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... Want ik heb hem uitgekozen, 
hij moet zijn zonen en zijn verdere 
nakomelingen voorhouden de weg 
te volgen die ik wijs, door recht-
vaardig en goed te handelen. Alleen 
dan zal ik verwezenlijken wat ik 
Abraham heb toegezegd.
... Zoiets kunt u toch niet doen, 
hen samen met de schuldigen laten 
omkomen! Dan zouden schuldigen 
en onschuldigen over één kam wor-
den geschoren. Dat kunt u toch niet 
doen! Hij die rechter is over de hele 
aarde moet toch rechtvaardig han-
delen? ...

(Genesis 18:16-33)

Boven dit gedeelte stond in de 
vertaling-�95�: ‘Abrahams voor-
bede voor Sodom’. Lang heb ik dit 
gedeelte ook zo opgevat: als een 
gebed van Abraham voor Sodom. 
En eigenlijk had Abraham voor 
mijn gevoel daarbij een verbor-
gen agenda: het behoud van zijn 
neef Lot. Abraham was bang dat 
zijn neef en zijn familie door Gods 
straf getroffen zouden worden en 
bad daarom voor het behoud van 
de stad waarin die woonden. Hij 
kleedde het slim in met die vijftig, 
die veertig, die twintig en uitein-
delijk die tien, maar het ging hem 
natuurlijk om Lot. Abraham als een 
eigenlijk wat manipulerende bidder.

Schriftlicht   
 

P. Niemeijer

Toen ik me met dit bijbelgedeelte 
wat intensiever bezighield, viel me op 
dat de naam Lot nergens genoemd 
wordt. Waar haalde ik hem dan van-
daan in mijn gedachten? Ik vroeg me af: 
is het wel netjes om Abraham een ver-
borgen agenda toe te schrijven? Ik vond 
van niet!

Daar kwam nog wat bij. De vraag 
rees: doet Abraham hier eigenlijk wel 
voorbede voor Sodom? Dan doet hij het 
in ieder geval op een vreemde manier. 
Hij zegt niet: Here, het is helemaal niet 

zo erg met Sodom als U zegt! Hij zegt 
ook niet: Here, het is inderdaad wel 
erg, maar vergeef het de stad toch! Re-
ken het ze niet toe. Nee, Abraham snapt 
het volkomen als God de goddelozen 
straft! Hij bidt niet om redding voor 
schuldigen. Nog afgezien van de omstan-
digheid dat het gesprek niet eens de 
vorm van een gebed heeft (C. Wester-
mann).

Om niet meer te noemen: als je dit 
gedeelte leest als een gebed voor het be-
houd van Sodom, dan moet je constate-
ren dat dat gebed in ieder geval niet ver-
hoord is! Want Sodom wordt in het vol-
gende hoofdstuk ondersteboven gekeerd.

U begrijpt het al. Ik vind het kopje 
‘Abrahams voorbede voor Sodom’ bij 

Gods belofte  
en Gods recht

Nader
Bekeken
Nader
Bekeken

Sodom en Gomorra uit: ‘Nuremberg Chronicles’
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nader inzien niet geslaagd. Het gaat hier 
om wat anders! Wáárom dan?

Het onderwerp

Wat mij bij het lezen opviel, was dat 
het recht en de rechtvaardigheid van de 
Here in dit gedeelte zoveel aandacht 
krijgen. Dat begint al in vers 19, waar 
de Here eraan herinnert dat Hij Abra-
ham heeft uitgekozen en dat die zijn zo-
nen en zijn verdere nageslacht moet le-
ren dat ze de weg van de Here in acht 
nemen door rechtvaardig en goed te 
handelen (gerechtigheid en recht te doen, 
zegt de vertaling-1951). Zó zal God zijn 
belofte vervullen. In de weg van recht 
en gerechtigheid, van rechtvaardig en 
goed handelen.

In de verzen 20 en 21 wordt weer 
Gods rechtvaardigheid geschilderd. De 
Here heeft klachten over Sodom ge-
hoord en daalt nu als een objectief 
Rechter af naar de aarde om Zich van 
de feiten te vergewissen. Is het echt zo 
erg als het lijkt? Zijn de klachten ge-
grond?

In de verzen 23v worstelt Abraham 
met Gods rechtvaardigheid: klopt het 
wel, zegt Abraham tegen de Here, als U 
de onschuldige straft met de schuldige? 
Mag U die wel over één kam scheren? 
Dat is toch niet recht? Als Rechter van 
heel de aarde moet U toch rechtvaardig 
handelen? Klopt het wel dat U een com-
plete stad straft terwijl er nog vijftig of 
dertig of zelfs tien onschuldigen zijn? 
Moeten de goeden dan niet met de kwa-
den lijden?

De maaltijd

Het begin van Genesis 18 beschrijft 
hoe de Here verschijnt aan Abraham bij 
de eikenbossen van Mamre. Op het 
heetst van de dag staan er ineens drie 
mannen voor hem. Abraham kent ze 
niet, maar nodigt ze niettemin binnen 
met alle hoffelijkheid en oosterse gast-
vrijheid. Zonder het op dat moment nog 
te weten heeft hij de Here en twee van 
zijn engelen op bezoek.

Tijdens de maaltijd doet de Here 
dan aan Abraham een bijzondere be-
lofte. Hij en zijn vrouw Sara zullen een 
zoon krijgen: volgend jaar om deze tijd. 
Sara hoort het, maar wil het niet gelo-
ven. Ze lacht in zichzelf. De Here is de 
God die weet wat er in Sara leeft. Hij 
heeft haar ongelovige lachje opgevan-
gen. En Hij spreekt haar erop aan.

Als de Here in het vervolg van 
hoofdstuk 18 met Abraham in gesprek 
gaat, is dat niet vanwege de vroomheid 
van Sara en Abraham. Maar dan is dat 
genade van de Here. Zijn Zoon Jezus 
Christus zal ook voor het ongeloof van 
Abraham en Sara verzoening doen.

De Here dacht

Abraham doet de drie mannen uit-
geleide als ze vertrekken richting So-
dom. En dan komt er iets opmerkelijks. 
In vers 17 staat: de Here dacht. Die for-
mulering vinden we niet heel vaak in de 
Schrift. Hoe de bijbelschrijver dit te we-
ten is gekomen, weten we ook niet. 
Maar het is iets wat ons met ontzag ver-
vult: kleine mensjes die mogen horen 
wat de hoge en alleenwijze God heeft 
gedacht! De Here gunt ons een kijkje 
achter de schermen. Een blik in zijn 
hart.

Als je zoiets bijzonders verteld krijgt, 
moet je des te scherper luisteren. Want 
dan gaat het kennelijk om iets van veel 
betekenis! Iets wat voor de uitleg van 
wat volgt heel belangrijk is. Maar helaas 
in verklaringen ervan maar al te vaak 
niet meer is terug te vinden.

Wat dacht de Here? Dat Hij Abra-
ham wilde informeren omdat die zijn 
vriend was? Dat heeft natuurlijk meege-
speeld. Maar daar gaat het denken van 
de Here niet in op. Het gaat Hem om 
méér. De Here denkt aan zijn belofte 
aan Abraham. Hij zou Abraham tot een 
groot en machtig volk maken. Abraham 
zou een zegen - of een vloek - worden 
voor alle volken op aarde (vs. 18). Maar 
om die belofte vervuld te zien worden, 
moest Abraham blijven bedenken wat 
de weg van de Here naar de vervulling 
van zijn belofte inhield. De Here is de 
God van recht en gerechtigheid. En dat 
bepaalt ook de weg waarin Hij zijn be-
lofte vervult. Dat moet Abraham zijn 
zonen en verdere nakomelingen leren. 
Zij mogen niet op onrechtmatige wijze 
naar het beloofde gaan grijpen. De 
Here is recht in al zijn weg en werk. En 
Abraham en zijn nageslacht moeten dat 
honoreren in hun wachten op het be-
loofde. Zij moeten leren rechtvaardig en 
goed te handelen, zoals de Here recht-
vaardig en goed is. Alleen zo kan Abra-
ham via zijn nageslacht een zegen zijn 
voor de volken.

Om Abraham zijn recht en gerech-
tigheid te leren gaat de Here een ge-
sprek met hem aan.
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Sodoms slechtheid

Het gesprek gaat over de streek rond 
Sodom. Dat is een deel van het land dat 
aan Abraham beloofd was. In Genesis 
13 is al verteld dat de bewoners van die 
streek in een prachtig gebied woonden, 
dat vruchtbaar was door het water van 
de Jordaan. Ook is verteld dat de inwo-
ners van Sodom slecht waren en zwaar 
zondigden tegen de Here. Later, in het 
Nieuwe Testament schrijft de apostel 
Petrus in zijn tweede brief, dat het voor 
de rechtvaardige Lot een kwelling was 
om te zien wat er allemaal om hem heen 
gebeurde. Nu wijst de Here Abraham 
op Sodoms slechtheid. Hun zonden zijn 
ongehoord groot. Mensen schreeuwen 
het uit onder de liefdeloosheid en het 
onrecht dat ze van Sodom ondervinden, 
en dat geschreeuw is opgestegen tot 
Gods troon. De Here heeft de mensen 
horen kermen onder alle zonde van So-
dom.

