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We leven weer heen naar het pink-
sterfeest. Is Pinksteren een eenma-
lig heilsfeit? Of is ‘de doop met de 
Heilige Geest’ met de bijbehorende 
pinkstertekenen een blijvend ver-
schijnsel? Met die vraag in het ach-
terhoofd wil ik met u nadenken over 
Pinksteren in Handelingen.

Handelingen 2

Op de pinksterdag wordt de Heilige 
Geest op de gemeente uitgestort. Deze 
uitstorting gaat met zichtbare en hoor-
bare tekenen gepaard. Wind en vuur 
zijn de bekende bijbelse tekenen dat 
God zelf aanwezig is. Allen werden ver-
vuld van de Heilige Geest en begonnen 
op luide toon in vreemde talen te spre-
ken (NBV). Een terechte weergave van 
het Grieks, beter dan de ‘tongen’ uit de 
NV-’51 (‘talen’, zei de SV al). Het gaat 
om het wonder van spreken in vreemde 
talen. Plechtig worden Gods grote 
daden in Christus uitgeroepen, als lof-
prijzing voor God.

Het lijkt een beetje om een luxewon-
der te gaan. De hoorders zijn Joden en 
Jodengenoten. Ze kennen allen genoeg 
Aramees om ermee aangesproken te 
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Pinksteren in  
Handelingen
worden. Maar - ieder mag het evangelie 
horen in zijn eigen taal. Dat is juist voor 
Jóden een signaal: voortaan mag het 
evangelie in alle talen klinken en mag 

ieder die gelooft, in de eigen taal de 
God van Israël prijzen. Eens had God 
de talen verward (Gen. 11). Nu gaat 
God een verscheurde wereld verenigen 
rond en door het evangelie. De tussen-
muur tussen Israël en de volken gaat 
plat. De spits van het teken is dus aller-
eerst op het Joodse volk gericht. Al gaat 
er ook een vrolijke boodschap vanuit 
voor niet-Joden. Ook wij mogen horen 
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bij het volk van Gods verbond!

Uit Petrus’ toespraak blijkt het vol-
gende:
• hier wordt de profetie vervuld: de 

beloofde uitstorting van de Heilige 
Geest op alle vlees. Het gaat om een 
eenmalig heilsfeit. Jezus is naar de 
hemel gegaan. Daar heeft Hij de 
beloofde Geest gekregen, die Hij op 
Pinksteren op de gemeente heeft uit-
gestort;

• ‘Bekeert u, laat u dopen en u zult 
de gave van de Geest ontvangen.’ De 
gave van de Geest = de Geest, zoals 
Hij sinds Pinksteren in de gemeente 
is komen wonen. Werden in het 
Oude Testament sómmigen vervuld 
van de Geest, in het Nieuwe Testa-
ment gebeurt dat bij állen. Nu wordt 
elke christen gezalfd om profeet/pro-
fetes te zijn. Het gaat dan ook niet 
om een extraatje voor enkelingen: 
‘Laat u dopen en u krijgt de gave van 
de Geest’, wordt tegen allen gezegd. 
Zo zou het toegaan in de dagen van 
het nieuwe verbond (Jer. 31; Joël 2;  
Ez. 36);

• ook al krijgen állen bij hun doop de 
gave van de Geest, je leest niet in 
Handelingen 2:41v dat ieder van de 
3000 die zich lieten dopen, nu ook 
in vreemde talen e.d. gingen spreken. 
De bijzondere tekenen ontbreken. 
Dat ze niet vermeld worden, is 
veelzeggend. Waar het wel gebeurt, 
wordt het in Handelingen hardop 
gezegd (Hand. 8:10-11,19).

Ten slotte, het gaat bij het spreken in 
talen en profeteren om tekenen. Ze wij-
zen boven zichzelf uit. Op zichzelf 
genomen werken ze ook geen geloof uit 
(hoogstens verbazing en spot). Geloof en 
bekering komen er door de Geest op de 
prediking van Petrus. Die vooral predi-
king over Christus is. Dat is dan ook het 
specifieke werk van de Geest: met het 
evangelie geloof in Christus werken. Pas 
in het verlengde van dat geloof gaan de 
tekenen voor je spreken en je bevestigen 
in het geloof!

Handelingen 8:14-17

Er zijn bij Handelingen 8:14-17 heel 
wat vragen te stellen: ‘het raadsel van 
Samaria’. In Samaria hadden de gelovi-
gen de bij de doop horende gave van de 
Geest nog niet ontvangen, dus: nog niet 
de Geest in de volheid van Pinksteren. 
Vreemd: geloof-doop-Geest horen bij 

elkaar (Hand. 2). Uiteraard was het 
geloof te Samaria uit de Heilige Geest. 
Maar de overvloed van de Pinkstergeest 
miste men nog. Op welke manier dat 
merkbaar is geweest, is niet met zeker-
heid uit te maken, omdat er niets over 
gezegd wordt. Ontbrak bijvoorbeeld de 
gave van de profetie? Wie het weet, mag 
het zeggen.

Toch kijken de apostelen er niet van 
op. Kennelijk heeft dat te maken met de 
situatie. We zijn in Samaria, bij Samari-
tanen. In Handelingen 8 komen voor 
het eerst niet-volbloed-Joden tot geloof. 
Oftewel, je staat hier op een kruispunt 
in de evangelieprediking. Hier is de eer-
ste grensoverschrijding naar buiten toe 
(denk aan Hand. 1: … in Samaria …). 
Het heil overschrijdt hier voor het eerst 
de grenzen van het Joodse volk.

Daarom komt hier heel demonstra-
tief de Pinkstergeest over de gelovigen. 
Hoe? Spreken in talen, profeteren? 
Opnieuw, het wordt niet gezegd. Hoe 
dan ook, de Geest manifesteerde Zich 
op een spectaculaire manier.

Leermomenten:
• de Geest laat zijn aanwezigheid als 

Pinkstergeest merken op een bijzon-
der moment: op een grensovergang: 
Pinksteren is ook voor niet-Joden 
bestemd;

• het is dan ook niet juist om te zeggen 
dat Pinksteren zich hier herhaalt. Je 
kunt beter zeggen, dat de gave van 
Pinksteren zich voortzet en uitbreidt 
tot niet-Joden. Het Pinksteren van 
Handelingen 2 geldt ook voor de Sa-
maritanen. In ieder geval gaat het om 
een bijzondere en eenmalige situatie. 
En is er opnieuw een link met het 
Joodse volk!

Handelingen 10/11

In Handelingen 10/11 komen de 
pinkstertekenen uit Handelingen 2 
terug. Nu staat het er met zoveel woor-
den bij, Handelingen 10:46: ze hoorden 
hen spreken in talen en Gods grootheid 
prijzen. Cornelius c.s. ontvangen de 
Heilige Geest evenals de gelovigen uit de 
Joden (‘wij’) destijds te Jeruzalem (Hand. 
10:47; 11:17). Het ‘spreken over Gods 
grote daden’ in Handelingen 2:11 en het 
‘God grootmaken’ in Handelingen 
10:46 blijken uitwisselbare uitdrukkin-
gen zijn. Dat bevestigt wat we eerder 
zagen, dat het in Handelingen 2 gaat 
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om een lofprijzend uitbazuinen van 
Gods grote daden.

De verklaring voor het hier voorko-
men van de pinkstertekenen uit Hande-
lingen 2 ligt voor de hand. Hier vindt 
de volgende schaalvergroting plaats in 
de evangelieprediking en kerkvergade-
ring. Ook heidenen zijn welkom bij de 
God van Israël en in de gemeente van 
Jezus Christus.

 Ook de kamerling/eunuch uit Handelingen 
8 is van huis uit een niet-Jood. Toch lees je 
niet dat hij de bijzondere pinkstertekenen 
ontvangt. Dat geeft aan hoe het in Hande-
lingen daarbij echt gaat om tekenen op een 
kruispunt. Bij de kamerling/eunuch gaat 
het om een opzichzelfstaande situatie, een 
eenling die weer naar het buitenland ver-
trekt. Bij Cornelius sta je werkelijk aan het 
begin van een nieuwe route, een grensover-
gang.

Dit gedeelte helpt ons verder bij de 
vraag, of we ook vandaag nog kunnen 
spreken over een (blijvende) ‘doop met 
de Heilige Geest’ (zoals in de pinkster-
beweging/charismatische kring). In 
Handelingen 11 vertelt Petrus hoe de 
Heilige Geest op Cornelius c.s. kwam: 
deze ‘viel’ op hen zoals ook ‘bij ons’ in 
het begin. En Petrus herinnerde zich het 
woord van de Heiland: Johannes doopte 
met water, maar jullie zullen met de 
Heilige Geest gedoopt worden (Hand. 
1:5).

In Handelingen 1:5 heeft het ‘dopen 

met de Heilige Geest’ betrekking op de 
uitstorting van de Heilige Geest op 
Pinksteren. De beelden ‘dopen’ en ‘uit-
storten’ (overvloed!) lopen helemaal 
parallel. Bovendien heeft Handelingen 
1:5 ook om een andere reden direct 
betrekking op de komst van de Pink-
stergeest in Handelingen 2: ‘Jullie zullen 
met de Heilige Geest gedoopt worden 
niet vele dagen na deze.’ Kortom, Chris-
tus kwam op de eerste nieuwtestamenti-
sche pinksterdag dopen met de Heilige 
Geest, als vervulling van Joëls oude pro-
fetie. Het ‘dopen met de Heilige Geest’ 
is dan ook als een eenmalige, heilshisto-
rische aangelegenheid te zien. Alleen het 
pinkstergebeuren van Handelingen 2 
wordt ‘dopen met de Geest’ genoemd. 
In het verlengde daarvan ‘valt’ de Geest 
op mensen, worden mensen ook ‘ver-
vuld’ van de Geest. Maar nooit wordt 
na Handelingen 2 in het Nieuwe Testa-
ment gezegd dat men met de Geest 
gedoopt wordt.

Er loopt hier wel een verbindingslijn 
naar het pinksterfeest van Handelingen 
2. Petrus herinnert zich de pinksterbe-
lofte van de Heiland. Hier ligt een link 
met het dopen met de Heilige Geest op 
de pinksterdag. Wat hier gebeurt, ligt in 
het verlengde van het dopen met de 
Heilige Geest destijds. De pinksterteke-
nen in Caesarea zeggen: ook de heide-
nen mogen delen in de uitstorting van 
de Pinkstergeest, zoals deze eens te Jeru-
zalem plaatsvond. Het is net zo als in 
Samaria: Pinksteren wordt niet her-
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haald, maar zet zich voort en breidt zich 
uit.

Dit wordt straks ook Petrus’ verdedi-
ging tegenover de verwijten van Joodse 
medebroeders. De pinkstertekenen vor-
men het bewijs, dat God zelf erachter 
staat. ‘Evenals bij ons.’ Pinksteren zette 
zich zichtbaar voort!

Handelingen 19:1-7

Paulus ontmoet in Efeze ongeveer 
twaalf leerlingen, oorspronkelijk leerlin-
gen van Johannes de Doper. Gedoopt 
met de doop van Johannes. Ze kennen 
de daarbijbehorende boodschap, over 
‘Hij, die komt’ (Luc. 3:16). Die weten-
schap is voor Paulus het startpunt. Maar 
dat ‘Hij, die komt’ Jezus is, weten ze 
blijkbaar nog niet. Het gaat kennelijk 
om vroege leerlingen van Johannes. Een 
op zichzelf staande groep. Zonder con-
tact met de christenen die er te Efeze 
waren, zoals Apollos, Priscilla en Aquila 
(Hand. 18:24v). Gelovigen op de drem-
pel van de oude naar de nieuwe bede-
ling.

Dat typeert ook de doop van deze 
mensen. Ze zijn gedoopt met de doop 
van Johannes. Deze moet onderscheiden 
worden van de christelijke doop. De 
doop van Johannes was een boetedoop, 
die vooruitwees naar de vergeving die 
Christus zou verdienen, en hoort thuis 
in de oude bedeling. De christelijke 
doop wijst vooruit naar vergeving die 
verdiend is, waarom nu ook de gave van 
de Geest ontvangen mag worden. Teken 
en zegel van het nieuwe verbond! Wan-
neer deze leerlingen straks gedoopt wor-
den met de christelijke doop, is dat geen 

herdoop. Je kunt zeggen: de christelijke 
doop vult in en aan, wat in de doop van 
Johannes nog openstond. Er is dus wel 
onderscheid, maar tegelijk is er verband. 
Hier wordt de doop gecompleteerd! Het 
‘tekort’ in de doop van Johannes wordt 
aangevuld met het ‘tegoed’ van de chris-
telijke doop.

‘Wij hebben zelfs niet gehoord van 
het bestaan van een Heilige Geest’  
(Hand. 19:2, NBV). Zo kun je het 
Grieks vertalen. Maar het ligt niet voor 
de hand. Het gaat om Joden die uit het 
Oude Testament weet hebben van de 
Heilige Geest. Zoals zij daarvan ook 
van Johannes de Doper gehoord had-
den. Daarom kies ik voor een andere 
vertaling: ‘Wij hebben zelfs niet 
gehoord, dat de Heilige Geest er is’ = 
dat Hij gekomen is. Vergelijk Johannes 
7:39: ‘… want de Geest was er nog niet, 
omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.’ 
Het gaat om de gave van de Heilige 
Geest, zoals Hij sinds Pinksteren in de 
gemeente van Christus is komen wonen.

Nadat de leerlingen gedoopt zijn in 
de naam van Jezus, legt Paulus hun de 
handen op. Dan ontvangen ook deze 
leerlingen de Heilige Geest. Weer 
komen ook nu pinkstertekenen uit Han-
delingen 2 terug: spreken in talen en 
profeteren door de Geest. De laatste 
keer dat hiervan apart melding wordt 
gemaakt in het boek Handelingen. En 
weer in een specifieke situatie. Er is 
sprake van een inhaalslag. Leerlingen, 
die nog onbekend zijn met de nieuwe 
heilssituatie, zoals die in Jezus gekomen 
is. Ze lopen achter. Maar worden ‘bij’ 
gebracht. Discipelen van Johannes de 
Doper gaan de grens over van de oude 

bedeling naar de nieuwe bedeling, ze 
gaan over van de tijd van de belofte 
naar de tijd van de vervulling. Met de 
zichtbare tekenen van de Pinkstergeest, 
dat de nieuwe bedeling inderdaad is 
aangebroken, ook voor hen. Opnieuw 
een unieke heilshistorische situatie, die 
niet herhaalbaar is. Weer bereikt het 
evangelie een nieuwe kring, waar men 
nog geen weet heeft van het in Christus 
gekomen heil.

Samenvattend

In het boek Handelingen:
• is Pinksteren een eenmalig heilsfeit, 

dat niet herhaald wordt, maar zich in 
bepaalde situaties voortzet;

• gaat het steeds om kruispunten in de 
evangelieprediking, waarbij de cirkel 
van de evangelieprediking steeds 
ruimer wordt. Aan het begin van een 
nieuw traject komt het teken, dat 
Pinksteren ook voor de nieuwe doel-
groep geldt;

• blijken alle doelgroepen, waarover 
Jezus het had in Handelingen 1:8, 
binnen het vizier gekomen te zijn 
(Jeruzalem, Judea, Samaria, de uit-
einden van de aarde). Uit het boek 
Handelingen is niet te concluderen, 
dat het bij de pinkstertekenen om 
blijvende tekenen gaat;

• blijken er steeds bij het voorkomen 
van de pinkstertekenen Joden in de 
buurt te zijn. Blijkbaar moeten zij 
diep beseffen, dat het heil van God 
niet tot het Joodse volk beperkt blijft, 
maar dat het evangelie in alle talen 
gehoord en geloofd mag worden.

Blij in de kerk

Kroniek J.W. van der Jagt

Enige tijd geleden is er in Garderen 
een conferentie gehouden over de 
situatie waarin de Gereformeerde 
Kerken verkeren. Dat was een geza-
menlijk initiatief van De Reformatie 
en Nader Bekeken. Die conferentie 
was besloten, maar in een eerder 
nummer van ons blad is melding 
gemaakt van een samenvatting 
die is gepubliceerd en die o.m. te 

vinden is op de website van Woord 
en Wereld (www.woordenwereld.
nl). Op die conferentie waren twee 
sprekers. Dr. G. Harinck sprak over 
de historische context waarin de 
kerken zijn ontstaan. Redacteur van 

het Nederlands Dagblad drs. K. van 
Bekkum gaf een schets van de situ-
atie waarin de kerken nu verkeren. 
Deze laatste lezing is in De Refor-
matie gepubliceerd. Het congres zal 
op een of andere wijze een vervolg 
krijgen. De bezinning gaat dus door. 
Met het oog daarop wil ik in deze 
Kroniek een paar vragen in het mid-
den brengen.
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Zonde?

Eerst geef ik een overweging naar 
aanleiding van de bijdrage van dr. 
Harinck. Ik moet daarbij afgaan op de 
samenvatting die van het congres ver-
schenen is. Het zou - dat terzijde - het 
meeleven en meedenken van de velen 
die er niet bij waren, bevorderen, als dr. 
Harinck kans ziet om te publiceren wat 
hij te berde heeft gebracht. Hij heeft een 
historische analyse gegeven van de ont-
wikkeling sinds de Vrijmaking. Het gaat 
mij er niet om of de schets die hij geeft, 
in alle onderdelen een goede taxatie 
biedt. Er is één ding dat bij mij is blij-
ven hangen. Dat is de zin in de samen-
vatting: ‘Een probleem is dat het niet 
gelukt is een theologische rechtvaardi-
ging voor deze ontwikkeling te vinden. 
De vrijgemaakte kerken zijn hun identi-
teit kwijtgeraakt.’ Als ik Harinck goed 
begrijp, slaat deze zin op de ontwikke-
ling die er geweest is waarin hetgeen na 
de Vrijmaking is opgebouwd, weer is 
prijsgegeven of ingestort.

Harinck spreekt hier m.i. een woord 
dat veel in zich heeft. Als het een juiste 
constatering is, vraagt het dan niet om 
een geestelijke taxatie?

We hebben geen theologische recht-
vaardiging gevonden. Het is ons dus 
niet gelukt om onze keuzes te maken 
vanuit het doordenken en verwerken 
van wat Gods Woord zegt. Onze keuzes 
zijn kennelijk door andere factoren dan 
het Woord van God aangestuurd. Maar 
als dat zo is, hoe verhoudt dat zich dan 

tot het geloof waaruit we willen leven? 
In Hebreeën 11 lezen we dat de kinde-
ren van God door het geloof leefden. Ze 
vertrouwden op de beloften van God. 
Die deden hen handelen. Kan er in de 
lijn van Hebreeën 11 van ons gezegd 
worden: door het geloof hebben wij in 
de laatste decennia onze keuzes gemaakt 
en onze besluiten genomen? Ik denk 
ook aan wat de apostel Paulus in ver-
band met het wel of niet eten van vlees 
zegt: al wat niet uit geloof is, is zonde 
(Rom. 14:23). Laat het duidelijk zijn dat 
ik met deze opmerkingen niemand wil 
beschuldigen. Maar zet dr. Harinck ons 
niet voor de diepte van de moeiten die 
we ervaren en heeft het geen gevolgen 
voor het overwinnen van de crisis? 
Zonde vraagt immers om bekering.

Identificatie

Ik liet het woord ‘crisis’ vallen. Dat 
brengt me bij de lezing van drs. Van 
Bekkum. Hij hield zich op de conferen-
tie bezig met de vraag: ‘Wat maken we 
momenteel mee?’ Zijn antwoord daarop 
is dat we een identiteitscrisis meemaken. 
Dat hangt aan de ene kant samen met 
de algemene situatie in ons land. ‘Net 
als Nederland hebben de Gereformeerde 
Kerken last van ont-ideologisering, indi-
vidualisering en deïnstitutionalisering 
en van de omslag in de cultuur van ken-
nis naar vaardigheden, van inhoud naar 
houding en van product naar proces’ 
(De Reformatie, 11 februari 2006,  
p. 334). Aan de andere kant hangt deze 

crisis samen met het einde van het neo-
calvinisme. Wat wij meemaken ‘is het 
einde van de wereld waarin wij zijn 
opgegroeid die niets minder was dan de 
laatste uitloper van Kuypers neocalvinis-
tische zuil’ (a.a., p. 335).

Het lijkt mij onmiskenbaar dat Kuy-
pers zuil afgebroken is en dat dit ook te 
maken heeft met de situatie in onze ker-
ken. Dat stem ik Van Bekkum toe. Hij 
wijst aan wat zijns inziens de oorzaak 
hiervan is. Als één van de sterke kanten 
van de gereformeerde identiteit noemt 
hij de sterke maatschappelijke betrok-
kenheid. Deze sterke kant is tegelijk de 
zwakheid ervan. Hij voert dit terug op 
A. Kuyper. Die voorman mobiliseerde 
in zijn tijd het gereformeerde volksdeel 
om zijn christelijke standpunt naar 
voren te brengen. Zijn tijdgenoot en 
aanvankelijke medestander Ph.J. Hoede-
maker zag ‘heel scherp de gevaren van 
Kuypers identificatie van het christelijk 
geloof met maatschappelijke partijvor-
ming. Het werkt machtsdenken en 
manipulaties in de hand en loopt 
daarom het grote gevaar op lange ter-
mijn alleen maar ongelovigen en onker-
kelijken te produceren. En dat is precies 
wat Nederland vanaf de jaren vijftig 
meemaakte’ (De Reformatie, 18 februari 
2006, p. 354).

Hier zou ik toch een paar vragen 
willen stellen. Een eerste vraag is of 
Hoedemaker hier terecht wordt aange-
voerd. Kwam zijn kritiek op Kuyper niet 
in de eerste plaats voort uit zijn eigen 
theocratische staatsopvatting? Hij zette 
een christelijke overheid tegenover de 
neutrale overheidsvisie van Kuyper. 
Hoedemaker was ook de man van ‘heel 
de kerk en heel het volk’. Aan het volks-
kerkelijk aspect van deze leus ga ik voor-
bij. Maar met de christelijke overheid 
had hij het oog op heel het volk. Dat 
‘heel het volk’, dáár paste voor hem een 
christelijke partijvorming niet bij. Hij 
zag dat als het prijsgeven van delen van 
het volk aan het liberalisme en het 
rooms-katholicisme. Het gevaar van 
machtsdenken en manipulaties staat 
m.i. tegen die achtergrond en vormt niet 
het grootste bezwaar van Hoedemaker. 
Trouwens, zou dat gevaar bij een theo-
cratische overheid minder bestaan?

