het vierde gebod met
de kerken gebroken hebben, ter synode
uit te nodigen om samen over deze
zaken te spreken?

www.woordenwereld.nl
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Het kerstverhaal
is uit
Nog één keer de kribbe. En dan lezen
we voortaan gewoon voederbak. Het
is even wennen. Of schrikt u hiervan?
Soms is een schrik heilzaam.
Ik heb het over de Nieuwe
Bijbelvertaling. En wat is dit allemaal,
vraagt de bekende ds. Nico ter
Linden zich af in Onze Taal, jrg 73,
oktobernummer. Ontaal, zegt hij
tegen Trouw. Mijn maag draait erbij
om. Hou je vast, schrijft hij, als je
leest wat ze van het kerstevangelie
hebben gemaakt. De kribbe mag niet
meer en waar is de herberg gebleven?
Het gaat nu om een voederbak en
een nachtverblijf. Platte taal!

zou meedoen - en ik laat op een
donderdagavond naar Rotterdam.
Daar was die voorleesmarathon, in
een grote boekhandel. We moesten
er een uur van tevoren zijn. Dan werd
het te lezen bijbelgedeelte opgegeven
en konden we inlezen. Toen we ons
meldden, kregen we te horen dat het
sneller ging dan gepland. Ik kon gelijk
beginnen. En zo las ik - onvoorbereid!
- wat mij werd opgegeven. Ik las
enkele psalmen.

Ik gaf toe aan de NBV, toen ik
meedeed met de voorleesmarathon
in Rotterdam. Bij gelegenheid van de
verschijning van de NBV is de hele
Bijbel non-stop voorgelezen. Het
resultaat kunt u zien en horen op
www.voorleesbijbel.nl. Vierhonderd
mensen deden mee. De koningin
begon, en zij versprak zich, weet u
nog? Zestig BN’ers volgden. Speciaal
daartoe uitgenodigd. Daar zat ik niet
bij. Ik ben geen bekende Nederlander.
Gelukkig werd ik getipt. Doe je ook
mee? Graag, zei ik. Mooi, werd er
gezegd, want ze hebben nog mensen
nodig voor de nácht…
En zo gingen mijn vrouw - ook zij

De Nieuwe Bijbelvertaling blijkt een
uitstekende voorleesbijbel te zijn. En
daarmee voldoet deze Bijbel reeds.
Dit Boek wil voorgelezen worden.
Mozes gaf dat al aan. En we weten
van bepaalde momenten in Gods
geschiedenis waarop het Woord van
God voor het volk werd voorgelezen.
Nehemia 8 vertelt van een speciaal
voor deze gelegenheid gebouwde
kansel. En het volk luisterde toe.
Oud en jong. Eenieder die het kon
begrijpen. En ze waren geboeid! Ook
de Here Jezus las voor in de synagoge.
Paulus vraagt Timoteüs om zich op het
voorlezen toe te leggen. En Openbaring
prijst ‘hij die voorleest’, gelukkig.

Voorlezen is dus een typisch gebruik
van de Bijbel. Maar dan moeten we
ons niet vergissen. Want wát lezen
we zoal voor. Een verhaal wordt
voorgelezen. Ook het nieuws wordt
voorgelezen. En voor het nieuws
heb je actueel taalgebruik nodig.
Wat dat betreft is de kritiek van die
ds. Nico ter Linden veelzeggend.
Kennelijk hindert de NBV hem in zijn
bijbelopvatting. Hij leest de Bijbel
graag als een verhaal. Het verhaal
gaat… Daarbij past zijn eigen ietwat
archaïsche taalgebruik. Hij weigert
daarom het nieuws van de geboorte
van de Here Jezus taalkundig te
vernieuwen (zie zijn Het verhaal
gaat…, dl 6, p. 27). Hij verdedigt
nota bene de handhaving van de
beginwoorden En het geschiedde om
vol te houden dat Lucas dit verhaal
heeft verzonnen. Het is een vertelling,
geen verkondiging.

Column

Ik geef toe. Ook ik moet wennen.
Ik ben gevoelig voor de sfeer die
Lucas altijd weer met Kerst wist
op te roepen. En graag zing ik het
ontroerende lied Ich steh an deiner
Krippen her. En toch hoop ik dat dit
jaar die kribbe voor het laatst op
het kerstpodium staat en dat we
voortaan kijken naar een ordinaire
voederbak.

Het ging niet slecht en ik kreeg zelfs
van de regisseur een compliment.
Hij vroeg naar mijn beroep, want hij
veronderstelde dat ik wel vaker uit
de Bijbel voorlas. Ik was opgelucht,
want ik weet van mezelf dat ik niet
zo’n voorlezer ben. Ik maak makkelijk
fouten. Ik ben een spreker, niet een
lezer. En schrijftaal is anders dan
spreektaal. Wat mij betreft mag
van het voorlezen in de kerkdienst
een apart ambt worden gemaakt.
Sommige gemeenten kennen die
figuur, en vaak is dat een verbetering.
Voorlezen is een gave.

Gebruikt u in uw gezin al de Nieuwe
Bijbelvertaling? En wat vindt u ervan?
Even wennen? Het klinkt zo gewoon.
En we zullen misschien ook minder
versprekingen hebben. Soms zo
hilarisch. Ik denk aan het kind dat
eens Psalm 122 mocht voorlezen en
eindigde met: ‘en ik zal de schoenen
voor u zoeken’.

Ik herinner me een uitgave van de
NBG vlak voor Kerst 2002. Het betrof
een cd. Het kerstevangelie van Lucas
2 in de Nieuwe Bijbelvertaling. De
voorlezer is een bekende nieuwslezer.
Het is even schrikken. Het verhaal is
uit. Het is echt gebeurd!

G. Zomer Jzn
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Rommelig Rechts
De rechtse kiezers zijn aan het fladderen. Van oudsher bood de VVD
onderdak aan veel rechtse en conservatieve kiezers in Nederland. De
bekende programmapunten uit die
hoek zag je terug in de verkiezingsprogramma’s van de VVD: veel aandacht voor de eigen mogelijkheden
van burgers, een rol van de staat
die vooral gericht was op bescherming en rechtshandhaving. Een
sociaal karakter en een opvatting
dat de overheid zich verantwoordelijk weet voor zorg voor de zwakkeren in de samenleving waren en zijn
niet de grote doelen van de VVD.
Uiteraard schoof dat wel. De ene
periode schoof de VVD meer naar
rechts, de andere keer naar het
midden, al naar gelang de andere
grote partijen zich opstelden.
Rechtsom waren af en toe wat splinters zichtbaar. Meestal ging het daarbij
om protestachtige bewegingen als de
Boerenpartij, de verschillende clubs rond
Janmaat en recenter de LPF van Pim
Fortuyn en de Conservatieve Partij rond
Winnie de Jong.
Over het algemeen was en is het een
rommeltje bij deze partijtjes. Een
samenhangende visie op de samenleving
werd niet geleverd, het klonterde rond
personen met daarbij veel afsplitsingen
en verdeeldheid. De huidige LPF is
daarvan een sprekend voorbeeld. En de
afsplitsing van het Kamerlid Wilders
toont aan dat de rechtervleugel binnen
de VVD zich roert. Men is niet blij met
de koers van deze partij onder Van
Aartsen. Onder zijn leiding bepleiten
verschillende prominente VVD’ers als
staatssecretaris Rutte een meer sociaalliberale koers. Die koers zint de rechtervleugel niet, de afsplitsing van Wilders
is een (eerste?) voorbeeld.
Maar wat willen de kiezers? Willen
die orde en veiligheid? Het pleiten voor
‘law and order’ is in een samenleving
waarin de gevoelens van onveiligheid
sterk zijn, niet tegen dovemansoren
gezegd. Fortuyn heeft geprobeerd daar
aanhang mee te verwerven. En wanneer
je dat koppelt aan de problematiek van
de achterstandswijken in de grote steden
en de instroom van asielzoekers met de
daaraan verbonden gevolgen, ben je

Rommelig rechts en een rommelig Binnenhof

blijkbaar in Nederland goed voor meer
dan twintig zetels. Fortuyn probeerde
daar met een programma en vooral met
zijn persoon vorm aan te geven, maar
heeft niet de kans gehad dat in de
landspolitiek waar te maken. Rechts en
conservatief Nederland is in beweging.

Kansen
Er liggen kansen voor een conservatieve politieke partij in Nederland. Wie
de optelsom maakt met de grootste
omvang van de LPF, aangevuld met
delen van de VVD en een klein beetje
CDA, komt tot een Kamerfractie van
rond de 30 zetels.
Fortuyn sprong in dat gat en haalde
in één klap een fors aantal zetels. VVD
en CDA hebben na zijn dood dat gat
gevuld door inhoudelijk een aantal
zaken van Fortuyn over te nemen. Dat
haalde de wind uit de LPF-zeilen, zeker
toen ze in het kabinet Balkenende I het
niet konden waarmaken.
Maar er is een serieuze kaper op de
kust. Vanuit conservatieve hoek wordt al
jaren gekeken naar deze ontwikkelingen, waarbij een grote conservatieve partij niet echt van de grond kwam.
Daarom hebben de conservatieven in de

Rondblik L. Bezemer

afgelopen jaren zich een gezicht gegeven
met de Burkestichting onder aanvoering
van oud-RD-redacteur Spruyt. Met artikelen, brochures en lezingen wordt
inhoud gegeven aan de conservatieve
filosofie. Geprobeerd wordt een conservatief-liberale beweging te vormen.
Daarom wordt geklopt op de deuren
van VVD en LPF, maar ook bij CDA
en eerder bij de SGP en de CU.1 Al dat
geklop heeft sporen achtergelaten. Tot
voor kort werd de Raad van Aanbeveling van de Burkestichting mede gevuld
met prominente politieke gezichten uit
SGP (De Bruyne), CU (Van Middelkoop) en CDA (Hillen en Van Agt).
Er zullen voor partijvorming een
politiek program en een politiek gezicht
moeten komen. De VVD lijkt onder
Van Aartsen meer richting een sociaalliberale partij te koersen. Voor de conservatieven neemt daarmee de belangstelling af. Maar de afgesplitste Wilders
wordt kanshebbend gevonden. Hij zou
gezicht kunnen geven aan conservatieve
politiek. Of dat zal lukken, moet blijken
in de periode tot en met de in 2006
geplande Kamerverkiezingen.
Wanneer men er inderdaad in zal
slagen een goed program en een organisatie neer te zetten, moet succes niet uitgesloten worden geacht. De kiezer is op
drift en een aansprekend verhaal met
een aansprekende kandidaat doen het
goed. En ook christelijke kiezers uit
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CDA en CU kunnen zich aangetrokken
voelen tot het conservatieve gedachtegoed. Er is immers veel dat in dat
gedachtegoed aanspreekt. Wie is niet
voor een stevige aanpak van misdaad en
verzwaring van de straffen? Wie is niet
voor lastenverlichting door de omvang
van het overheidsapparaat te verkleinen?
Wie is niet voor een versterking van de
verantwoordelijkheden van het gezin en
van de burgers? Is ons sociaal beleid met
de vele uitkeringen en subsidies niet aan
het doorslaan? Dat spreekt veel christenen aan. Welaan, dit soort standpunten
is te vinden in een pamflet van de Burkestichting van een jaar geleden D e crisis in N e d e rlan d e n h e t cons e rvati e v e
an tw oord.
Vanuit conservatieve hoek wil men
allerlei deugden bevorderen die ook
christelijke deugden zijn. Aandacht voor
het historisch gegroeide is iets dat christenen aanspreekt. En wie is het niet met
Spruyt eens dat er een enorme ideeënarmoede is onder politici? Hij vindt dat de
politiek heel pragmatisch bezig is met
beleidsregels en dat politici als ambtenaren naar dossiers kijken. Hij ziet nauwelijks politici die hun geschiedenis kennen. Hij vindt dat de rol van politieke
ideologie en filosofie onder Kamerleden
te gering is.2
Wanneer er een conservatieve stroming ontstaat die met een aansprekend
program kan komen en daarin een aantal opvattingen meeneemt die christenen
aanspreken, zal daar aanhang voor
gevonden worden.