En dan zie je hoe de Here rechtvaar-
dig is. Hij gaat niet op geruchten af, 
zelfs niet op heftige klachten. Nee, Hij 
komt hoogstpersoonlijk naar Sodom toe 
om te zien of het inderdaad zo erg is als 
Hem ter ore is gekomen. De Here kon 
natuurlijk vanuit de hemel ook zien hoe 
het er echt voorstond in Sodom. Maar 
door dit te zeggen en het zo te doen, laat 
Hij zien hoe rechtvaardig Hij is. Hij is 
een rechtvaardig Rechter, die niet afgaat 
op gerucht en geroep en op indrukken 
van veraf, maar die Zich hoogstpersoon-
lijk op de plaats van het misdrijf laat in-
formeren. Als Hij dat al doet, hoeveel te 
meer moet dat dan regel zijn voor ons!

De binnenbocht?

Abraham voelt aan wat er gaat ge-
beuren. Als de Here uit de hemel naar 
Sodom komt om poolshoogte te nemen 
als Rechter, dan staat Sodom en de 
streek eromheen niet veel goeds te 
wachten. Maar dan komt nu voor hem 
de proef op de som: hoe zal hij reageren 
op deze aankondiging van de Here? De 
Here heeft Kanaän beloofd aan Abra-
ham. Daarvoor moeten de volken die er 
nu wonen, plaats maken. Zal Abraham, 
nu hij hoort dat de Here de inwoners 
van Sodom gaat aanpakken, vergenoegd 
in zijn handen wrijven en zeggen: ‘Ha, 
fijn! Dat is alvast het eerste deel van  
Kanaän dat de Here aan gaat pakken? 
De Here had in hoofdstuk 15 nog wel 
gezegd dat het vierhonderd jaar zou du-

ren en dat eerst de maat van de zonde 
van Kanaäns bewoners vol moest zijn, 
maar het begint lekker nu al’? Ziet 
Abraham een mooie kans om hier veel 
sneller dan verwacht en via de binnen-
bocht al van de eerste vijanden verlost te 
worden?

Dat was in ieder geval niet wat de 
Here wilde! Ik herinner u aan wat de 
Here dacht in vers 19. De opzet van de 
Here was geweest: ik wil Abraham en 
zijn nakomelingen leren dat ze de ver-
vulling van mijn belofte op een goede 
manier afwachten. Ze moeten niet voor-
uit willen grijpen of onoorbare metho-
des gebruiken om wat beloofd is, te in-
casseren. Nee, ze moeten mijn weg res-
pecteren en rechtvaardig en goed hande-
len. Geen vervulling van de beloften 
zonder dat voldaan wordt aan recht en 
aan gerechtigheid!

En wat zien we nu gebeuren in Ge-
nesis 18? Dat Abraham inderdaad recht-
vaardig en goed handelt! Hij gelooft wat 
de Here hem beloofd heeft en hij grijpt 
er niet langs onoorbare weg naar. Nee, 
hij zoekt naar het recht van God. Hij 
vraagt: heeft Sodom de maat van haar 
zonde dan al volgemaakt? Is het al echt 
zover? Kunt U, Here, die stad nu al 
omkeren? Is dat wel rechtvaardig? Wor-
den onschuldigen dan niet met schuldi-
gen over één kam geschoren?

De maat al vol?

Er wordt hier dus geen voorbede 
voor Sodom gedaan. Maar Abraham be-
vraagt de Here op zijn recht. Hij hoort 
dat de Here gaat optreden en denkt 
niet: dat is mooi meegenomen, niet ver-
der over praten of moeilijk over doen, 
grijp wat je grijpen kunt. Nee, Abraham 
wil de weg van de Here bewaren. Hij 
wil rechtvaardig en goed handelen. En 
hij vráágt dus aan de Here: kan het nu 
al wel? Is het wel terecht dat U nu al be-
gint? En dan zie je Abraham tasten naar 
het recht. Als er nou eens vijftig on-
schuldigen in de stad zijn, Here, dan is 
de maat toch nog niet echt vol?, vraagt 
hij. Klopt!, zegt de Here. Als er nog 
vijftig onschuldigen zijn, is de maat van 
hun zonde nog niet vol en zal Ik de stad 
nog niet straffen. En als er nu vijfen-
veertig zijn?, vraagt Abraham. Dan is de 
maat ook nog niet vol, zegt de Here! 
Ook dan zal Ik de stad nog sparen en al 
hun zonde nog ongestraft laten. En bij 
dertig? Ook dan nog niet. En bij twin-
tig? Zelfs dan nog niet, zegt de Here. 
En bij tien?, vraagt Abraham ten slotte. 
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Gods grote belofte van een nieuw vader-
land en de volkomen zegen van Chris-
tus. En ook nu is de Here de God van 
het recht, die zijn beloften niet vervult 
vóór het tijd is: voordat de maat van de 
zonde én het getal van zijn kinderen vol 
zijn! Hij wacht op het moment dat de 
wetteloze zich openbaart (2 Tess. 2) en 
allen die Hij uitgekozen heeft, tot beke-
ring gekomen zijn (2 Petr. 3). Tót die 
tijd wordt van ons geduld gevraagd. En 
dat niet alleen. De tijd van geduld zal 
ook gevuld moeten zijn. Gevuld met het 
bidden om bekering en het belijden van 
Christus voor de mensen. De Here wil 
dat ook wij rechtvaardig en goed hande-
len. En de Here vragen om recht te 
doen en in die weg zijn beloften te ver-
vullen.

Ook als er nog tien zijn, zegt de Here, 
zal Ik stad en streek sparen.

Prachtig dit gesprek! Het zijn vragen 
die de Here Abraham wilde horen stel-
len! Want zo blijkt dat Abraham recht-
vaardig en goed wil handelen. Hij is 
niet als zijn kleinzoon Jakob, die zich 
door slimheid en bedrog Gods belofte 
zoekt eigen te maken. Abraham respec-
teert Gods recht en rechtvaardigheid. 
De Here moet recht zijn in al zijn weg 
en werk. Alleen in die weg wil Abraham 
het beloofde zien gebeuren.

Daarbij past dat Abraham de Here 
niet hoogmoedig ter verantwoording 
roept en aan een kruisverhoor onder-
werpt. Abraham is zich bewust van zijn 
positie. Hij is niets dan stof. Hij weet 
zich klein voor God. Maar in alle eer-
bied vraagt hij de Here wel naar zijn 
recht.

Abraham stopt uiteindelijk bij het 
getal 10. Tien is eigenlijk de kleinste 
groep. Bij een kleiner aantal gaat het om 
enkelingen. In latere tijden zal in het Jo-
dendom tien ook het minimum zijn van 
een groep die synagoge kan houden. 
Abraham gaat dus terug tot het kleinste 
aantal waarbij je nog van een groep kunt 
spreken. En de Here gaat met hem mee 
tot die tien. Pas als er minder dan tien 
onschuldigen zijn, is inderdaad de maat 
van de zonde vol.

God is recht

De Here heeft zijn plan met Sodom 
aan Abraham bekendgemaakt. Dat deed 
Hij, omdat Abraham moest leren zich 
aan het recht van de Here te onderwer-
pen en op het recht van de Here te 
wachten. In zijn gesprek met de Here 
toont Abraham dat hij geen veroorde-
ling van Sodom wil vóór de tijd. Het 
moet echt Gods tijd zijn. Het moet 
recht zijn wat de Here doet.

Tegelijk zien we dat áls de Here zo 
meteen Sodom en de streek eromheen 
gaat straffen, dat volkomen rechtvaardig 
is. Hij straft niet vóór de tijd. Hij laat 
geen onschuldigen met de schuldigen 
omkomen. Hij scheert ze niet over één 
kam. Dat zal Hij ook bewijzen door de 
rechtvaardige Lot en zijn dochters uit 
Sodom te bevrijden.

Genesis 18 is een prachtig hoofd-
stuk. Het laat zien hoe de Here Zich 
door Abraham laat bevragen over zijn 
beleid en over zijn rechtvaardigheid. Als 
Rechter van de aarde ís Hij eerlijk en 
handelt Hij rechtvaardig. Het is zoals 
later bij de glazen zee de losgekochten 

Abraham en Lots wegen scheiden, uit: Clip Art Collection

zullen zingen: groot en wonderbaarlijk 
zijn uw werken, Here onze God. Recht-
vaardig en betrouwbaar is uw bestuur, 
vorst van de volken. Alle volken zullen 
zich voor U neerbuigen om uw recht-
vaardige oordelen (Op. 15)!

Ja, dat is de Here: rechtvaardig en 
betrouwbaar. Wij die leven na Golgota, 
weten dat nog zoveel te meer. De Here 
houdt vast aan zijn recht. Zelfs toen het 
Hem zijn enige Zoon kostte en die ster-
ven moest aan het kruis op Golgota. De 
Here koos niet voor een binnenbocht 
naar de verlossing. Hij ging de weg van 
recht en gerechtigheid. Hij deed er geen 
streep van af. En ook zijn Zoon mocht 
Zich niet onttrekken aan wat Gods 
recht van Hem eiste. Hij moest Gods 
wet vervullen en de complete straf dra-
gen die wij verdienen. De Here is en 
blijft rechtvaardig in al zijn weg en 
werk.

Wij leven vandaag met en vanuit 
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Kroniek   
 

H.J.C.C.J. Wilschut

Een nieuw jaar. Dat levert onherroe-
pelijk allerlei nieuwjaarsboodschap-
pen op. Machthebbers richten zich 
tot hun volk. Spreken goede wensen 
uit. Met daarbij de idealen waar-
voor ze zich willen inzetten. Via de 
media mogen we meekijken en mee-
luisteren. En dan maar hopen dat er 
wat van terechtkomt.