Hier zit een tweede vraag aan vast. 
Als we Hoedemaker met zijn kritiek op 
Kuyper gelijk geven, vellen we dan ook 
niet een oordeel over álle maatschappe-
lijke partijvorming vanuit het geloof? 
Ook de ChristenUnie is dan veroor-
deeld. En als het identificeren van 
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geloof met het vormen van een partij 
gevaarlijk is, geldt dit dan ten diepste 
niet voor álle christelijk handelen?

Vergelijkbare vragen zou ik willen 
stellen als Van Bekkum de theoloog  
O. Noordmans bijvalt in diens kritiek 
op K. Schilder (a.a., p. 354). In Schil-
ders opvatting van het cultuurmandaat 
wordt het menselijk handelen en het 
handelen van God nog sterker aan 
elkaar verbonden dan bij Kuyper het 
geval was. ‘Die koppeling - waarin de 
cultuuropdracht uit Genesis 1 met 
behulp van de belijdenis werd verbon-
den met onze werken van herschepping 
in maatschappelijke actie en partijvor-
ming - heeft een hoge prijs’ (id.). Die 
wordt o.m. betaald door ‘functieverlies 
van het geloof of van de eigen kerk die 
veel mensen ervaren’ (id).

Van Bekkum concentreert zich hier 
op ‘onze werken van herschepping in 
maatschappelijke actie en partijvor-
ming’. Maar raakt deze kritiek op het 
cultuurmandaat ten diepste niet álle 
christelijk handelen? Geldt het dan voor 
alle christelijk handelen dat het op ter-
mijn tot functieverlies van het geloof 
leidt? Ik wil in dit verband wijzen op de 
kritiek vanouds aan het adres van 
Noordmans, dat bij hem ‘geen ruimte 
meer overblijft voor christelijke ethiek, 
de leer der heiliging en het mede-arbei-
der Gods zijn’ (M.E. Brinkman, De  
theologie van Karl Barth: dynamiet of 
dynamo voor christelijk handelen, p. 194; 
vgl. p. 24v). Kan Noordmans oordeel 
over het cultuurmandaat ons dan helpen 
in de analyse van het verleden met het 
oog op het vinden van onze weg van-
daag?

Dubbel

We hoorden Van Bekkum zeggen 
dat de sterke kant van Kuypers neocal-
vinisme tegelijk de zwakte ervan was. 
Daarin ligt iets dubbels. En dat is moge-
lijk. Het doet zich vaker voor dat het-
geen waarin onze kracht ligt, ook onze 
beperking, onze zwakke kant kan zijn. 
En het gebeurt ook dat we die zwakke 
kant niet zo scherp in beeld hebben of 
bewaken. Dat is op zich een ‘gewoon’ 
verschijnsel. Ik heb de indruk dat dit 
het in de lezing van Van Bekkum om 
meer gaat dan dit ‘gewone’ verschijnsel. 
Hij neemt nl. herhaaldelijk een dubbel-
heid waar. Ik noteer de volgende waar-
nemingen die hij doet.
- Hoe Henk Jasperse de veranderingen 

ervaart, vat hij zo samen: ‘Je kunt 
het (verleden, JWvdJ) niet kwijt, het 
hoort bij jezelf. Maar omdat het een 
andere maatschappelijke omgeving 
veronderstelt, kun je er weinig mee. 
Sterker nog, het zit je dwars en je 
hebt de neiging het van je af te gooi-
en’ (De Reformatie, 11 februari 2006, 
p. 335).

- ‘Toch neemt het niet weg dat het 
belangrijk is om oog te hebben voor 
het dubbele gezicht van geschiedenis 
en werkelijkheid’ (De Reformatie, 18 
februari 2006, p. 354).

- In datzelfde verband lezen we dat we 
ons moeten realiseren ‘dat we net als 
veel andere kerken niet alleen slacht-
offers, maar ook daders geworden 
zijn in het proces van secularisatie’ 
(id.).

- De evangelicalisering ‘lift mee op de 
belevingscultuur van het hier en nu 
en heeft daarom een wat dubbelzin-
nig karakter’ (a.a., p. 355).

Deze citaten spreken alle vier over 
dubbelheid. Die zit in de beleving, in 
het doen en laten van gelovigen, in de 
geschiedenis en de werkelijkheid en in 
bepaalde trends. Bij elkaar genomen 
hebben we het dan in feite over het hele 
leven. Heeft het hele leven een dubbel 
karakter? Ik zou Van Bekkum willen 
vragen om dit nader toe te lichten. En 
wel om de volgende reden.

Ik neem als voorbeeld wat hij over 
ons handelen zegt: we zijn slachtoffers 
en daders van de secularisatie. Dit stelt 
hij nadat hij gewezen heeft op het 
nieuwe elan dat er is in de kerken, dat 
men zich vroeger vanuit het geloof heeft 
ingezet en dat de kerken vol zitten. ‘Is 
dat geen groot wonder in een tijd van 
secularisatie?’ vraagt hij. En hij vindt 
van wel. Tegenover dat positief te kwali-
ficeren wonder is het dat hij zegt dat wij 
zowel slachtoffer als ook dader van de 
secularisatie zijn. Maar is de dubbelheid 
die hij signaleert, daarmee niet een 
wonderlijke dubbelheid? Neem nu de 
inzet waarmee men vroeger het kerke-
lijke leven heeft opgebouwd. Men deed 
het uit geloof. Was dat dubbel? Dan 
krijg ik de indruk dat we in de ziens-
wijze van Van Bekkum ons in geloof 
kunnen inzetten voor de Here en toch 
schuldig zijn.

Maar is dat niet een schuld zoals we 
die uit de klassieke Griekse treurspelen 
kennen: de mens is gedwongen om te 
handelen. Hij handelt goed, maar hij is 
toch schuldig. De tragiek van de schul-
dige onschuld. Dat lijkt mij een verlam-

mende tragiek. Wat je ook doet, schul-
dig ben je altijd. Maar zijn er dan nog 
rechtvaardige daden? Is het handelen 
van mensen dan nog goed te noemen? 
Het komt mij voor dat de dubbelheid 
die Van Bekkum waarneemt, het men-
selijk handelen als zodanig tot een pro-
bleem maakt. Wat heeft het gebod van 
God dan nog voor waarde? Wat valt er 
nog te vermanen? Wat voor zin heeft de 
bekering als je toch schuldig bent, wat je 
ook doet?

Dit dubbele karakter van ons hande-
len kan ik moeilijk in verband brengen 
met de woorden van de Here Jezus die 
bijvoorbeeld kerkelijke volmacht in de 
handen van zijn apostelen legt (Mat. 
16). Of met de woorden van Paulus die 
ons medearbeiders van God noemt  
(1 Kor. 3:9) of met de opdracht in zijn 
brief aan Titus om de Kretenzen aan te 
sporen om goede werken te doen en 
daarin vooraan te staan. Deze en derge-
lijke woorden zijn alleen maar mogelijk 
omdat onze werken ook in dienst van 
God kunnen staan en goed kunnen zijn. 
Met andere woorden: dat er wérkelijke 
vernieuwing van ons leven is door de 
Geest van God.

Natuurlijk, ik weet dat wij zondaren 
zijn en tot alle kwaad geneigd zijn. Ook 
zijn onze beste werken met zonde 
besmet. De allerheiligsten hebben nog 
maar een klein begin van de nieuwe 
gehoorzaamheid. Het gaat er niet om 
die vreselijke realiteit te ontkennen. Als 
er, terugkijkend naar het verleden, zon-
den aan te wijzen zijn, mogen we dat 
niet nalaten. Zonden van machtsmani-
pulaties of van valse eigen roem. (Trou-
wens, laat men niet vergeten: de Schil-
der van het cultuurmandaat is ook de 
Schilder van de crisis over de valse 
roem! Men leze wat G.C. Berkouwer 
(Een halve eeuw theologie, p. 64v) daar-
over schrijft). Waar het mij om gaat, is 
dat Van Bekkum door het dubbele 
karakter van goed en kwaad de vraag 
oproept of ons christelijke handelen 
daardoor niet als zodanig tot een pro-
bleem wordt gemaakt. Is daarmee niet 
de heiliging van ons leven in het geding 
en de uitweg uit de crisis geblokkeerd?

Cultuurkritiek

Laat ik het voorgaande illustreren 
met een opmerking over de cultuur 
waarin we leven. Van Bekkum wijst op 
de omslag in onze Nederlandse cultuur. 
Dat noemde ik al in het begin. Dan val-



103 Nader Bekeken april 2006

van secularisatie heen geholpen …’, zegt 
Van Bekkum (a.a, p. 354). Het is voor 
hem een van de redenen waarom hij er 
niet zo bang voor is dat de ontwikkelin-
gen in de synodaal-gereformeerde ker-
ken zich bij ons zullen herhalen. Het 
eerste ben ik met hem eens. Het laatste 
help ik hem hopen. Maakten we in de 
jaren ’60 niet meer werk van kritische 
beoordeling van wat op ons afkwam 
dan vandaag? Ik zou hem willen vragen: 
is het om uit de dubbelrol van dader en 
slachtoffer weg te komen, niet noodza-
kelijk om tot een kritische houding ten 
opzichte van onze cultuur te komen?

Dat brengt me bij het begin. Ik 
knoopte een overweging vast aan de 
stelling van dr. Harinck, dat we voor de 
veranderingen in het kerkelijke leven 
geen theologische rechtvaardiging heb-
ben gevonden. Het zal ons niet verder 
brengen wanneer we proberen alsnog die 
rechtvaardiging te zoeken. Het loont 
meer om, onder de zegen van de Here, 
met elkaar aan de slag te gaan met het 
oog op de tijd waarin wij nu leven.

geschapen heeft om als individu op 
zichzelf te staan. Hij plaatste de mens in 
gemeenschap met zijn naaste. Dat is ook 
duidelijk in het spreken van de Schrift 
over de liefde voor de naaste. Ook in het 
spreken over de kerk is dat duidelijk. We 
hoeven alleen maar te denken aan de 
kerk als het lichaam van Christus, 
waarin ieder lid zijn plaats ontvangt in 
gemeenschap met Christus en met 
elkaar. Daar laat een individualistische 
opstelling zich niet mee verbinden. Het 
individualisme is uit de boze. Onze cul-
tuur vertoont daarin antichristelijke 
trekken.

Dan denk ik aan de dader-kant van 
ons christelijk handelen. Dat wil in dit 
verband zeggen dat we ons individualis-
tisch opstellen. We kiezen een vrije 
opstelling tegenover de broeders en zus-
ters, de ambtdragers. We shoppen naar 
het ons zelf uitkomt, enz. Maar als 
Gods Woord anti-individualistisch is en 
wij stellen ons niettemin individualis-
tisch op, dan leven we kennelijk wat dit 
betreft niet vanuit het Woord van God. 
Dat maakt ons daders. Wordt de crisis 
die we doormaken, niet in hoge mate 
bepaald door een culturele capitulatie 
waarin we meeliften op bewegingen van 
onze cultuur, zonder een kritische 
afstand tegenover die cultuur?

‘Ons verzet tegen de ideologie van de 
jaren zestig heeft ons door de eerste golf 

len woorden als ‘ontideologisering’, 
‘individualisering’ en ‘deïnstitutionalise-
ring’. In onze tijd hebben de mensen, 
met andere woorden, weinig op met een 
levensbeschouwing die heel het leven 
omvat. Men is vooral op zichzelf betrok-
ken en er wordt weinig waarde gehecht 
aan het leven in geïnstitutionaliseerde 
verbanden - een hechte partijorganisatie 
of kerkelijke organisatie. Iedereen zal 
deze verschijnselen herkennen. Dat is de 
setting voor het kerkelijke leven van 
vandaag. Het is duidelijk dat deze zaken 
het kerkelijke leven onder grote druk 
zetten. Ik zal Van Bekkum geen onrecht 
doen met de gedachte dat hij ook deze 
zaken bedoeld heeft als aspecten van de 
secularisatie waarvan wij slachtoffer en 
dader zijn. Dat dit de setting is waarin 
wij leven, geeft aan deze secularisatie 
iets onvermijdelijks. Het is nu eenmaal 
zo. Je kunt er niet onderuit. Je bent nu 
eenmaal een kind van je tijd. Dat 
bepaalt, denk ik, vooral het slachtoffer-
karakter van ons handelen. Het is lijden 
onder onze huidige cultuur, zoals onze 
broeders en zusters vroeger als vreemde-
lingen moesten lijden onder de domi-
nante trekken van de tijd waarin zij leef-
den.

Nu neem ik even het individualisme 
als voorbeeld. Als ik Gods Woord lees, 
krijg ik niet de indruk dat Hij de mens 
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Op 16 maart jl. is onze emeritus 
hoogleraar prof. H.M. Ohmann over-
leden. Daar wil ik in deze Kroniek 
niet stilzwijgend aan voorbijgaan.

Twaalf jaar, van 1981 tot 1993, heeft 
hij in Kampen aanstaande predikanten 
geleerd hoe zij het Oude Testament 
moeten uitleggen. Daardoor heeft hij 
zijn invloed op de prediking van het 
evangelie in de Gereformeerde Kerken 
gehad. Voordat hij naar Kampen kwam, 
deed hij hetzelfde voor onze zusterker-
ken in Canada. Daar werd hij in 1971 
tot hoogleraar benoemd nadat hij de 
gemeenten in Zuidbroek, Hoek en Dok-
kum als predikant had gediend.

Dat ik zijn predikantschap het laatst 
noem, is niet omdat hij daar als hoogle-
raar weinig affiniteit meer mee had. 
Integendeel. Wat ik het laatste noem, 
had prof. Ohmann als het eerste in 
gedachten. Hij was in zijn werk gericht 
op de gemeente en de verkondiging van 
het evangelie. Als hoogleraar bedreef hij 
geen wetenschap om de wetenschap zelf. 
Niet alleen omdat die, naar zijn eigen 
zeggen, hem niet zo lag, maar ook 
omdat hij zag dat de wetenschap van de 
theologie er is omwille van de gemeente. 
Zo schreef hij ook zijn publicaties. Om 
een enkel voorbeeld te noemen: een 
schets voor de bijbelstudieverenigingen 
over het boek Numeri (Tellingen in de 
woestijn). Een woord, gesproken op zijn 
tijd, over de profetieën van Jesaja. 

Geschreven met het oog op de gewone 
gemeenteleden en niet zozeer voor een 
wetenschappelijk publiek. Hij publi-
ceerde een boekje over wat het Oude 
Testament zegt over de toorn van God 
(Wie kent uw toorn?). En hoevelen heb-
ben niet hun winst gedaan met De 
koning te rijk, over het Hooglied? Dat 
was midden in alle seksuele ontaarding 
een woord op tijd, waarin hij liet zien 
hoe zuiver Gods Woord over de liefde 
spreekt.

Ohmann schreef zijn wetenschappe-
lijke kennis naar de gemeente toe. Een 
aantal van de artikelen die geschreven 
zijn bij zijn afscheid als hoogleraar, zijn 
gebundeld verschenen onder de titel 
Levendige voorstelling. Dat was een tref-
zekere naam. Wat hij in Gods Woord 
vond, kon hij op levendige wijze voor-
stellen aan de gemeente. Dat gaf aan 
zijn bijdragen en zijn preken een eigen 
zeggingskracht waar je als lezer en luis-
teraar van kon genieten.

Zo heeft prof. Ohmann zijn gaven in 
dienst van de Here en zijn gemeente 
gesteld. Dat noemen we hier met dank-
baarheid. Bij zijn overlijden denk ik aan 
het slot van zijn laatste boekje over 
Spreuken, boek van de bijbel, spiegel van 
de werkelijkheid (Woord en Wereld nr. 
50). Het laatste hoofdstuk daarvan gaat 
over leven en dood in het Spreuken-
boek. Ohmann schrijft: ‘Laat me eindi-
gen met het vers dat mij al vanaf mijn 
jeugd af zo toegesproken heeft, 4:18: 

Maar het pad der rechtvaardigen is als het 
glanzende morgenlicht, dat steeds helder-
der straalt tot de volle dag. Gispen ver-
klaart: “het ‘tot … toe’ wil niet zeggen, 
dat dan de daling of de mindering van 
het licht begint. Veeleer ligt erin, dat zij 
een blijvend heerlijk lot tegemoet gaan; 
vgl. Ps. 97:11.”’ Het pad naar die toe-
komst heeft Ohmann als dienaar van 
het evangelie voor zich gezien, bewan-
deld en hij heeft het ons gewezen. Laten 
we dankbaar hem op die weg volgen.

Prof. Ohmann  
overleden

Artikelen uit oudere jaargangen blijven beschikbaar!
 

Als redactie willen we graag artikelen uit vorige jaargangen, die nog van belang (kunnen) zijn, voor de lezers en andere 
belangstellenden beschikbaar houden. De mogelijkheid om artikelen van tenminste twee jaar geleden op te vragen is er nu 
via www.woordenwereld.nl! Door te klikken op Nader Bekeken, Artikelen kunt u al uit een aantal nummers downloaden.

Verder is een groot trefwoordenregister op alle voorgaande jaargangen te vinden op www.woordenwereld.nl, onder Nader 
Bekeken.
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Een ingrijpend verwijt

Een belangrijk verwijt dat vandaag 
uit charismatische hoek klinkt, is 
dat wij als gereformeerden veel te 
zuinig spreken over het vernieu-
wende werk van de Geest. Paulus 
gebruikt in verband met de Heilige 
Geest in 1 Tessalonicenzen 1 de 
woorden ‘kracht’ en ‘volheid’ en 
dat moeten wij niet vergeten! Waar 
de Geest werkt, openbaart zich 
een rijk gevulde werkelijkheid. Een 
leven in dankzegging en aanbid-
ding, in geloof en liefde, in blijd-
schap en kracht. Heiliging van het 
leven wordt zichtbaar en de vrucht 
van de Geest wordt gezien.

De kritiek richt zich met name op 
het spreken van de Heidelbergse Cate-
chismus, wanneer deze zegt dat zelfs de 
allerheiligsten in dit leven niet meer dan 
een klein begin van de gehoorzaamheid 
hebben en dat zij niet meer dan begin-
nen naar alle geboden van God te leven 
(antw. 114). Men meent dat hier veel te 
zuinig gesproken wordt over de heiliging 
en dat dit onder het niveau blijft waarop 
het Nieuwe Testament de gelovige 
plaatst.

Dit spreken van de Heidelberger 
leidt ertoe dat gereformeerden met veel 
te weinig genoegen nemen en niet besef-
fen hoezeer de Heilige Geest mensen 
vernieuwt en bekrachtigt. Het kan zelfs 
een alibi gaan vormen om bij een ‘sta-
tus-quo’ in je leven te blijven en te ver-
geten dat Paulus spreekt over een veran-
derd worden ‘van heerlijkheid tot heer-
lijkheid’ (2 Kor. 3:18). J. Veenhof noemt 
deze overtuiging zelfs het ‘centrale 
credo’ van de charismatische beweging, 
dat doorklinkt in alles wat zij zegt en 
doet.l

In dit artikel wil ik ingaan op het 
genoemde verwijt. Zit er waarheid in? 
Spreekt onze confessie te minimalistisch 
over de gelovige en doet zij daarin tekort 
aan het vernieuwende werk van de 
Geest?

Brongebied

Meer dan iemand anders is het Cal-
vijn geweest, die met zijn onderwijs de 
Heidelbergse Catechismus heeft beïn-
vloed. Behandeling en verwoording van 
de stof geven daar veelszins getuigenis 
van.2 Daarom lijkt het me aangelegen, 
eerst te luisteren naar wat de reformator 
van Genève zegt over de gelovige. Raakt 
het verwijt van ‘pneumatisch minima-
lisme’ misschien ook ‘de vader’ van de 
gereformeerde vroomheid?

Wanneer wij Calvijns hoofdwerk, de 
Institutie lezen, valt op hoe ingetogen hij 
spreekt over het leven van het geloof. 
Hier niets geen fanfare over al wat de 
Geest teweegbrengt!

Met die fanfare had de reformator in 
zijn dagen ook reeds te doen. Hij moest 
zich keren tegen ‘de dolzinnige onma-
tigheid’ van sommige Wederdopers (vgl. 
Inst. III,3,14), die meenden dat Gods 
kinderen in dit leven al tot volmaakt-
heid kunnen komen. Wat Calvijn 
schrijft over het vernieuwende werk van 
de Geest, mag zeker niet los van deze 
achtergrond gezien worden. Calvijn 
neemt de heiliging door de Geest volko-
men serieus. Wie Christus toebehoort, 

deelt ook in zijn heiligheid. ‘Christus 
rechtvaardigt niemand, die Hij niet 
tegelijk heiligt’ (Inst. III,16,1). Hij 
erkent het werk van de Geest ‘door 
wiens kracht de begeerten van ons vlees 
met de dag meer en meer gedood wor-
den, en dat wij geheiligd, dat is de Here 
toegewijd worden tot ware reinheid van 
leven, daar onze harten gevormd wor-
den tot gehoorzaamheid aan de wet’ 
(Inst. III,14,9).

Maar tegelijk benadrukt Calvijn dat 
deze heiliging een proces is dat zich 
langzamerhand en in een gestage voort-
gang voltrekt (Inst. III,3,9; Com. Joh. 
13:9). Daarbij wordt de zonde ont-
troond en neemt de Geest de heerschap-
pij over ons over. Maar deze onttroning 
van de zonde betekent niet dat wij van 
de zonde af zijn. Wij hebben nog steeds 
te doen met onze boze begeerten en de 
zwakheid van ‘ons vlees’. De gelovige is 
een mens die leeft in een voortdurende 
krijgsdienst (militia): hij heeft te vechten 
tegen zijn boze hart. Calvijn ziet dan 
ook als ‘hoofdsom’ van het christenleven 
‘de verloochening van onszelf ’ (Inst. 
III,7,4). Wel is het zo dat de gelovige in 
dat gevecht de overhand krijgt, doordat 
de Geest de sterkere is. Calvijn weet van 
voortgang op de weg van heiliging, om-
dat de Geest langzaam maar zeker in 
ons voorwaarts dringt.