Tweepartijenstelsel?
De Nederlandse politiek is in
belangrijke mate gestempeld door de
verzuiling. De veelheid aan politieke
partijen wijkt af van wat elders in de
westerse wereld gebruikelijk is. Veel landen kennen een tweepartijenstelsel met
hier en daar wat aanvullingen. Ook in
ons land zijn er die pleiten voor een
tweepartijenstelsel: progressieven en
conservatieven. Herhaaldelijk duikt die
indeling op. Niet alleen na de Tweede
Wereldoorlog is die gedachte er geweest,
ze is er nog. Dat betekent partijorganisatie op een andere grondslag dan nu
gebruikelijk is. In een dergelijk stelsel
zullen christenen hun confessionele uitgangspunt moeten inleveren. Spruyt
geeft ook aan dat hij op zoek is ‘naar
medechristenen die nog leven vanuit het
besef dat deze werkelijkheid geschapen
is en ondanks de zondeval orde en
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werking daarvan terug te dringen, te
straffen waar nodig? Mooier dan onze
belijdenis kan het toch niet gezegd worden:
Wij geloven dat onze goede God
wegens de verdorvenheid van het menselijk geslacht geboden heeft dat er koningen, vorsten en overheden zullen zijn. Hij
wil namelijk dat de wereld geregeerd
wordt door wetten en staatsregelingen,
opdat de ongebondenheid van de mensen
bedwongen wordt en alles in goede orde
onder hen toegaat.
De Nederlandse Geloofsbelijdenis
wijst in artikel 36 daarna op het recht
van de overheid de slechte mensen te
straffen en de goede mensen te beschermen.

Uiteen
Dr. B.J. Spruyt

bestand heeft omdat God haar vasthoudt en in stand houdt’. Hij zoekt
christenen die bereid zijn ‘om een visie
op de wereld, geschiedenis en de politiek
te formuleren, die haar motiveert zich in
te zetten voor een samenleving die gedomineerd wordt door een geordende vrijheid waarin ruimte blijft voor het wonder van God. Pas dan zal trouwens de
verzuiling worden doorbroken, omdat
christenen en niet-christenen voor dit
ideaal gezamenlijk kunnen optrekken’.3
En elders zegt hij dat zijn diepste motief
om zich met een mogelijke nieuwe partij
te bemoeien gelegen is in het voorkomen
van een rechtse beweging die antireligieus wordt.4 Kortom: Spruyt wil christenen mobiliseren voor een conservatieve
beweging.
Heeft dat een meerwaarde?
Veel wat in conservatieve kring
wordt aangehangen, komt christenen
bekend voor. De conservatieve richting
onderkent de slechtheid van de mens.
Men kiest voor een kleine overheid met
een vrije en fatsoenlijke samenleving en
daarbinnen verantwoordelijke burgers.
Dat klinkt bekend. Maar tegelijk zit in
deze visie een fors stuk spanning. Want
wanneer je aan de ene kant de slechtheid van de mens constateert, wie zal
dat slechte beteugelen? Wanneer je kiest
voor een samenleving met verantwoordelijke burgers, waarin fatsoen is, wie
bepaalt de norm voor dat fatsoen en hoe
kan die mens met zijn slechtheid toch
bijdragen aan een samenleving met fatsoen? Ligt er niet juist een taak voor de
overheid om die slechtheid en de door-

Conservatieve en christelijke politiek
zullen beide oog hebben voor het slechte
van de mens in de samenleving (anders
dan het liberalisme, dat positief denkt
over de mogelijkheden van de mens).
Daarin is herkenning. Maar het verschil
komt in het terugdringen van de gevolgen van het kwaad in de mens en in de
samenleving. Christenen zullen daarbij
wijzen op de verantwoordelijkheid van
de overheid om in te grijpen en regels te
stellen via wetgeving. Conservatieven
geven die rol niet aan de overheid, die
moet immers klein en weerbaar zijn.
Maar waar moet ordening en het terugdringen van het kwaad dan vandaan
komen? Alleen via de eigen verantwoordelijkheid van de mens zal er toch niet
spontaan iets goeds groeien? Niet ieder
is in staat in zijn gedrag verantwoordelijk te zijn. Mensen kunnen elkaar daar
wel op wijzen, maar het niet afdwingen
bij elkaar. Het blijft merkwaardig dat de
conservatieven daarin geen stevige taak
van de overheid zien. Er is toch geen
andere instelling denkbaar die hier iets
met gezag in kan regelen.
Hetzelfde geldt voor de zorg en het
opkomen voor de zwakken. Uiteraard
hebben mensen ten opzichte van elkaar
een verantwoordelijkheid tot hulp, maar
er ligt toch ook een taak voor de overheid om via regelgeving zwakkeren in
de samenleving te beschermen.
Tussen conservatieven en christenen
is er een principieel verschil in het denken over de taak en plaats van de overheid. Daarmee stoot je op het volgende
probleem. Spruyt kiest voor politieke
partijvorming niet op basis van een
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christelijke grondslag die zich beroept
op de Bijbel. Hij kiest voor een conservatieve filosofie waarin die kleine overheid, fatsoen en waardering voor het
historisch gegroeide de belangrijke waarden zijn. Vanuit die achtergrond moeten
politieke standpunten worden gekozen.
Omdat die onderkenning van het
slechte en die aandacht voor het historisch gegroeide herkenbaar zijn voor
christenen, kunnen concrete politieke
doelen vaak dicht bij elkaar liggen.
Maar de uitgangspositie verschilt en de
oplossingsrichting zal ook vaak verschillen juist vanwege die verschillende waardering in de taak van de overheid.
Terecht hebben ChristenUnie en
SGP de klop op de deur van de conservatieven afgewezen, al zou je best op
concrete punten met een conservatieve
fractie in het parlement zaken kunnen
doen. Net zoals je dat met andere politieke fracties kunt doen. De conservatieven schuiven daarmee in de richting van
de VVD en klein rechts. Echter, juist
daar zullen de conservatieven en zal
Spruyt botsen. De conservatieven zullen
daar botsen op het positieve denken van
de liberalen over de mens. En Spruyt zal
botsen met zijn streven het antireligieuze in een conservatieve stroming in te
dammen, want juist in de VVD zie je
de laatste tijd onverdraagzaamheid
opborrelen. Het Kamerlid Hirsi Ali
neemt herhaaldelijk standpunten in die
haaks staan op de vrijheid van godsdienst bij anderen. Minister Verdonk
wilde onlangs nieuwe imams een
bepaalde uitleg van de Koran opleggen,
wanneer ze in Nederland actief wilden
zijn. Daar zal Spruyt niet voor kiezen,
maar het is wel de context waarop hij
mikt met zijn conservatieve stroming.

De bom barst
Midden november is deze ontwikkeling tot een uitbarsting gekomen. Het
zat eraan te komen en het gebeurde:
Wilders start met een nieuwe rechtse
politieke beweging en is bij de totstandkoming zwaar ondersteund door Spruyt.
Deze ziet het als een aftelsom, waarbij
na het ‘nee’ van de verschillende politieke partijen Wilders in beeld kwam.
Zwaar ondersteund door Spruyt is een
ideologische basis vaar de nieuwe beweging gemaakt. Spruyt heeft daar vanuit
zijn zorg over het christelijk gedachtegoed in vastgelegd, dat het bekende art.
23 van de Grondwet gehandhaafd wordt
en dat de rol van religie en van kerken
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in de samenleving van belang is.
De reacties waren niet van de lucht.
Publiek kondigden prominenten uit
CDA, CU en SGP hun vertrek uit de
Burkestichting aan. Geschrokken schoot
het bestuur van de Burkestichting daaroverheen met een verklaring dat het zich
niet aan een bepaalde politieke partij
wilde verbinden en ook geen partijpolitiek wilde bedrijven. Spruyt kon daarna
niet anders dan dit bevestigen door aan
te geven dat hij alleen maar ondersteuning heeft gegeven in de zin van overdracht van ideeën. Maar de bom is
gebarsten. Christelijke politici keren
zich nu af van de conservatieve stichting. En Spruyt moet alsnog afstand
nemen van Wilders.
Het is eigenlijk niet goed te begrijpen dat Spruyt deze route is ingeslagen.
Wilders is toch het type van de rechtse
politicus met duidelijk reactionaire trekjes. Dat lijkt toch voor het gedachtegoed
van de conservatieven een stevige stap te
ver. Zeker wanneer je dat conservatisme
een christelijk sausje à la Spruyt denkt
mee te kunnen geven, is Wilders niet de
voor de hand liggende keus. Is de vrijheid van christelijk onderwijs bij een
dergelijk man in goede handen? Moeten
normen en waarden door Wilders
bevorderd worden? Het is niet goed te
begrijpen.
Daarnaast verbaas je je eveneens
over die christelijke politici, die nu snel
het conservatieve schip verlaten. Maandenlang zat dit eraan te komen, in
meerdere interviews heeft Spruyt dit
van tevoren aangekondigd en je vraagt
je af waarom de christelijke politici die
nu afstand nemen, niet eerder keuzen
hebben gemaakt.