Gods  
nieuwjaarsboodschap

De Kroniek wil niet in het vaarwater 
zitten van de rubriek Schriftlicht. Toch 
hecht ik eraan om aan het begin van 
een nieuw jaar en een nieuwe jaargang 
samen met u bemoediging te zoeken in 
de Schrift. Juist omdat deze rubriek be-
doeld is om in te gaan op de actualiteit. 
Dan is het goed om het grote kader van 
alle gebeuren in kerk en wereld voor de 
bril te hebben. Graag wil ik met u stil-
staan bij Ezechiël 29:17v.

Ook daar krijgen we met een soort 
nieuwjaarsboodschap te maken. Het 
staat er heel precies bij: in het zevenen-
twintigste jaar (te weten na de wegvoe-
ring naar Babel), in de eerste maand, op 
de eerste dag van de maand. De nieuw-
jaarsdag dus. Met een boodschap van de 
Koning van hemel en aarde. Dat komt 
dus wel goed. Dat hoef je bij deze 
Machthebber niet af te wachten. Dat 
mag je bij Hem echt verwachten.

Situatie

Het was de koning en het leger van 
Babel niet meegevallen om Tyrus in 
handen te krijgen. Tyrus was een mach-
tige handelsstad. Haast onneembaar 
door de ligging op een rotseiland. De 
belegering had dan ook dertien jaar ge-
duurd.

Uiteindelijk had Tyrus het trotse 
hoofd moeten buigen. Maar financieel 
waren koning Nebukadnessar en zijn le-
ger er vrijwel geen cent beter van gewor-
den. Had Tyrus bij de overgave soms 

gunstige voorwaarden bedongen? Had 
men tijdig de grootste rijkdommen in 
veiligheid gebracht? Of had de langdu-
rige belegering zoveel gekost dat de rijk-
dom van Tyrus geen echte compensatie 
bood? Hoe dan ook, koning Nebukad-
nessar en zijn leger hadden er nauwelijks 
iets aan overgehouden.

Loon

Lege handen. En dat na zoveel in-
spanning en strijd. Dan voel je je ge-
pakt. Opvallend. De Here vindt het 
ook. Niet omdat Hij het zo sneu vindt 
voor de koning van Babel en zijn leger. 
Het is voor de Here een kwestie van 

récht. Om precies te zijn: van arbeids-
recht. De arbeider is zijn loon waard. 
Daarom hebben ook Nebukadnessar en 
zijn leger recht op buit. Is men aan Ty-
rus tekortgekomen? Geen nood! De 
Here geeft het land Egypte met al z’n 
rijkdommen als compensatie. In de 
woorden van Ezechiël 29:19-20: het gaat 
om loon, om vergoeding. Om achter-
stallig loon dat alsnog uitbetaald wordt.

Een onthullend woord. De Here te-
kent de verhouding met Nebukadnessar 
en zijn leger als een arbeidsverhouding. 
Waarbij de Here de grote Werkgever is. 
Nebukadnessar is met zijn leger bij God 
in dienst. Dat is Nebukadnessar zich 
niet bewust. De man heeft zo zijn eigen 
plannen en bedoelingen om Tyrus in te 
nemen. Het past helemaal in het plaatje 
van zijn machtspolitiek. Maar zonder 
dat hij het weet, gebruikt de Here hem 
om zijn plannen en bedoelingen uit te 
voeren. Waarom moet Nebukadnessar 

Rust mijn ziel,  
uw God is Koning!

Verwoesting van Tyrus
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en zijn leger naar Tyrus toe? Om het 
Gods rekening te presenteren, de reke-
ning voor de afkeer van God en zijn 
volk. Nebukadnessar is met zijn plannen 
opgenomen in het hoge plan van God, 
ingeschakeld om Hem dienstbaar te 
zijn. Waarom hebben de koning van Ba-
bel en zijn leger recht op loon? Vanwege 
bewezen diensten, hoe ongeweten ook! 
Zij hebben voor Mij gewerkt! Rust mijn 
ziel, uw God is Koning! Heel de wereld: 
zijn gebied! En alle machten en macht-
hebbers: in zijn dienst. Om mee te wer-
ken aan de uitvoering van zijn plan.

Weg bijziendheid!

Dat bemoedigt aan het begin van 
een nieuw jaar. Mensen en machten lij-
ken hier op aarde de dienst uit te ma-
ken. Hebben hun eigen plannen en stra-
tegieën. Alsof God niet meer in het ver-
haal voorkomt. Ezechiël 29 helpt ons 
van de bijziendheid af. De God van de 
kerk, de God en Vader van Jezus Chris-
tus, regeert in deze wereld. In alle we-
gen van mensen en machten, ook in 
hun eigenzinnige en kromme wegen, 
gaat Hij zijn rechte gang, de voorgeno-
men weg naar zijn koninkrijk. Daaraan 
moeten al die mensen en machten 
dienstbaar zijn. Al zijn ze het zich voor 
geen meter bewust, al begrijpen ook wij 
als kinderen van God vaak niet het hoe 
en het waarom, geloof het maar: de 
Here maakt er gebruik van, om zijn doel 
te bereiken. Geen paniek! De Here re-
geert! Ook in het jaar 2007!

Vrijmoedigheid

Straks wordt Egypte geplunderd. 
Dat wordt niet alleen een keerpunt voor 
Israël. Ook voor Ezechiël zelf heeft dat 
een bijzonder gevolg. Aan u zal Ik vrij-
moedigheid (letterlijk: ‘opening van de 
mond’) geven om te midden van hen - 
Ezechiëls volksgenoten - te spreken. Als 
boodschapper van God heeft hij recht 
van spreken! De Here doet wat Hij zegt. 
De feiten stellen de Here in het gelijk.

Recht van spreken. Dat heeft ook de 
christelijke kerk in het jaar 2007. Die 
gemeente heeft het groot gelijk van God 
en zijn Woord bevestigd gezien in de 
feiten van Christus’ kruis en opstan-
ding. En heeft daarom wat te zeggen in 
deze wereld. Een boodschap van heil 
voor ieder die gelooft. Op de Here kun 
je aan!

Dan zul je als kerk moeten beginnen 
om zélf dat Woord serieus te nemen. In 
levend geloof en dagelijkse bekering. 
Dan zal dat Woord ook de dienst moe-
ten uitmaken in het kerkelijk leven en 
samenleven.

Dat betekent dan ook: elkaar probe-
ren scherp te houden. Daaraan wil ons 
blad ook in het nieuwe jaar dienstbaar 
zijn. Waarbij elkaar scherp houden iets 
anders is dan scherpslijperij. Maar een 
kerk die zélf makkelijk wordt met het 
Woord, heeft steeds minder te zeggen 
aan een samenleving om haar heen. 
Nee, je hoeft als kerk je vrijmoedigheid 
niet te ontlenen aan je eigen geloofs-
kracht. Die vrijmoedigheid mag je ont-

lenen aan het Woord van de Here. Juist 
daarom is het zo belangrijk om allereerst 
jezelf aan dat Woord te onderwerpen. 
Groeit de afstand tot het Woord, dan 
boet tegelijk je zeggingskracht als kerk 
in.

Rust mijn ziel, uw God is Koning! 
In zijn spoor ga je ook in het jaar 2007 
goed. Maar dan ook alleen in zijn spoor!
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‘Van de kant van de NGK wordt 
benadrukt dat een ambtsdrager 
niet gauw geschorst zal worden, 
wanneer er geen sprake is van 
aantasting van het ene fundament, 
Jezus Christus, of als de afwijking 
het bouwen op dit ene fundament 
niet verhindert.’ Aldus de weergave 
in de Balans (zie vorig nummer 
van ons blad) van het standpunt in 
Nederlands gereformeerde kring. 
Ik beloofde u erop terug te komen. 
Wat is fundamenteel en niet funda-
menteel? En welke consequenties 
heeft dat voor de tolerantie binnen 
de kerk?

Reliëf

Is alles binnen de gereformeerde be-
lijdenis van hetzelfde gewicht? Dat lijkt 
moeilijk vol te houden. Dat is binnen de 
Schrift al niet het geval. Er is verschil in 
soortelijk gewicht. Je hebt gedeelten die 
behoren tot het hárt van het evangelie. 
Schriftwoorden die je nodig hebt in le-
ven en sterven. Dat ligt wat anders bij 
een verzoek als van Paulus om zijn man-
tel mee te nemen, die in Troas was ach-
tergebleven (2 Tim. 4:12-13). Zo zou er 
meer te noemen zijn.

Voor een nadere uiteenzetting over 
het reliëf binnen de Schrift verwijs ik u 
graag naar een Schooldagtoespraak on-
der de titel ‘Reliëf ’ van prof. B. Kamp-
huis uit 1988, gepubliceerd in De Refor-
matie van 1 oktober 1988 (jaargang 64, 
nr. 1). Kamphuis wijst hier op twee ge-
varen. Je kunt dit reliëf ontkennen en 
zeggen dat alles even belangrijk is in de 
Schrift. Het kan aanleiding geven tot 
heel oneigenlijk gebruik van de Schrift. 
De andere kant is dat je dit reliëf aan-
grijpt om je van een groot deel van de 
Bijbel af te maken. Met als argument: in 
de Bijbel is de boodschap van Gods 
liefde hoofdzaak. De rest is bijzaak. En 
dus van geen of ondergeschikt belang. 
Dan vergeet je dat héél de Schrift door 
God is ingegeven en nuttig is om op te 
voeden en te weerleggen, al sluit dat re-
liëf niet uit. Ga niet selecteren! Er is in 

de Schrift ook geen eerste- en tweede-
hands gezag. De Schrift heeft in al haar 
woorden goddelijk gezag. Zowel in wat 
je kunt aanduiden als het centrum van 
de Schrift en als de omtrek om dat cen-
trum heen, klinkt één en dezelfde stem 
van God.