Doordat Calvijn de gelovige vooral 
ziet als iemand die aangevochten wordt 
door de satan en zijn eigen boze hart en 
zo in een permanente strijd gewikkeld 
is, spreekt hij in gedempte tonen over 
deze voortgang. Onophoudelijk horen 
wij over onze zwakheid en onze geringe 
vordering op de weg van de heiliging. 
Het grootste aantal gelovigen wordt 
door zo’n zwakheid gedrukt, ‘dat ze, 
waggelend en hinkend, zelfs kruipend 
over de grond, zeer weinig vorderen’ 
(Inst. III,6,5). De Schrift leert ‘dat wij 
zo door de heiliging van de Geest gerei-
nigd worden, dat wij toch door vele 
gebreken en veel zwakheid belegerd 
worden, zolang wij in de last van ons 
lichaam ingesloten zijn. En daardoor 
komt het, dat wij, ver verwijderd van de 
volmaaktheid, het noodzakelijk achten 

Thema A.N. Hendriks

Te zuinig over  
de gelovige?

Johannes Calvijn
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altijd enige vordering te maken en, ver-
strikt in de zonden, dagelijks met hen te 
strijden’ (Inst. III,3,14).

Calvijn komt tot deze nadruk op 
onze zwakheid en geringe vordering 
doordat hij de zonde in ons zo ernstig 
neemt: ‘Wij leren dus, dat in de heiligen 
altijd zonde is, totdat zij het sterfelijk 
lichaam afleggen, want in hun vlees 
zetelt die slechtheid tot begeren, die 
altijd tegen de rechtheid strijdt’ (Inst. 
III,3,10). Tegelijk speelt hier bij hem een 
ander motief vanuit de gave van de 
Geest: wij bezitten in dit leven nog maar 
‘de eerstelingen’ van de Geest en ont-
vangen nog slechts een ‘smaak’ van de 
Geest (Inst. IV,8,11). De Heilige Geest 
wordt ‘naar een maat’ ons deel. Dit 
impliceert dat van alle heiliging slechts 
‘het begin’ wordt gezien (Inst. IV,8,12).3

De Heidelberger

De stem van Calvijn horen wij 
onmiskenbaar in onze Catechismus 
terug. Hij belijdt nadrukkelijk het ver-
nieuwende werk van de Geest (antw. 
24). Christus maakt ons door zijn Geest 
van harte bereid om voor Hem te leven 
(antw. 1). Wij worden door zijn kracht 
opgewekt tot een nieuw leven (antw. 
45). Onze oude mens wordt gedood, 
opdat de slechte begeerten niet meer in 
ons regeren (antw. 43). De gelovige 
brengt vruchten van dankbaarheid voort 
(antw. 64). Hij doet goede werken, om-
dat Christus door zijn Geest hem tot 
zijn beeld vernieuwt (antw. 86). Daarbij 
weet de Catechismus ook van voortgang: 
wij sterven ‘hoe langer hoe meer’ van de 
zonde af (antw. 70), wij worden ‘steeds 
meer’ vernieuwd (antw. 115) en wij 
onderwerpen ons ‘steeds meer’ aan God 
(antw. 123).

Maar ook ons leerboek getuigt tel-
kens weer van onze boosheid en zwak-
heid. Er blijft een ‘zondige aard waarte-
gen wij ons leven lang moeten strijden’ 
(antw. 56). Het geweten van de gelovige 
klaagt hem aan dat hij tegen alle gebo-
den van God zwaar gezondigd en geen 
daarvan gehouden heeft, en dat hij nog 
altijd uit is op elk kwaad (antw. 60). Er 
is een ‘overblijvende zwakheid’ (antw. 
81). Wij zijn en blijven ‘arme zondaren’ 
die steeds weer om vergeving moeten 
vragen, ook ten aanzien van ‘de slecht-
heid die altijd nog in ons is’ (antw. 126). 
In de strijd tegen onze drie doodsvijan-
den zijn wij van onszelf zo zwak, dat wij 
zelfs geen ogenblik kunnen standhouden 
zonder de hulp van de Geest (antw. 127).

In het spoor van Calvijn spreekt de 
Heidelberger heel ingetogen over de 
werkelijkheid van ons nieuwe leven. Het 
komt hier op aarde niet verder dan ‘het 
begin’ van de eeuwige vreugde (antw. 
58) en ‘een klein begin’ van de gehoor-
zaamheid (antw. 114). Treffend is dat 
hij spreekt over ons ‘voornemen’ (antw. 
114; antw. 126) en ons ‘begeren’ (antw. 
81) en heel bescheiden als het ware halt 
houdt bij onze gezindheid.

De majeur in het 
Nieuwe Testament

Hoe spreekt het Nieuwe Testament 
nu over de gelovige? Is de Catechismus 
te veel in mineur en is er inderdaad 
plaats voor een bijstelling van het 
plaatje? Er klinken in het Nieuwe Testa-
ment onmiskenbaar majeure klanken.

Opvallend is allereerst dat Paulus in 
zijn brieven steeds weer nadrukkelijk het 
goede noemt dat bij de gemeente wordt 
gevonden. Hij ziet haar als deelhebbend 
aan de vernieuwing in Christus door de 
Geest. Zij is dood voor de zonde, maar 
levend voor God (Rom. 6:11), vrijge-
maakt van de zonde en in dienst van 
God gekomen (Rom. 6:22). Zij is niet 
meer ‘in het vlees, maar in de Geest’ 
(Rom. 8:9). God is in haar ‘een goed 
werk begonnen’ (Fil. 1:6). Zij leeft 
onder ‘de bediening van de Geest’ die 
‘rechtvaardigheid’ brengt en ‘overvloe-
dig in heerlijkheid’ is (2 Kor. 3:9).

De apostel begint zijn brieven dan 
ook vaak met een dankzegging, waarbij 
hij uitdrukkelijk het goede noemt dat in 
de gemeente wordt gevonden. Zo 
spreekt hij over het rijk zijn van de 
Korintiërs ‘in alle woord en kennis’  
(1 Kor. 1:5), over het geloof, de liefde en 
de vrucht van het evangelie bij de 
Kolossenzen (Kol. 1:4,6), over ‘het werk 
van uw geloof, de inspanning van uw 
liefde en de volharding van uw hoop’ bij 
de Tessalonicenzen (1 Tess. 1:3). De 
apostel weet zich later ook geroepen tot 
dank ‘omdat uw geloof zeer toeneemt en 
uw aller liefde jegens elkander sterker 
wordt’ (2 Tess. 1:3) en roemt bij andere 
gemeenten zelfs vanwege ‘uw volharding 
en uw geloof onder al uw vervolgingen 
en verdrukkingen’ (2 Tess. 1:4).

Ook bij individuele gelovigen noemt 
Paulus nadrukkelijk het goede dat de 
Geest bewerkt. Prisca en Aquila eert hij 
als zijn ‘medearbeiders in Christus 
Jezus’, die ‘hun hals voor mijn leven 
gewaagd hebben’ (Rom. 16:3,4), Maria 

als iemand ‘die zich veel moeite voor u 
gegeven heeft’ (Rom. 16:6), Timoteüs 
als iemand van ‘beproefde trouw’ (Fil. 
2:22), Epafroditus als iemand ‘die om 
het werk van Christus de dood nabijge-
komen is’ (Fil. 2:30).

De apostel Johannes erkent het 
goede dat bij Gods kinderen gevonden 
mag worden. Hij spreekt over ‘vaders’ 
die Christus ‘kennen’ (1 Joh. 2:13) en 
over ‘jongelingen die sterk zijn en de 
boze hebben overwonnen’ (1 Joh. 2:14). 
Het goede werk van de Geest is zelfs zo 
duidelijk aanwezig, dat Johannes kan 
schrijven: ‘Wij weten dat wij overgegaan 
zijn uit de dood in het leven, omdat wij 
de broeders liefhebben’ (1 Joh. 3:14).

Ik wijs ook op wat de Here Jezus zelf 
van zijn gemeenten in Asia getuigt. Hij 
heeft vaak kritiek. Maar Hij gaat aan 
het werk van haar geloof niet voorbij. 
Hij noemt de inspanning en volharding 
van Efeze (Op. 2:2), de geloofstrouw 
van Pergamum (Op. 2:13), de liefde, het 
geloof, het dienstbetoon en de volhar-
ding van Tyatira (Op. 2:19).

Onze Heiland beloofde: ‘Wie in Mij 
blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel 
vrucht …’ (Joh. 15:5). Die veelvoudige 
vrucht zien wij voor ons in wat Paulus, 
Johannes en de Here Jezus zelf over 
gemeenten en gelovigen zeggen. Het 
werk van Christus’ Geest wordt zicht-
baar in goede werken. En dat laat zien 
dat wij inderdaad leven onder de bedie-
ning van de Geest ‘in heerlijkheid ’ (2 
Kor. 3:8) en ‘in grote volheid ’ (1 Tess. 
1:5)!

Het Nieuwe Testament tekent het 
christelijk leven als een leven van ‘meer 
dan overwinnaars’ (Rom. 8:37), waarin 
‘geroemd’ wordt in de hoop (Rom. 5:2), 
het woord van Christus ‘rijkelijk’ mag 
wonen (Kol. 3:16) en men ‘overvloeit’ in 
dankzegging (Kol. 2:7), ‘overvloedige’ 
blijdschap kent (2 Kor. 8:2) en ‘vervuld’ 
mag zijn van de kracht van de Geest 
(Ef. 5:18). Heel treffend is ook dat 
Petrus het leven van het geloof typeert 
als het binnenhalen van een ‘overvloe-
dige’ oogst aan vruchten (2 Petr. 1:8). 
De christelijke deugden die hij opsomt, 
behoeven niet mondjesmaat aanwezig te 
zijn!

In dit verband moet ook gewezen 
worden op de voortgang in heiliging 
waarvan het Nieuwe Testament spreekt. 
Wij veranderen ‘van heerlijkheid tot 
heerlijkheid’ (2 Kor. 3:18). Er is sprake 
van heiliging ‘geheel en al’ (1 Tess. 
5:23), van een ‘nog meer’ geheiligd wor-
den (Op. 22:11), van een ‘groeien’ in 
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schriftgedeelte van hoe onvolkomen en 
gebroken het in het leven van de gelovi-
gen is. Zij zijn in Christus wel ‘dood’ 
voor de zonde en levend voor God 
(Rom. 6:11), maar er woont nog zonde 
in hen (Rom. 7:17) en die zonde is 
bepaald niet werkeloos (Rom. 7:20). Zo 
komt het dat zij doen wat zij als kinde-
ren van God niet willen, en dat zij het 
goede wat zij wel willen, niet kunnen 
bewerken. Ze zijn geen ‘slaven van de 
zonde’ meer (Rom. 6:17), maar dat 
betekent niet dat de zonde hen niet 
meer te pakken nemen kan. Zij is name-
lijk nog niet uitgeregeerd en is nog in 
staat de gelovige tot krijgsgevangene te 
maken (Rom. 7:23).

Deze afschuwelijke situatie doet Pau-
lus uitroepen: ‘Ik, ellendig mens …’ 
(Rom. 7:24), terwijl hij tegelijk de Here 
prijst om de verlossing die er is door 
Jezus Christus. Het is die verlossing 
waarover de apostel ons nader onder-
wijst in hoofdstuk 8, wanneer hij in een 
zekere uitbundigheid het overwinnende 
werk van de Geest verkondigt. In ons 
falen en vallen komt de Geest ons te 
hulp. Wat in Christus ons gegeven is, de 
vrijheid van de macht van de zonde 
(Rom. 8:2), wordt door de Geest in ons 
gewerkt. En zo is er overwinning op de 
zonde die in ons woont, omdat wij door 
de Geest de werkingen van de zonde in 
ons ‘doden’ (Rom. 8:13). We zijn niet 
weerloos uitgeleverd aan de boze macht 
in ons. Wanneer de Geest ons leidt, 
worden wij in onze levenspraktijk open-
baar als kinderen van God (Rom. 8:14).

Wij struikelen in velerlei opzicht, 
zegt Jakobus (Jak. 3:2). En indien wij 
zeggen dat wij geen zonde hebben, mis-
leiden wij onszelf (1 Joh. 1:8). Paulus 
onthult in Romeinen 7 het wrange 
geheim van al ons falen. Maar door de 
Geest mogen er toch ook steeds weer 
overwinningen zijn!

Een klein begin

De vraag wordt nu toch wel klem-
mend: geeft de Heidelberger de mineur 
niet de boventoon, wanneer hij in ant-
woord 114 zegt dat zelfs de allerheilig-
sten in dit leven niet verder komen dan 
‘een klein begin’ van de nieuwe gehoor-
zaamheid? Doet dit recht aan wat het 
Nieuwe Testament zegt over het leven 
door de Geest?

Belangrijk is niet te vergeten dat de 
opstellers van ons leerboek naar twee 
kanten front moesten maken. Zij moes-
ten enerzijds weerstand bieden aan de 

roomse leer van de verdienstelijkheid van 
de goede werken en (in het kielzog daar-
van) aan de verering van de heiligen. 
Anderzijds was er te strijden tegen het 
doperse perfectionisme: de gelovigen 
kunnen nu al de volmaaktheid bereiken. 
In beide dwalingen meldt zich een 
tekortdoen aan de diepte van Gods wet 
en (daardoor) aan de ernst van onze zon-
dige aard.

Op beide punten klinkt in Zondag 
44 een duidelijke correctie. Aan ant-
woord 114 gaat antwoord 113 vooraf. 
En dit laatste antwoord verkondigt ons 
in de uitleg van het tiende gebod juist 
hoe diep Gods wet reikt. Zelf de gering-
ste neiging of gedachte die tegen enig 
gebod van God ingaat, mag nooit meer 
in ons hart komen. Ja, meer: wij moeten 
met heel ons hart alle zonden haten en 
liefde tot alle gerechtigheid hebben. Ons 
hart moet niet minder dan vol zijn van 
heilige gedachten en voortdurend bran-
den van liefde tot wat de Here van ons 
vraagt. Als er één gebod is dat ons diepe 
onvermogen en ons blijvende tekort ont-
hult, dan dit tiende gebod, waarin de 
Here ons totaal voor Zich opeist en zegt 
dat het gaat om liefde ‘met geheel uw 
hart en geheel uw ziel en met geheel uw 
kracht’ (Deut. 6:5; Mar. 12:30).

Wanneer wij deze gevraagde vol-
maaktheid serieus nemen en beseffen 
hoeveel tweespalt er in ons blijft (Rom. 
7:15v; Gal. 5:17!), dan gaan wij begrij-
pen dat de Catechismus spreekt over 
‘een klein begin’ van de gehoorzaam-
heid, en zegt dat zelfs onze beste werken 
in dit leven allemaal onvolmaakt en met 
zonden besmet zijn (antw. 62). Er is 
geen enkele reden om ons wandelen 
naar de Geest hoger in te schatten dan 
als beginnerswerk. Wie met Paulus weet 
heeft van ‘de zonde die nog altijd in ons 
woont’ en de totalitaire eis van Gods 
wet tot zich laat doordringen, kan niet 
anders dan heel ingetogen en nederig 
spreken over zijn leven als christen. 
Daarom sprak Calvijn zoals wij hem 
hoorden spreken.

Het mag ons daarbij niet ontgaan 
dat de Catechismus bij dat ‘kleine begin’ 
verwijst naar ‘de volmaaktheid’ die wij 
na dit leven zullen bereiken (antw. 115). 
Ook in vergelijking met wat wij zijn zul-
len (1 Joh. 2:3), past ons bescheiden-
heid. Eens zullen wij ‘zonder vlek of 
rimpel’ zijn (Ef. 5:27) en ‘volmaakt’ 
(Fil. 3:12). Maar dat blijft een wenkend 
perspectief dat ons nú doet ‘jagen’ (Fil. 
3:14) en ‘zoeken’ (Kol. 3:1)!

liefde (Ef. 4:15), van een ‘toenemen’ van 
geloof (2 Tess. 1:3), van een ‘opwassen’ 
in genade (2 Petr. 3:18) en van een 
‘steeds meer’ overvloedig zijn van de 
liefde (Fil. 1:9).

Wanneer de gelovigen zo ‘groeien’, 
zullen zij ‘vervuld zijn van de vrucht van 
de gerechtigheid’ op de dag van Chris-
tus (Fil. 1:11). Precies als Petrus ziet 
Paulus een rijke oogst voor wie ‘op de 
akker van de Geest zaait’ (Gal. 6:8).

De mineur in het 
Nieuwe Testament

Wie het Nieuwe Testament serieus 
neemt, moet erkennen dat dit niet het 
hele verhaal is. Er klinken ook mineure 
tonen wanneer het gaat over de gelovige. 
Hij blijkt namelijk een zeer aangevochten 
mens te zijn, die niet alleen voortdurend 
te vechten heeft met de duivel (Ef. 6:11) 
en de wereld (1 Joh. 2:15), maar ook 
met zichzelf. De vele vermaningen en 
aansporingen in het Nieuwe Testament 
hebben dit als achtergrond. Zij door-
dringen ons ervan dat het leven van  
een christen één permanente strijd is  
(2 Tim. 4:7). Een strijd die met name 
vanuit zijn binnenste wordt gevoerd. 
Want in dat binnenste begeert ‘het vlees’ 
tegen de Geest en dat heeft als gevolg 
dat ‘gij niet doet, wat gij maar wenst’ 
(Gal. 5:17). Er blijkt een treurige twee-
spalt te zijn. Een tweespalt die nergens 
dieper wordt getekend dan in wat Pau-
lus beschrijft in Romeinen 7:13-26. Er is 
rond de verklaring van dit gedeelte veel 
te doen, met name over wat Paulus zegt 
in vers 15: ‘Want wat ik uitwerk, weet 
ik niet; want ik doe niet wat ik wens, 
maar waar ik een afkeer van heb, dat 
doe ik.’

Er zijn uitleggers die menen dat Pau-
lus hier spreekt als de nog-niet-bekeerde 
Paulus.4 Hij kijkt dan terug op zijn tijd 
als farizeeër. Anderen hebben de over-
tuiging dat Paulus een situatie be-
schrijft, die incidenteel bij hem voor-
komt. Zo vaak hij niet staat in de 
genade, doet hij wat hij niet wenst.5 In 
de gereformeerde traditie heeft men - 
mijns inziens terecht - de bekeerde, gelo-
vige Paulus hier aan het woord gezien.6 
Het is hier niet mogelijk op alle argu-
menten in te gaan. Maar zijn jubel over 
de verlossing door Jezus Christus, onze 
Heer in vers 25 blijft (naast andere) een 
sterk argument om hier te denken aan 
Paulus als christgelovige.

Paulus doordringt ons er dan in dit 
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Er is vrucht

De Heidelberger verrast door zijn 
evenwicht. Terwijl hij ons bescheiden 
maakt over de werkelijkheid van ons 
christelijk leven, miskent hij niet dat er 
vrucht in ons leven is. In gemeenschap 
met Christus offeren wij onszelf als een 
levend dankoffer aan Christus (antw. 
32), brengen wij vruchten van dank-
baarheid voort (antw. 64), doen wij 
goede werken (antw. 86). Waarbij er 
sprake is van groei, van een ‘steeds meer’ 
(antw. 70; antw. 115; antw. 123). De 
Catechismus negeert de voortgang in de 
heiliging niet en wil zeker niet weten 
van een status-quo! Tref-
fend is hoe breed ons leer-
boek handelt over ons 
nieuwe leven in een uitleg 
van de Tien Geboden (zd. 
34-44) en in een behande-
ling van het Onze Vader 
(zd. 45-52). Het tekent ons 
voor ogen hoe wij (al meer) 
zijn en doen als de Heilige 
Geest ons vernieuwt.

Wie de Catechismus 
verwijt dat hij te zuinig 
spreekt over de gelovigen, 
doet geen recht aan wat hij 
ons leert. Hij spreekt her-
haaldelijk over wat wij al 
meer mogen zijn. Maar 
tegelijk wuift hij ons blij-
vend tekort niet weg. Integendeel, hoe 
meer wij vorderen op de weg van de 
nieuwe gehoorzaamheid, des te meer 
leren wij onze zondige aard kennen 
(antw. 115) en groeit het verdriet waar-
over antwoord 89 spreekt. Juist dan 
leert de Heilige Geest ons de lessen van 
Romeinen 7 en Galaten 5, en gaan wij 
al dieper het woord van Luther verstaan: 
‘tegelijk rechtvaardig, tegelijk zondaar’, 
en groeit bij ons het ‘zuchten’ door het 
besef van onze verdorvenheid (vgl. art. 
15 NGB).

Ten slotte

Wanneer de Catechismus ons begin-
nelingen noemt, is er geen sprake van 
een tekortdoen aan het vernieuwende 
werk van de Geest, maar is er juist 
sprake van een diep verstaan van dit 
werk van de Geest: Hij leert ons hoe 
koppig en boos ons hart is, hoezeer de 
zonde nog in ons woont, hoe klein onze 
gehoorzaamheid is aan het beslag dat de 
Here op heel ons hart en leven legt. En 
zo drijft Hij ons naar Christus om door 

zijn kracht opgewekt te worden tot een 
nieuw leven en veranderd te worden 
naar zijn beeld.

Aan de charismatische beweging met 
haar nadruk op de majeur van wat het 
Nieuwe Testament zegt over de gelovige, 
is te vragen: wat doet u met de mineur 
van Romeinen 7 en Galaten 5? Wat 
doet u met het de totalitaire eis van 
Gods wet? Wat doet u met het verdriet 
van antwoord 89 en het zuchten van 
artikel 15 NGB? Neemt u de boosheid 
van ons hart serieus?

Aan gereformeerden is te vragen: het 
‘klein begin’ van antwoord 114 functio-
neert bij u toch niet als excuus om bij 

een status-quo te berusten en het ‘hoe 
langer hoe meer’ in de heiliging te ver-
geten? Beseft u hoe ‘overweldigend 
groot’ Gods kracht is aan hen die gelo-
ven (Ef. 1:19)? Dankt u met Paulus voor 
wat de Geest in mensenlevens bewerkt? 
Kent u die ‘geestelijke blijdschap en hei-
lige vreugde’ vanwege de vrucht van de 
Geest in ons leven (vgl. DL, I,12)?