Conservatisme is geen
oplossing
Wat is het perspectief? Ik verwacht
dat door deze roekeloze actie de rol van
de conservatieven in partijpolitiek
opzicht voorlopig is uitgeschakeld. Wilders zal ongetwijfeld bij de volgende
Kamerverkiezingen met een aantal
andere rechtse exponenten een gooi
doen naar Kamerzetels. De onderwerpen liggen voor de hand. Hij zal mikken op strenge regelgeving, sterkere
politie en zal stevige woorden spreken
over de integratie van allochtonen in de
samenleving of het vertrek daaruit. Of
een dergelijk man daarbij veel verschil
zal maken tussen orthodoxe christenen

of orthodoxe moslims, kun je je afvragen. Naast VVD-aanhang zal Wilders
mikken op de Fortuyn-kiezers. Wanneer
de huidige spanningen in de samenleving rond veiligheid en allochtonen zo
ernstig blijven, mag een aantal Kamerzetels niet worden uitgesloten. Dat betekent voor de VVD een herbezinning op
de sociaal-liberale koers. Wil men kiezers naar Wilders laten lopen of vasthouden?
Ondertussen zakt de politieke discussie naar een bedenkelijk niveau. Een
man als minister Donner, die probeert
op te komen voor het hebben van respect voor elkaars godsdienstige opvattingen, wordt door een Kamermeerderheid teruggefloten. Normen en waarden
gelden overal, behalve wanneer het over
christenen of andere orthodoxe opvattingen gaat.
En alhoewel er zeker voor de christelijke politiek herkenningspunten kunnen
liggen bij concrete conservatieve standpunten, is het geen oplossing voor de
geestelijke problematiek in ons land.
Ook in een onkerkelijke en verziekte
samenleving moet de overheid haar taak
uitvoeren als een opdracht van God, als
dienares van God. Christelijke politici
kunnen daar een belangrijke bijdrage
aan leveren. Niet omdat dat historisch
zo goed is, maar omdat voortdurend
opgeroepen mag worden en gewezen
mag worden op het goede in een beleid
dat uitgaat van bijbelse normen. We
leven in een wereld die door Christus
geregeerd wordt en waar Hij zal weerkomen. Vanuit dat perspectief is conservatieve politiek - bij de mogelijkheden die
we in ons land nog steeds hebben - een
armzalig surrogaat. Juist nu is het
belangrijk dat christenen hun stem laten
horen, en in de politiek is daarvoor de
ruimte bij een christelijke politieke partij. Wellicht beseft de christen Spruyt
met zijn kwaliteiten, dat er voor een
inbreng vanuit normen en waarden en
vanuit een christelijk gedachtegoed juist
ruimte is in de christelijke politiek.
Noten:
Zie ook ‘Inhoud of omvang?’, in: Na der Bekeken,
jrg. 7 nr. 9 (september 2000), p. 239-240.
2.
Zie: ‘Hollandse oogkleppen’, in: Bin n e n lan ds
B e stuur, 26 maart 2004, p. 36-39.
3.
B.J. Spruyt, ‘De ondraaglijke leegheid van christelijk
radicalisme’, in: ND, 26 september 2003.
4.
‘De laatste kans voor rechts’, in: CV -Koers, oktober
2004, p. 20-22.
1.
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Artikel 68 KO:
geen kerkelijk jaar
maar regel voor de
prediking
Een van de dingen die opvalt in
het Nieuwe Testament, is dat we er
geen viering van jaarlijkse Kerst-,
Paas- en Pinksterfeesten in aantreffen. Ook de oudtestamentische
feesten komen we amper meer
tegen. We horen van joodse feesten die in joodse kring nog gevierd
worden. Maar in de kring van het
heiden-christendom lezen we noch
van de viering van het Pascha noch
van het wekenfeest noch van het
Loofhuttenfeest.
Het Pascha wordt een keer genoemd
in 1 Korintiërs 5: ons paaslam is
geslacht. Maar dat ziet niet op een
Pascha dat zojuist gevierd en op een
paaslam dat dat jaar geslacht is. Het ziet
terug op het Paaslam Jezus Christus dat
op Golgota Zich gaf als losprijs voor
onze zonden. Voor het overige vinden
we in het Nieuwe Testament de apostolische waarschuwing aan de christenen
uit de heidenen om zich niet terug te
laten voeren tot een regiem van ‘dagen,
maanden, vaste tijden en jaren’ (Gal.
4:9-11) of zich angst te laten aanjagen
op het stuk van ‘feestdag, nieuwe maan
of sabbat’, dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is
(Kol. 2:16,17).

Het avondmaal
Werd het leven en het werk van
Christus dan niet gedacht in het
Nieuwe Testament? Jazeker! In het
avondmaal dat Christus had ingesteld
tijdens zijn laatste Pascha. In dat avondmaal moesten ze Hem gedenken.
Hem gedenken. Niet maar zijn dood.
Maar Hém. In zijn komen in de wereld,
zijn sterven aan het kruis, zijn overwinning van de dood, zijn verhoging aan de
rechterhand van zijn Vader en zijn

Pesachbord

wederkomst om in het rijk van zijn
Vader de wijn met ons nieuw te drinken. In het avondmaal komt dat alles
samen. Het avondmaal is de feestelijke
en door Christus zelf ingestelde maaltijd
die ons op de lijn van hemelvaart naar
wederkomst telkens weer Christus te
binnen brengt. In ons formulier vindt u
dat ook terug. Het gaat over Christus
die kwam als vervulling van de beloften
aan de vaderen, over Christus die stierf,
over Christus die nu aan Gods rechterhand zit en die eens de wijn met ons
nieuw zal drinken in Gods koninkrijk.
Daarnaast laat de Catechismus zien

Gemeentebreed
P. Niemeijer

dat de heilsfeiten die op de feestdagen
centraal staan, niet vragen om één kerkelijke viering per jaar, maar om een
leven waarin de zonde waarin wij ontvangen en geboren zijn, verzoend is en
waarin onze oude mens dagelijks
gekruisigd wordt, en wij telkens weer
worden opgewekt tot een nieuw leven,
en wij ons door de Geest richten op de
Christus die in de hemel is (HC antw.
36, 43, 45, 49).

Lijn of cyclus?
Ik sprak over ‘de lijn’ van hemelvaart
naar wederkomst. Dat deed ik expres.
Op een bepaalde manier kun je zeggen
dat die ‘lijn’ kenmerkend is voor het
christendom. De lijn (het hoeft geen
‘rechte’ te zijn) van Gods voortgaande
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werk. Het heidendom dacht indertijd
meer in cirkels. Elk jaar voltrok zich een
cyclus van opgaan, blinken en verzinken, waarin de goden betrokken waren.
Elk najaar bijvoorbeeld stierf de god van
de vruchtbaarheid, die dan in het voorjaar weer tot leven kwam.
Dat cyclische denken is op een gegeven moment ook doorgedrongen in de
kerk. En ook in de gedachtenis van
Christus. Zijn levensgang werd ieder
jaar weer ‘afgedraaid’. En steeds meer
aangekleed met ritueel en spel. Zijn
geboorte, sterven, opstanding en verhoging moesten als het ware elk jaar herbeleefd worden. Het dijde alsmaar uit.
Er kwam een tijd van advent, een zondag voor driekoningen, een epifaniëntijd, een lijdenstijd enz. Het groeide uit
tot een kerkelijk jaar, een liturgisch jaar.
De aandacht werd afgeleid van de voortgaande heilshistorie en van de laatste
dagen waarin wij leven, naar vieringen
die telkens weer het verleden terugriepen en ‘herhaalden’.
Tegen deze achtergrond is het veelzeggend dat in onze kerkorde geen kerkelijk jaar is voorgeschreven. De kerken
van de Reformatie waren tegen de feestdagen en schrapten die aanvankelijk dan
ook: omdat ze in de Schrift niet worden
voorgeschreven en omdat ze gemakkelijk Gods eis voor álle dagen verdringen.
Toch hebben de kerkelijke feestdagen al
gauw weer een plaats gekregen in onze
kerkorde. Maar wel met een eigen
karakter! In artikel 68 staat: De kerkenraad zal op de Kerstdag, de Goede Vrijdag (pas in 1975 in de KO opgenomen!,
PN), de Paasdag, de Hemelvaartsdag en
de Pinksterdag de gemeente samenroepen tot de openbare erediensten, waarin
de heilsfeiten die de gemeente op deze
dagen bijzonder herdenkt, worden verkondigd.
Opvallend is dat hier geen complete
jaarcyclus wordt voorgeschreven, maar
alleen een paar kerkelijke feestdagen
worden genoemd, en dat daarvoor uitdrukkelijk bepaald wordt dat dan de
heilsfeiten die we gedenken, worden verkondigd. Het gaat niet om het kerstfeest
dat gevierd moet worden (hoe populair
ook), maar om het kerstfeit dat verkondigd moet worden. Artikel 68 organiseert geen kerkelijk jaar, maar geeft een
regel voor de prediking! Te midden van
de vele dingen die in de prediking aan
de orde komen (de volle raad van God),
moeten de geboorte van Christus, zijn
sterven en opstanding, zijn hemelvaart
en zijn uitstorting van de Geest geregelde aandacht ontvangen. Ook buiten
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de catechismuspreken en de avondmaalszondagen. De kerk waakt over de
gedachtenis van haar Heiland. Niet
door telkens herhaalde vieringen en rituelen, maar in de verkondiging! Als zodanig een uitwerking van het apostolisch
parool om de Christus te verkondigen.

Tegenwoordig
Het is goed om vandaag te benadrukken dat wij dus geen kerkelijk jaar
kennen. Geen bijzondere feestcyclus. En
ook geen jaarlijkse cyclus van geboorte,
sterven, opstanding, hemelvaart. Wij
bevinden ons ‘ergens’ op de lijn van
hemelvaart naar wederkomst, in de laatste dagen. En het heil is ons nu meer
nabij dan indertijd in Paulus’ dagen
(Rom. 13:11,12). In die tijd zijn wij
geroepen om alle dagen te leven uit de
heilsfeiten van Kerst, Goede Vrijdag,
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
We zien in onze dagen verschillende
trends. Aan de ene kant rukt onder
roomse en oosters-orthodoxe invloed de
ritualisering van het kerkelijk jaar op:
ook bij ons zie je adventskaarsen en
veertigdagentijd hun intrede doen. Aan
de andere kant is er de behoefte aan
beleving die een steeds uitbundiger
kerkfeestcultuur oproept: erediensten
die diensten van Woord en gebed zijn,
geven te weinig; er moet méér bij, steeds
méér. Maar het ‘méér’ zie je gepaard
gaan met een ‘minder’. Want je ziet

tegelijk de concrete verkondiging en
gedachtenis van Christus en zijn werk
plaatsmaken voor vage noties als ‘licht’,
‘leven’ en ‘kracht’, die centraal komen te
staan. En het vervagen van de heilshistorie en de behoefte aan her-beleving
maken ons machteloos tegenover groepen en bewegingen die ook ten aanzien
van Pinksteren aan de eenmaligheid en
het bijzondere karakter voorbijgaan, met
hun verlangen naar herhaling van tekenen van de Pinksterdag.
Het zal zaak zijn dat we terugkeren
tot de soberheid van onze kerkorde: geen
kerkelijk jaar, maar een regel voor de prediking! Dat betekent aan de ene kant
geen uitgedijde, over meer dagen zich
uitstrekkende kerkelijke feesten. Het
betekent dat we aan de andere kant op
onze hoede zijn voor vervluchtiging van
de heilshistorie en de voortgang daarvan, en dat we niet toegeven aan de
postmoderne behoefte aan her-beléving
van de heilsfeiten. Laten we waken over
het niveau van de feestdagen: geen vage
noties als ‘licht’, ‘leven’ en ‘kracht’, maar
verkondiging van de Christus, en van de
diepe rijkdom en betekenis van zijn eenmalige en historische geboorte, lijden,
dood, opstanding en hemelvaart, en de
uitstorting van zijn Geest.