Nu is de belijdenis niet met de 
Schrift gelijk te stellen. Wel is wat 
Kamphuis over de Schrift zegt - mutatis 
mutandis - ook op de kerkelijke belijde-
nis van toepassing. Al is de kerkelijke 
belijdenis als zodanig al een samenvat-
ting van de bijbelse leer op hoofdpun-
ten, dan nog is niet alles daarin van het-
zelfde gewicht. Maar ook hier geldt dat 
het erkennen van dit reliëf niet mag lei-
den tot het zetten van een breekijzer in 
de belijdenis. Alsof je alleen gebonden 
bent aan wat je direct fundamenteel 
kunt noemen. En je je voor de rest de 
nodige (leer)vrijheden kunt permitteren.

Calvijn

In de tijd van de grote Reformatie 
had Calvijn oog voor reliëf in de bijbels-
kerkelijke leer. De zuivere bediening van 
het Woord is kenmerk van de kerk. 
Maar Calvijn waarschuwt tegelijk voor 
(dopers) rigorisme. ‘Want de hoofdstuk-
ken der ware leer zijn niet van één ge-
stalte. Sommige zijn zo noodzakelijk om 
te weten, dat ze bij allen ontwijfelbaar 
vast moeten staan, als leerstukken, die 
de godsdienst eigen zijn. Als daar zijn, 
dat er één God is, dat Christus God is 
en de Zoon Gods, dat onze zaligheid 
gelegen is in Gods barmhartigheid en 
dergelijke. Er zijn andere, waarover tus-
sen de kerken geschil is, maar die toch 
de eenheid des geloofs niet verscheuren’ 
(Institutie IV, 1, 12; zie ook IV, 2, 1). Al 
geeft Calvijn geen afgegrensde lijst, dui-
delijk is dat voor hem de leer over God 
en Christus, evenals de genadeleer be-
hoort tot het fundament van het christe-
lijk geloof.

Over bepaalde dingen kun je en mag 
je volgens Calvijn van mening verschil-
len. Hij noemt een prikkelend voor-
beeld: sommigen zeggen dat de zielen 

Fundamenteel en 
niet fundamenteel

Stevig fundament

Kroniek   
 

H.J.C.C.J. Wilschut
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van de gelovigen naar de hemel opvaren, 
anderen durven niets te zeggen over de 
plaats, al is men ervan overtuigd dat de 
zielen voor de Here leven (opnieuw Inst. 
IV, 1, 12).

Dit voorbeeld is hierom zo prikke-
lend, omdat het de positie van ds. B. 
Telder en ds. C. Vonk in de kaart lijkt 
te spelen. Zie je wel? Ook Calvijn vond 
het een punt van ondergeschikt belang 
wat er met een kind van God na z’n 
sterven gebeurt! Calvijn zou vreemd van 
deze conclusie opkijken. Want wat ds. 
B. Telder en ds. C. Vonk beweerden - 
dat een kind van God na zijn sterven 
niet naar de ziel voortleeft - is voor Cal-
vijn een treurige ketterij. Leest u maar 
eens wat hij schreef aan het adres van de 
dopersen met hun leer over de zielen-
slaap. Calvijn heeft er geen goed woord 
voor over. Beestachtig. Schaamteloze 
vrijpostigheid. Ontken je dat Gods kin-
deren na hun sterven voortleven bij de 
Here? Dan heb je nooit ervaren hoe wij 

verbonden zijn met onze Here Jezus 
Christus!

Voor Calvijn is alleen bespreekbaar 
de plaats waar Gods gestorven kinderen 
zich bevinden. Dát vindt hij nu iets van 
ondergeschikt belang, waarover je van 
mening kunt verschillen, zonder dat dit 
verschil kerkscheidend is. Maar het is 
per se niet Calvijns bedoeling om zelfs 
maar de allergeringste (!) dwalingen in 
bescherming te nemen, ‘alsof ik meende, 
dat die vriendelijk en oogluikend mogen 
begunstigd worden; maar ik bedoel dat 
we niet lichtvaardig, om het een of an-
dere kleine verschil, de kerk moeten ver-
laten, wanneer slechts in haar die ge-
zonde leer ongeschonden gehouden 
wordt, waarop de Godzaligheid onaan-
getast berust, en wanneer het door de 
Here ingesteld gebruik der sacramenten 
bewaard wordt’ (weer Inst. IV, 1, 12).

Kortom, aan Calvijns onderscheid 
tussen noodzakelijke en niet noodzake-

lijke leerstukken is geen argument te 
ontlenen om de kerkelijke belijdenis te 
relativeren. Integendeel. De gemeenschap 
van de kerk wordt door twee banden 
saamgehouden, namelijk door de een-
stemmigheid in de gezonde leer en door 
de broederlijke liefde (Inst. IV, 2, 5).

Misverstanden

Calvijn had met zijn onderscheiding 
tussen fundamentele en niet-fundamen-
tele geloofsstukken een prijzenswaardige 
bedoeling. Laat alsjeblieft de eenheid 
van de kerk niet opgebroken worden om 
zaken van ondergeschikt belang. Een 
volmaakt zuivere kerk is in deze bede-
ling geen haalbare zaak. Daarvoor is 
Gods waarheid te groot. En ons ver-
stand te beperkt.

Tegelijk is dit spreken van Calvijn 
kwetsbaar gebleken voor misverstand. 
Om maar één voorbeeld te geven: be-
hoort de kinderdoop tot de fundamen-
tele geloofsartikelen of niet? Ga je puur 
af op de tekst van Institutie IV, 1, 12, 
dan moet de conclusie wel zijn: niet 
fundamenteel op de manier waarop de 
leer over de Drie-eenheid of over Chris-
tus dat is. Wijk je af van wat de kerk 
daarover naar de Schrift beleden heeft, 
dan kun je niet behouden worden (Ge-
loofsbelijdenis van Athanasius). Zo kun 
je dat niet zeggen ten aanzien van de 
kinderdoop. Die kinderdoop verwerpen 
is een ernstige dwaling. Maar dat leidt 
niet per definitie tot de eeuwige onder-
gang. Wie oprecht in Christus gelooft, 
mag hier van vergeving weten.

Toch wringt hier iets. Want je kunt 
bij de kinderdoop moeilijk zeggen: iets 
van ondergeschikte betekenis, vergelijk-
baar met het verschil van mening over 
de plaats waar Gods kinderen na hun 
sterven de Here loven. Niet dus. Dat 
merk je bij Calvijn zelf. De omgang met 
de sacramenten is voor hem medebeslis-
send voor het (ware) kerk zijn. Als het 
erop aankomt: kerkscheidend. Dus toch 
wel van fundamenteel belang. Geen 
wonder ook. De gelaagdheid in de leer 
van de Schrift en van de kerk leidt niet 
tot twee reeksen leerstukken, die los van 
elkaar staan. Om bij het gekozen voor-
beeld te blijven: voor de sacramentsleer 
is de genadeleer beslissend. Wijk je bij 
de sacramenten af van wat de Schrift 
leert, dan doe je op een bepaalde manier 
ook aan de genadeleer tekort. Bij alle re-
liëf is hier tevens innerlijke samenhang.

De gemeenschap van de kerk wordt door twee banden saamgehouden, namelijk door de 
eenstemmigheid in de gezonde leer en door de broederlijke liefde (Inst. IV, 2, 5).
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De grens van 
de tolerantie

Vandaar dat de Gereformeerde Ker-
ken in Nederland in het onderteke-
ningsformulier hun ambtsdragers laten 
verklaren, dat zij er hartelijk van over-
tuigd zijn dat de leer van de drie formu-
lieren van eenheid in alle delen met 
Gods Woord overeenstemt. En dat zij 
deze leer zullen verdedigen zonder iets te 
leren wat daarmee in strijd is. Je hoort 
de echo van Dordrecht 1618/19, die hier 
sprak over alle de artikelen en stukken 
der leer als in alles overeenkomend met 
Gods Woord. Het gaat dus om een in-
stemming over heel de linie. Zonder dat 
er geselecteerd wordt.

Daarom, wat in gemeenteleden soms 
kan worden gedragen - afwijking van de 
gereformeerde belijdenis, als het maar 
niet om een fundamenteel (!) leerstuk 
gaat -, is in ambtsdragers in het geheel 
niet te dragen. De grens van de toleran-
tie werd in 1914 kerkelijk gemarkeerd.