Overaccentuering van de majeur in 
het Nieuwe Testament brengt tot een 
oppervlakkige theologie van de glorie. 
Overaccentuering van de mineur leidt 
tot een schuldige theologie van berus-
ting. Beide deugen niet. Het is majeur 
en mineur, zoals de apostel ons leert in 
Romeinen 7 en 8. Waarbij de majeur de 
boventoon voert, blijkens Romeinen 
7:24-25: ‘Ik, ellendig mens! Wie zal mij 
verlossen uit het lichaam van deze dood? 
Gode zij dank door Jezus Christus, onze 
Here!’ Het is deze boventoon die zo 
mooi stem krijgt in wat de Dordtse 
Leerregels zeggen over het leven van de 
bekeerden: ‘Waar eerst de hardnekkige 
tegenstand van het vlees de mens hele-
maal beheerst, begint nu door de Geest 
een gewillige en oprechte gehoorzaam-

heid de overhand te krijgen’ (III/IV,16).
De majeur en de mineur krijgen 

mijns inziens hun schriftuurlijke plaats 
in de tekening van Gods kinderen, die 
de Leerregels zo evenwichtig geven: God 
verlost de zijnen wel van de tirannie en 
slavernij van de zonde. Maar Hij verlost 
hen in dit leven niet helemaal van het 
vlees en het lichaam van de zonde. 
‘Hierdoor zondigen zij in hun zwakheid 
elke dag weer en zelfs aan de beste wer-
ken van de heiligen kleven gebreken. 
Dit geeft hun voortdurend reden zich 
voor God te verootmoedigen en hun 
toevlucht tot de gekruisigde Christus te 
nemen. Ook gaan zij daardoor steeds 

meer (de majeur!) het vlees 
doden door de Geest der 
gebeden en door zich te 
oefenen (de strijd!) in een 
godvrezend leven en zij 
verlangen vurig naar het 
bereiken van de volmaakt-
heid. Dit doen zij, tot zij, 
verlost uit het lichaam des 
doods, met het Lam in de 
hemelen zullen regeren’ 
(V,2).
De Geest leert ons dat 
wij beginnelingen blijven. 
Maar diezelfde Geest leert 
ons juist als beginnelingen 
ook ‘zuchten’ naar de 
volmaaktheid straks!

Noten:
1. Jan Veenhof, Vrij gereformeerd, Kampen 2005, 

p. 254.
2. Vgl. P. Biesterveld, Het Gereformeerde Kerkboek, 

1931, p. 96.
3. W. Krusche, Das Wirken des Heiligen Geistes nach 

Calvin, Göttingen 1957, p. 286 wijst erop dat Calvijn 

zo plaats ziet voor ons blijvend aangewezen zijn op de 

rechtvaardiging uit genade alleen. G.C. Berkouwer, 

Geloof en heiliging, Kampen 1949, p. 105 wijst erop 

dat het protest van H.F. Kohlbrugge en K. Barth tegen 

een heiliging als ‘ontplooiing’ van het vernieuwde leven 

voortkwam uit hun vrees dat daardoor geen plaats 

meer zou zijn voor de leer van de rechtvaardiging van 

de goddeloze.
4. Zo Pelagius en remonstranten, vgl. H.S. Pretorius, 

Bijdrage tot de exegese en de geschiedenis der exegese van 

Romeinen VII, Amsterdam 1915.
5. Vgl. Herman Ridderbos, Paulus. Ontwerp van zijn 

theologie, Kampen 1966, p. 284: ‘Waar het geloof 

verslapt, wordt de situatie van Rom. 7 weer actueel.’
6. Vgl. W.H. Velema, Geroepen tot heilig leven, Kampen 

1985, p. 77v; C. Trimp, ‘Prediking van de wet: 

gezondmakende leer’, in: J.W. Maris en F. van der Pol 

(red.), De zonde uit beeld, Barneveld 1994, p. 134v.
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Met een zucht van onbegrip keerde 
zij zich om. Tranen blonken in haar 
ogen. Waarom, ja waarom doen 
ze in vredesnaam nu zo moeilijk, 
daar bij de kerkenraad? Geloofde 
haar moeder dan soms niet? Het 
stond toch ook voor haar als een 
paal boven water dat Christus voor 
haar zonden gestorven is. Waarom 
mocht ze dan nu deze ene keer het 
avondmaal niet meevieren? Is het 
nou zo erg dat ze toevallig geen lid is 
van de vrijgemaakte kerk? Zijn wij als 
vrijgemaakten soms beter? Waar gaat 
het nou om bij het avondmaal: om 
geloof of om regeltjes?

Ontzettend kinderachtig dat tijdens 
die speciale dienst voor kinderen het 
niet mogelijk blijkt dat een kind de 
schriftlezing doet. Onze Marietje kan 
zo mooi lezen. Zou het niet geweldig 
voor haar zijn (en voor ons) als zij 
dat verhaal van Jezus die kinderen 
zegent, zou mogen voorlezen? Maar 
dat kan natuurlijk weer niet vanwege 
een of ander regeltje.

Mens, wat maken ze er een drama 
van, van het zwarte pak op zondag. 
Maakt zo’n intussen veel te krap 
trouwpak je soms tot ouderling? 
Dat is toch helemaal uit de tijd. Het 
gaat erom dat je er netjes uitziet. 
Nou, in mijn combinatie zie ik er heel 
zondags uit. Maar krijg je gelijk een 
stel brieven op de kerkenraad. Laten 
ze zich druk maken over zaken die er 
echt toe doen!

Stond er laatst met Kerst een wat 
uit z’n krachten gegroeid kerststukje 
voor in de kerk. Een beetje in de vorm 
van een kerstboom. En ja hoor: raak! 
Zes brieven van gemeenteleden, zo 
las ik in het kort verslag. Er schijnt 
ooit afgesproken te zijn dat er geen 

kerstboom in de kerk komt. Mogen 
we dan vandaag geen nieuwe vormen 
hebben? Moet alles zo blijven zoals 
het is, omdat er een stel zeurpieten zo 
nodig hun zin moet hebben?

Regeltjes. De laatste tijd wordt 
dit woord nogal eens meewarig 
uitgesproken. Dat zit hem eigenlijk 
al in het verkleinwoord. Het gaat 
niet om regels, maar om regeltjes. 
Het zijn dus bij voorbaat pietluttige 
dingen. Dingen die krenterige en 
steile gereformeerden graag schijnen 
te gebruiken om elk initiatief van 
creatieve gelovigen de grond in te 
boren.

Jan schept z’n bord op en gaat in de 
gemakkelijke stoel voor de tv zitten. 
Moeder zegt: “Jan, we eten normaal 
met elkaar aan tafel toch? Waarom 
ga je daar dan zitten?” “Ik wil dat 
programma zien. En wat maakt het 
nou uit waar je eet? Is het eten in de 
keuken gezonder soms? Het gaat er 
toch om dat je eet en niet waar je 
eet?”

Marietje loopt voor het danken van 
tafel. “Waar ga je heen? We zijn nog 
niet klaar,” zegt moeder. “Ik ben wel 
klaar. Mijn eten is op,” zegt Marietje. 
“Ja, maar het lezen en danken dan,” 
zegt moeder. “Waar staat in de Bijbel 
dat we dat elke dag moeten doen,” 
zegt Marietje. “Denkt u heus dat 
God erop zit te wachten tot we zo’n 
flutstukje gelezen hebben?”

“Doe je schoenen aan, Gert. Wij 
hoeven hier niet allemaal mee te 
genieten van de lucht van jouw vuile 
sokken.” “Waarom zou ik?”, zegt Gert. 
“Waarom moet ik altijd doen wat 
jullie zeggen? Die schoenen knellen 
me en ik zou niet weten waarom ik ze 

dan niet zou mogen uittrekken. Ik heb 
ook wel eens last van jullie. De oksels 
van Guusje ruiken ook niet altijd even 
fris, maar daar zit ik toch ook niet 
over te zeuren.”

Huisregels. Geen gezin kan zonder. 
Als iedereen maar doet wat hem 
goeddunkt, is er binnen de kortste 
keren geen sprake meer van een 
gezin. Er blijft niet meer dan een 
groep mensen over, die onder 
hetzelfde dak woont.
In een tijd van individualisme gaan 
mensen zich opwinden als hun 
eigen ideeën worden gedwarsboomd 
door regels die gezamenlijk zijn 
afgesproken. Of vastgelegd door 
degenen die verantwoordelijk zijn 
voor de goede orde.

Het zwarte pak is niet heilig. En wel 
of geen kerstboom voorin de kerk 
is ook geen principiële zaak. Bij het 
avondmaal ligt dat weer wat anders. 
Het is een feest van de gemeente 
van de Here en niet van gelovige 
individuen.

Regels in het kerkgezin zijn duidelijk 
niet allemaal van hetzelfde 
soortelijke gewicht. Maar daarom 
nog niet vies! Regels, we kunnen niet 
zonder. Tenzij we overgeleverd willen 
worden aan de particuliere mening 
van veel goedwillende individuen die 
misschien even vergeten zijn wat het 
is om in een gemeenschap samen te 
leven.

R.Th. Pos

Regeltjeskerk?
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In oktober 2005 schreef ik in Nader 
Bekeken een recensie over de eerste 
deeltjes van de reeks die prof. dr. J. 
Douma is begonnen onder de titel 
‘Gaan in het spoor van het Oude 
Testament’. Over het algemeen 
kon ik de desbetreffende deeltjes 
van harte aanbevelen, maar mijn 
enthousiasme was minder, waar 
het over de eerste hoofdstukken 
van Genesis ging. Ik kondigde toen 
aan dat ik daar nog een keer apart 
op terug zou komen. Dat wil ik dus 
door dit artikel doen. Ik zeg bij 
voorbaat, dat ik niet alle oplossin-
gen paraat heb voor de problemen 
die zich vooral bij Genesis 1 voor-
doen. Het gaat me er vooral om, te 
laten zien dat de oplossingen van 
prof. Douma verschillende beden-
kingen oproepen. Ik besef dat er de 
laatste tijd her en der meer over dit 
onderwerp geschreven is. Ik zal dat 
soms gebruiken of erop zinspelen, 
zonder dat ik dat uitgebreid docu-
menteer.

Laten we eerst eens kijken welke pro-
blemen prof. Douma ziet bij de traditio-
nele lezing van Genesis 1. Daarmee 
bedoel ik de lezing van dit hoofdstuk als 
een historisch en ook chronologisch ver-
slag van het scheppingsgebeuren. Er zijn 
dan minstens twee problemen, zegt 
Douma op p. 40 van zijn eerste boekje 
(met de titel Genesis). Allereerst de 
bekende vraag hoe er op de eerste dag al 
licht kon zijn zonder dat de zon scheen, 
die pas op de vierde dag werd gescha-
pen. Vervolgens het spreken over een 
‘uitspansel’ in de verzen 6-8. Dat uit-
spansel of firmament lijkt een soort koe-
pel te zijn die een scheiding tot stand 
brengt tussen het water boven en het 
water beneden. Maar iedereen weet 
tegenwoordig dat de werkelijke situatie 
anders is. Boven de aarde is geen gewelf, 
waaraan bijvoorbeeld de sterren aan 
‘vastgeprikt’ zijn, maar een atmosfeer of 
dampkring, bestaande uit een gasvor-
mige massa.

De oplossing voor dit laatste pro-
bleem ligt voor Douma in een verschil-
lend wereldbeeld bij ons, vergeleken met 

de eerste lezers van Genesis. Om het 
eerste probleem te boven te komen kiest 
hij voor de zgn. kaderopvatting van 
Genesis 1. Dat houdt in dat het gebeu-
ren van de schepping door de gewijde 
schrijver gevat is in het kader van een 
werkweek, met de rustdag als laatste 
dag. Hoe het allemaal precies gegaan is, 
en in welke volgorde, dat blijft het 
geheim van God zelf. Want God paste 
Zich bij zijn openbaring over de schep-
ping aan ons bevattingsvermogen aan 
en inspireerde de auteur om het verhaal 
te vertellen met gebruikmaking van het 
aan de lezers bekende kader van zes 
dagen plus één.

Op die kaderhypothese kom ik 
straks nog terug. Maar mijn vraag is nu 
eerst: is er geen andere oplossing moge-
lijk? Wat in Genesis 1 opvalt, is in elk 

geval de logische orde. In de opzet van 
dit hoofdstuk konden de hemellichten 
niet al op de eerste dag geschapen zijn. 
Die lichten moesten zich namelijk aan 
het uitspansel van de hemel bevinden, 
volgens vers 14. En we zagen juist dat 
het uitspansel pas op de tweede dag 
gemaakt was door God. En een vol-
gende vraag: is het echt onmogelijk dat 
de orde ook een volgorde is? Kan God 
geen licht maken buiten de vandaag 
bekende lichtdragers van zon, maan en 
sterren om?

Ik wil nog even iets meer over de 
volgorde van de scheppingswerken zeg-
gen. Ook op andere momenten heeft 
men tegenwoordig vaak moeite met de 
opeenvolging in Genesis 1. Denk aan de 
volgorde van de fauna na de flora. Is het 
niet zo dat de werelden van planten en 
dieren soms zo nauw met elkaar verbon-
den zijn, dat niet het één na het ander 
zou kunnen komen? Die vraag is ergens 

Rondblik Joh. de Wolf

Nog iets over  
schepping en sabbat

Schepping, houtsnede van Gustav Doré
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is te mooi beschreven om precies zo 
gebeurd te kunnen zijn. Het bijzondere 
van de Bijbel is nu echter, dat het tege-
lijk mooi beschreven en waar gebeurd 
kan zijn. Het kunstwerk van de schep-
ping wordt op artistieke manier geboek-
staafd. En de literaire kunst in dit 
hoofdstuk is helemaal afgestemd op en 
afgeleid van Gods eigen creativiteit in 
zijn scheppingswerk. Zo zou ik de rela-
tie tussen dit scheppen en schrijven het 
liefst willen formuleren.

5. De indeling van onze tijd in jaren 
en maanden is een natuurlijk gegeven 
vanwege het draaien van de aarde om de 
zon, en van de maan om de aarde. Met 
het verschijnsel van de week is dat 
anders. In principe is dat een ‘willekeu-
rige’ afbakening van een zevental dagen.

Het getal 7 is in feite net zo wille-
keurig. Anders dan bijvoorbeeld het 
getal 4 (vier windstreken) of het getal 10 
(tien vingers). Het is wel opvallend dat 
het getal 7 (of de reeks 6 + 1) ook al 
vroeg in Oudoosterse bronnen voor-
komt, zoals in het Gilgamesj-epos en in 
literatuur uit Ugarit. Het gaat dan bij-
voorbeeld ook over een gebeuren dat zes 
dagen in beslag neemt, terwijl op de 
zevende dag de climax of ontknoping 
volgt. Soms wordt wel gedacht dat die 
verteltrant door de gewijde schrijver van 
Genesis 1 in zekere zin overgenomen is. 
Maar zetten we dan de zaken niet op z’n 
kop? Is het niet veel meer voor de hand 
liggend, dat God hier het eerste woord 
had, en dat het ritme van 6 + 1 dus bij 
Hem vandaan kwam?

Als de weekindeling al vanaf de 
schepping dateert, is goed te begrijpen 
dat het getal 7 in de Bijbel zo vaak voor-
komt als een heilig getal van compleet-
heid en dat ook onder Oudoosterse vol-
ken dat getal een bijzondere waarde 
heeft gekregen. Allemaal als gevolg van 
de scheppingsopenbaring, ook over het 
ritme dat God zelf aan de geschapen tijd 
had meegegeven.

6. Tot slot noem ik nog iets wat bij 
Genesis 1 van groot belang is. Dat is 
een onbevangen leeshouding die open-
staat voor wat God klaarblijkelijk te ver-
tellen heeft. Dat is dezelfde houding die 
de synode van Assen in 1926 aan dr. 
J.G. Geelkerken voorhield, toen het om 
de uitleg van Genesis 3 ging. Heeft de 
slang echt gesproken of was dat verhaal 
bijvoorbeeld een mythische inkleding 
van de inspraak van Eva’s eigen hart?

Opvallend is dat bij de kaderopvat-
ting ook telkens weer die term inkleding 
valt. Ik denk dat het strijdt met de geest 
van de uitspraken van Assen, als we ook 

zo toegespitst: waar was de darmflora 
op de derde dag? En waarmee moesten 
‘vleesetende’ planten zich op die dag 
voeden? Het is wel eens goed om dit 
vraagpunt tot bijna in het belachelijke te 
concretiseren. Dan zie je beter dat het 
probleem zelf in feite onzinnig is. Want 
deze voorbeelden kun je natuurlijk ook 
omkeren. Stel je voor dat de dieren eerst 
geschapen waren, hoe konden ze dan 
zonder darmflora leven? En hoe konden 
bijen leven zonder bloemen? Ik denk dat 
dit ‘kruis voor ons verstand’ er altijd 
blijft, als er van een volgorde bij de 
schepping sprake is. Want we zitten 
altijd met het biologische evenwicht in 
de natuur, omdat we weten dat al het 
geschapene in elkaar grijpt en het één 
zonder het ander niet te denken is. 
Daarom wil ik deze stelling lanceren: 
alleen als God alles in één tel, dus in 
een ‘punt des tijds’ had geschapen, 
waren er voor ons besef geen problemen 
meer over.

Maar op die manier is God niet te 
werk gegaan. Heel de Bijbel getuigt van 
een meervoud aan scheppingswerken, en 
van een tijdsverloop in het scheppings-
gebeuren. God had er, met eerbied 
gezegd, ook weinig plezier aan beleefd 
als alles met ‘één druk op de knop’ ont-
staan was. Juist in de geleidelijke wor-
ding van alle dingen zal God Zich bij-
zonder verlustigd hebben, zoals ook in 
Genesis 1 telkens blijkt (en God zag hoe 
goed het allemaal was). Laten we dan 
ook de problemen die naar ons idee het 
volgtijdelijke scheppen met zich mee 
brengt, maar aan God overlaten. Hij is 
Schepper en wij zijn slechts schepselen. 
Dat geldt ook voor de vragen rond het 
uitspansel. Ik weet daar echt niet direct 
een oplossing voor. Maar we denken 
toch niet, dat God de geïnspireerde 
schrijver in vers 6 onzin liet opschrijven?

Kaderopvatting

Ik wil vervolgens nog wat meer zeg-
gen over de opvatting die ook Douma 
in zijn boekje volgt als het om de struc-
tuur van Genesis 1 gaat. Dus de zoge-
naamde kaderhypothese: het verhaal 
over de schepping is in de latere, aan 
Israël bekend geworden weekindeling, 
ingekaderd. Ik kan die gedachte niet 
overnemen en wil hieronder puntsgewijs 
enkele bezwaren ertegen opsommen.

1. Op pagina 41-42 van Genesis her-
leidt Douma de beschrijving van de 

schepping in Genesis 1 vanuit de bele-
vingswereld van de menselijke auteur. 
Om even een zin van Douma te citeren: 
‘De schrijver ging uit van de dingen die 
hij om zich heen zag.’ Zoals Douma het 
hier voorstelt, komt de beschrijving van 
Genesis 1 op mij nogal menselijk over. 
Hij gebruikt op p. 42 ook de term 
‘getuigen’ voor die beschrijving. Voor 
mijn idee gaat dat ten koste van het 
openbaringskarakter van dit allereerste 
begin van de Bijbel.

2. In de inspiratie is zeker ook het 
denken van de auteur zelf ingeschakeld. 
God maakt inderdaad gebruik van het 
gelovige overwegen en worstelen van 
dichters en profeten. Maar past het bin-
nen het raam van de inspiratie, als een 
auteur de vrijheid zou nemen om God 
telkens te laten spreken bij de schepping 
(en God zei ...), bijvoorbeeld in vers 6, 
terwijl God misschien helemaal niet 
gesproken heeft? Waar blijven we dan 
met Johannes 1, waar duidelijk staat dat 
alles door het Woord tot stand is ge-
bracht? Dan kan het toch niet zo zijn, 
dat een auteur vanuit artistieke expressie 
God woorden in de mond gelegd heeft?

3. Als God bij de beschrijving van de 
schepping Zich accommodeerde oftewel 
aanpaste aan het begrip van de lezers 
door alles in het raamwerk van een week 
te laten gieten, waarom zou die ‘aanpas-
sing’ dan niet net zo goed bij de schep-
ping zelf hebben plaatsgevonden? Met 
andere woorden: als God de schepping 
in het schema van één week laat 
beschrijven, kan Hij ze ook wel in één 
week bewerkt hebben. God is een God 
van orde, waarom de schepping zelf niet 
in deze orde?

4. In het vierde gebod (Ex. 20:11) is 
niets te merken van een kunstmatig 
schema waar je bij het scheppingsverhaal 
mee moet rekenen. Er wordt onbevan-
gen gesproken over de Here, die in zes 
dagen de hemel en de aarde gemaakt 
heeft. Als de scheppingsweek echt een 
vertelkader is, dan wordt het vierde 
gebod gefundeerd op een vertelordening 
in plaats van een scheppingsordening, 
en dat kan ik vooralsnog niet geloven. 
Ik wil de ordening zelf dus niet gekun-
steld of bijkomstig noemen. Wel kunnen 
we zeggen dat Genesis 1 een staaltje is 
van literaire kunst. Het is geen poëzie, 
maar het is wel meer dan gewoon proza. 
De stijl wordt vaak kunstproza ge-
noemd. Door de herhaling ontstaat een 
soort van ritme en cadans. De Bijbel is 
vaak een boek van schoonheid, dat mer-
ken we al direct in dit allereerste hoofd-
stuk. Maar wij denken dan al gauw: het 
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bij Genesis 1 te veel de inhoud van de 
inkleding gaan onderscheiden. Net zoals 
Genesis 3 historie beschrijft, is dat in 
Genesis 1 het geval. Zo komt dat aller-
eerste hoofdstuk van de Bijbel op 
iemand af, die welwillend dat boek ter 
hand neemt en gaat lezen. Als een histo-
risch verhaal. Je kunt het er vervolgens 
al of niet mee eens zijn, maar het gaat 
om de pretentie die het hoofdstuk heeft 
en die elke lezer heel goed kan begrij-
pen. Dat is de pretentie van zoals het 
staat beschreven, zo is het ook geschied.