Andere gelegenheden
In de kerkorde wordt een aantal
gebruiken dat wij nu kennen, niet
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genoemd: bid- en dankdag voor gewas
en arbeid, alsmede de jaarwisseling. Een
kerkordelijke bepaling is ook niet nodig
om er toch in de samenkomsten van de
gemeente aandacht aan te geven. Het is
goed om ook in het alledaagse leven de
H e r e te eren als God van de tijden en
seizoenen. Maar laten we ook dáárbij
wel afstand nemen van alle vervaging en
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cyclisch denken. Laat het ons ook hier
erom gaan de Here te eren in de voortgang van zijn zorg voor de door Hem
geschapen wereld.
Het gaat bij gewas en arbeid niet om
de ‘kringloop van de seizoenen’. En het
gaat rond de jaarwisseling niet om het
beëindigen van de ene jaarcyclus ‘met de
Here’ en om het beginnen van de vol-

gende jaarcyclus ‘met de Here’. We
draaien niet in kringetjes rond, maar
worden door de Here meegenomen zijn
dag tegemoet! En het rijk tegemoet waar
we het vervulde avondmaal zullen vieren, de bruiloft van het Lam! Die voortgang en dat perspectief geven moed en
vreugde!

Leven in
verwachting
Christenen zijn mensen die uitzien
naar de toekomst die God voor zijn
kinderen heeft. Het verwachten
van deze toekomst is kenmerkend
voor hun leven. Paulus wijst dat aan
wanneer hij schrijft: ‘wij roemen
in de hoop op de heerlijkheid van
God’ (Rom. 5:2), de bekering tot
God typeert als het ‘uit de hemelen
verwachten van zijn Zoon’ (1 Tess.
1:10) en bidt dat de gemeente ‘overvloedig’ mag zijn in de hoop (Rom.
15:13). Christenen zijn mensen die
hopen.

verheugend in dit boek een theoloog te
ontmoeten die voluit recht wil doen aan
de boodschap van de heilige Schrift.
Daarbij grijpt Hoek voortdurend terug
op het onderwijs van gereformeerde theologen. Ook wat in onze kring geschreven is, is hem niet ontgaan. Boeiend is
dat hij zich steeds confronteert met oude
en moderne opvattingen. Zo is hij erin
geslaagd een leesbaar en leerzaam boek
te schrijven dat ons toerust om inderdaad ‘overvloedig te zijn in de hoop’.

Dr. J. Hoek, hervormd predikant en
docent dogmatiek aan de Christelijke
Hogeschool Ede, schreef een omvangrijk
boek over de christelijke hoop. Hoek wil
laten zien dat christenen een boodschap
hebben in de crisis van onze cultuur.
Het vooruitgangsgeloof heeft bij velen
schipbreuk geleden door de ontzettingen
van de vorige eeuw. Er is geen perspectief meer op een betere wereld. Je moet
er voor jezelf maar het beste van maken.
‘Going Titanic, first class’ is de levenshouding van velen geworden.
Het is voor christenen de hoogste
tijd om de christelijke hoop voor te
leven. Wij hebben een boodschap voor
de wereld en een overwegenswaardig
alternatief voor een cultuur die de hoop
steeds meer laat varen!
Over die boodschap en dat alternatief gaat de studie van Hoek. Het boek
is helder gestructureerd, goed gedocumenteerd en in een prettig leesbare stijl
geschreven. Ik ben onder de indruk van
de belezenheid van de auteur, al had het
met de vele verwijzingen wat mij betreft
wel een ‘onsje’ minder gemogen. Het is

Nadat Hoek terecht gesteld heeft dat
de christelijke hoop hoop op God is en
dat onze verwachting zich richt op Hem
die komend is, handelt hij over de plaats
die Israël dient in te nemen in ons uitzien naar de grote toekomst. Wie de
Here verwacht, kan dat alleen maar
doen in nauwe samenhang en samengang met het Joodse volk. We kunnen
niet spreken over de hoop van de christelijke kerk zonder daarbij direct de
hoop voor Israël te betrekken. De kerk
deelt in de aan het Joodse volk geschonken verwachting. Jeremia 31 spreekt
over het nieuwe verbond dat de Here zal
maken met Israël. Dat verbond heeft de
Here ondanks alles wat Israël met zijn
Messias gedaan heeft, niet opgezegd. De
christelijke kerk is niet in de plaats van
Israël gekomen. Hoek keert zich krachtig tegen de zgn. vervangingsgedachte.

Israël

Boek van de maand
A.N. Hendriks

Dr. J. Hoek

De kerk is bij Israël ingelijfd, of beter: ze
woont bij Israël in. Jafet woont in bij
Sem. ‘We zeggen zelfs principieel nog te
weinig, wanneer we stellen dat Israël er
nog steeds bij hoort. Het is andersom:
wij, heidenen, mogen in Christus bij
Israël horen.’ Voor Hoek is Israël nog
steeds het uitverkoren volk van God en
zijn Joden ‘van nature’ kinderen van het
verbond (p. 51).
Mijns inziens gaat Hoek hier te ver
in zijn (terechte) verweer tegen de vervangingsgedachte. Paulus schrijft in
Galaten 3:29: ‘Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham
en naar de belofte erfgenamen.’ Daaruit
blijkt dat wij niet zomaar een lijn vanuit
Jeremia 31 naar de Joden van vandaag
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kunnen trekken. Het ‘van Christus zijn’
is bepalend geworden voor het erfgenaam zijn van de beloften. Daarbij doet
Hoek geen recht aan het gegeven dat in
het Nieuwe Testament al de benamingen van Israël overgegaan zijn op de
christelijke kerk (vgl. bijv. 1 Petr. 2:9).
Het ‘volk van God’ is nu de gemeente
(vgl. Hand. 15:14). Treffend is ook dat
de belofte van Hosea 1:11 (‘En ter
plaatse waar tot hen gezegd wordt: Gij
zijt mijn volk niet - zullen zij genoemd
worden kinderen van de levende God’)
door Petrus niet op de Joden, maar op
de christelijke gemeente wordt toegepast
(vgl. 1 Petr. 2:10).
God heeft zeker zijn oude verbondsvolk niet afgeschreven. Er mogen verwachtingen voor het Joodse volk blijven
bestaan, zoals Paulus ons leert in
Romeinen 11. Maar Hoek gaat te ver,
wanneer hij zelfs de landbelofte voor
Israël ziet doorlopen en de stichting van
de staat Israël waardeert als blijk van
Gods bijzondere trouw (p. 88). In het
Nieuwe Testament vind ik nergens nog
een ‘landbelofte’ voor Israël genoemd.
Niet seculiere en orthodoxe Joden zullen
land ontvangen, maar de burgers van
het koninkrijk (de ‘zachtmoedigen’) zullen de aarde beërven (Mat. 5:5). Mijns
inziens geeft Hoek het Joodse volk een
te centrale plaats in de christelijke verwachting!

Voorbij de dood
Uit het inhoudrijke boek van dr.
Hoek kan ik slechts enkele grepen doen.
De auteur laat ons zien wat hopen op
God betekent, wanneer het sterven
wordt. Is er in het Oude Testament nog
weinig te vinden over een leven na de
dood, in het Nieuwe Testament klinkt
een zeer troostrijke verkondiging. Er is
geen sprake van een ‘onsterfelijke ziel’,
wel is het zo dat God iets van onze persoonlijke identiteit door het sterven heen
bewaart. Er is wel een ‘ik’ dat opgenomen wordt om ‘met Christus’ te zijn
(vgl. Fil. 1:23). Gods kinderen gaan
naar ‘de hemel’, de plaats waar Christus
is. De plaats die God geschapen heeft
om er te wonen en zijn kinderen in op
te nemen. Het ontslapen op aarde is
voor de gelovigen een ontwaken in de
hemel. Hoek gaat niet in op Paulus’
typering in 1 Tessalonicenzen 4, waar
de apostel de gestorven gelovigen ‘de
ontslapenen’ noemt. Er is een doorleven
bij Christus en tegelijk is er sprake van
een slapen, om op de stem van de Heer
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weer gewekt te worden (Joh. 5:28).
Hoek keert zich tegen de evangelische
schrijver Randy Alcorn, die te uitbundig
spreekt over ‘de tussentoestand’. De bijbelse beelden krijgen bij hem de status
van directe informatie, waardoor een te
realistisch beeld van het hemelleven
geschapen wordt. Wij zullen hier soberheid moeten betrachten. De kern van de
heerlijkheid na het sterven is het ‘met
Christus zijn’. Wel mogen we zeggen dat
Gods kinderen in de hemel groeien in
het wandelen met God, want de
omstandigheden daar zijn beter dan zij
op aarde hebben gekend.

Duizendjarig rijk?
In het hoofdstuk ‘Hoop voor de
geschiedenis’ handelt Hoek over wat de
Bijbel zegt over de ontwikkelingen vlak
voor Christus’ terugkomst. Het laatste
der dagen staat in het teken van toenemende polarisatie. De mensheid krijgt
van God de ruimte om de maat van
haar zonde vol te maken. In deze weg
naar het dieptepunt van afval openbaart
zich ‘de mens van de wetteloosheid’. In
één figuur krijgt het ultieme kwaad van
de laatste dagen gestalte. Johannes
schrijft dat er ‘vele antichristen’ zijn
opgestaan (1 Joh. 2:18). De antichrist
heeft zijn prototypen in de geschiedenis
van de kerk. Maar uiteindelijk komt het
tot een bepaalde persoonlijke figuur in
de eindtijd (2 Tess. 2:3,4). Hoek vat ‘die
hem weerhoudt’ (2 Tess. 2:7) op als een
engel die volgens Gods plan de verschijning van deze figuur nog tegenhoudt.
Hij gaat hier in het spoor van de commentaar van P.H.R. van Houwelingen,
die denkt aan een engelenleger onder
aanvoering van de aartsengel Michaël.
De uitleg van Van Houwelingen lijkt
me beter dan hier te denken aan de
staatsmacht of de evangelieprediking.
Wat Openbaring 20 zegt over ‘dui-

zend jaren’, heeft velen gebracht tot de
gedachte van een ‘duizendjarig rijk’. Het
is de klassieke tekst voor het chiliasme.
Hoek geeft breed aandacht aan het premillennialisme: aan de jongste dag gaat
een rijk van duizend jaar vrede, waarin
Christus op aarde heerst, vooraf; aan het
postmillennialisme: Christus komt pas
op aarde na de duizend jaar en heerst
tijdens het vrederijk niet lichamelijk op
aarde; en aan het amillennianisme: wat
Openbaring 20 beschrijft, is al aan de
gang. Hoek bekritiseert uitvoerig de verschillende opvattingen, om ten slotte uit
te komen bij de ‘gemodificeerde postmillennialistische benadering’: het
begrip ‘duizendjarig rijk’ heeft niet
zozeer betrekking op een bepaalde aaneengesloten periode, maar meer op een
samenvatting van wat over vele tijden is
uitgesmeerd. Openbaring 20 heeft dan
betrekking op verleden, heden en toekomst. Terwijl de ongerechtigheid toeneemt, zijn er ook lichte momenten. De
duizend jaren representeren de triomf
van Christus, en van zijn kerk in en
tegenover de wereld. Er blijken ook tijden van verademing te zijn (vgl. de binding van de satan). Wat Hoek uiteindelijk voorstaat, wordt helaas niet al te helder uiteengezet. Zijn betoog schiet mijns
inziens wel wat te kort wanneer het gaat
om een overtuigende exegese van de
desbetreffende perikoop.