 ‘Inzake de vraag, of iemand, die in alles met 
de gereformeerde belijdenis akkoord gaat, 
maar de kinderdoop verwerpt, doch voor 
dit afwijkend gevoelen belooft geen propa-
ganda te maken en de getuigenis heeft van 
een vrome wandel, geacht mag worden te 
voldoen aan de vereisten, gesteld in art. 60 
K.O. voor de toelating tot het heilig avond-
maal, antwoordt de synode: 
1. dat zij over het bedoelde geval geen 
beslissing kan geven, omdat haar daartoe 
de nodige gegevens ontbreken en een 
generale uitspraak, dat afwijking van een 
bepaald leerstuk van de kerk geen beletsel 
zal behoeven te wezen om iemand tot de 
gemeenschap van de kerk toe te laten, niet 
wenselijk kan wezen; 
2. dat zij echter wel wil uitspreken, dat 
onze gereformeerde kerken steeds hebben 
geoordeeld, dat naar het voorbeeld van de 
apostolische kerk tolerantie kan worden ge-
oefend jegens broeders die te goeder trouw 
in enig stuk van de leer dwalen, mits dit 
niet enig fundamenteel stuk van de waar-
heid raakt, de dwalenden bereid zijn zich 
beter te laten onderrichten, en beloven voor 
dit gevoelen geen propaganda te maken, 
waarbij het natuurlijk vanzelf spreekt, dat 
zulke broeders, zolang ze in dat gevoelen 
volharden, in geen geval voor enig ambt in 
de kerk verkiesbaar zijn; 
3. dat zij aan de betrokken kerkenraad, 
desnoods met advies van de classis, de 
beslissing moet overlaten, of in het hier 
bedoelde geval zulk een tolerantie wenselijk 

en geoorloofd is.’ 
(’s-Gravenhage 1914, art. 138).

 Deze bepaling is uiteraard niet van toepas-
sing op degenen die zich metterdaad laten 
overdopen in een evangelische of baptisten-
gemeente. Daarmee heb je daadwerkelijk de 
gereformeerde kerk verlaten. Met prof. dr. 
J. Douma is te zeggen dat je geen dubbel 
kerkelijk paspoort kunt hebben (ND van 
9 december 2006). Deze feitelijke overstap 
brengt m.i. ds. M. de Vries te weinig in 
rekening in zijn bijdrage ‘Moeite met kin-
derdoop vraagt onderwijs’ (ND van 12 de-
cember 2006). Ongetwijfeld zijn er situaties 
waarin mensen zich laten overdopen zonder 
daarvan de consequenties te overzien. Maar 
er is wel een stap gezet. Dat dit pastoraal 
onderwijs vraagt, is duidelijk. Maar dan wel 
gericht om terug te brengen van deze stap! 
Overigens vraagt deze materie om bredere 
bespreking dan in dit verband mogelijk is. 
Hier wil ik alleen signaleren, dat er verschil 
is tussen het tolereren van bepaalde dwa-
lingen te goeder trouw en het metterdaad 
daaraan gevolgen verbinden.

Bouwen op 
het fundament

In de NGK zal een ambtsdrager niet 
gauw geschorst worden wanneer bij af-
wijking van de belijdenis geen sprake is 
van aantasting van het ene fundament, 
Jezus Christus, of als de afwijking het 
bouwen op dit fundament niet verhin-
dert. Maar wat bedoel je eigenlijk als je 
het hebt over ‘bouwen op het funda-
ment Jezus Christus’? De Gereformeerde 
Kerken in Nederland hebben zich er on-
dubbelzinnig over uitgesproken (Acta 
GS Amersfoort-West 1967, p. 132v, zie 
m.n. p. 136-137). Bouwen op het enige 
fundament Jezus Christus staat niet los 
van het bouwen op het getuigenis van 
de Schrift, met daarin de leer van apos-
telen en profeten. Daarbij is ook het 
kerkelijk belijden van fundamentele be-
tekenis. Volgens de Schrift staat de ge-
meente op het fundament dat de inhoud 
is van wat zij met de mond belijdt en 
met het hart gelooft (Rom. 10:9-11).

In dat verband kozen de kerken ook 
positie tegen selecteren uit de belijdenis. 
Ga je naar eigen inzicht uitmaken wat 
daarin ‘goede leer’ is, dan houden de be-
lijdenisgeschriften op formulieren van 
eenheid te zijn. Ze worden dan ver-
scheurd door de geest van subjectivisme 
en individualisme. Aan die kerkelijke 

Een volgend misverstand is de ge-
dachte: wat niet fundamenteel is op de 
manier van de leer over de Drie-eenheid 
enz., is ook niet belangrijk. Je krijgt een 
gereduceerde geloofsleer. Als je de Here 
Jezus maar liefhebt. Dan mag je er voor 
de rest wel je eigen dogmatiekje op na-
houden. En de waarheid van de Bijbel 
betaalt de rekening. Waarin inderdaad 
verschil in soortelijk gewicht is. Maar 
het wel steeds om de waarheid van God 
gaat.

Rapport DKE �995
Over deze kwestie hebben Deputa-

ten Kerkelijke Eenheid in hun rapport 
uit 1995 aan de GS Berkel en Rodenrijs 
1996 behartigenswaardige dingen ge-
zegd:

Men wil in de belijdenisgeschriften wel 
eens onderscheiden tussen fundamentele en 
niet-fundamentele stukken of tussen cen-
trum en periferie. Deze onderscheidingen 
zijn alleen bruikbaar als termen om aan 
te duiden, dat er in de Schrift en zo ook 
in de belijdenis een bepaald ‘reliëf ’ en ‘ni-
veauverschil’ is. Niet elk detail van wat 
ons in de Schriften is bekendgemaakt, 
heeft eenzelfde gewicht. Het is wel alles 
ten volle openbaring van God met het oog 
op onze verlossing. Maar het ene ligt dich-
ter bij het hart en centrum van de bijbelse 
leer en van het christelijk geloof dan het 
andere.

In de genoemde zin is de onderschei-
ding aanvaardbaar. We moeten evenwel 
bedenken, dat ze voor de belijdenissen 
toch minder bruikbaar is. In de belijdenis-
sen hebben we immers al te maken met 
een ‘ hoofdsom’, waarin de hoofdzaken van 
de bijbelse leer zijn samengevat.

Bovendien mogen deze onderscheidin-
gen door niemand worden gebruikt om 
bepaalde stukken of elementen van de 
christelijke geloofsleer te relativeren en se-
cundair te verklaren. En evenmin om af-
wijking daarvan te bagatelliseren. ‘Cen-
trum’ en ‘periferie’ vormen samen het ene 
geheel van de bijbelse leer, en in dat geheel 
mogen wij de door God geopenbaarde din-
gen niet van elkaar losmaken. De eerbied 
voor de Schrift en haar ene Auteur ver-
biedt ons een in onze ogen ‘ klein punt’ 
naar een tweede rang te verwijzen en een 
dwaling op zo’n punt minder ernstig te 
nemen. Wij willen ook in het ‘ kleine’ 
trouw zijn.
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uitspraak zijn we als Gereformeerde 
Kerken (gelukkig!) nog steeds gebonden. 
En is ook dit nog steeds een kérkelijk 
struikelblok tussen GKv en NGK. Speel 
het bouwen op Jezus Christus niet uit 
tegen Schrift en belijdenis. Naar bijbelse 
maatstaf liggen ze in één perspectief!

Niet gauw schorsen

Niet gauw schorsen. Nee, dat doen 
de Gereformeerde Kerken in Nederland 
ook niet. Wie een bedenking krijgt te-
gen een onderdeel van de confessie, mag 
die in de kerkelijke weg aan de kerke-
lijke vergaderingen voorleggen. Al wordt 
wel de uitdrukkelijke belofte gevraagd 
om het afwijkend gevoelen niet uit te 
dragen. Claim geen particuliere leervrij-
heid. Daar is Gods waarheid te heilig 

voor. En de gemeente van Christus te 
kostbaar.

Daarom ook beloof je als ambtsdra-
ger je gewillig aan het oordeel van de 
kerkelijke vergaderingen te onderwer-
pen. Nee, gauw schorsen is er als regel 
niet bij. Maar schend je deze belofte, 
dan word je als gevolg daarvan terstond 
geschorst, zoals het ondertekeningsfor-
mulier zegt. Wat eveneens het geval is 
wanneer je - desgevraagd door een ker-
kelijke vergadering - je niet nader wilt 
verantwoorden over enig deel van de 
leer, als daarvoor gegronde reden is. 
Voor inhoudelijke afwijking van de con-
fessie - op welk punt ook - is in de Ge-
reformeerde Kerken geen plaats. Hier is 
de eenheid en de zuiverheid in de leer in 
geding. En daarmee de eenheid van de 
kerk.

Dat sluit tolerantie niet uit. Binnen 
de Gereformeerde Kerken in Nederland 
is te wijzen op ds. J. van Andel (1839-
1910; wie leest zijn stichtelijke Bijbel-
commentaren nog?). Van hem is bekend 
dat hij neigde naar het chiliasme (de leer 
over een ‘duizendjarig rijk’). Van zijn 
kant ging hij daarmee terughoudend 
om. Hij ging zijn ideeën niet propage-
ren, laat staan drijven. Daarom werd het 
ook in hem gedragen. De grens is be-
reikt waar van de confessie wordt afge-
weken, ook als het over bijzinnen gaat. 
Omdat bijzinnen nooit losstaan van de 
hoofdzin.

Afgesloten op 18 december 2007.