Samenvattend: ook volgens Douma 
(p. 42) is de kaderopvatting voor kritiek 
vatbaar, maar tegelijk de meest bevredi-
gende opvatting op dit moment. Maar 
ik denk zelf dus niet dat het een goede 
oplossing is. Volgens mij moeten we hier 
aan onze nieuwsgierigheid grenzen stel-
len om God des temeer te eerbiedigen 
en te verheerlijken. Want de genesis 
(wording) van deze wereld blijft ook een 
geheimenis.

Sabbat

De kaderhypothese heeft meestal 
ook gevolgen voor de visie op de sabbat. 
Dat is bij Douma ook te merken. Hij 
schrijft over de sabbat in het tweede 
deeltje van de reeks, getiteld Van Egypte 
naar Kanaän, als het gaat over de tien 
geboden die God vanaf de Sinaï afkon-
digde. In zijn boekjes over de Tien gebo-
den heeft hij natuurlijk ook al breed 
over de sabbat geschreven. Toen stelde 
hij het tijdstip van de instelling van de 
sabbat nog vragenderwijs aan de orde. 
Nu is hij daar wat meer expliciet in 
geworden, als hij op p. 80 van deel 2 
schrijft: ‘Exodus 16 wekt met de 
geschiedenis over het manna en de sab-
bat sterk de indruk dat de sabbat toen 
werd ingesteld.’ Tegenwoordig hoor je 
die gedachte vaker, maar ik betwijfel 
nog steeds of de Schrift daar wel reden 
toe geeft.

Bij de kaderopvatting is het te begrij-
pen dat de instelling van de sabbat als 
rustdag niet wordt herleid tot de tijd van 
de schepping. Douma maakt het onder-
scheid, dat in Genesis 2 wel over de rust 
van God wordt gesproken, maar nog 
niet over de sabbatdag voor de mens. Op 
zichzelf is dat inderdaad waar, maar 
heeft God dat ritme van 6 +1 dagen niet 
op één of andere manier aan de mens-
heid (via Adam en Eva) meegegeven om 
in acht te nemen? Ging de sociaal-eco-

nomische functie van de sabbat pas gel-
den na Exodus 16 of 20?

Het is altijd riskant om een argu-
mentum e silentio te gebruiken, dat wil 
zeggen: conclusies te trekken uit het feit 
dat iets niet genoemd wordt. Feitelijk 
doet Douma dat ook op p. 80, als hij 
schrijft: ‘Voorafgaand aan de woestijn-
reis lezen we er niet over.’ Dat sterkt 
hem kennelijk in de gedachte dat de 
zevende dag pas sinds Exodus 16 een 
dag werd van verplichte rust, onder-
streept door een uitdrukkelijk arbeids-
verbod.

Ik noem enkele zaken die in een 
andere richting wijzen. Om naar de 
aartsvaders terug te gaan, vaak hebben 
wij onwillekeurig het idee dat Abraham, 
Isaäk en Jakob nog zonder wetten kon-
den leven, gewoon vanuit het geloof en 
dat was het dan. Maar Genesis 26:5 
spreekt bijvoorbeeld over Gods geboden, 
inzettingen en wetten die Abraham 
trouw in acht had genomen. Is het niet 
heel goed mogelijk, dat daar ook een 
voorschrift tot sabbatsheiliging bij 
geweest is?

Verder lijkt de sabbat in Exodus 16 
(bijv. in vs. 4-5) al een bekend verschijn-
sel te zijn. Ik denk dat de sabbat daar 
niet zozeer is ingesteld, maar dat de hei-
liging ervan wel wordt ingescherpt via 
de geschiedenis van het manna. Anders 
dan Douma denk ik dat de term ‘geden-
ken’ in het vierde gebod niet wijst op 
een gebeuren dat langer of korter gele-

den is. De tijdsfactor speelt hier m.i. 
geen rol, omdat niet de instelling van de 
sabbat herdacht moet worden, maar de 
sabbat zelf. ‘Gedenken’ moet hier zoiets 
betekenen als: ‘serieus nemen, in acht 
nemen, levend houden door te vieren.’

Je zou in zekere zin kunnen zeggen, 
dat Israël, met name vanaf de Sinaï, die 
sabbat plaatsvervangend moest onder-
houden. Eigenlijk moest heel de wereld 
dat scheppingsritme met de climax op 
de zevende dag aanhouden, maar toen 
de volken dat verleerd waren of andere 
indelingen hadden bedacht, moesten 
Abraham en zijn nageslacht doen wat de 
heidenen weigerden te doen. Via Israël 
blijft de universele bedoeling van deze 
ordening dus toch behouden. Het is 
daarom des te erger, als Gods volk op 
den duur zelf ook het sabbatsgebod met 
voeten treedt. Het werd een van de 
redenen voor de ballingschap.

Evolutie

Tot slot nog een paar opmerkingen 
over schepping en evolutie. Douma 
schrijft daarover in paragraaf 1.11 van 
Genesis. In dat onderdeel worden mooie 
dingen gezegd, maar er zijn ook zinnen 
die bedenkingen oproepen. In het alge-
meen gezegd vind ik dat Douma zich 
soms te snel gewonnen geeft aan de zgn. 
zekerheden van de huidige astronomie. 
Ik concentreer me nu even op de zin die 
op p. 46 staat, waarin als resultaat van 
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astronomische kennis wordt gesteld: ‘Ze 
(de astronomie, JdW) maakt het ... aan-
nemelijk dat in ons planetaire stelsel de 
zon er was vóór de planeten en dus ook 
vóór de wording van de aarde.’

Dat is toch wel een merkwaardige 
uitspraak in het licht van Genesis 1. Ik 
wil dat als volgt toelichten. Ik beschouw 
Genesis 1:1 niet als een opschrift boven 
het scheppingsverhaal, wel als de 
opmaat ervan. In dat vers wordt dus de 
start beschreven van heel Gods schep-
pingswerk. Daarbij kan het woordpaar 
‘hemel en aarde’ in principe een uit-
drukking zijn voor de totale kosmos. 
Maar als vers 2 direct verder gaat over 
de ‘aarde’, dan worden we kennelijk ook 
al dadelijk in vers 1 op dat spoor gezet. 
Dus de Bijbel focust meteen al op de 
planeet die aarde heet. Dat is ook niet 
zo vreemd, want juist op deze planeet 
wordt geschiedenis gemaakt en historie 
geschreven. Deze planeet wordt het 
domein van Gods mensheid.

Ik ben geen voorstander van het geo-
centrische wereldbeeld (de aarde als 
middelpunt van het heelal), maar toch 
zeker ook niet van het heliocentrische 
wereldbeeld (de zon in het centrum van 
alles). Dat is astronomisch al niet ver-
antwoord (er zijn nog veel meer zonne-
stelsels), maar geloofsmatig evenmin. 
Voor het geloof immers staat de zon in 
dienst van de aarde. Op de vierde dag 
pas hing God de lampen op (zon, maan 

en sterren) aan het plafond van ons 
aardhuis. Als we het scheppingsverhaal 
van Genesis 1 chronologisch opvatten, 
wat ik nog steeds wil doen, dan is de 
zon dus één van de laatkomers op het 
wereldtoneel. Sterrenkundigen mogen 
best beweren dat dat wetenschappelijk 
of natuurkundig niet mogelijk is, maar 
dat zegt mij niet zoveel. Net als ik zijn 
zij er niet bij geweest, en ze kunnen 
alleen maar huidige gegevens en wetten 
terug projecteren naar heel vroeger. Ik 
zou de astronomie willen oproepen tot 

grote bescheidenheid als het gaat om 
geschatte leeftijden van de zon, van de 
aarde en andere planeten. Ik geloof er 
niets van dat we op dat punt verder 
komen dan stamelen en stotteren. En 
het komt mij ook voor dat Douma te 
argeloos aanschuift in de leerschool van 
de kosmologie. De wetenschap krijgt 
daarmee volgens mij te veel invloed op 
het bijbellezen.

Er is er een jarig, 
hoera, hoera!!

De Gereformeerde Bijbelstudiebond 
viert feest! Zestig jaar geworden. 
En nog steeds actief en volop in 
beweging! Dat is de Gereformeerde 
Bijbelstudiebond. Zelfs meer in 
beweging dan ooit. Want de acti-
viteiten breiden steeds verder uit. 
Geen prepensioen of VUT. Reden om 
dankbaar feest te vieren dus!

Doel van ons werk is het stimuleren 
en ondersteunen van bijbelstudie. Al 
onze activiteiten zijn daarop gericht. En 
dat zijn er heel wat.

Bijbelstudiemateriaal

In de eerste plaats verzorgen we de 
uitgave van bijbelstudiemateriaal. Dat 
valt in een aantal categorieën uiteen.
• Boekjes die helpen bij het bestuderen 

van bijbelboeken, bijbelse thema’s, 
kerkgeschiedenis en belijdenisge-

schriften. Die boekjes verschijnen bij 
de Vuurbaak. Er zijn twee series: de 
reguliere serie en de Compact-serie 
met wat dunnere boekjes die in zes 
avonden te bespreken zijn. Bij elkaar 
zijn er op dit ogenblik al 34 verschil-
lende uitgaven. Ze zijn te koop in 
elke boekhandel.

• Dan hebben we ons magazine Weg-
wijs. Het verschijnt negen keer per 
jaar. Ieder nummer bespreekt een 
thema uit de Bijbel of de kerkge-
schiedenis. Dat is uitgewerkt om te 
gebruiken voor persoonlijke bijbel-

Gemeentebreed        

W.A. van der Jagt
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studie of op de bijbelstudievereni-
ging/-groep. Door een abonnement 
steunt u het werk van de bond.

• Ons derde product zijn de Gemeen-
teschetsen. De opzet daarvan is dat je 
als gemeente met z’n allen, van 12-90 
jaar, hetzelfde onderwerp behandelt. 
Het onderwerp is uitgewerkt op drie 
niveaus: jeugd van 12-16, jongeren 
van 16 en ouder, en volwassenen. Er 
is een stappenplan bij waarin je wordt 
geholpen bij het opzetten van zo’n 
gemeentebreed bijbelstudieproject. 
De Gemeenteschetsen kunt u gratis 
downloaden van onze website. Er zijn 
al zeventien verschillende onderwer-
pen voor u uitgewerkt!

• En dan ons nieuwste product: een 
dvd over de combinatie Bijbel en 
kunst. In januari hebben al onze 
leden die dvd gekregen als jubileum-
geschenk. We hopen daarmee een 
nieuwe productlijn opgestart te heb-
ben. Wie weet, komt er in het ver-
volg ieder jaar een dvd uit.

Activiteiten
Behalve het ontwikkelen van pro-

ducten organiseren we nog andere acti-

viteiten. Ook bedoeld voor iedereen die 
er gebruik van wil maken.
• Heel bekend is natuurlijk de jaarlijk-

se ontmoetingsdag, onze Bondsdag! 
Ook voor het komende jaar bereiden 
we weer zo’n fantastische dag in mei 
voor. U weet echt niet wat u mist als 
u daar nog nooit geweest bent. Kom 
maar naar Martiniplaza in Gronin-
gen op 9 mei! Dat wordt genieten!

• Een andere activiteit is sinds een aan-
tal jaren de website: 

 www.bijbelstudiebond.nl. Daar kunt 
u terecht om over allerlei onderwer-
pen uit en rond de Bijbel betrouw-
baar materiaal te vinden en gratis te 
downloaden. Er is een goede zoek-
machine die u daarbij helpt.

• Ook een nieuwere activiteit is het 
jaarlijkse congres op de eerste zater-
dag in november. Daar werken we 
een bijbels thema uit met hoofd, hart 
en handen. ’s Morgens plenair en ’s 
middags in allerlei creatieve work-
shops.

We zijn echt volop in beweging. Dit 
jaar komt dat ook uit in onze nieuwe 
‘huisstijl’. Een nieuw logo, nieuw brief-
papier, een nieuwe ‘jas ‘ voor Wegwijs. 
We zijn heel blij dat we daar de moge-

lijkheid voor hebben. Want zo langza-
merhand zijn we wat uit beeld geraakt. 
We willen er dit jaar ‘in onze nieuwe 
outfit’ hard aan werken weer helemaal 
op de kaart te staan.

Al onze activiteiten en plannen heb-
ben maar één doel: het stimuleren en 
ondersteunen van de bestudering van 
het Woord van God. Daarvoor zijn de 
bonden opgericht. Zestig jaar lang is 
daar met grote ijver en trouw aan 
gewerkt.

En dat doel is hetzelfde gebleven.

Volop in beweging en toch blijven 
wie je bent: Gereformeerde Bijbelstudie-
bond. Dat is wat we willen. Geve de 
Heer door zijn Heilige Geest ons steeds 
een goed inzicht om dat werk nog lang 
te mogen doen.

Wilma van der Jagt is voorzitter van de 
Gereformeerde Bijbelstudiebond.

 
Op de Bondsdag wordt de nieuwe huisstijl gepresenteerdWegwijs januari 2006: het jubileumnummer van de jarige Bond
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In 2005 verscheen een groot en 
royaal uitgevoerd boek met daarin 
de Geschiedenis van de Theolo-
gische Universiteit in Kampen 
1854-2004. Het is niet een gedenk-
boek van onze Universiteit aan 
de Broederweg, maar van die aan 
de Oudestraat. Van de synodaal-
gereformeerden dus. Dat laatste is 
natuurlijk niet helemaal waar, want 
de eerste 90 beschreven jaren vor-
men ook de geschiedenis van onze 
TU. Toch is dat laatste niet de enige 
reden waarom dit boek interesse 
wekt.

Juist ook de geschiedenis en ontwik-
keling van ná de Vrijmaking is boeiend. 
Ook omdat die nog veel minder be-
schreven was. Het verhaal wordt verteld 
tot en met het jubileumjaar 2004. Dat 
was ook het jaar dat het Samen-op-weg-
proces uitliep op de fusie van o.m. de 
synodaal Gereformeerde Kerken en de 
Nederlandse Hervormde Kerk. Kam-
pen-Oudestraat werd (na overigens een 
hoop perikelen en onzekerheden, die in 
dit boek ook beschreven worden) één 
van de opleidingsplaatsen voor de nieuw 
gevormde PKN. Ooit werd de geschie-
denis van deze TU door een synodaal-
gereformeerde auteur beschreven onder 
de titel Een monument der Afscheiding.1 
Van Klinken en De Graaf schrijven nu 
in feite de geschiedenis van een instel-
ling die een monument is geworden van 
het ongedaan maken van de Afschei-
ding. En dat niet alleen kerkelijk gezien, 
maar ook theologisch.

Aan de oppervlakte

Overigens komt dat laatste te weinig 
uit de verf. Voor een gedenkboek van 
een theologische instelling wordt er 
opvallend weinig en ook opvallend 
oppervlakkig aan theologie gedaan. Ter-
wijl de door De Graaf beschreven peri-
ode (1945-2004) er één is van een aard-
verschuiving. Van een confessioneel 
gebonden instelling waar theologie 
bedreven werd op basis van het gefor-
meerde schriftgeloof, werd het een 

instelling die dienstbaar wil zijn aan een 
plurale kerk, waar ten aanzien van 
schriftgezag en confessie wordt voorge-
staan wat pakweg de eerste eeuw van 
het bestaan juist bestreden wilde wor-
den. Het is het verhaal van hoe ‘de stille 
revolutie’ zich in Kampen voltrokken 
heeft. Maar theologisch wordt te weinig 
inhoudelijk in beeld gebracht waar de 
veranderingen zich nu voltrokken. Ook 
binnen de ontwikkelingsgang van som-
mige docenten zelf.2

Het hele boek beperkt zich trouwens 
tot een, doorgaans onderhoudende, aan-
eenrijging van historische gebeurtenis-
sen en wetenswaardigheden, met af een 
toe een leuke anekdote of sfeerbeschrij-
ving. Zonder al te veel structuur aan te 
brengen, worden in vijf grote hoofdstuk-
ken de gebeurtenissen, benoemingen, 
verbouwingen en conflicten gevolgd.

Onscherpe portretten

Ook de eerste helft van het boek 
(over de tijd voor de Vrijmaking, be-
schreven door Van Klinken) gaat daar-
aan mank. Weinig inhoudelijk zicht 
krijgt de lezer op de diverse stromingen 
en gevoeligheden onder de afgescheide-
nen, en het effect dat dat had op de eer-
ste periode van de (toen nog) Theologi-
sche School. En ook niet op welke 
samenbindende rol de School heeft kun-
nen spelen binnen die stromingen. En 
waarom. Van Klinkens deel is niet geba-
seerd op nieuw archiefonderzoek. En 
dat is jammer. Het is nu een compilatie 
geworden van feiten en feitjes op basis 
van het op zich vele dat al geschreven is. 
Daarbij gaat van Klinken zich af en toe 
te buiten aan volstrekt onnodig inge-
wikkeld taalgebruik. Zo kun je een zin 
tegenkomen die aldus begint: ‘Verkie-
zing werd beleefd in de actieve partici-
patie binnen interdependente gemeen-
schappen, die ieder op God herleid wer-

den …’ (p. 81). Je kunt dat, me dunkt, 
toch eenvoudiger doen wanneer je wilt 
gaan uitleggen dat men in die tijd theo-
logie niet alleen van belang vond om 
predikanten op te leiden, maar voor alle 
terreinen van het leven.

De auteurs hebben duidelijk meer 
innerlijke affiniteit met de ontwikkeling 
van de laatste decennia dan die met de 
eerste. Met respect, maar ook met niet-
begrijpende afstand wordt over de gere-
formeerde generaties gesproken die de 
eerste eeuw van de TU gedragen heb-
ben. Dat leidt ook nogal eens tot vlakke 
en soms ook verbazingwekkend ernaast 
schietende typeringen van de onderweg 
geportretteerde docenten. Zo word je op 
p. 83 opeens verrast met de mededeling 
dat de oudtestamenticus Maarten 
Noordzij eind jaren tachtig van de 19e 
eeuw enigszins uitgekeken zou zijn op 
de calvinistische theologie. Wie dan 
nakijkt waar deze, op zijn minst verras-
sende, waarneming op stoelt (nl. een 
bladzij uit de biografie van J.J.C. Dee 
over K. Schilder), komt echter eerder bij 
de omgekeerde conclusie uit. Ook is 
merkwaardig dat in het portret van de 
nieuwtestamenticus S. Greijdanus de 
nadruk zo wordt gelegd op Greijdanus’ 
geloof in de predestinatie (door Van 
Klinken onzuiver getypeerd als determi-
nisme, p. 128). Een belijdenis die al zijn 
collegae (en voorgangers) met hem deel-
den en hem helemaal niet op speciale 

Een monument  
van ‘Samen op weg’

Korte boekbespreking       

P.L. Storm
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wijze typeerde. Vreemd dat je zoiets 
accent hoort krijgen bij Greijdanus, ter-
wijl het niet ter sprake komt in portret-
ten van hoogleraren bij wie er werkelijk 
vanuit een eenzijdig redeneren vanuit de 
uitverkiezing iets scheefgetrokken werd 
in de verbondsleer (J. Ridderbos en 
G.M. den Hartogh bijvoorbeeld). Ten 
onrechte lijkt me ook in ditzelfde por-
tret het contrasteren van Greijdanus’ 
gehechtheid aan nauwkeurige analyti-
sche exegese én het afgestemd zijn van 
de exegese op de geestelijke noden van 
de gemeente (p. 130). Dat laatste zou 
voor Greijdanus minder zwaar gewogen 
hebben. Daartegenover staan toch wel 
de getuigenissen van Greijdanus’ eigen 
leerlingen die wisten te vertellen van 
lange, maar niet moeilijke tentamens bij 
deze hoogleraar, waarbij ze vooral in de 
breedte veel schriftkennis moesten heb-
ben. Met als argument daarvoor van 

Greijdanus: de heren moeten wel weten 
waar ze straks hun bijbeltje moeten ope-
nen als zij bij de mensen met hun noden 
op bezoek zijn!

Het zijn maar een paar voorbeelden 
van waarin ik het boek nogal eens 
tekort vind schieten.

Afsluitend

Dat neemt niet weg dat ik dit boek 
geboeid gelezen heb. Het is bovendien 
schitterend uitgegeven door Kok. Op 
groot formaat met veel en werkelijk 
zeldzaam mooi afgedrukte illustraties. 
De beide schrijvers moeten zich oprecht 
verkneukeld hebben toen ze hun bijdra-
gen op deze wijze gedrukt in handen 
kregen. Wat zou het mooi zijn als op 
even monumentale wijze nog eens een 
boek zou verschijnen dat onze TU 
beschrijft. Voor wat de periode voor de 

Vrijmaking betreft, dan graag met uit 
nieuwe bronnenstudie opgediepte gege-
vens en vanuit een grotere geestelijke 
homogeniteit met wat de School der 
Kerken altijd heeft willen zijn: een gere-
formeerde instelling ten dienste van de 
verkondiging van Gods betrouwbare 
Woord. Over de periode ná de Vrijma-
king, waarin aan de TU zoveel ingrij-
pends gebeurd is, hebben ook wij nog 
geen samenvattende beschrijving. Ook 
dat zou meer dan welkom zijn. Voorlo-
pig lopen ze aan de Oudestraat wel een 
paar mooie gedenkboeken voor! Eén 
ding is uit het hier besproken gedenk-
boek zonneklaar: als het gaat om de TU 
als ‘monument der Afscheiding’, is er 
momenteel in Kampen echt maar één te 
vinden.

N.a.v.: Beatrice de Graaf en Gert van 
Klinken, Geschiedenis van de Theologische 
Universiteit in Kampen 1854-2004, uitg. 
Kok, Kampen 2005. ISBN 9043511455. 
366 pag. Prijs € 34,90.

Noten:
1. Ik doel op ds. W. de Graaf, Een monument der 

Afscheiding, Kampen 1955.
2. Al moet er billijkheidshalve bij gezegd worden, 

dat wat dat betreft voor een deel voor aanvulling en 

verdieping is gezorgd in de theologische portretten 

in dat andere gedenkboek dat Kampen-Oudestraat 

uitgaf: J. van Gelderen en C. Houtman (red.), 

Profiel. Theologiebeoefening in Kampen 1970-1990, 

Kampen 2004.