Verwachting vervuld
In een wel heel omvangrijk hoofdstuk spreekt Hoek over de vervulling
van onze verwachting. De Here Jezus
komt in koninklijke majesteit terug. Het
gaat om een ‘verschijning in heerlijkheid’, om een onthulling en openbaring.
Voor aller oog zal Hij zichtbaar verschijnen. In aansluiting bij J. Kamphuis vat
Hoek het ‘overdragen van het koningschap aan God de Vader’ (1 Kor. 15:24)
op als het overdragen van dát koningschap dat Christus gegeven is om de vijanden te overwinnen. Jezus blijft onze
eeuwige Koning, maar aan zijn strijdend
koningschap komt een eind.
Hoek verwerpt geargumenteerd de
gedachte van een ‘opname van de
gemeente’ vóór de jongste dag. Het gaat
in 1 Tessalonicenzen 4:17 niet om een
escape vóór de jongste dag, maar om een
escorte op de jongste dag. De gemeente
begeleidt haar terugkomende Heer. Het
laatste oordeel is echt een rechtszitting,
waarbij de dingen ook recht gezet worden.
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Lijkt het in Matteüs 25:31-46 om
een collectief oordeel te gaan (‘de schapen’ en ‘de bokken’), in Openbaring
20:11-15 lijkt het oordeel meer persoonlijk toegespitst te worden. Terecht zegt
Hoek dat we geen chronologische volgorde kunnen construeren, maar dat de
beelden en metaforen samen de aangrijpende werkelijkheid van het oordeel
aanduiden.
Ook is het juist dat hij stelt dat de
zonden van de gelovigen als vergeven
zonden aan het licht zullen komen.
Maar ik had graag meer gehoord over
de zaak van het rekenschap geven (vgl.
Mat. 12:36; Heb. 4:13). Wordt er straks
ook nog een gesprek gevoerd over ons
geleefde leven? En hoe verhoudt zich dat
dan weer met het gegeven dat de Here
aan onze zonden nooit meer wil denken
(vgl. HC antw. 56)?
De auteur staat uitvoerig stil bij de
opstanding van Gods kinderen. Onze
hoop is gericht op de totale verlossing
van de mens. Dus ook van zijn lichaam.
Het opstandingslichaam zal echt óns
lichaam zijn, zij het wel geheel veranderd. Er is hier sprake van continuïteit
en discontinuïteit. Paulus spreekt over
een ‘geestelijk lichaam’ (1 Kor. 15). Het
gaat om een door de Geest geheel
beheerste lichamelijkheid.
In het kader van het laatste oordeel
brengt Hoek ook de hel ter sprake.
Tegenover allerlei moderne ‘herinterpretaties’ houdt hij staande dat de hel er
werkelijk is. De hel is bij Gods goede
schepping gekomen, toen de zonde haar
intree had gedaan. Met K. Schilder vat
hij ‘worm’, ‘vuur’ en ‘tandengeknars’ op
als beeldspraak voor de plek waar de
haat, de dood en de duisternis heersen.
Hoe is de hel te verbinden met Gods
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liefde? Hij is het oordeel over ieder die
deze liefde van God afwijst, en de plaats
van Gods gekrenkte liefde. Daarbij
scheert God niet alles over één kam. Er
zal ook gradatie in de straf zijn (vgl.
Mat. 11:21,22).
Hoek merkt daarbij op: ‘Eerlijke
honorering van de bijbelse gegevens
vraagt er ... om dat ook in onze tijd in
prediking en pastoraat de twee wegen
worden aangewezen’ (p. 261). We zullen
over de verschrikking van de hel niet
mogen zwijgen!
Onze verwachting omvat ook de verlossing van de kosmos. Gods koninkrijk
is geen reddingsboot met een hoeveelheid zwemvesten, terwijl intussen het
schip zelf, de schepping, voorgoed de
duivel ten prooi zou vallen. Wij verwachten een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde. Dat gaat door een grote
wereldbrand heen (vgl. 2 Petr. 3:10 en
12). Maar er vindt geen vernietiging
plaats. Het is een herschepping, geen
totaal nieuwe schepping. De Here vernieuwt door louterend vuur heen. Het
gaat ook om verheerlijking, want het
einde van Gods werk is rijker dan het
begin. Hoek meent vanuit Openbaring
21:24 en 26 te kunnen stellen dat al het
mooie en schone van aardse culturen
geborgen zal worden op de nieuwe
aarde. Die conclusie is aanvechtbaar.
Wat Johannes schrijft, kan ook slaan op
wat bekeerde machthebbers voor Gods
kerk betekenen met hun gaven en krachten, of op de hulde die zij het Lam brengen (vgl. S. Greijdanus, K ort e V e rklarin g; H.R. van der Kamp, C omm e ntaar).
Het eeuwige leven op de vernieuwde
aarde zal geen zalig nietsdoen zijn, maar

intense beleving van Gods nabijheid, vol
lofprijzing en aanbidding. Daarbij zal er
alle ruimte zijn om creatief bezig te zijn
en het eindeloos domein van de Schepper te exploreren. ‘Het blijft in de eeuwigheid enerverend en fascinerend, het
gaat om een eeuwig avontuur waar de
spannendste ontdekkingsreis op aarde
niets bij is’ (p. 287). Het lijkt me niet
onaannemelijk, maar ook van dit alles
geldt: ‘het is nog niet geopenbaard wat
wij zullen zijn’ (1 Joh. 3:2). Dat verhindert ons hier met stelligheid te spreken.

Ten slotte
Niet alle thema’s worden even grondig behandeld. Ik zou bijvoorbeeld meer
willen horen over het ‘zien’ van God,
juist in verband met zijn onzienlijkheid.
En over de tekenen van de tijden. Maar
wie de studie van Hoek doorwerkt,
wordt echt verrijkt. Het boek bevat een
compacte eschatologie en leert ons
waarop wij mogen hopen. Een indrukwekkende literatuurlijst maakt ons duidelijk hoeveel werk de auteur heeft verzet. Vooral predikanten zullen hier
winst kunnen boeken voor hun preekarbeid. Ik hoop dat dit boek vele lezers
krijgt. Want het helpt ons te hopen op
de heerlijkheid die over ons geopenbaard
zal worden.
N.a.v.: J. Hoek, H oop op G od.
E sch atologisch e v e rw ach tin g,
344 pag., uitg. Boekencentrum,
Zoetermeer 2004,
ISBN 90 239 1525 9. Prijs € 24,90.
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Hoedje wip
De ‘macht op het hoofd om der engelen wil’ is
gewoon een hoedje, sjaal, muts of alpientje.
Vaak van vilt, maar ook van bont, zijde of wol,
met of zonder veren, pluim, linten of strik.
Meestal in gedekt grijs, beige of zwart. Soms
ook helrood en hemelsblauw, slap of gesteven,
met tijgerprint of zebramotief. Zelfs kunstfruit
siert de hoofdtooi tot een kerkelijk stilleven.
Paulus wist van de hoed en de rand; met de mode
speelt het vrome vrouwvolk onder menig hoedje.
Ach, de aanblik van een onbedekte die eredienst
en engelenwil onteert, doorboort hun ziel als
een hoedepen, dwars door hoed en haar gestoken:
de Heere ziet het hart aan, en niet het hoedje.
Anne Schipper
Uit: Maatstaf 1995/4

Kort commentaar:
Het is niet om de spot te drijven met onze gehoede zusters.
Maar enige relativering is weldadig.
In en rondom de kerk valt gelukkig ook nog wat te lachen.

Gedicht G. Slings
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Synode CGK
en GKV
Zoals bekend vergaderde de afgelopen maanden de generale synode van de
Christelijke Gereformeerde Kerken. Op
het moment dat ik dit schrijf (half
november), heeft die synode haar werk
net afgerond. Heel wat sneller dan verwacht. Veel is gepasseerd. O.a. de zaken
die de relaties met andere kerkgenootschappen betreffen. Ook als het gaat om
de samensprekingen met onze kerken.
Er is al het nodige over geschreven. Net
als bij onze synodes (althans de laatste
twee) wordt daar de verslaggeving niet
louter aan de pers overgelaten. Een lid
van de synode zelf schrijft impressies
van de vergaderingen in D e W e kk e r.
Ds. P.D.J. Buijs doet dat bij deze
synode. Het leek me interessant om ook
zijn verslag eens door te geven. Hij was
bovendien als commissielid nauw bij de
gang van zaken betrokken. Hij schrijft
in het nummer van 22 oktober 2004:
Eenheid: GKV
Voordat het rapport van deputaten eenheid inzake de Gereformeerde Kerken
(Vrijgemaakt) behandeld wordt, krijgt
ds. A.J. van Zuijlekom de gelegenheid om
namens deputaten GKV de synode toe te
spreken. Hij gewaagt van een zekere
teleurstelling, omdat we blijkens het rapport van deputaten nog niet echt verder
komen. Tegelijk is hij er blij mee dat
deputaten en commissie de hand ook in
eigen boezem willen steken, o.a. op het
punt van de prediking. Vanuit Ps. 133
trekt hij lijnen naar een eenheid in zuivere gehoorzaamheid, die goed is in Gods
ogen. Laten we elkaar niet de maat
nemen, maar vermanen, bemoedigen en
dienen.
De preses beantwoordt de toespraak. Hij
doet dat met drie kernwoorden. Er is
dankbaarheid voor het feit dat we elkaar
gevonden hebben in de gemeenschappelijke
nota over de toe-eigening des heils. Het
gaat ons er niet om u de maat te nemen,
maar wij zien heel sterk de waarde van de
dingen waarover het in die nota gaat.
Daarom is er ook teleurstelling dat dit te
weinig in uw prediking doorklinkt. En:
zijn de GKV van 2004 nog wel dezelfde
als die van 1998? Toch is er ook verwachting: wanneer we steeds meer luisteren