Een vurig pleidooi 
voor meer baptisme

De naam van Bert Bolhuis is al een 
paar jaar ‘een begrip’ bij velen bin-
nen onze Gereformeerde Kerken. 
Bert Bolhuis (verder: BB) heeft een 
paar jaar geleden ontdekkingen 
gedaan op geloofsgebied. Er ging 
een wereld voor hem open. Zijn 
verhaal hierover vertelt hij in een 
boekje dat de titel meekreeg: Vrij-
gemaakt door de Zoon. Dit boekje 
gaat het hele land door. Het zal 
intussen door honderden, zo niet 
een paar duizend mensen gelezen 
zijn. Sommigen wijzen het scherp 
af. Bij anderen ontstaat er een 
soort schokeffect. Hoe dan ook: 
het boekje brengt heel wat beroe-
ring. Hoe komt dat? Heeft hij echt 
‘een punt’? In 2005 ben ik erover 
in gesprek gegaan met een groepje 
belangstellenden uit gemeenten bij 
mij in de buurt. Ook Bert Bolhuis 
heeft twee keer aan onze gesprek-
ken deelgenomen. Ik heb één en 
ander beschreven in een boekje.* Ik 
geef graag iets van mijn bevindin-
gen door.

Waardering, 
begrip en moeite

Laat ik beginnen met waardering uit 
te spreken aan het adres van BB. Het 
boekje dat hij geschreven heeft, wordt 
gratis aangeboden. Dat is best opmerke-
lijk. Blijkt daar niet uit dat BB een ‘mis-
sie’ heeft? Ja, ongetwijfeld. Hij heeft een 
missie, waar hij veel tijd in stopt en ook 
veel geld. Ik heb daar respect voor - ook 
al ontbreekt de relatie met een zeker za-
kelijk belang niet helemaal, zoals blijkt 
op pagina 2 van zijn boekje. Maar dat 
zij hem gegund.

Als ik het boekje van BB lees vanuit 
mijn liefde voor de Gereformeerde Ker-
ken en voor de gereformeerde leer, krijg 
ik tijdens het lezen gemengde gevoelens. 
BB houdt z’n lezers diverse keren een 

spiegel voor. Daar kun je aan voorbij-
gaan. Maar daar doe je hem geen recht 
mee, en daar dien je uiteindelijk ook je-
zelf niet mee. Denk er eerlijk over na, of 
hij op bepaalde punten geen recht van 
spreken heeft. En trek er je conclusie 
uit. Ik zal er straks wel wat voorbeelden 
van geven.

Toch zijn het vooral andere punten 
die bij het lezen bij mij blijven haken. 
Uitspraken die bij mij soms verbazing 
oproepen, en vaak tegenspraak. De ar-
gumentatie vind ik vaak ondeugdelijk. 
Dit boekje geeft mij veel moeite. Dat 
geldt zowel voor de onderscheiden the-
ma’s die erin aan de orde komen, als 
voor de grote lijn die BB aan de hand 
van die thema’s wil schetsen. Ik zal pro-
beren het verhaal van BB op hoofdpun-
ten te volgen, en daarbij aan de hand 
van voorbeelden (meer is in kort bestek 
niet mogelijk) uit te leggen wat ik met 
het bovenstaande bedoel. De volgende 
thema’s komen dan aan de orde:
• de wet;
• de wedergeboorte;

Thema 

G.F. de Kimpe
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• Israël;
• de wederkomst (of de eindtijd);
• de doop.

De wet

Ik begin met een kenmerkende uit-
spraak van BB over de wet (p. 19): ‘De 
Bijbel zelf laat er geen misverstand over 
bestaan dat de wet voor een bepaalde 
tijd aan een bepaald volk gegeven is.’ BB 
wil maar zeggen: de wet was er voor de 
vleselijke nakomelingen van Abraham 
(bepaald volk) en alleen zolang Jezus er 
nog niet was (bepaalde tijd).

Zo kan BB spreken over ‘de tijdelijk-
heid’ van de wet. Het verschil tussen het 
tijdperk met wet en het tijdperk zonder 
wet vindt BB belangrijk: in het voorbije 
tijdperk van de wet eiste de wet bepaalde 
daden. Ze was leefregel voor mensen in 
het vlees (p. 25). Het daaropvolgende 
tijdperk is het tijdperk van de genade. 
Levend in deze genadetijd beweegt de 
genade ons tot dienen (p. 25). Dát is het 
verschil: door de wet geëiste daden te-
genover door genade bewogen worden 
tot dienen. Stap dus uit het bereik van 
de wet, want de wet is bediening van de 
dood (p. 26), de wet veroordeelt je  
(p. 27), telkens als je naar z’n geboden 
luistert - stop daarmee en geef je volle-
dig over aan de Here Jezus, die de wet 
van de Geest in je hart wil schrijven, en 
lééf. Leef niet als tóch nog overtreder 
van de wet, maar als een mens die over-
tuigd is van z’n volkomen verlossing en 
verzoening (p. 28).

Bij veel teksten die BB voor zijn be-
toog aanhaalt, is heel wat op te merken. 
Dat voert nu te ver. Ik beperk mij tot 
een enkele opmerking.

BB zegt wel dat wij ‘natuurlijk’ nog 
steeds zonden kunnen doen (p. 32), 
maar hij zegt óók dat God ons in Chris-
tus niet meer aanziet als zondaars. Wat 
bedoelt hij met deze op zichzelf juiste 
woorden? Dat wij de Here Jezus niet 
moeten zien als degene die onze zonden 
wil vergeven, maar als degene die ons uit 
onze zonden verlost heeft - voltooid ver-
leden tijd! (BB zelf, op p. 33, al bedoelt 
hij voltooid tegenwoordige tijd). Dus je 
moet niet bij je zondaar-zijn bepaald 
worden, zoals de wet dat steeds doet - je 
moet je bij je verlóst-zijn laten bepalen, 
door te beseffen dat intussen Jezus 
Christus gekomen is, in wie je geloven 
mag, en die je wil veranderen ván vlese-
lijke, ongeestelijke mens - of christen! - 
tót veranderde, geestelijke christen.

Er is bij BB dus een sterk tegenover 
elkaar plaatsen van wet en genade, wet 
en Geest, zondaar-zijn en verlost-zijn. 
Toch geloof ik dat hier verkeerde tegen-
stellingen gemaakt worden. Zeker, de 
wet hoort bij het vlees, ze heeft een 
boodschap voor vleselijke mensen, na-
melijk dat zij overtreders zijn; maar die-
zelfde wet heeft ook een boodschap voor 
geestelijke mensen, namelijk dat de 
route voor je geestelijk leven in die wet 
voor je beschreven is, maar evengoed dat 
er voor jou als geestelijke mens nog al-
tijd veel is om voor op te passen, veel 
waarin je struikelen kunt of misschien 
wel gestruikeld bent. Denk aan de berg-
rede en vele andere plaatsen in het 
Nieuwe Testament, waar de wet, of in 
ruimere zin: allerlei geboden, ons wor-
den onderwezen en meegegeven (Mat. 5, 
Rom. 12, 13 enz., 1 Kor. 7, 10 etc.,  
2 Kor. 13 enz.). Geestelijke mensen kun-
nen daar voluit mee uit de voeten, inder-
daad - terecht benadrukt BB dat! - : niet 
uit eigen kracht, maar biddend om en 
vertrouwend op de kracht van Gods 
Geest.

Kortom, de tegenstellingen die BB 
op dit punt maakt, kan ik niet als bij-
bels zien.

Wedergeboorte

BB maakt over wedergeboorte be-
hartigenswaardige opmerkingen. Bij-
voorbeeld dat het absoluut noodzakelijk 
is dat wij opnieuw geboren worden. An-
ders blijven wij mensen die zelf maar 
wat aan hun leven zitten te prutsen van-
uit een wet die zegt hoe dit moet en hoe 
dat moet - om zich vervolgens volledig 
aan die wet te vertillen. Zo sluit het 
tweede thema dus aan bij het eerste, in 
het boekje van BB.

Nu is het zo dat ook ons doopfor-
mulier de noodzaak van het opnieuw 

geboren worden kent en zelfs voorop-
stelt. Dus dat is niet nieuw voor ons. 
Toch betwijfel ik of wij in onze Gerefor-
meerde Kerken hierop wel altijd vol-
doende gericht zijn. Bidden wij elke 
zondag voor die nieuwe geboorte van 
onze kinderen en ook van anderen? Hoe 
zit dat bij ons? Zijn wij niet gerust als 
wij zien dat onze kinderen met ons mee-
gaan naar de kerk? Zijn we niet gerust 
als ze vervolgens best naar de kerk wil-
len blijven gaan, en daarom ook wel be-
lijdenis willen doen? Wat denken wij 
dan? Dat die kinderen wedergeboren 
zijn, enkel omdat ze zo volgzaam zijn 
om het gaan-naar-de-kerk een vast 
plekje in hun leven te geven?? BB valt 
dat toch wel wat aan, en ik vind dat hij 
daar gelijk in heeft. Het is absoluut 
noodzakelijk dat wij een nieuwe schep-
ping zijn, en dat gaat over méér dan dat 
wij netjes in een bepaald kerkelijk gareel 
gaan. Ik hoop dat u dit herkent, en ook 
erkent!

Intussen spitst BB als hij het over 
wedergeboorte heeft, zijn verhaal vooral 
toe op de kinderen. Ook zij moeten op-
nieuw geboren worden. Maar daar komt 
bij: voordat een kind gelooft, heeft het 
geen zin zo’n kind te dopen, en te zeg-
gen dat het toch al bij Gods verbond 
hoort, want dat is niet zo: bij Gods ver-
bond kun je alleen horen in de weg van 
geloof, en niet in de weg van geboorte 
(uit gelovige ouders). Zo komt BB tot 
zijn geliefde uitspraak: Jood kun je zijn 
(kun je van geboorte zijn), christen moet 
je worden (kun je alleen worden door 
eerst de wedergeboorte mee te maken en 
tot geloof te komen, en dan kun je 12 
zijn, of 14, of 16, maar geen baby van 
14 dagen). En dat baseert hij o.a. op 
Galaten 3:24, waar staat dat wij uit ge-
loof gerechtvaardigd worden. Dus moet 
je geloven. Dus ben je dan geen baby. Is 
dat logisch of niet? Nee, dat is niet lo-
gisch. Want het is waar, dat een mens 
uit geloof gerechtvaardigd wordt: dat 
was bij Abraham al zo. Zie Romeinen 4.