Op zoek naar God 
bij Harry Potter?

Van christelijke zijde, ook in publi-
caties, wordt steevast flinke kritiek 
geleverd op J.K. Rowling en haar 
wereldberoemde serie boeken over 
de tovenaarsleerling Harry Potter. 
De boeken zouden slecht zijn van-
wege occulte invloeden en op zijn 
minst de belangstelling daarvoor 
wekken. Het is wel opzienbarend 
dat er nu een boek verschenen is 
van een christenauteur die hele-
maal weg is van Harry. Hij noemt 

de serie zelfs ‘een geschenk uit de 
hemel’, want volgens hem gaat er 
een krachtige christelijke bood-
schap van uit.

Hij vindt de verhalen opbouwend en 

zo geschreven, dat ze kinderen klaarma-
ken voor een christelijk geestelijk leven 
en de strijd tegen het kwaad. Hij gaf 
zijn boek de titel Op zoek naar God bij 
Harry Potter, en de intrigerende vraag 
‘Ligt er een christelijke betekenis verbor-
gen in de boeken van de tovenaarsleer-
ling?’, die de ondertitel vormt, wordt 
positief beantwoord.

John Granger, de schrijver, is docent 
Engelse literatuur, studeert momenteel 
theologie en woont met zijn vrouw en 

Korte boekbespreking       

M.J.A. Zwikstra-de Weger
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zeven kinderen in de Verenigde Staten. 
Hij moest eerst helemaal niets van 
Harry Potter hebben, omdat hij afging 
op de (voor)oordelen van anderen. Maar 
toen hij de boeken in handen kreeg, ver-
anderde zijn mening totaal: eerst hield 
hij ze bewust voor zijn kinderen weg, nu 
leest hij ze hun voor.

Granger geeft een analyse van de 
structuur, van de thema’s waarop de 
boeken gebaseerd zijn (goed/kwaad, 
leven/dood, liefde/haat), van de symbo-
liek en van de namen van diverse perso-
nen. Hij doet dat best grondig en soms 
heel verrassend, en zet je aan het den-
ken. Hij schrijft vooral een belangrijke 
betekenis toe aan de alchemie. Dat 
houdt hij voor mijn gevoel net een 
beetje te consequent vol, het is soms ver-
gezocht en ook niet altijd even helder.

Ik heb me vaak afgevraagd waarom 
Rowling zoveel gebruik maakt van 
fabeldieren zoals eenhoorn, feniks, hert, 
die vanouds bekend zijn als christelijke 
symbolen en alle zouden verwijzen naar 
Christus. Granger heeft daar een ant-
woord op, maar trekt meteen vergaande 
conclusies. Een voorbeeld. ‘Op wat voor 
manier is de feniks een symbool voor 
Christus? In de Middeleeuwen was de 
feniks, die kon “herrijzen uit de dood”, 
bekend als de “opstandingsvogel”.’ Felix, 
de feniks van schoolhoofd Perkamentus, 
redt zijn meester, want hij ‘slikt de 
dodelijke vloek in zijn plaats in, ver-
dwijnt in de vlammen en herrijst ter 
plaatse uit de dood. De feniks beli-
chaamt hier dus niet alleen de opstan-
ding van Christus, maar ook zijn plaats-
vervanging voor ons, het feit dat Hij de 
vloek van de dood op zich genomen 
heeft’ (p. 94/95).

Granger ziet veel bijbelse lijnen 
lopen en verwijst soms ook naar schrift-
plaatsen. Ik geef toe dat er situaties zijn 
die je aan de Bijbel doen denken, maar 
de context is onvergelijkbaar anders. 
Kortom, Granger slaat nogal eens door 
en, al bedoelt hij dat absoluut niet, zijn 
vergelijkingen komen soms zelfs op mij 

over als spot. Zo bijvoorbeeld Harry’s 
toverstok. Die is een bijzondere omdat 
er veren van een feniks in verwerkt zijn. 
‘De feniksveren in de toverstok als een 
feniks vertegenwoordigen Christus, en 
het fenikslied, met wat het uitwerkt, 
verwijst naar de Heilige Geest’ (p. 147). 
En dan de verbondenheid die Harry 
voelt met zijn vader, die vermoord is 
toen Harry nog maar een baby was. Hij 
kan op een gegeven moment de hand-
langer van de moordenaar vergeven. ‘Uit 
zoveel nederigheid, erbarmen en genade 
blijkt dat hij inderdaad een graad van 
geestelijke volmaaktheid heeft bereikt; 
zijn wil en die van zijn vader zijn één, 
net als in Johannes 17:21 en Matteüs 
6:10 en 26:39’ (p. 139).

Ik zou meer kunnen noemen om te 
laten zien, dat Granger mij niet over-
tuigd heeft. Je kunt veel voors en tegens 
aanvoeren over Rowlings boeken, maar 
God vind je er niet. In een wereld waar 
het alleen gaat om mensen en om hun 
kracht en slimheid, is er geen plaats 
voor een god, voor een hogere macht. 
Daar moet je jezelf zien te redden. En 
ook al zijn die mensen tovenaars en hek-
sen, en beschikken ze over bijzondere 
krachten, waar die kracht vandaan 
komt, wordt niet duidelijk. Zelfs degene 
die zich graag Heer van het Duister laat 
noemen, is met al zijn genialiteit een 
gewone tovenaar. Er is niemand op wie 
je echt kunt vertrouwen, en er heerst 
angst voor wat gaat gebeuren.

Tegelijk wil ik opmerken dat ik dit 
boek geïnteresseerd en geboeid heb gele-
zen, de auteur biedt heel verrassende 
gezichtspunten. Ik ga zelfs zover dat 
voor- en tegenstanders van Harry Potter 
zichzelf tekortdoen als ze hier geen ken-
nis van nemen. Het is wel handig als je 
dan minstens een paar delen zelf gelezen 
hebt, omdat namen en feiten toch wel 
bekend verondersteld worden.

Toen dit boek verscheen, was deel 6 
van Harry Potter nog niet op de markt. 
Je zou dus kunnen zeggen dat een ana-

lyse nu al wat voorbarig is, want wat zal 
uiteindelijk het slotdeel 7 brengen? 
Granger heeft zich in een van zijn slot-
hoofdstukken zelfs gewaagd aan een 
voorspelling. Al slaat hij wat deel 6 
betreft deels de plank mis, bij een heel 
belangrijk aspect is hij wel trefzeker!

Tot slot: achterin geeft de schrijver 
nog een toegift in de vorm van een 
appendix. Deze is beslist aardig. Daarin 
geeft de schrijver bouwstenen voor 
ouders om een goed gesprek met hun 
kinderen te voeren ‘over God en Harry 
Potter’, tips die ook breder bruikbaar 
zijn.

N.a.v.: John Granger, Op zoek naar God 
bij Harry Potter. Ligt er een christelijke 
betekenis verborgen in de boeken van 
de tovenaarsleerling?, vert. door Wim 
Houtman, uitg. Merweboek, Sliedrecht 
2005. ISBN 90-5787-087-8. 188 pag. 
Prijs € 14,50. Zie voor de visie van 
Granger op deel 6 www.merweboek.nl.

Nader Bekeken
Neem een proefabonnement op nader bekeken! U ontvangt het blad 3 maanden lang voor maar € 5,-.
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Bel 050-3013636 of mail woordenwereld@scholma.nl of kijk op www.woordenwereld.nl.
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In het afgelopen jaar verschenen 
twee boeken van ds. Jos Douma 
te Haarlem. Het boek Jezus ont-
dekken. 33dagenboek (in dit blad 
besproken in het meinummer van 
2005) werd gevolgd door Jezus uit-
stralen. Worden als Hij.
Ook verscheen een klein boekje, 
afgeleid van Jezus ontdekken, met 
als titel: Op weg naar Pasen. Jezus 
ontdekken in de 40dagentijd. Dat 
laatstgenoemde boekje is een uit-
gebreid leesrooster voor de periode 
van veertig dagen voorafgaand aan 
het Paasfeest. Vrij lange schriftle-
zingen (ik probeer ze aan tafel aan 
het kroost voor te lezen) worden 
gevolgd door een korte medita-
tie. Ik zie af van een inhoudelijke 
bespreking van die meditaties, en 
eigenlijk van een bespreking van 
dit boekje, en beperk me verder tot 
Jezus uitstralen.

Jezus uitstralen is bedoeld als een ver-
volg op Jezus ontdekken. In het eerste 
boek ging het erom wie Jezus is. We 
moeten onder indruk van de Zoon van 
God komen, groeien in het kennen van 
Hem en zo in het omgaan met de drie-
enige God.

Het tweede boek gaat verder. Het 
gaat vooral over de praktijk van het 
leven. Het wil stimuleren dat er 
gedragsveranderingen bij christenen 
plaatsvinden: worden als Hij, Hem uit-
stralen. Een christen wil en moet merk-
baar met Christus leven.

Dit zijn geen onderwerpen die maar 
aan de marge van het christen-zijn 
staan. Nee, dit betreft de kern van gelo-
vige-zijn. Het kennen van de enige ware 
God en de Messias die Hij gezonden 
heeft, dat is volgens de Here Jezus het 
eeuwige leven zelf (Joh. 17: 3). En dat 
eeuwige leven begint in dit leven. Zicht-
baar en concreet.

De vraag is alleen of Douma de ver-
binding tussen Christus en de gelovige 
juist getroffen heeft.

Jezus’ uitstraling

Aan de hand van 2 Korintiërs 3:18 
(NBV) zet Douma het inleidende 
hoofdstuk op: ‘Wij allen die met onbe-
dekt gezicht de luister van de Heer aan-
schouwen, zullen meer en meer door de 
Geest van de Heer naar de luister van 
dat beeld worden veranderd.’

De schrijver zet in bij de uitstraling 
van Christus, een uitstraling of luister 
(‘heerlijkheid’, NBG-51) die gelovigen 
door het geloof ook kunnen en mogen 
uitstralen. Douma maakt duidelijk dat 
die uitstraling van Christus niet alleen 
heerlijkheid is. Hij haalt Jesaja 53 aan 
om duidelijk te maken dat ook gebrek 
aan schoonheid en lijden deel uitmaken 
van ‘de indrukwekkende uitstraling van 
de Heer of de krachtige aantrekkelijk-
heid van Christus’ (p. 11). En hij eindigt 
met de hoofdstelling: ‘Hoe meer we kij-
ken naar Jezus, des te meer zullen we lij-
ken op Jezus’ (p. 12). De uitstraling van 
Jezus is als de zon. Als jij in die zon gaat 
staan, zul je ook zelf door de Geest in 
staat zijn Hem uit te stralen.

Ongemerkt wordt hier christen-zijn 
versmald tot het uitstralen van Jezus. Is 
dat een adequate aanduiding van wat 
christen-zijn is of moet zijn? Ik betwijfel 
dat. De navolging van Christus is een 
aspect van het christelijk leven. Maar de 
beslissing of je in Christus bent, valt 
niet in de navolging, maar in de toe-
eigening van zijn verzoenend werk.

Douma lijkt te menen dat het uit-
stralen van Jezus wel een adequate 
beschrijving van christen-zijn is. In elk 
geval is die uitstraling van mensen doel 
van zijn boek. Een christen moet zich 
laten ‘raken door die krachtige en liefde-
volle uitstraling’. Dan ‘zullen we door 
de Geest in staat zijn om zelf ook uit-
straling te hebben. Pas als we onder de 
indruk raken van de overweldigende 
schoonheid van Gods Zoon, zullen we 

door de Geest zelf ook ware en goede en 
mooie christenen worden, christenen 
met een krachtige en liefdevolle uitstra-
ling’ (p. 12).

Volgens mij kleven aan deze benade-
ring bezwaren. Ergens voelt Douma dat 
aan, als hij, voordat hij in zijn boek ver-
der gaat, aandacht vraagt voor drie 
mogelijke misverstanden. Het eerste 
misverstand is de idee dat een christen 
zichzelf moet optillen naar een hoger 
niveau van christen-zijn. Het tweede 
misverstand is het gevaar van activis-
tisch drijven. We moeten van alles… En 
het derde misverstand is de gedachte dat 
we al op deze aarde volmaakte christe-
nen kunnen zijn.

Wonderlijk dat je, als je een betoog 
opzet dat dergelijke bezwaren oproept, 
niet nog eens nadenkt of je misschien 
een afslag verkeerd genomen hebt.

Douma pareert de misverstanden 
met te zeggen dat de Here God geeft 
wat Hij vraagt. En dat concreet en prak-
tisch onderwijs - dit en dat moet je doen 
- ook een kenmerk van het onderwijs 
van de Heiland was. En ten slotte zegt 
hij dat een christen verlangt naar vol-
maaktheid, die er op de nieuwe aarde 
pas helemaal is. Dat verlangen zet hem 
nu al tot vreugde en heiligheid aan, 
onder de leiding van Gods Geest.

Boek van de maand           

C. van Dijk

Jezus uitstralen, 
worden als Hij
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Lijken op Jezus?

Heel het boek gaat uit van de stel-
ling dat we moeten lijken op Jezus. 
Daar is volgens mij nog iets meer over te 
zeggen dan dat Douma doet. Zo schrijft 
hij aansprekend over onze uitstraling 
naar aanleiding van de uitstraling van 
Jezus. Maar de uitstraling bedoeld in 2 
Korintiërs 3:18 ontstaat vooral doordat 
je in het geloof je blik vestigt op de ver-
heerlijkte Christus in de hemel. Hij pleit 
voor je, Hij bidt voor je, Hij vervult je 
met zijn Geest. En dat is een verande-
rende kracht in jouw leven.

Bij Douma gaat dat samenvallen met 
de uitstraling van de aardse Jezus. Van-
daar ook dat hij het lijden van de 
(aardse) Heiland apart moet inbrengen 
vanuit Jesaja 53. In 2 Korintiërs 3:18 
gaat het nu juist om de heerlijkheid van 
de verheerlijkte Christus.

Als we geloven dat we door de Here 
veranderd worden naar het beeld van 
Christus, dan put ik daar hoop uit voor 
vandaag en voor de toekomst. God zal 
mij vernieuwen naar dat beeld. Eenmaal 
totaal, op de jongste dag. En vandaag al, 
door met zijn Woord en Geest op me in 
te werken. En me te veranderen.

En lijken op de aardse Jezus is dan 
voor mij niet het hele verhaal. Ik wil als 
mijn uitstraling vandaag ook zien: ver-
wachting van de radicale vernieuwing 
naar het beeld van de hemelse Christus. 
En dat is iets waarvan je in dit leven 
maar een klein begin krijgt. En ja, dat 
kleine begin kun je verwoorden als: 
meer en meer gaan leven zoals Christus 
leefde. Hij heeft ons voorgedaan wat 
gehoorzaamheid is. Wat leven naar 
Gods wil is. Wat liefde voor de Here en 
je naaste is. Dat heeft Hij ons in vol-
maaktheid voorgedaan.

Maar daar ligt de nadruk niet op als 
ik mijn ogen richt op Jezus. Ik zie Hem 
als mijn Borg en Zaligmaker. Als ik kijk 
naar de Jezus in de evangeliën, lees ik 
niet primair over mijn Voorbeeld. Dan 
lees ik over mijn Verlosser. Hij doet din-
gen die ik - God zij geloofd - nooit hoef 
te doorstaan. Dat is centraler dan dat ik 
Hem zie als mijn Voorbeeld. Ik ben in 
dat kader ook te bang voor het mora-
lisme dat daaruit kan voortkomen.

Ik besef dat Douma een andere aan-
vliegroute heeft: hij is meer bevreesd 
voor een minimaliseren van de heili-
ging. ‘Dat is toch maar een klein begin, 
dat is niet belangrijk.’

Nu ik over dit boek schrijf, heb ik 
het gevoel dat Douma en ik ieder aan 
een kant van een touw staan te trekken. 
Ik roep: ‘Meer nadruk op rechtvaardi-
ging.’ Douma roept: ‘Meer nadruk op 
heiliging.’

En de oplossing ligt in het werkelijk 
kennen van Christus zoals Hij Zich in 
zijn volle rijkdom geeft aan zijn volk.

Dat betekent altijd met twee woor-
den spreken. Rechtvaardiging en heili-
ging bijeenhouden. En naar mijn over-
tuiging moeten we dan beginnen waar 
we beginnen moeten: met de Heiland 
als onze Middelaar. Als Iemand die 
uniek is in zijn levensopdracht. Een 
‘Wat zou Jezus doen?’-spiritualiteit is me 
in dat verband te mager, en vraagt ook 
veel van je voorstellingsvermogen. Jezus 
is nooit zo oud geweest als ik nu ben. 
En Hij is nooit echtgenoot en vader 
geweest.

Voor ons dagelijks gedrag hebben we 
Gods geboden gekregen, heel Gods 
Woord. En Gods Geest en ons gezond 
verstand. En ja, ook het voorbeeld van 
de Here Jezus.

Komt de heiliging er in dit leven dan 
bekaaid van af? Hoe klein is een klein 
begin? (Daarover schrijft ds. Hendriks 
trouwens in ditzelfde nummer.) Ik wil 
juist ruimte voor groei in dit concrete 
leven. En die ruimte krijgen we ook als 
we goed de Bijbel lezen.

De Bijbel tekent dat groeiproces, het 
vindt plaats in dit leven. Het begin is er 
hier en nu. Maar dan veelal in de vorm 
van het lijden. En niet van de heerlijk-
heid (door Douma vertaald als uitstra-
ling). Filippenzen 3:9-10: in Christus 
ontvangen we een ‘gerechtigheid, niet 
van onszelf, uit de wet, maar de gerech-
tigheid door het geloof in Christus, 
welke uit God is, op de grond van het 
geloof. (Dit alles) om Hem te kennen en 

de kracht zijner opstanding en de 
gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan 
zijn dood gelijkvormig wordende, zou 
mogen komen tot de opstanding uit de 
doden.’

Deze tekst tekent een proces in dit 
leven, een proces van navolging, en dan 
niet in het uitstralen van de heerlijkheid 
van de Christus uit ons sterfelijke, zon-
dige vlees. Maar navolging in de zin van 
sterven aan jezelf, in het geloof dat de 
Here je zal oprichten.

Het proces van vernieuwing wordt in 
de Bijbel getekend als het afleggen van 
de oude mens en het aandoen van de 
nieuwe (Ef. 4; Kol. 3). En die nieuwe 
mens kun je vergelijken met, meten aan 
Jezus Christus zoals Hij hier op aarde 
leefde. Maar de Bijbel verbindt dat 
nieuwe ook aan het oude van Gods oor-
spronkelijke plan. De nieuwe mens 
beschrijft Paulus onder meer in Kolos-
senzen 3:10: de nieuwe mens aantrek-
ken, ‘die steeds vernieuwd wordt naar 
het beeld van zijn Schepper’. Douma 
vult dan aan: ‘En wie anders dan Jezus 
is die nieuwe mens?’ (p. 24). Maar dat is 
een conclusie van Douma. Paulus, die 
in dat hoofdstuk veel over Christus 
schrijft, maakt dat op dit punt niet zo 
expliciet. Want hij zegt zoveel meer over 
Christus.

Samenvattend: bij mij komt de vrees 
op dat we Jezus te veel gaan zien als ons 
na te volgen Voorbeeld. En ik denk dat 
we, als we om ons heen kijken in onze 
wereld en in de kerkgeschiedenis, vaak 
zien dat dergelijke nadruk kan leiden tot 
een versmalling, waarbij Christus als 
onze Middelaar onvoldoende tot zijn 
recht komt.

Douma weet dit alles en brengt het 
ook meermalen als correctie aan. Neem 
bijvoorbeeld het hoofdstukje ‘Ik volg 
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Jezus na’. Daar maakt Hij duidelijk dat 
Christus eerst door het geloof in je moet 
komen, wil je Hem kunnen navolgen. 
(Joh. 15:5: zonder Mij kun je niets 
doen). Maar ik mis telkens nadruk op 
het verzoenende werk van de Heiland. 
En de positie voor God die dat oplevert, 
nog voordat ik verander. Het gaat tel-
kens over hoe wij reageren op Christus, 
in plaats van hoe Christus het voor ons 
volbracht heeft.

Geloven betekent dat ik afzie van 
mezelf en mijn eigen mogelijkheden. 
Me alleen aan de genade van God uitle-
ver.

Douma gelooft dat ook, belijdt dat 
ook. Maar het doortrekt onvoldoende 
zijn boek, zodat je het gevoel houdt dat 
er veel moet, dat je een topchristen 
moet worden. Het is telkens meer: 
Christus door mij dan Christus voor mij.

Dat doortrekt vervolgens ook de rest 
van het boek. Er worden zeven uitstra-
lingsmogelijkheden geschetst: liefde, 
vreugde, zachtmoedigheid, zwakheid, 
dienstbaarheid, rechtvaardigheid en 
wijsheid. Dat zijn dan telkens karakter-
trekken van Jezus die de onze mogen 
worden. Bij alle goeds wat we in deze 
hoofdstukken aantreffen, (en dat is 
veel), blijft dezelfde hoofdlijn gevolgd.

Volgelingen van Jezus willen door-
zichtig zijn tot op hun Heer (p. 44). Ik 
mis de notie dat we Jezus Christus ver-
kondigen als Iemand die heel anders is 
dan wij, die iets unieks gedaan heeft, 
wat wij niet konden en nooit zullen of 
hoeven kunnen. En dat acht ik het 
meest wezenlijke wat er van mijn Hei-
land te zeggen valt: Christus en die 
gekruisigd.

Waar het boek het meest praktisch 
wordt, vind ik het ook het sterkst, en 
dat is het derde cluster van hoofdstukjes 
over zeven praktijksituaties. Hoe ben je 
nu echt en concreet christen op je werk, 
op school, in het verkeer, het huwelijk 
enz.? Daar maakt Douma duidelijk wat 
christelijke uitstraling doet, wat bereid-
heid om verantwoording te geven van 
de hoop die in je is, in de praktijk uit-
werkt.

Hij tast naar het geheimenis van 
Efeziërs 5 over het christelijke huwelijk 
als spiegel van de liefde van God in de 
Here Jezus. Al mis ik hier een verwij-
zing van de liefde van Christus voor zijn 
geméénte, en het element van de onder-
danigheid. Dat de man in deze spiegel 
Christus representeert en de vrouw de 
gemeente, ontbreekt.