naar Gods Woord, naar de belijdenis en
naar elkaar. Laten we die worsteling aangaan in vertrouwen op en gehoorzaamheid
aan Hem.
Uit het rapport van deputaten blijkt een
zekere verlegenheid. Er blijkt een grote
spanning te bestaan tussen de bezwaren
tegen en het enthousiasme over de samenwerking met de GKV. Daarom bleek het
voor deputaten heel moeilijk te zijn om tot
een gezamenlijke stellingname te komen,
al is hun dat uiteindelijk wel gelukt. De
belangstelling voor de regionale bijeenkomsten met ambtsdragers van de GKV is
tegengevallen. De vraag is of op dezelfde
voet moet worden doorgegaan. Met
betrekking tot het ‘ federatieve groeimodel’
waarover de GS van 2001 een uitspraak
deed, blijken er binnen de kerken nogal
wat onduidelijkheden te bestaan. Ook
zijn uit de gehouden raadpleging, naast
geluiden die aandringen op verdere stappen, ook bezwaren en moeiten ten
opzichte van de GKV naar voren gekomen, met name op het punt van de prediking. De brief van de veertig predikanten,
die zich eveneens in kritische zin uitlieten
over de prediking in de GKV, onderstreepte dat.
De diverse stemmen, waarvan het deputatenrapport getuigenis aflegt, waren uiteraard ook in de vergadering van de GS te
horen. Enerzijds: teleurstelling - zijn we
wel betrouwbare gesprekspartners? - pijn
bij gemeenten die samenwerken. Anderzijds: grote zorg over de prediking in de
GKV - de groeiende diversiteit binnen de
GKV, o.a. op het punt van de liturgie hoe zal de positie van bezwaarde gemeenten zijn bij invoering van het ‘ federatieve
groeimodel’?
De voorstellen van de commissie gaan in
de richting van besluiten waardoor plaatselijk vooruitgang kan worden geboekt,
maar waardoor tegelijk gemeenten die
zwaarwegende bezwaren hebben tegen
verdergaande toenadering, niet worden
meegenomen in een proces waarmee zij
niet kunnen instemmen. Diverse wijzigingsvoorstellen worden ingediend; in een
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latere zittingsweek is een besluit te verwachten.
Natuurlijk, het meeste dat hierboven
staat, is al wel bekend. Het hier nog
aangekondigde besluit is ondertussen
genomen. De hoofdzaken daarvan zijn
de besluiten dat het zgn. federatiemodel
nog niet ingevoerd kan worden en
(weer) dat de verschillen inzake de toeeigening van het heil in de prediking
nader aandacht moeten ontvangen.
Daar valt veel over te zeggen, maar daar
gaat het me op dit moment niet om.
Wat me in dit verslag trof, was een element dat ik zo niet ben tegengekomen
in andere verslagen die ik zag (of ik
moet het over het hoofd hebben gezien).
En dat is dat op deze synode toch ook
een nieuw element een rol is gaan spelen, naar mijn indruk. Namelijk de ontwikkelingen en veranderingen in onze
kerken. De preses, ds. J. Westerink, had
het daarover (zijn de GKV van 2004
nog wel dezelfde als van 1998?). En
even later in het verslag van de bespreking: ‘de groeiende diversiteit binnen de
GKV o.a. op het punt van de liturgie.’
‘O.a.’, met andere woorden: er is nog
meer. Het is te hopen dat - wanneer dit
inderdaad zo is en een rol gaat spelen dat dan ook maar eerlijk in de voortgezette samensprekingen gezegd zal worden, want anders wordt het iets ongrijpbaars op de achtergrond. In de genomen
besluiten (te halen van de website van de
CGK) is dat in ieder geval niet terug te
vinden. Of er moet op gedoeld zijn in
het zesde besluit (met cursivering van
mij):
‘6. deputaten de opdracht te geven in
de komende periode met deputaten GKv
vanuit de bereikte principiële overeenstemming nadrukkelijk door te spreken
over het door velen opgemerkte verschil
tussen die overeenstemming en de praktijk, vooral ten aanzien van de prediking;’
Het is overigens ook interessant om
in dit verband eens even een deel van de
letterlijke tekst van het genomen besluit
weer te geven. Er blijkt duidelijk uit met
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hoeveel praktijken, belangen, liggingen
en nuanceringen rekening gehouden
moest worden. Ik neem daarvoor het
gedeelte van de oordelen die de genomen besluiten voorbereiden en beargumenteren. De synode sprak als haar oordeel uit:
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3.
4.

1. a. dat er enerzijds reacties vanuit de
kerken ten aanzien van het ‘ federatieve groeimodel’ zijn die te weinig
verdisconteren wat er in de loop van
de jaren bij de landelijke samensprekingen is bereikt;
b. dat er anderzijds reacties zijn die
onvoldoende rekening houden met de
route die door de generale synode 2001
is gewezen;
c. dat er ook reacties zijn die getuigen
van terechte zorg over de prediking in
de GKv;
2. dat het noodzakelijk is de kerkenraden
opnieuw te benaderen om de bedoeling
van het ‘ federatieve groeimodel’ uit te
leggen, omdat een aantal kerkenraden

5.

6.

zich over het ‘ federatieve groeimodel’
(nog) geen oordeel heeft gevormd of de
bedoeling ervan niet goed begrepen
heeft;
dat het positief te duiden is dat de contacten met kerken van de GKv op
plaatselijk niveau zijn toegenomen;
dat wat bereikt is niet verloren mag
gaan;
a. dat het zorg geeft dat de landelijk
geconstateerde overeenstemming inzake
‘ de toe-eigening van het heil’ te weinig
is terug te vinden in de prediking van
de GKv;
b. dat er op dit punt ook reden is de
prediking in eigen kerken kritisch door
te lichten;
dat de eenheid die er in Christus is en
de opdracht die daaruit voortvloeit om
te zoeken naar eenheid in waarheid de
kerken ertoe dringt om het gesprek met
de GKv voort te zetten over de vraag
hoe we in prediking en pastoraat recht
doen aan de wijze waarop onze belijdenisgeschriften spreken over de toe-

eigening van het heil;
7. dat zorgvuldig dient te worden omgegaan met de verschillen binnen het
kerkverband;
8. dat betwijfeld moet worden of nieuwe
regionale bijeenkomsten het gewenste
effect zullen hebben;
9. dat de classes geroepen zijn om de
mogelijkheden om op plaatselijk
niveau tot nauwer samenleven te
komen uitsluitend te toetsen aan de
hand van bijlage 6 K.O., zonder dat
persoonlijke opvattingen een besluit
over die samenwerking belemmeren.
Mag ik een beetje oneerbiedige vergelijking maken? Het doet me toch even
denken aan de scoubidoutouwtjes die de
afgelopen zomer een rage waren: ongelooflijk buigzaam, je kunt er ook echt
figuurtjes mee maken, maar de losse
eindjes steken ook werkelijk alle kanten
uit.

Synode CGK
en NGK
In het hierboven genoemde verslag
vertelt ds. P.D.J. Buijs ook over de
besluiten inzake de verhouding met de
NGK. We luisteren weer even mee:
Eenheid: NGK
In de toespraak die de Nederlands Gereformeerde ds. C.T. de Groot houdt,
beklemtoont hij het verlangen dat er leeft
bij de NGK om ‘elkaars nieren te proeven’. Refererend aan het voorlopige besluit
dat de Landelijke Vergadering in juni j.l.
nam over ‘vrouw en ambt’ zegt hij, dat
we op grond van dezelfde Schrift tot
andere conclusies komen. Het is bij ons
geen kwestie van Schriftkritiek, maar van
een andere hermeneutische sleutel.
De preses antwoordt dat ook wij voor
Gods aangezicht de NGK willen ontmoeten. Het doet ons goed dat u opnieuw, zij
het in een breder kader (de invloed van de
evangelische stromingen, de nood van de
wereld) wilt spreken over de toe-eigening
van het heil. De vraag is: staat u met het
besluit van juni j.l. de samenwerkende en
samenwerkingsgemeenten niet in de weg?

Uit het deputatenrapport blijkt dat er op
landelijk niveau in de achterliggende periode hoegenaamd geen contact is geweest.
De synode spreekt uit dat te betreuren. De
vergadering draagt deputaten op de
gesprekken met de NG-commissie alsnog
voort te zetten, mede met het oog op de
plaatselijke situaties en zaken van gemeenschappelijk belang. Tevens draagt zij
deputaten op om in deze gesprekken de
teleurstelling van de GS over het voorlopig
besluit van de Landelijke Vergadering
2004 met betrekking tot ‘vrouw en ambt’
te verwoorden en grondig over het genomen besluit door te spreken in het licht
van de besluiten van de GS van 1998 en
2001, mede met het oog op de gevolgen die
het bovengenoemde besluit kan hebben
voor de verhouding tussen beide kerken.
Er gaat dus toch weer gesproken
worden op landelijk niveau. En dat
nadat die extra grote barrière door de
NGK is aangebracht van de besluiten
over de vrouw in het ambt. Je zou zo
zeggen: een meevaller voor de NGK.

Maar zo wordt het toch niet beleefd. In
O p bou w (van 29 oktober 2004) reageert
één van de deputaten van de NG-commissie voor kerkelijke samensprekingen
(CCS), de genoemde ds. C.T. de Groot,
onder de sprekende titel: Uitgestoken
hand genegeerd. Hij verwoordt zijn
teleurstelling o.m. aldus:
Vrouw en ambt
Het gesprek ter synode ging vooral over het
voorlopige besluit van de LV over de ambten. En dan m.n. over wat de mogelijke
openstelling van de ambten voor zusters
der gemeente voor impact zou hebben op
samenwerkende en samenwerkingsgemeenten. In zijn toespraak refereerde ds. de
Groot aan het minderheidsrapport waarin
afgevaardigden van de CGK drie jaar
geleden een pleidooi hielden voor het openstellen van de ambten voor zusters. ‘De
broeders die zo dachten hebt u niet onder
de tucht gesteld, maar zitten nog steeds in
uw kerkenraadsbanken en beklimmen uw
kansels. Hun anders interpreteren van
schriftgegevens is voor u geen aanleiding
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geweest om met hen te breken. Daarom
vragen wij of u ook de weg naar ons wilt
openhouden en ons de kans wilt bieden bij
een open Bijbel rekenschap af te leggen
van de door ons gemaakte keuzes.’
Ondanks deze uitnodigende woorden
betrok de synode verdedigende stellingen
en besloot ‘deputaten op te dragen in
deze gesprekken de teleurstelling van
de GS over het voorlopig besluit van de
LV 2004 met betrekking tot “vrouw en
ambt” te verwoorden en grondig over
het genomen voorlopig besluit door te

Nader Bekeken december 2004

spreken ( ).’ En ook: ‘Deputaten op te
dragen alles in het werk te stellen om
samen met de NG-commissie te komen
tot adviezen aan samenwerkende en
samenwerkingsgemeenten met het oog op
bedoelde situatie rond “vrouw en ambt”.’

(NGK) dus de komende tijd weer om tafel
gaan zitten. Van Christelijk Gereformeerde zijde lijkt vooral angst het leidmotief. Wie weet kan in de gesprekken de
angst omgebogen worden tot (hernieuwd)
vertrouwen!

Angst
In tegenstelling tot de afgelopen drie jaar,
waarin er - bij gebrek aan een zinvolle
agenda - geen gesprekken plaatsvonden,
zullen de deputaten eenheid (CGK) en de
Commissie Contact en Samenspreking

Het lijkt me nog maar de vraag wie
hier nu uitgestoken handen eigenlijk
dreigt te negeren!