En Abrahams kind dan? Moet die 
eerst tot geloof komen, net als zijn va-
der? Nee, Isaak wordt al op de achtste 
dag op één lijn gezet met z’n vader. 
Zónder geloof. Tóch besneden. Toch 
een speciale plek gekregen, namelijk in 
Gods volk.

Zo doet God dat, terwijl Hij tegelijk 
zegt: de rechtvaardige zal door gelóóf le-
ven. Kinderen van die rechtvaardige die 
gelooft, mogen meteen meekomen. En 
mede-erfgenamen zijn. Dat zijn ze bij 
BB niet. Niet onderscheiden. Niet be-

Bert Bolhuis
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voorrecht. Als ik het goed zie, delen 
kinderen bij BB in een soort algemene 
kindergenade, die God zou hebben. Zo-
iets als: alle kindertjes zijn bij God auto-
matisch in genade aangenomen. Een bij-
zonder soort verbondsautomatisme. Dat 
zou ik best graag willen geloven. Maar 
ik mis er de bijbelse fundering voor. 
Want onze kinderen zijn in Christus be-
houden, ze zijn ‘vrijgemaakt door de 
Zoon’ - en niet door hun kind-zijn.

Israël

Waar komt het onderwerp ‘Israël’ nu 
vandaan? Zomaar uit de lucht? Nee, BB 
heeft goed door, dat alles met alles sa-
menhangt. Hij heeft Oud Verbond en 
Nieuw Verbond onverbonden naast el-
kaar neergezet, toen hij poneerde: ‘Jood 
kun je zijn, maar christen moet je wor-
den’, ofwel God deed het anders bij de 
Joden dan dat Hij het doet met gelovi-
gen uit de heidenen.

Dan komt als vanzelf de vraag op: 
maar is God dan gestopt met de Joden? 
Nee, uiteraard niet, dat zal niemand uit 
de Bijbel op kunnen maken. Maar om-
dat het Nieuwe Verbond bij BB losstaat 
van het Oude Verbond, moet het wel zo 
zijn dat dat Oude Verbond nog net zo 
doorloopt als in vroeger tijd, met daarbij 
twee verschillen: 1. de Joden moeten 
niet blijven leven onder de wet, maar 
moeten tot het geloof komen in Jezus; 
en 2. naast dat de Here zo zijn weg gaat 
met de Joden, gaat Hij óók zijn weg met 
heidenen, die óók moeten geloven in Je-
zus, maar dan een eigen gemeenschap 
gaan vormen: de christelijke Gemeente.

Vanuit deze tweedeling kun je dus 

apart gaan kijken naar het volk Israël, 
om te zien hoe God daarmee nog steeds 
een eigen weg gaat, en nog steeds bezig 
is, oude beloften aan dat volk te vervul-
len. Want dat is voor BB heel duidelijk: 
de profetieën aangaande Israël zijn nog 
lang niet alle vervuld (p. 55). Uiteraard 
komt hierbij Romeinen 11 ter sprake. 
Daar zou veel over te zeggen zijn, maar 
ik verwijs daarvoor nu maar naar mijn 
boekje.

Laat ik toch iets noemen uit BB’s 
boek: pagina 65, met twee citaten uit 
het boek Zacharia. Eerst 12:10: ‘Ik zal 
over het huis van David en over de in-
woners van Jeruzalem uitgieten de Geest 
der genade en der gebeden; zij zullen 
hem aanschouwen, die zij doorstoken 
hebben en over hem een rouwklacht 
aanheffen …’

Kijk, zegt BB dan: Israël zal zich be-
keren! Zoals bij BB veel vaker gebeurt, 
wordt de profetie over alle tussenlig-
gende eeuwen heen getild naar vandaag 
en de naaste toekomst toe. Zomaar. Ter-
wijl daar geen enkele grond voor is. Za-
charia 12 laat zich uitstekend verklaren 
vanuit de tijd dat de Here Jezus in Israël 
was, toegejuicht werd (Zach. 9:9-10), 
verworpen en geminacht werd (Zach. 
11:7-14), doorstoken werd (Zach. 12:10), 
gedood werd (Zach. 13:7). Bij al deze 
gebeurtenissen rond Israëls Messias sluit 
aan dat God twee derde deel van zijn 
volk prijsgeeft, en één derde deel laat 
overblijven (Zach. 13:8). Dát deel ont-
vangt die Geest van genade en van ge-
beden, en komt tot berouw en inkeer: 
degene die ze doorstoken hebben, is de-
gene in wie ze moesten geloven (Zach. 
12:10). Dat één derde deel zien we door 

God bewaard worden op en na de pink-
sterdag in Jeruzalem. Er is geen enkele 
reden om te zeggen dat de vervulling 
van genoemde bijbeltekst nog in de toe-
komst ligt.

Voor Zacharia 12:6 gelden soortge-
lijke opmerkingen. ‘Jeruzalem zal blijven 
staan op zijn plaats, te Jeruzalem.’ BB: 
‘Zo staat het er letterlijk.’ En dat moe-
ten we dus niet vergeestelijken, zegt hij. 
Ja, je kunt ook deze belofte wel weer 
over alle eeuwen heen tillen naar onze 
tijd toe, maar het lijkt me op grond van 
het bovenstaande, en op grond van 
Matteüs 24, en op grond van Matteüs 
16:18 toch wel duidelijk dat de onaan-
tastbaarheidsbelofte van Zacharia 12:6 
sinds de tijd van de Here Jezus (en dus 
ook in het jaar 70 na Christus, als Jeru-
zalem verwoest wordt) niet meer de stad 
Jeruzalem geldt. De aardse stad Jeruza-
lem is toen door God prijsgeven. Hij 
heeft er in het jaar 70 geen vinger naar 
uitgestoken. Waar Hij wél zijn hand 
naar uitstak? Dat was de gemeente, de 
nieuwe beloftedrager. De gemeente met 
haar Joodse basis!! Jezus en zijn twaalf 
apostelen. En met duizenden Joodse ge-
lovigen. Zacharia 12:6 staat nog hele-
maal overeind. Maar je moet wel de rest 
van de Bijbel erbij nemen, om een losse 
bijbeltekst niet te laten buikspreken! En 
om te weten wat je wérkelijk van de 
Here verwachten mag, in ons leven in 
deze wereld.

Wederkomst

BB heeft een aantal keuzes gemaakt, 
die door zijn hele boekje heen lopen. 
Namelijk: Gods eigenlijke volk is Israël; 
Jood, dat ben je of dat ben je niet, en 
daar volgt God een eigen lijn mee - en 
christen, dat moet je wórden, ofwel, met 
christenen handelt God via een ándere 
lijn. Zij vormen samen de Gemeente, 
een late verschijning in het werk van 
God dat de eeuwen omspant, immers 
pas sinds het jaar 30/40 na Chr. - en 
ook maar een tijdelijke verschijning in 
deze wereld, want lang voordat de tijd 
van deze wereld erop zit, wordt deze ge-
meente van de aarde opgenomen in de 
hemel (in Op. 7:9 ziet BB deze ge-
meente als in de hemel opgenomen, ter-
wijl hij ervan uitgaat dat de geschiedenis 
van de aarde dan nog duizend jaar door-
gaat, zonder christelijke gemeente dus). 
Daarmee is ruimte gemaakt voor een 
massale bekering van de Joden, en 
vooral: voor een koningschap van Jezus 
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over de Joden, een koningschap vanuit 
Jeruzalem. Aparte lijnen voor volk van 
God én voor gemeente van Christus 
zorgen ervoor dat beloften en profetieën 
niet gezien hoeven te worden als te wor-
den vervuld in de christelijke kerk als 
volk van God uit Joden en heidenen. 
Voor vervulling mag dan naar Israël ge-
keken worden (zoals BB laat zien op  
p. 111).

De eindtijdleer van BB is een onder-
steuning voor zijn geliefde uitspraak: 
Jood kun je zijn, christen moet je wor-
den. Evenwel, nergens leert de Bijbel een 
‘opname van de gemeente’, zoals de Bij-
bel ook nergens leert dat God twee 
aparte en gescheiden wegen gaat met 
iets dat Hij ‘zijn volk’ noemt, én met 
iets dat Hij ‘zijn gemeente’ noemt. In 
het vorige onderdeel heb ik daar al iets 
van laten zien. De twee zijn juist na-
drukkelijk tot één samengevoegd (Ef. 2).