Studie en meditatie

In het vierde en laatste zevental van 
hoofdstukjes behandelt Douma zeven 
geestelijke oefeningen. Hij begint bij de 
eenvoudige kerkgang. Goed, om zoiets 
gewoons beschreven te zien als een gees-
telijke oefening. Christus is daar naar 
zijn belofte aanwezig. Wel gaan bij mij 
de wenkbrauwen omhoog als hij schrijft: 
‘Zoek niet naar beleving, naar goede 
muziek of aanbidding, naar degelijk-
heid, naar Schriftgetrouwe exegese of 
praktisch toepasbare preken, maar zoek 
Christus, en al die andere dingen zullen 
je erbij gegeven worden’ (p. 101). Ik kan 
weinig met een Christus die anders dan 
via schriftgetrouwe exegese tot ons 
komt. ‘Zoek schriftgetrouwe exegese en 
je zult Christus ontvangen.’ Dat lijkt me 
zuiverder.

Douma schrijft over omgaan met de 
Bijbel als de manier om Christus te 
leren kennen en te leren uitstralen. 
Daarin onderscheidt hij christocentri-
sche bijbelstudie van christocentrische 
bijbelmeditatie. Bijbelmeditatie be-
schrijft hij dan in meer affectieve ter-
men dan bijbelstudie. Over dat laatste 
zou meer te zeggen zijn. Maar dat 
vraagt een bespreking van zijn boek Op 
het spoor van de meditatie. Biddend luis-
teren naar Gods Woord. Dat voert nu te 
ver.

Iets van zijn meditatietechniek blijkt 
uit zijn propageren van het zogenaamde 
Jezus-gebed. Dat is een vorm van gebed 
die wordt aangetroffen in de oosters-
orthodoxe traditie van het hesychasme: 
een eindeloos herhalen van het gebed: 
‘Here Jezus Christus, Zoon van God, 
ontferm u over mij.’ Dat is daar een 
methode om leeg te worden en zo ont-
vankelijk voor het onmiddellijke werk 
van de Heilige Geest.

Douma verkort dat gebed tot het 
simpelweg biddend uitspreken van de 
naam ‘Jezus’. ‘Waar de heilige naam van 
Jezus wordt genoemd in een hart dat 
bidt, daar is bescherming en liefde en 
troost en ontferming en kracht en aan-
vaarding’ (p. 112).

Het is een vorm waarbij ik geen 
vrede kan vinden. De Bijbel gaat ons 
niet voor in een dergelijke vorm van 
aanbidding. En we kennen het ver-
schijnsel van eindeloze herhaling vooral 
uit tradities die de onze niet zijn: de 
oosters-orthodoxe bron, die wordt terug-
gevoerd op de mantra’s van oosterse 
niet-christelijke godsdiensten. Die her-

komst staat overigens niet vast, er is ook 
een lijn te trekken naar de woestijnva-
ders in de vroege kerk.

Al met al ligt hier meer stof voor 
studie dan voor meditatie. Ik kan geen 
rust vinden in een vorm van aanbidding 
die ik in de Schrift niet tegenkom, en 
waaraan de smaak en de geur van hei-
dendom hangen. Als ik even op het 
internet rondsurf, kom ik zelfs mensen 
tegen die christelijke mantra’s propage-
ren… Ik kan dat niet los zien van een 
onchristelijk kader.

Douma sluit bewust aan bij de mys-
tieke traditie die altijd in de kerk aan-
wijsbaar is geweest. En zo zie ik hier 
duidelijk aan het licht komen wat al in 
heel het boek min of meer zichtbaar is: 
Jezus in ons is belangrijker dan de Chris-
tus buiten ons.

Ik vrees dat bij het bewandelen van 
deze weg de focus die heet christocen-
trisch te zijn, in wezen antropocentrisch 
wordt. De Christus die Zich openbaart 
in de Schrift, kan zomaar worden inge-
ruild voor de Jezus die wordt ontmoet 
in de spirituele of mystieke ervaring.

Ik hoop van harte dat Douma nooit 
op dat punt komt. Ik hoop en bid dat 
zijn verkondiging vandaag en altijd de 
verkondiging van de Christus van de 
Schriften mag blijven. Er is geen grotere 
verlichting te vinden dan het licht van 
de Schrift.

Vandaag stel ik vast dat zijn benade-
ring op zijn minst openstaat voor een 
dergelijke vergroeiing. Dat de Schrift bij 
hem wordt tot een middel om tot gees-
telijke ervaring te komen. En die erva-
ring is dan het wezenlijke.

Zelf zie ik juist in de Christus die 
van buiten mij tot me komt in ‘het 
gewaad van de Schrift’, de bevestiging 
van het meest wezenlijke wat er in 
Christus tot me gezegd wordt: dat ik 
vrijgesproken word, niet door een stem 
vanbinnen, maar door Gods vreemde 
vrijspraak van buitenaf.

Op die vrijspraak reageer ik vandaag 
in geloof, aanbidding en gehoorzaam-
heid, en ik verlang naar de heerlijkheid 
die Christus eigen is, en die Hij mijn 
deel wil laten zijn.

N.a.v.: Jos Douma, Jezus uitstralen. 
Worden als Hij, uitg. Kok, Kampen 
2005. ISBN 90 435 1139 0. 128 pag. 
Prijs € 12,90.
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Voorlichting

Wij zeggen u, dat wat wij u gaan zeggen,
zo wonderlijk is, dat geen mens vermag
het aan een medemens volledig uit te leggen
die ’t mooie van het wonder nimmer zag.

En daarom zullen wij vooral vermijden
over die schoonheid in gewone taal
te spreken als was ’t een gewoon verhaal
opdat geen onrein woord iemand verleide.

Dat wat geen oog aanschouwd heeft en geen oren
durfden te horen in het donkre bed
werd zo door tederheid apart gezet,
dat ieder onverwacht verwekt werd en geboren.

Zo was het en zo zal ’t altijd behoren,
dan blijft de liefde schoon en onbesmet.

Piet Los

Eerste publicatie 2006

In 1973 zat Piet Los in een commissie Sexuele Voorlichting,
die een boekje moest voorbereiden voor het gereformeerde onderwijs.

Hij wilde gewone woorden gebruiken voor alles wat te maken had met 
seksualiteit.
Verder pleitte hij voor tekeningen van geslachtsorganen.
De meerderheid van de commissie vond dit veel te ver gaan.
Dus geen tekeningen en taboewoorden, maar eventueel in het Latijn.

Piet Los stuurde me als reactie daarop dit veelzeggende spotvers.
Typisch Piet Los.
Hij nam uiteraard ontslag uit de commissie.
Daarin had hij niets meer te zoeken.



122 Nader Bekeken april 2006

Spotprenten in een Deens blad over 
de profeet Mohammed hebben in bin-
nen- en buitenland voor veel opschud-
ding gezorgd. In Nederland leidde dit 
onder meer tot een felle discussie over 
de vrijheid van meningsuiting. Liberalen 
van allerlei snit betrokken de wacht bij 
die vrijheid. Mevrouw Hirsi Ali ging 
zelfs naar Berlijn om daar nog eens te 
onderstrepen dat de vrijheid van 
meningsuiting ook het recht inhoudt 
om anderen te krenken in hun gevoe-
lens.

Gelukkig hebben anderen haar erop 
gewezen, dat in het Nederlandse en het 
Europese recht geen enkele vrijheid 
absoluut is en dat het bezitten van een 
vrijheid nog niet betekent dat je niet 
verantwoordelijk blijft voor de manier 
waarop je van je vrijheid gebruik maakt.

Het gaat hier niet slechts om een 
incident. Uiteindelijk gaat het erom 
godsdienst uit het publieke domein te 
verwijderen. Daarom moet de SGP geen 
overheidssubsidie meer ontvangen 
omdat zij op godsdienstige gronden de 
vrouw geen gelijke plaats met de man 
wil geven. En scholen op godsdienstige 
grondslag moeten vrezen voor overheids-
bekostiging als zij deze grondslag serieus 
nemen. In naam van het aloude ada-
gium van vrijheid en gelijkheid wordt 
een vorm van absolutisme gepredikt.

In Trouw van 11 februari 2006 
schreef politiek commentator Hans 
Goslinga hierover een interessante bij-
drage.

Persvrijheid
De recensent van het liberale avondblad 
schreef deze week naar aanleiding van de 
cartoon-kwestie dat blasfemie ‘een nood-
zakelijke fase lijkt in een secularisatiepro-
ces’. Je zou kunnen stellen, concludeerde 
hij, dat moslims in Europa op het punt 
verkeren waar christenen zich in 1964 
bevonden. Hoewel de schrijver niet al te 
stellig wilde overkomen of behoedzaam-
heid veinsde, valt de verwatenheid van 
zijn visie nauwelijks over het hoofd te 
zien. Iemand met een religieuze overtui-
ging zou zich in een infantiele ontwikke-
lingsfase bevinden en moet nog enkele kin-
derziekten, zoals een satire op het Onze 

Vader of een spotprent over de profeet 
Mohammed, overwinnen alvorens de vol-
wassenheid, misschien zelfs wel de heer-
lijkheid, van de seculiere, libertijnse 
samenleving te bereiken.
De visie werpt een verhelderend licht op 
de staat der Nederlanders in het publieke 
en politieke debat over de integratie van 
andersdenkenden in onze samenleving. 
Daarin nemen de VVD, D66, Groen 
Links en de LPF ruwweg dezelfde positie 
in als de liberale tv-recensent. In het korte 
Kamerdebatje over de cartoonkwestie 
wierpen zij zich op als de onverbiddelijke 
verdedigers van de libertijnse samenleving, 
met wie over de betekenis van het essenti-
ele recht van persvrijheid niet valt te mar-
chanderen. Op één punt mogen we abso-
luut niet buigen, zei Groen Links aan-
voerster Halsema, en dat is het punt van 
de persvrijheid. …
Het spreekt bijna vanzelf dat de media en 
politici die er genuanceerd tegenaan kijken 
in de ogen van onze libertijnse schikgodin-
nen niet deugen. Hirsi Ali noemde hen 
‘ruggengraatloos en middelmatig’ en ver-
weet met Halsema de premier gebrek aan 

lef en fermheid, louter omdat hij op de 
tweezijdigheid van de uitingsvrijheid 
wees. Ieder die van het recht gebruik 
maakt, zei Balkenende, heeft rekening te 
houden met wat zijn uiting voor een 
ander betekent. Dat een evenwichtige 
benadering aan de libertijnen niet is 
besteed, is tamelijk verontrustend. De 
onverbiddelijkheid van hun opstelling laat 
andersdenkenden immers geen andere 
keuze dan zich aan te passen of op te kras-
sen.
Wie zijn eigen cultuur voor superieur 
houdt, is zelfs niet bereid het gesprek aan 
te gaan en zal op het moment dat hij zijn 
cultuur bedreigd ziet andersdenkenden als 
vijand gaan beschouwen. Dat lot treft nu 
zelfs de SGP, die meer dan tachtig jaar in 
ons midden een plaats heeft gehad, maar 
voor haar voortbestaan moet vrezen nu de 
overheid haar op last van de Haagse recht-
bank geen subsidie meer geeft. Vanuit de 
dominante libertijnse positie is altijd met 
een meewarig oog neergezien op dit als 
achterlijk beschouwde restant van het Hol-
landse calvinisme. Nu wordt het ineens 
voor een bedreigend bruggenhoofd gehou-
den voor moslims die hun vrouwen eron-
der willen houden. Voor de minder ortho-
doxe christenen is er nog wel plaats, 
immuun als ze inmiddels zijn voor de spot 

Persrevue  G.J. Schutte

Het absolutisme 
van de libertijnen
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en hoon van de heidense buitenwereld, die 
op dit punt, ook door gebrek aan weer-
werk van christenen, steeds minder gren-
zen is gaan zien.

Zelfbeschikking
In dat licht is het nog begrijpelijk ook dat 
de libertijnen zich lam zijn geschrokken, 
sinds ze zich van de aanwezigheid van 
800.000 moslims in hun Hedonia bewust 
zijn geworden. Die schrik kwam des te 
harder aan, waar juist aan het eind van 
de vorige eeuw de agenda van de culturele 
revolutie dertig jaar eerder zijn politieke 
voltooiing vond in wetten die het zelfbe-
schikkingsrecht van het individu voorop 
zetten. Dat bij die wetgeving geen reke-
ning werd gehouden met de gevoeligheden 
van traditionele minderheden, laat staan 
van nieuwe, gaf ondanks de afstand die 
werd geschapen eerder reden tot triomfa-
lisme dan tot bezorgdheid.
Met het verabsoluteren van de persvrijheid 
in de cartoonkwestie laten de libertijnen 
zien dat zij niet in het minst concessie wil-
len doen. Halsema zette zelfs de dialoog 
even op het tweede plan, alsof dit een zaak 
is die exclusief ons, autochtone Nederlan-
ders, aangaat. Ze zal het wel gek vinden 
dat ik me als professioneel gebruiker van 
de persvrijheid in het geheel niet veilig 
voel bij haar, noch bij Hirsi Ali, terwijl ik 
allerminst het gevoel heb dat ik ‘respectvol 
zwijgend inkrimp onder het geheven 
kromzwaard van de islam’, zoals onze tv-
recensent gisteren veronderstelde.

Goslinga plaatst de recente gebeurte-
nissen terecht in een historische context 
die meer dan dertig jaar teruggaat. Al in 
de culturele revolutie van de jaren zestig 
en zeventig stond het zelfbeschikkings-
recht van het individu centraal. Toen 
ging het vooral om het recht op vrije 
abortus (‘baas in eigen buik’) en om de 
emancipatie van de vrouw. In de jaren 
negentig kreeg dit recht een toespitsing 
in de euthanasiewetgeving en in de 
invoering van het homohuwelijk. De 
toenmalige paarse partijen legden zich 
er onder protest bij neer, dat ambtena-
ren van de burgerlijke stand met gewe-
tensbezwaren tegen een homohuwelijk 
niet uit dit ambt zouden worden ontsla-
gen.

Gelukkig klinken er in liberale kring 
ook wel andere geluiden. De vrijheid 
van onderwijs vindt binnen de VVD 
ook nog principiële verdedigers. Maar 
uitzonderlijk is toch wel het geluid van 
de VVD’er met een christelijke achter-
grond Joshua Livestro, indertijd mede-
werker van Eurocommissaris Bolkestein. 

In het dagblad De Gelderlander van 4 
oktober 2005 schreef hij een analyse van 
een gebeurtenis in het Brabantse Roo-
sendaal. Daar sloten drie personen voor 
een notaris een samenlevingscontract, 
dat zij demonstratief als een huwelijk 
van drie personen presenteerden. 
Livestro stelt naar aanleiding van deze 
gebeurtenis de vraag wat er gebeurt met 
een beschaving die een pijler op funda-
mentele wijze aantast.

Beschaving
Edward Gibbons meesterwerk over de 
langzame ondergang van het Romeinse 
Rijk is het bekendste voorbeeld van wat 
historici met een vakterm wel beschavings-
geschiedenis noemen. De centrale stelling 
in zijn werk luidde dat het christendom 
verantwoordelijk was voor de ondergang 
van de Romeinse beschaving en de uitein-
delijke triomf van de barbarij. De nieuwe 
religie had de oude beschaving van bin-
nenuit verzwakt en daarmee de weerbaar-
heid van het keizerrijk aangetast.
Gibbons werk is in de afgelopen eeuwen 
uitvoerig bekritiseerd. Maar de centrale 
vraag in zijn werk blijkt onverminderd 
relevant. Wat verklaart immers het voort-
bestaan van sommige beschavingen en de 
ondergang van andere? Het meest geëi-
gende antwoord op die vraag kwam van 
een andere grote beschavingshistoricus, 
Arnold Toynbee, auteur van een omvang-
rijk werk getiteld A Study of History. 
Toynbees stelling is opmerkelijk eenvoudig. 
Er is niets onvermijdelijks aan de onder-
gang van beschavingen. De ondergang van 
een beschaving zet doorgaans in als er van 
binnenuit in het beschavingsgebied onvol-
doende gedaan wordt om de voorwaarden 
voor haar voortbestaan te handhaven. 
Beschavingen, zo concludeerde hij, sterven 
vrijwel altijd door zelfmoord, nooit door 
moord.
Toynbees woorden vormen een belangrijke 
waarschuwing aan een beschavingsgebied 
als het onze. Het is in politieke kringen 
dezer dagen goed gebruik om vooral aan-
dacht te besteden aan bedreigingen van 
buitenaf. Terroristen willen onze rechts-
orde opblazen en immigratie dreigt onze 
samenleving te ondermijnen, zo claimen 
de onheilsprofeten. Met Toynbee in de 
hand kunnen we dit soort oppervlakkige 
analyses zonder meer naar het rijk der 
fabelen verwijzen. Terrorisme is hooguit 
een uitdaging; een werkelijke bedreiging 
voor het voortbestaan van onze rechtsorde 
kan het nooit worden.
Een sterke beschaving kan daarnaast 
immigratie zonder meer verwerken. Kijk 
naar de VS, een beschavingsgebied dat 

ondanks, of misschien juist zelfs dankzij 
massale immigratie tot grote bloei is geko-
men. Het is een gevaarlijke versimpeling 
om de problemen van het eigen tijdsge-
wricht te willen toeschrijven aan de 
vreemdeling in ons midden. Kernwaarden 
dienen inderdaad tegen iedere bedreiging, 
zowel van binnenuit als van buitenaf, 
verdedigd te worden. Maar de hysterische 
reactie waarmee tegenwoordig iedere 
nieuwkomer aan onze grens wordt 
begroet, is eerder een uiting van een pro-
bleem dan een begin van een oplossing 
ervan.

Polygamie
Een dergelijke overreactie ontneemt daar-
bij het zicht op de werkelijke problemen 
van ons tijdsgewricht. Wie een goed idee 
wil krijgen van de omvang van die proble-
men, zou naar het Brabantse Roosendaal 
moeten kijken. Daar werd vorige week 
voor het eerst een ‘ huwelijk’ gesloten tus-
sen drie personen. De wet op het geregi-
streerde partnerschap staat het blijkbaar 
toe dat meer dan twee personen een 
samenlevingscontract sluiten. Hiermee 
heeft toch werkelijk een fundamentele 
breuk met het verleden van ons bescha-
vingsgebied plaatsgevonden. De trouwkle-
ding en de uitgewisselde ringen maakten 
duidelijk dat het wat de betrokkenen 
betreft om juridisch gesanctioneerde poly-
gamie ging. Het monogame huwelijk van 
man en vrouw lijkt hiermee in ons land 
ten grave gedragen.
Het is veelzeggend dat dit incident nau-
welijks tot discussie heeft geleid. Het besef 
van het fundamentele belang van het 
monogame huwelijk van man en vrouw is 
inmiddels blijkbaar zozeer verflauwd dat 
het eerste polygame huwelijk in ons land 
op niet meer dan een gelaten schouderop-
halen kan rekenen. Het besluit om het 
huwelijk ook open te stellen voor paren 
van hetzelfde geslacht heeft blijkbaar het 
tegenovergestelde effect gehad van wat 
men er destijds van verwachtte. In plaats 
van het huwelijk als instituut te verster-
ken, heeft het feitelijk tot een verdere uit-
holling van datzelfde instituut geleid.
Huwelijk en gezin hebben door de eeuwen 
heen een belangrijke rol gespeeld in het 
levend houden van de kernwaarden van 
ons beschavingsgebied: aanvaarding van 
gezag van ouders en ouderen, respect voor 
eigendom, zelfopoffering van ouders voor 
hun kinderen en, meer in het algemeen, 
liefde voor de medemens. Individuele 
gezinnen en huwelijken vormden mis-
schien een wat bleke afspiegeling van die 
idealen, maar alle getrouwde gezinnen 
samen voorzagen onze beschaving deson-
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danks toch van een stevig moreel en cultu-
reel fundament. Het is een open vraag wat 
er gebeurt met een beschaving die een der-
gelijke pijler op fundamentele wijze aan-
tast. Met Toynbee vrees ik het ergste.

In het Kamerdebat over de invoering 
van het homohuwelijk hebben we erop 
opgewezen, dat wie het monogame 
huwelijk van man en vrouw loslaat, ten 
principale geen verweer meer heeft tegen 
polygamie. Immers, wat is de rechts-
grond om niet te voldoen aan de wens 
van meer dan twee mensen om geza-
menlijk een huwelijk te mogen aangaan, 
als de wetgever vindt dat twee mensen 

die - ongeacht hun geslacht - een huwe-
lijk willen aangaan, daartoe het recht 
hebben? Het criterium is dan immers 
alleen nog maar de stelling van mensen 
dat zij elkaar lief hebben. Tijdens dat 
debat werd deze suggestie onder meer 
door D66 met verontwaardiging van de 
hand gewezen. Ook tegen die achter-
grond is het teleurstellend, dat de hui-
dige minister van Justitie Donner vol-
stond met een formele reactie, toen hem 
in de Kamer door Van der Staay (SGP) 
en Rouvoet (CU) werd gevraagd om 
krachtig stelling te nemen tegen deze 
ontwikkeling. De minister vond het vol-
doende te stellen dat een samenlevings-

vorm van drie personen geen huwelijk in 
de zin van de wet is en dat hij ook niet 
van plan is gelijkstelling mogelijk te 
maken. Terecht wezen beide Kamerle-
den er echter op, dat het feit dat er juri-
disch niet veel tegen te doen is, geen 
argument is om niet duidelijk stelling te 
nemen tegen een verwerpelijke ontwik-
keling. Het zou niet voor het eerst zijn 
dat, terwijl de overheid er het zwijgen 
toe doet, de ontwikkelingen in de 
samenleving doorgaan en uiteindelijk 
ook erkenning vinden, te beginnen in 
de sociale zekerheid en het belasting-
recht.