Pubers: grenzeloos
gezellig?
Het belangrijkste woordje in de
bovenstaande wervende titel voor dit
onderdeel van de Persrevue is het
woordje ‘grenzeloos’. Want daarover
schreef J.H. Bollemaat (werkzaam in het
gereformeerd onderwijs) een tweetal aardige artikeltjes (in het G e r e f orm e e rd
K e rkblad voor Overijssel etc., 16 en 30
oktober 2004). Regels of gezelligheid?, zo
luidt de titel die hij eraan gaf. Stellen we
nog grenzen in de opvoeding en het
begeleiden van onze jongeren op tienerleeftijd? Of willen we het zo graag gezellig houden thuis, dat we dat maar niet
meer doen of durven? Onderhandelen
we liever eindeloos over de regels die we
eigenlijk zouden willen stellen? En
wordt het daar dan gezelliger van?
Voorwaar herkenbare spanningsvelden
in gezinnen die zich in de aanwezigheid
van één of meer exemplaren van dit spul
mogen verheugen. U voelt, ik schrijf
daar heel bevindelijk over. Bollemaat
begint met ons de nodige vragen te stellen:
Bijna zeven van de tien ouders denkt dat
het opvoeden van tieners nu moeilijker is
dan tien jaar geleden. ‘Mijn dochter van
14 heeft een grote mond, maar ik durf er
niets meer van te zeggen.’ Opvoeden wordt
als een grote last ervaren. Herkent u dit?
Dit schooljaar kregen onze leerlingen een
plastickaartje met 6 basisregels. De schoolleiding gaf hiermee duidelijkheid. De
instructie naar ons als docenten was: jullie
moeten er mee op toezien dat deze regels
gehandhaafd worden. Het is een dagelijkse

strijd. Regels stellen lukt nog wel maar
naleven... Het mobieltje gaat af: ‘o, vergeten meneer, maar iemand belt omdat ik
niet alleen mag fietsen, sorry hoor.’ Daar
sta je dan als leraar... Je blijft bezig. Van
wie neemt een tiener nog iets aan? Van u
als ouders? Of van de dominee op catechisatie? Van de leraar? Van de vriendengroep? Of van de msn-groep op internet?
Voor tieners is het niet vanzelfsprekend
dat het gezag bij de ouders ligt (ik haal
deze feiten uit het onderzoek van de Nationale Gezinsraad). Je blijft bezig... Ik voel
me net een roepende in de woestijn.

Werelden van tieners
Als mentor van 16/18 jarigen voer ik
wekelijks veel boeiende gesprekken met
jongeren. Jongeren die soms heel ontspannen door het leven gaan. Ook jongeren die
het heel lastig vinden om hun weg te vinden. Het valt op dat onze tieners in heel
veel verschillende verbanden bezig zijn.
Hun wereld kent vele gezichten. De situatie thuis, op de catechisatie, op school en in
de vriendengroep lijkt steeds minder op
elkaar. Zelfs het taalgebruik verschilt. Jongeren onder elkaar hebben vaak een eigen
codering; bijv. ‘Ik bbbn ff weg xxx’. In
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sommige gesprekken merk ik dat de jongeren in huis soms in twee werelden leven.
‘Als ik achter internet zit, dan reageer ik
heel anders dan wanneer ik gezellig in de
kamer zit.’ De wereld van jongeren ziet er
heel fragmentarisch uit. In deze werelden
komen wij met regels, met gezag. In deze
werelden willen wij hen begeleiden naar
de zelfstandigheid. Hierin willen wij hen
graag als mondige christenen bezig zien. Is
dat nog mogelijk?
Gezelligheid
Wat opvalt bij jongeren is dat zij haarfijn
kunnen aangeven hoe ouders en leraren
omgaan met regels. ‘Mijn ouders willen
het graag gezellig houden en daarom durven ze geen nee te zeggen.’ ‘Die leraar
waarschuwt wel, maar hij stuurt je er echt
nooit uit. Hij vindt dat erg sneu en hij
zegt dat hij graag een goede band wil met
alle leerlingen.’ ‘Die leraar is erg streng, je
kunt niets doen of het is mis, maar hij is
wel rechtvaardig.’
Deze uitspraken zijn gemakkelijk aan te
vullen. Ter wille van de gezelligheid verdwijnen soms heldere grenzen. Er ontstaat
dan een onderhandelingscultuur. Die
begint soms al in de basisschoolleeftijd.
Onder het eten niet naar de wc, maar ik
moet zo nodig... nou vooruit dan deze
keer. Of die veertienjarige die een grote
mond opzet tegen haar ouders, en geen
weerwoord krijgt. Dan ben je te laat.
Dan glipt het kind tussen je opvoedingsvingers door. Grenzen stellen in de opvoeding is een voedingsbodem voor langdurige
gezelligheid, terwijl vriendelijk onderhandelen en toezeggingen de goede sfeer kunnen bederven. Gezelligheid kan hier een
troefkaart worden die jou uiteindelijk op
verlies zet. Een jongere heeft het nodig om
te horen: en nu is het afgelopen!
Warmte en geborgenheid
Uit het genoemde onderzoek bleek ook dat
de ondervraagden bij het gezin denken
aan begrippen als warmte en geborgenheid. Dit zijn heel centrale begrippen in
de opvoeding. Lukt het ons als ouders om
thuis warmte en gezelligheid te creëren?
Hebben we in de gezinnen een veilige sfeer
waarin open en van hart tot hart gesproken kan worden over alles? Zien wij ons
kind in het dagelijkse leven en luisteren
we naar beleefde avonturen? Staat de thee
en het luisterende oor van vader of moeder
klaar als ons kind uit school komt?
Warmte en geborgenheid vallen niet met
een mooi cadeau of leuke vakantiereisjes af
te kopen. Ik ben op dit punt wel eens wat
somber gestemd. Misschien ben ik te pessimistisch, maar ik denk dan aan de kinde-
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ren die al jong met een sleutel op zak
lopen, want de ouders zijn nog niet thuis.
De kinderen die van de muziekles naar de
sporttraining en van de catechisatie naar
het feestje gedreven worden. Is er nog rust?
Hebben we nog een thuisbasis die grenzen
stelt? Of moeten wij, ouders, alles meemaken, met als gevolg: we zijn weinig thuis.
En vinden wij dat onze kinderen ook niets
mogen overslaan van wat het leven biedt?
In deze paragraaf stel ik meer vragen dan
dat ik antwoorden geef, maar praat er
eens over!
Nu, dat is een nuttig advies, waarop
Bollemaat later nog weer terugkomt.
Eerst benadrukt hij hoe belangrijk ook
de vader is voor de opvoeding. En dus
de aanwezigheid van vader als er opgevoed wordt! In het tweede artikel gaat
hij vervolgens meer inhoudelijk in op de
wenselijkheid van het stellen van grenzen in de opvoeding. Hij neemt dan ook
de vraag mee in hoeverre enige fysieke
ondersteuning van grensstellend opvoeden gewenst en nuttig is. Terecht geeft
hij aan dat dat laatste (met mate) toch
meer aan de orde is in het opvoeden van
kleine kinderen dan bij de leeftijdscategorie waar hij over schrijft. Dat neemt
niet weg dat andere sancties soms wel
degelijk wenselijk zijn.
Grenzen stellen is een; ze bewaken hoort
erbij. Hoe doe je dat? Dan denk ik vaak
aan het verhaal: Bartje. De karwats was
het middel om grenzen te bewaken. Is een
pak rammel in de opvoeding verkeerd?
Mag je slaan? ‘Wie zijn roede spaart,
haat zijn zoon; maar wie hem liefheeft
tuchtigt hem reeds vroeg’ (Spr. 13:24).
‘Tuchtig uw zoon, en hij zal u rust
bereiden en u vreugde verschaffen’ (Spr.
29:17). In de christelijke opvoeding kan
tucht worden toegepast. Nu is tucht niet
gelijk aan slaan. Dat lees ik met name in
Spreuken 4. Tucht is in de eerste plaats
vriendelijke onderwijzing. In Spreuken 4
gaat het om het luisteren naar de Here om
daardoor verkeerde wegen te mijden.
Het is een zegen wanneer je in de opvoeding een luisterend oor vindt bij je kind!
Wie jong het luisteren aanleert kan daar
later veel vrucht van ontvangen. Maar in
de Bijbel zien we ook dat een bestraffing,
de roede, zegenrijk kan werken. We worden door de H e r e ook gewaarschuwd.
Denk maar aan de geschiedenis van Eli (1
Sam. 3); Eli had zijn zonen zelfs niet een
keer streng toegesproken (vers 13). Eli had
na veel kwaad gerucht eens gezegd: dat
gaat niet, mijn zonen (1 Sam. 2:23).
Een pedagogische tik wordt niet uit woede,

opwelling of emotie gegeven, maar met
overleg. Prediker 8:5 zegt: ‘ het hart der
wijzen kent tijd en wijze.’ Die wijsheid
heb je nodig, maar dan gaat een tik altijd
samen met een mondelinge terechtwijzing.
De roede wordt in het Spreukenboek steeds
genoemd in combinatie met tucht. Dus:
een pak rammel? Nee, maar een pedagogische tik? Ja.
Opvoeden, maar hoe?
Opvoeden is in elke tijd opnieuw voor
ouders een zware en verantwoordelijke
opgave. Vorige keer zagen we al dat het
ook heel moeilijk kan zijn om je kind te
leren gehoorzamen. Je bent er niet met het
stellen van grenzen. Kinderen vragen om
een consequente aanpak die als een constante factor steeds aanwezig is. Daarmee
bedoel ik dat ons gezinsleven ordelijk moet
zijn. Vaste etenstijden, vaste tijden van
naar bed gaan en opstaan. Gaan we zelf
hierin de kinderen ook voor?
Natuurlijk moet je bedenken dat elk kind
een eigen aanpak en behandeling vraagt,
maar dat neemt niet weg dat je als gezin
samen afspraken maakt. Wanneer die
regels worden overtreden, dan is het zaak
om op te treden. Tolereren is een groot
gevaar! Straffen hoort bij opvoeden, maar
doe dat wel in opvoedende zin. Laat ook
in de straf uw liefde voor het kind doorklinken. Blijf helder onderscheiden tussen
de verkeerde daad en uw kind die het
doet. Heb geen hekel aan uw kind, maar
keur zijn verkeerde daad wel af.
Bij een jong kind kan een tik over de vingers een goed middel zijn om duidelijk te
maken dat iets niet mag, maar bij een
ouder kind is praten vaak genoeg. Straffen
is geen doel op zich, maar het dient een
opvoedingsdoel. (Ef. 6:4, ‘Vaders, verbittert uw kinderen niet, voedt hen op in de
tucht en in de terechtwijzing des Heren.’)
Dat moet ook goed in beeld komen bij het
kind. Ook bij oudere kinderen is praten
alleen niet altijd genoeg. Soms moet je met
een sanctie duidelijk maken waar de grens
ligt.
Wijsheid
Opvoeden wordt steeds lastiger, zeggen de
ouders in Nederland. Ik kan me daar wel
wat bij voorstellen. Wij surfen te vaak en
te snel mee op de golven van onze tijd en
cultuur. Zou het niet van wijsheid getuigen wanneer opvoeders samen nadenken
over een christelijke opvoeding vandaag?
Bespreekt u dit wel eens op de bijbelstudievereniging? Het lijkt mij een goed onderwerp voor een verenigingsavond.
De wijsheid van de Schrift hebben we
nodig in de opvoeding. Juist daarom is de
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bijbelstudievereniging een prachtig instrument om na te denken over christelijk
opvoeden. Maak de vragen maar heel concreet. Bij een geopende Bijbel horen gevouwen handen. Bidden om kracht en wijsheid is hard nodig voor een christelijke
opvoeding.
Ik denk dat Bollemaat hier een
belangrijke zaak aansnijdt. Laten we
elkaar als ouders en opvoeders vaak niet
heel erg in de steek? Benutten we niet
veel te weinig dat we in de kerk aan
elkaar gegeven zijn om elkaar te helpen
in de dienst aan de H e r e ? Ook in die
hele belangrijke dienst van de opvoeding
van onze kinderen, die zijn kinderen
zijn? We zijn gezin en voeden op, op
onze eigen eilandjes. En we worden vervolgens door ons opgroeiende kroost
ook nog weer plezierig tegen elkaar uitgespeeld, want daar en daar mogen ze
wel… en die en die ouders doen nooit
zo moeilijk etc. Er is, denk ik, soms ook
veel eenzaamheid bij ouders in de vragen waar ze voor komen te staan. Wat
zou het mooi zijn als we elkaar ook in
die vragen rond het stellen van grenzen
en de manier van handhaving ervan,
meer bewust zouden ondersteunen dan