Kerk en staat  
in de praktijk

Bij het streven om godsdienst te 
weren uit het publieke domein wordt 
vaak een beroep gedaan op de scheiding 
van kerk en staat. Die scheiding zou 
zich ertegen verzetten dat de overheid 
zich op enigerlei wijze inlaat met kerk 
en godsdienst. Een hardnekkige misvat-
ting. De scheiding van kerk en staat 
betekent, dat kerk en overheid elkaar 
over en weer erkennen in haar eigen 
ambten en verantwoordelijkheden. De 
overheid garandeert een vrije kerk in een 
vrije samenleving. De kerk erkent het 
recht van de overheid in de publieke 
samenleving. Dat heeft niets te maken 
met de vraag naar de betekenis van Bij-
bel, geloof en kerk voor overheid en 
samenleving. Wie hier toch een scheids-
muur wil aanbrengen, doet dat in feite 
door in het publieke domein een alleen-
recht te claimen voor een seculiere reli-
gie.

Het oneigenlijk beroep op de schei-
ding van kerk en staat stelt overheden 
soms ook voor merkwaardige dilemma’s. 
Dat blijkt uit een artikel van Klaas Sal-
verda in het weekblad van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten VNG-
Magazine van 9 september 2005.

De scheiding van kerk en staat is een van 
de topics in een cyclus waarmee het Ken-
niscentrum Grote Steden steden en depar-
tementen voorziet van praktische en 
wetenschappelijke kennis over stedelijke 
vraagstukken.

Volgens rechtsfilosoof Bart Labuschagne 
wordt de scheiding van kerk en staat, die 
overigens nooit bij wet is geregeld, op het 
ogenblik nogal eenzijdig uitgelegd. Hij 
wijst erop dat we in Nederland een tradi-
tie kennen van een ‘welwillende verhou-
ding’ tussen kerk en godsdienst. De over-
heid sloeg per definitie geen acht op de 
confessionele verschillen. In de jaren zestig 
stelde het Rijk zelfs nog een premie op ker-
kenbouw, ongeacht hun richting. Door de 
jaren heen is ook een flink aantal mos-

keeën met overheidsgeld gebouwd.
De jaren zeventig en tachtig brachten hier 
verandering in. Individualisering en juri-
disering rukten op. De nieuwe Grondwet 
bracht het veelbesproken gelijkheidsbegin-
sel en de nadruk op de rechten van het 
individu stond ongeveer gelijk aan het 
‘niet meer met godsdienst te maken willen 
hebben’. Gevolg, aldus de universitair 
docent uit Leiden: overheid en godsdienst 
vervreemdden van elkaar.
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Het is goed dat op deze manier de 
aandacht wordt gevraagd voor de taak 
van de overheid ten opzichte van kerk 
en religie. Dat deze taak niet zonder 
meer op dezelfde manier kan worden 
ingevuld als in het verleden, is wel dui-
delijk. De postchristelijke samenleving 
is een multireligieuze samenleving 
geworden. De oude tweedeling tussen 
rooms en protestant is veranderd in een 
veelkleurig palet. Scheiding van kerk en 
staat - in de goede zin van het woord - 
blijft belangrijk. Maar een overheid die 
kerk en godsdienst wil negeren, zal meer 
dan in het verleden op problemen stui-
ten. Overigens laten de nieuwe religi-
euze verhoudingen ook de kerken niet 
onberoerd. De aandacht die de Gerefor-
meerde Kerken in de Rotterdamse en de 
Haagse regio besteden aan het werk 
onder moslims en hindoes, verdient ook 
elders navolging. Evenals voor christen-
migranten en hun kerken.

Maatschappelijke ondersteuning
Er is nog een aanleiding om als ker-

ken contacten te onderhouden met 
vooral de lokale politiek. De Tweede 
Kamer heeft onlangs de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning aanvaard. Deze 
wet zal vermoedelijk per 1 januari 2007 
in werking treden. Op een groot aantal 
terreinen zoals maatschappelijke dienst-
verlening, opvang, verslavingszorg en 
mantelzorg krijgen de gemeenten 
belangrijke taken. Maar de wet verplicht 
de gemeenten bij de uitvoering van deze 
taken overleg te voeren met maatschap-
pelijke organisaties.

Op verschillende van de genoemde 
terreinen zijn de kerken ook actief. 
Daarom was de Centrale Diaconale 
Conferentie van 2005 aan dit thema 
gewijd. Een van de sprekers was Henk 
Geertsema, lid van deputaten GDD. In 
Dienst van oktober 2005 is een verslag 
van zijn toespraak opgenomen:

Gemeenschappen worden belangrijk, ter-
wijl die er in de huidige samenleving 
maar weinig zijn. De lokale overheid 
heeft nog weinig ervaring in overleg met 
gemeenschappen. Voor (kerkelijke) 
gemeenten betekent het dat ze zichtbaar 
en herkenbaar moeten zijn. De GKv is 
vaak afwezig in de lokale situatie. Er ligt 
een uitdaging voor alle GKv-gemeenten 
om als diaconale gemeente open vensters te 
hebben. Daarvoor is actieve deelname in 
overleg met overheid en samenleving 
nodig. Actieve deelname is volgens Geert-
sema ook hulp bieden waar de overheid of 
samenleving dit vraagt. Diakenen moeten 

gemeenteleden stimuleren om een bijdrage 
te leveren namens de kerk in de samenle-
ving.

Een vergelijkbare boodschap komen 
we tegen in het blad Zorg van maart 
2006. In dit nieuws- en verenigingsblad 
van de Nederlandse Patiënten Vereni-
ging (NPV) wordt CU/SGP-wethouder 
A.T. Kamsteeg, wethouder Welzijn van 
de gemeente Dordrecht, geïnterviewd 
over de betekenis van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning. Zijn advies 
aan de NPV is: doe mee!

Mijn eerste advies aan al jullie afdelings-
besturen is op grond van deze wet: bel het 
gemeentehuis, vraag naar de medewerker 
WMO en meld je bij hem/haar. Ik weet 
uit ervaring dat nog niet alle afdelingsbe-
sturen dit al hebben gedaan. Zorg dat je 
erbij bent, bij de WMO. Deze wet geeft 
zoveel kansen voor een vereniging als de 
NPV, die graag haar gedachtegoed wil 
laten horen en invloed wil uitoefenen. Er 
komen in heel veel gemeenten straks 
‘WMO-platforms’ of een zogenaamde 
‘WMO-raad’. Hierin zitten de gespreks-
partners van de uitvoerders van de WMO.

Kamsteeg wijst in dit verband ook 
op de positie van de kerken.

Kijk maar naar de rol van de kerken: die 
hebben het in het WMO-debat bijna 
geheel laten afweten. Zij hebben zich niet 
in de kijker gespeeld. Ze bleven daarmee 
buiten beeld en werden vergeten. Er moest 
zelfs een motie van de ChristenUnie aan 
te pas komen, om duidelijk te maken aan 
de burgerlijke gemeenten dat ze bij het 
WMO-beleid ook gebruik moeten maken 
van de mogelijkheden binnen de kerken en 
andere geloofsgemeenschappen.

Vanwege de voorbereidingen die 
gemeentebesturen nu treffen voor de 
invoering van de wet, zal het zaak zijn 
dat de kerken zich dit jaar uitspreken 
over de vraag of zij een rol, en zo ja 
welke, voor zichzelf weggelegd zien in 
het overleg met overheid en samenle-
ving. Overleg met een organisatie als de 
NPV en met verwante fracties in de 
gemeenteraad kan daarbij van belang 
zijn. De gemeente van Christus mag een 
stad op een berg zijn. Maar dan moet zij 
wel aanwezig zijn waar het kan.

Migrantenkerken
Het lijkt er vaak op, dat het vooral 

de islam is die de verhouding tussen 
‘kerk’ en staat weer actueel maakt. Niet 
over het hoofd gezien mag echter wor-
den, dat ook veel immigranten een 
christelijke achtergrond hebben. Tot wat 
voor problemen dat kan leiden, vertelt 
de predikant Willem Jansen in het arti-
kel in VNG-Magazine:

Alle secularisatietheorieën ten spijt is de 
stad Den Haag, aldus Jansen, nog nooit 
zo religieus geweest als vandaag de dag. 
Zeker, de gevestigde kerken lopen onver-
minderd leeg en zijn al op veel plaatsen 
afgebroken. Maar daar staat tegenover dat 
de migrantenkerken groeien als kool: in 
Den Haag gaan tegenwoordig meer 
zwarte dan witte christenen naar de kerk.
Daar wringt trouwens ook de schoen. Met 
het Hemeltje in Volendam en de vuurwer-
kramp in Enschede in het geheugen besloot 
het gealarmeerde gemeentebestuur vorig 
najaar per direct vier locaties voor geloofs-
gemeenschappen te sluiten. De publieke 
tribune bij de commissievergadering die 
volgde, zat hélemaal vol. Maar de wet-
houder met integratie in portefeuille kon 
na het doortastende werk van zijn hand-
havende collega geen enkele toezegging 
voor faciliteiten doen in verband met … 
de scheiding van kerk en staat.
Door een motie van de raad heeft het col-
lege uiteindelijk wel geholpen met het zoe-
ken naar een tijdelijke ruimte. Ook zegde 
de gemeente toe een onderzoek te doen 
naar de behoefte aan gebedsruimten onder 
verschillende religieuze gemeenschappen.
Jansen is razend benieuwd wat de 
gemeente doet: de boot afhouden vanwege 
de eeuwige scheiding van kerk en staat of 
toch met enige welwillendheid de beno-
digde vierkante meters in kaart brengen. 
‘Het maatschappelijk rendement van al 
deze gemeenschappen wordt door de over-
heid maar mondjesmaat erkend. We zou-
den in elk geval met elkaar kunnen 
nadenken over omgangsvormen na de 
scheiding.’ Volgens hem is het tijd voor een 
lat-relatie tussen religie en lokale politiek, 
dat wil zeggen voor samenwerking zonder 
inmenging in elkaars interne aangelegen-
heden. Jansen merkt in elk geval dat er 
deze jaren een nieuw slag bestuurders 
aantreedt die minder krampachtig tegen-
over religie staat: ‘De Wolkers- en Maar-
ten ’t Hart-generatie, die met baarden en 
barricades persoonlijk met religie afreken-
den, hebben we nu wel gehad. Via de 
multiculturele samenleving is religie terug-
gekomen in de stad en in het straatbeeld. 
Daar kun je niet omheen.’
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In de afgelopen maanden werden op 
initiatief van de classis Utrecht cursus-
avonden belegd over gereformeerd zijn 
als project in de 21e eeuw. Docenten van 
de Theologische Universiteit en anderen 
spraken daar over centrale thema’s van 
het gereformeerd zijn tegen de achter-
grond van bijna 500 jaar historie. De 
cursusavonden werden in drie plaatsen 
binnen de classis gegeven. Ze werden 
druk bezocht en bleken in een behoefte 
te voorzien. Een bijkomend voordeel 
was, dat zodoende de betekenis van het 
kerkverband en de onderlinge band tus-
sen classiskerken op een positieve 
manier zichtbaar werd.

Tegen deze achtergrond is het goed 
aandacht te besteden aan de geschiede-
nis van de classes in het verband van de 
Gereformeerde Kerken. Op dit thema 
promoveerde dr. C. van den Broeke in 
mei 2005 aan de Vrije Universiteit. Hij 
is predikant van de Protestantse 
Gemeente in Biggekerke/Meliskerke. In 
het Friesch Dagblad van 15 oktober 
2005 schreef hij er een artikel over.

Heeft de classicale vergadering in het ver-
leden een prominente rol gespeeld? Om 
deze vraag te beantwoorden neem ik u 
mee op een gang door de geschiedenis.
De Synode van Lausanne besloot in 1537 
Vaud (Waadtland) in te delen in zes clas-
ses. Zo werden daar de predikantssamen-
komsten genoemd. Ook in bijvoorbeeld 
Emden, Genève, Londen, Straatsburg en 
Zürich kwamen predikanten bijeen, maar 
hun samenkomsten heetten anders. De 
predikanten in Vaud ontmoetten elkaar 
wekelijks, vanaf 1539 viermaal per jaar. 
Een deken leidde de bijeenkomsten met 
vier gezworenen als assistenten. De classi-
cale vergaderingen examineerden aanko-
mende predikanten, bespraken visitatie-
verslagen en beoefenden het onderlinge 
opzicht. Daarna volgde een maaltijd.
De Synode van Emden van 1571 introdu-
ceerde de classicale vergadering in de 
Nederlanden. De classicale vergadering 
moest de lege plaats van de bisschop ver-
vullen. Ook ouderlingen werden afgevaar-

digd, althans dat was het kerkordelijk 
voorschrift. De praktijk was weerbarstiger. 
Opeenvolgende Synodes schaafden aan de 
Emdense classicale vergadering totdat het 
in 1619 door de Synode van Dordrecht 
een ‘afgerond’ karakter kreeg.

Van den Broeke vertelt, dat de 
Dordtse Kerkorde niet overal aanvaard 
werd. In Friesland was dit wel het geval, 
daar kwamen na verloop van tijd wel 
‘wetboekjes’ met nadere regels tot stand 
die volgens Van den Broeke in het licht 
van de zestiende- en zeventiende-eeuwse 
synodes hiërarchische tendensen bevat-
ten.

Tot 1816 hadden de classicale vergaderin-
gen een prominente rol gehad. Twee eeu-
wen was er geen generale synode bijeenge-
komen en in Zeeland ook geen particuliere 
synode. … Koning Willem I voerde in 
1816 een omstreden reglement in. Gevolg 
van het Algemeen Reglement van 1816 
was dat de classicale vergadering geen 
ambtelijke vergadering meer was. De rol 
van de classicale vergadering was gemargi-
naliseerd ten gunste van het classicaal 
bestuur. De classicale vergadering mocht 

niet over geestelijke zaken spreken. Zij 
kwam slechts eenmaal per jaar bijeen om 
de rekeningen van de weduwen- en 
wezenbeurzen aan te horen en te sluiten 
en namen te noemen voor de beschikbare 
functies in de kerkelijke besturen. Daarna 
gebruikten de predikanten en de ouderlin-
gen de classicale maaltijd. Het classicaal 
bestuur bestond uit een aantal predikan-
ten en een (oud)ouderling. Deze laatste 
had een vooraanstaande functie in de 
samenleving. …
Het Algemeen Reglement van 1852 was 
gunstiger voor de classicale vergadering, 
maar van vernieuwing was nauwelijks 
sprake, ondanks de staatsrechtelijke ont-
wikkelingen rondom de nieuwe Grondwet 
van 1848. Het classicaal bestuur bleef als 
bestuurscollege de baas.

Afscheiding en doleantie
De afgescheidenen en de dolerenden kozen 
voor de Dordtse Kerkorde van 1619. De 
Gereformeerde Kerken in Nederland 
bevestigden in 1892 deze keuze. Zij ver-
langden naar ambtelijke vergaderingen 
die over geestelijke zaken konden spreken. 
Opvallend is dat meer dan in de zeven-
tiende eeuw de Dordtse Kerkorde van 
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de absentie ook. Vacatures in de (brede) 
moderamina bleven onvervuld en betrok-
kenheid bij het classicale werk was niet 
altijd groot. Daarnaast speelde de modali-
teitenkwestie een rol: was er werkelijk 
sprake van ontmoeting? …
De gereformeerden gingen onder invloed 
van de Hervormde Kerkorde van 1951 en 
de gebreken die de Dordtse Kerkorde van 
1619 toonde, over tot een herziening van 
de laatste. Dat leidde tot de Gerefor-
meerde Kerkorde van 1959. Gezien de 
kerkscheuringen van 1926 (Geelkerken) 
en 1944 (Schilder) kreeg de classis een 
expliciet kerkordelijk fundament: de clas-
sis heeft ‘een kerkelijk gezag, haar door 
Christus verleend’.
De plaatselijke kerken en het kerkverband 
groeiden evenwel uit elkaar: kerkenraden 
van kleine gereformeerde kerken gaven te 
kennen het gewenste aantal ambtsdragers 
niet te kunnen afvaardigen.
Het bij toerbeurt wisselen van de voorzit-
ter voldeed niet langer wegens het gebrek 
aan continuïteit. De absentie nam toe, 
vacatures werden niet langer bij toerbeurt 
vervuld, sommige predikanten legden het 
accent op het werk in de gemeente, de 
jaarlijkse kerkvisitatie bleek niet haalbaar. 
…
In het Samen-op-Wegproces werd gekozen 
voor het hervormde kerkordemodel. De 

1619 werd toegepast. Wel kwam onder 
invloed van Abraham Kuyper het accent 
op (de zelfstandigheid van) de plaatselijke 
kerk te liggen. …
De gereformeerde classis kreeg een missio-
nair karakter door haar betrokkenheid bij 
de zending en bij de evangelisatie-arbeid. 
Zo institueerde de Classis Drachten regel-
matig een nieuwe kerk, bijvoorbeeld die 
van Bakkeveen, die in 1959 werd geïnsti-
tueerd.
Gezien de breedte van de Nederlandse 
Hervormde Kerk en de vele reorganisatie-
voorstellen die stuk voor stuk waren 
gesneuveld, geschiedde er in en na de 
Tweede Wereldoorlog een kerkordelijk 
wonder: een nieuwe kerkorde kwam tot 
stand. Deze Hervormde Kerkorde van 
1951 had een apostolair en een belijdend 
karakter. De classicale vergadering werd 
weer een ambtelijke vergadering. Nieuw 
was de afvaardiging van diakenen en 
ouderlingen-kerkvoogd. Achter het 
‘nieuwe’ breed moderamen ontwaren we 
echter het oude classicaal bestuur.
Na behandeling van een aantal bestuur-
lijke taken maakten de classicale vergade-
ringen tijd vrij voor het kerkelijk gesprek. 
Het is de vraag of dit echt van de grond is 
gekomen. Het enthousiasme over de 
nieuwe kerkorde en de vernieuwde classi-
cale vergadering was dan wel groot, maar 

hervormde classicale vergadering stond 
model voor de protestantse classicale verga-
dering. In het verleden heeft de classicale 
vergadering een rol gespeeld in kerk en 
samenleving, soms een prominente, soms 
een bescheiden rol. Zij heeft de eeuwen 
overleefd. In de praktijk moet blijken of de 
protestantse classicale vergadering levens-
vatbaar is voor de toekomst, of zij die pro-
minente rol waar kan maken en of de ver-
wachtingen niet te hoog of te laag zijn. De 
toekomst zal het leren.

De kerken van de Vrijmaking heb-
ben heel wat te stellen gehad met classes 
en synodes die zich beriepen op hun 
kerkelijk gezag, haar door Christus ver-
leend. Zij hielden echter vast aan de 
Dordtse Kerkorde, die classes en syno-
des aanduidt als ‘meerdere vergaderin-
gen’ en niet als ‘hogere vergaderingen’. 
Daarmee wordt ook tot uitdrukking 
gebracht dat classicale arbeid in het ver-
lengde ligt van de ambtelijke arbeid in 
de eigen gemeente, die via afgevaardig-
den deelneemt aan het werk van de clas-
sis.
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Verschenen cahier 68

Start met de Schrift
Meditaties voor en over het kerkelijk leven

P. Niemeijer

Een boekje voor hen die graag 
meedenken en meewerken in de 
kerk. En voor ambtsdragers die 
graag een handreiking willen voor 
het spreken over allerlei zaken 
waarmee ze te maken krijgen in 
hun werk.
Aan de hand van tal van 

bijbelgedeelten passeren heel wat facetten van het kerkelijk leven de 
revue, zoals:
- in welke gezindheid bouw je aan de kerk
- hoe werkt de Geest van God onder ons en hoe worden wij met Hem 

vervuld
- hoe ga je om met onderlinge verschillen
- waar vind je rust als je onrecht is aangedaan in de kerk
- wat is de taak van de kerk in de wereld van vandaag

- is liturgie eigenlijk wel zo belangrijk
- welke waarde en betekenis hebben afspraken in de kerk
- wat is de positie van de kinderen in Gods koninkrijk
- hoe oordelen we over leden van andere kerken
- wat is onze eigen taak als het om kerkelijke eenheid gaat
- waar is binding aan de leer voor nodig.

De schrijver was voorzitter van de generale synode van De 
Gereformeerde Kerken in Nederland, die in 2005 in Amersfoort-
Centrum werd gehouden. Hij opende elke vergaderweek met een korte 
bijbelstudie over een bepaald facet van het kerkelijk leven. In dit boekje 
zijn die overdenkingen gebundeld. Het boekje geeft een indruk van de 
manier waarop de synode haar werk deed. En de auteur hoopt dat het 
ook een bijdrage levert aan het onderlinge gesprek en de zo gewenste 
samenbinding in de kerken.

Binnenkort verschijnt: cahier 69

Het verbond van Gods liefde
Ds. Clarence Stam

Omdat het verbond het hart van de evangelie-
prediking is, verdient het ook in onze tijd aandacht en 
waardering.
Over dat verbond verscheen in 1999 van de hand 
van de Canadese predikant Clarence Stam (1948) 
het boek The Covenant of Love. Een herdruk volgde 
in 2001.
Onder de titel Het verbond van Gods liefde wordt dit 
boek nu in het Nederlands gepubliceerd. De schrijver 
wil laten zien hoe het verbond een sleutelbegrip is 
in de Bijbel. Het verbond werd gesloten in het Oude 
Testament en in het Nieuwe Testament werd het 
voortgezet als het nieuwe verbond in Christus, door 
zijn bloed.

Allereerst wordt de geschiedenis van het verbond 
beschreven. Daarna worden de aard en de bedoeling 
ervan uiteengezet. Dit alles staat in het licht van de 
rijkdom die God ons hierin geeft door Jezus Christus.

Een aantal belangrijke punten komt hierbij naar 
voren. God sloot zijn verbond met de hele mensheid. 
Na de zondeval bleef Hij trouw aan wie Hem vrezen. 
Daarnaast wordt in Het verbond van Gods liefde 
sterk benadrukt dat het verbond geen contract is, 
maar een levende relatie. Uitgelegd wordt waarom 
die liefdesrelatie bestaat, en wat de betekenis van het 
verbond is voor de menselijke verantwoordelijkheid.
In het verbond staan Gods beloften altijd voorop. 
Door het leven vanuit het verbond worden we ons 
ervan bewust dat alle eer alleen God toekomt.

De Bijbel leert ons dat het verbond voortkomt uit 
Gods grote liefde. Zo was dat al bij het begin van 
de schepping, en de eeuwen door heeft Hij Zich aan 
het verbond gehouden door het geven van zijn enige 
Zoon, ‘opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren 
gaat, maar eeuwig leven heeft’.