wel voor het voorbeeld dat je geeft.
Gebrokenheid: je merkt het wanneer je
man of vrouw is overleden. Het kan
zwaar zijn wanneer je als vader of moeder
alleen je kinderen moet opvoeden.
Er is veel verdriet. Kinderen worden soms
op jonge leeftijd daarmee geconfronteerd.
Veel sterkte en wijsheid toegewenst in deze
situaties.
nu vaak gebeurt. Het zou ook de gezelligheid zeer ten goede kunnen komen.
Bollemaat wijst ook nog op het
belang ervan dat niet alleen ouders,
maar ook andere opvoeders zoals de
docenten op school, bewust voorbeeldfiguren willen zijn voor de kinderen. Hij
eindigt als volgt:
Gebrokenheid
Wij zijn vaak slechte voorbeelden voor
onze kinderen. Het leven hier op aarde
laat aan alle kanten de gebrokenheid door
de zonde zien. Door de zonde is onze houding ten opzichte van God, onszelf en
onze naaste verkeerd. Wij zoeken God en
onze naaste niet in liefde op.
Gebrokenheid: je merkt het bij jezelf als
vader en moeder.
Gebrokenheid: je merkt het wanneer je
huwelijk stukliep. Misschien schaam je je

Licht in een donkere wereld
Gelukkig heeft niet de gebrokenheid het
laatste woord. Christus is onze Heiland;
Hij maakt het leven weer heel. In Hem
krijgt mijn leven zin en doel. In Hem is
mijn gebrekkige opvoeding een krachtig
middel. Bij Hem ben ik veilig en geborgen. Ons leven is verborgen met Christus
in God (Col. 3:3). Christus is de Leidsman en voleinder van het geloof. Laten
wij ons oog dan ook richten op Hem. Zo
kunnen we opvoeden in een machtig perspectief. Onze lege handen heffen wij op
en Hij zal die vullen. Ook in de opvoeding is onze hulp van de H e r e , die hemel
en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft
tot in eeuwigheid.

De prediking van
de leer als hart van
de kerkorde
In zijn rubriek ‘In orde’ schrijft
W. van ’t Spijker (in D e W e kk e rvan 15
oktober 2004) een artikel over de catechismusprediking. Vanaf de begintijd
van het vormen van gereformeerd kerkelijk leven in de 16e eeuw is de wekelijkse
catechismusprediking een zaak die de
kerken in hun kerkorde met elkaar vastlegden en veiligstelden. Van ’t Spijker
vertelt hoe dat sowieso een typerende
trek was in de kerken van de Reformatie
in die tijd. Een kerkorde bevatte zelfs
vaak zelf al een korte samenvatting van
de leer van het evangelie. Daar zat het
diepe besef achter dat de gemeente van
Christus zich formeert rond de prediking van het onderwijs in de levende
leer. Van ’t Spijker werkt dat uit aan de

hand van de kerkorde in de Palts. In dat
Duitse landje zwaaide op een gegeven
moment een gereformeerde keurvorst,
Frederik de Wijze, de scepter. Hij gaf
ook opdracht tot het vervaardigen van
wat de Heidelbergse Catechismus is
gaan heten. Onze catechismus dus. Aan
het eind van zijn artikel maakt Van ’t
Spijker een paar opmerkingen die laten
zien van hoeveel actuele betekenis het
eigenlijk is, dat er indertijd zo’n nauwe
band werd gelegd tussen de afgesproken
orde van de kerk en de prediking van de
leer van de kerk. Hij schrijft: ‘Een gereformeerde kerkorde groepeert zich dan
ook vanaf het begin rond de leer, rond
de prediking.’ Hij vervolgt dan:

De Heidelberger in onze kerkorde
Uit het bovenstaande kan duidelijk zijn
geworden dat het normaal is, dat we een
leerstellig boek op een bijzondere manier
aanbevolen zien in de kerkorde. Vanaf het
begin is het niet anders geweest. Kerkorde
is ‘ordening van en voor de leer’: een
bekende uitdrukking die het nog altijd
goed doet. De keurvorst die in zijn gebied
de gereformeerde reformatie invoerde wist
wat hij deed. Hij had zelf een werkzaam
aandeel in de samenstelling van de catechismus. En de adviezen die hij inwon
hebben hem er toe gebracht, om een heel
bijzondere plaats te geven aan zijn catechismus.
In de kerkorde van de Palts treffen we
onze catechismus dan ook aan daar waar
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wij het nu niet primair zouden verwachten. Eerst is er het formulier van de doop,
dat grotendeels overeenkomt met het klassieke formulier dat wij ook kennen. Straks
volgt het formulier van het avondmaal.
Maar daartussenin staat de Catechismus.
Men kan uit die plaatsing heel wat afleiden. In de eerste plaats dát die leer van
troost en ervaren zekerheid in de kerkorde
staat. Zij is niet alleen aanbevolen. Zij is
ook aanvaard. Er zit een belijdenis in.
Naar buiten presenteert de kerk zich op
deze manier als een gereformeerde kerk.
Eigenlijk is dit altijd zo gebleven. In de
prediking gaat het om de troost die ontvangen wordt in het onderwijs van de
kerk. Wij hebben die begrippen uit elkaar
gehaald. Onderwijs in de kerk richt zich,
net als in de maatschappij op kennis.
Onze maatschappij is een kennis-gedreven
maatschappij. De ambachten verdwijnen.
De catechismus wil ook kennis aanbrengen. Maar zij staat voor die existentiële
kennis die het hart raakt, die troost verschaft, zekerheid in leven en in sterven.
Dat is zeer opmerkelijk. Kennis die doet
leven, en die tegelijk de weg opent waar al
onze wegen ophouden. Opmerkelijk is verder ook de plaats van de catechismus in
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die kerkorde. Hij krijgt een locatie tussen
de doop en het avondmaal. Dat is precies
de weg van de catechese. Niet alleen wil
die catechese de waarheid verstaan hebben
op de manier van het hart. Zij wil ook
beslist en duidelijk de weg wijzen van het
éne sacrament naar het andere. Dit betekent zo veel als: wie op een belijdende
manier de jeugd wil onderwijzen zal de
belijdenis van de waarheid verstaan als
een belijdenis van het geloof, dat aan het
avondmaal sterking en verzegeling zoekt.
Aandacht voor de catechismus in de
preek
Onze tijd staat bol van cursussen, de een
nog beter en aantrekkelijker dan de
andere. Men maakt het de mensen moeilijk. De hele catechetische traditie van de
kerk staat in het teken van de eenvoud.
Geloof, gebod en gebed. Meer niet. Zij
vormen met een paar andere artikelen de
hoofdinhoud van wat een christen nodig is
te weten, zodat hij er werkelijk nut van
krijgt. Daarin gaat de catechismus voor.
De kapitale bestanddelen van het leerboek
worden gevormd door het Credo (de
twaalf artikelen van de apostolische
geloofsbelijdenis dus, PLS), samen met de

wet die ten leven is, en het gebed dat aan
het leven begin en inhoud geeft. De catechese vormt geen professoren, maar christenen, die in de grote, eeuwenomspannende
traditie van de oeroude christelijke kerk
weten wat geloven is, wat christelijk leven
naar Gods geboden inhoudt en die ook
weten wat het gebed betekent om te kunnen geloven en te kunnen leven voor Gods
aangezicht. Nu kan men zien, wat men
aan de gemeente onthoudt, wat de kern
vormt van het geloof, van het gebod en
van het gebed. Nu is het ook wel duidelijk: waar de prediking in déze leer stagneert, daar komt een kink in de kabel die
het gemeenteleven wil binden aan het
Woord van God. En het is ook wel duidelijk dat er een innerlijke samenhang
bestaat tussen het marchanderen met de
kerkorde, en het verdunnen van het doctrinaire gehalte van een gemeente, die zich
nu enkel en alleen moet laten wiegen op
de bewegingen van ervaringen, emoties,
gevoelsuitingen, zonder dat er een stevig
en stellig gehalte is, dat regel aanbrengt in
het leven van het geloof. De dingen hangen samen. Zo is het nu eenmaal!

Register Nader Bekeken jaargang 1-10
Iedere jaargang van Nader Bekeken blijft toegankelijk doordat er in het januarinummer registers van de afgelopen jaargang worden opgenomen. Om het zoeken te vergemakkelijken is nu van de eerste tien jaargangen één groot trefwoordenregister samengesteld. U kunt het vinden op www.woordenwereld.nl, onder Nader Bekeken.
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Verschenen: Tot geloof komen
Christelijke bijbelstudies
P. Niemeijer

Tot geloof komen: dat gaat niet vanzelf. De Here roept ons ertoe. Maar
er lijken heel wat drempels te zijn. Dit boekje gaat in op vragen als:
- hoe zijn we er van onszelf aan toe?
- hoe moet je opnieuw geboren worden?
- wat houdt ‘kiezen voor God’ in?
- mogen wij zomaar het evangelie geloven?
- je kunt wel wíllen geloven, maar is het wel altijd mogelijk?
- moet je om te geloven niet uitverkoren zijn?
- kun je niet verworpen zijn?
- tot geloof komen is één, maar daarop volgt de vraag: hoe blijf je
erbij?
- is er niet méér nodig dan geloven?
De auteur beluistert vanuit deze vragen een negental bijbelgedeelten.
Hij laat zien hoe over verlossing, verkiezing, wedergeboorte en
volharding niet gesproken kan worden buiten Christus om. Vandaar de
ondertitel: christelijke bijbelstudies.
Voor bespreking in groepsverband zijn aan elk hoofdstuk opmerkingen
ter verdieping en vragen voor de bespreking toegevoegd.

Bestuur, redactie en medewerkers
wensen alle lezers goede feestdagen toe
en Gods zegen voor het jaar 2005