Doop

BB staat in een traditie van bestrij-
ders van de kinderdoop - een traditie die 
bijna (!) net zo oud is als de kinderdoop 
zelf. Hoe komt hij daartoe? Wat zijn zijn 
bijbelse gronden? Wel, hij leest veel tek-
sten die aangeven dat je je pas mag laten 
dopen als je bewust de stap naar God 
toe gezet hebt. De stap van bekering en 
van geloof. De doop hoort bij een mens 
die via wedergeboorte deel gekregen 
heeft aan een níéuw leven (p. 120). En 
nergens vindt BB in de Bijbel een op-
merking daarbij in de trant van: maar 
kínderen mag je óók dopen, ook al de-
len ze nog niet in dat nieuwe leven. De 
enige reden waarom de kerk tóch kinde-
ren doopt, is: dat de kerk zichzelf inlijft 
bij Israël, en voortborduurt op dat oude 
verbond (p. 121). Ja, dat heeft BB heel 
goed begrepen: als er is de eenheid van 
de verbonden, dan zit je om zo te zeg-

BB overtuigen op het punt van de doop, 
dan zul je hem moeten overtuigen op 
het punt van de verbonden. Iets anders 
gezegd: wie BB volgt op het punt van de 
doop, moet hem ook volgen op het punt 
van de verbonden. En moet in feite ac-
cepteren, dat God twee gezichten heeft.

Conclusie

Je krijgt bij BB te maken met een 
heel andere manier van bijbellezen, en 
met een heel andere opvatting van het 
werk van God door de eeuwen heen. In 
feite zijn we het er niet over eens, wat 
heilsgeschiedenis is. We zijn het ook niet 
eens over God en zijn verbond. Over 
God als Verbondsgod. Ook zijn we het 
niet eens over de sacramenten, met 
name waar het gaat over de doop als 
verbondsdoop. We zijn het ook niet eens 
over geloof en wedergeboorte (hoe die 
twee samenhangen), al ben ik daar nu 
niet op ingegaan. Ook over het omgaan 
met Gods wet zijn we het niet eens. 
Ook over het omgaan met zonde, schuld 
en berouw zijn we het niet eens. Ook 
over de erkenning van Christus als de-
gene die nú gezeten is op de troon, zijn 
we het niet eens. Over de manier 
waarop het aangaat op de jongste dag, 
zijn we het niet eens.

Het is al met al geen kleinigheid. Al 
legt BB de vinger hier en daar terecht bij 
punten die bij ons echt wel eens wat 
scheef liggen - als ik mij daardoor laat 
meenemen op de weg die híj wijst, kom 
ik nog veel verder van huis. Tenminste, 
als ik Thuis wil zijn bij de God van de 
Bijbel.

Noot:
* G.F. de Kimpe, Een kerkelijk tweestromenland, te 

verkrijgen via Boekhandel Schutte in Hardenberg 

(0523-266074) à € 4,95 (portvrij).

gen écht vast aan het dopen van kinde-
ren - en van die kinderdoop kom je al-
leen af, als je de eenheid van de verbon-
den volledig verbreekt.

Ik zie de Bijbel de eenheid van de 
verbonden níét verbreken. Ik zie wel al-
lerlei aanduidingen van inlijving van 
heidenen ín het - ene! - volk van God. 
Romeinen 11:17 bijvoorbeeld. Geen 
nieuwe, tijdelijke lijn (van heidenen) 
naast een oude (van Joden), maar één 
doorgaande lijn. Een lijn die met Gol-
gota en Pinksteren een sterke vernieu-
wing ondergaat. Maar wel: dóórgaande 
lijn. Bij die doorgaande lijn is Gods glo-
rie enerzijds zijn trouw aan Abraham en 
zijn nakomelingen, en anderzijds dat Hij 
de deur opent en heidenen binnenroept.

Moeten die heidenen éérst tot geloof 
komen, voordat zij gedoopt mogen wor-
den? Jazeker!

Alle teksten die BB aanhaalt om te 
laten zien dat dopen alleen mag, als je 
bewust tot geloof gekomen bent, slaan 
dáárop. En daar zijn we het dus geheel 
mee eens. Maar de vraag over het dopen 
van kinderen is daarmee nog niet beant-
woord: die vraag kómt dan nog! En wel 
in deze vorm: als die volwassenen dan 
eerst tot geloof gekomen zijn, en daarna 
gedoopt zijn - en zo zijn ingelijfd in 
Gods ene volk - blijven hun kinderen 
dan buiten staan, terwijl Abrahams kin-
deren wél een plekje krijgen binnen dat 
volk van de Here? Wordt dat ook maar 
ergens in de Bijbel betuigd? Nee dus. 
Maar u voelt het probleem wel: volgens 
BB is er niet één volk van God, waar 
groot en klein bij mag horen, maar zijn 
er twee ‘volken’ van God: het volk van 
de Joden - en daar hoor je bij, ongeacht 
of je klein of groot bent; en de christe-
lijke gemeente - en daar ligt het anders, 
dat is de gemeenschap van hen die vol-
wassen genoeg zijn om tot geloof te ko-
men. Daar gelden andere regels. Wil je 
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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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Minister De Geus klaagde onlangs 
dat heel veel vrouwen in ons land 
nog steeds niet aan het werk zijn. 
En degenen die wel gehoorzaam een 
baan gezocht hebben, werken helaas 
voor het grootste deel parttime. 
Foei! Waarom denken ze eigenlijk 
dat onze overheid zich zo inspant om 
betaalbare kinderopvang te regelen? 
Met uitsluitend gecertificeerde 
kinderopvangers! En controleurs die 
erop toezien dat de spijltjes van de 
bedjes op precies de verantwoorde 
afstand van elkaar zitten. Waarom 
denken ze eigenlijk dat onze overheid 
het zwangerschapsverlof heeft 
uitgevonden? Da’s logisch toch. Er 
moeten voldoende kinderen zijn die 
naar de kinderopvang kunnen. Anders 
werkt het systeem niet. Moeten er 
weer kinderopvangers en controleurs 
ontslagen worden. Hup, vrouwen van 
Nederland: de arbeidsmarkt op. Dat is 
goed voor onze economie!

Minister De Geus hanteert intussen 
een wat vreemde definitie voor het 
begrip ‘werk’. Als je thuis voor je 
eigen kinderen zorgen wilt, is dat 
geen werk en moet je derhalve aan 
echt werk geholpen worden. Als je 
voor kinderen van een ander zorgt, is 
dat ineens wel werk. Oh ja, ik begrijp 
het al: het gaat natuurlijk om betaald 
werk. Betaald werken is goed voor 
ons allemaal. Ook voor gezinnen. En 
da’s belangrijk, want die gezinnen 
leveren ons de betaalde werkers van 
morgen. We moeten dus uiterst zuinig 
zijn op onze gezinnen.

Nu kan het zijn dat ik bij een gezin 
aan iets anders denk dan minister 
De Geus. Ik denk aan een werkende 
vader en een moeder die voor de 

kinderen zorgt. Het kan zijn dat 
minister De Geus heeft uitgerekend 
dat het in dit soort gezinnen om een 
uitstervende variant gaat. In ieder 
geval lijkt de minister er zelf alles aan 
te doen dit soort gezinnen de nek om 
te draaien. Ik zie in toenemende mate 
jonge gezinnen waar het niet meer 
mogelijk is van één inkomen te leven.

Maar gelukkig, tegenwoordig kennen 
we ook heel andere gezinnen. Ik 
geef toe: de definitie van het begrip 
‘gezin’ moet je dan wel wat oprekken. 
Het begint met een eenoudergezin. 
Tragisch. En wat een drama voor 
de kinderen! Maar omdat de 
tijd niet stilstaat, volgen in veel 
(gelukkig niet alle dus!!) gevallen 
de ontwikkelingen elkaar uiterst snel 
op. Binnen de kortste keren kan een 
gezin uit een hele reeks verschillende 
soorten broertjes en zusjes bestaan. 
Nietwaar: als de ex opnieuw trouwt, 
kan het maar zo dat de eigen 
kinderen er eerst broertjes en zusjes 
bij krijgen met wie ze geen enkele 
bloedband hebben, en vervolgens 
broertjes en zusjes met wie ze hun 
biologische vader delen moeten. 
En als moeder ook nog een vriend 
krijgt die af en toe z’n bloedeigen 
kinderen (uit een eerder huwelijk) in 
het weekend meeneemt, komen er 
nog weer bloedbandloze broertjes 
en zusjes bij. En als vriendlief zich 
ook nog als echtgenoot van moeder 
gaat gedragen, kunnen er zomaar 
nog weer andere halve broertjes en 
zusjes bij komen. Beetje verwarrend 
misschien, maar het gaat wel om 
toekomstige bijdragers aan onze 
economie. Laten we dus zuinig op ze 
zijn. Daarom: naar de crèche met ze. 
De enige plek waar opvoeden nog 

werk is. En dankzij deze redenering 
kan ook moeder weer aan het werk. 
Mag ze even wat afstand nemen van 
het niet-werken waarmee ze zich als 
moeder vóór en na schooltijd bezig 
heeft moeten houden.

Gelukkig dat weer een andere 
minister daar iets op gevonden 
heeft. De scholen mogen nu zelf ook 
gaan opvangen. Krijgen ze een heel 
echt budget voor. Nou, veel kans 
dat er nog iets misgaat met onze 
toekomstige werkers is er dan niet 
meer. En mocht er nou toch nog iets 
mislopen met de opvoeding, dan 
kun je altijd nog contact opnemen 
met Joop van den Ende. Als je geval 
een beetje schrijnend is, krijg je 
zomaar een gratis nanny over de 
vloer. Natuurlijk, ook hier is sprake 
van kleine lettertjes: je moet als 
werkende vrouw wel even je carrière 
onderbreken, want de opnames zijn 
uitsluitend overdag. De ingehuurde 
nanny en cameramensen moeten toch 
op z’n minst vóór 19.00 uur hun eigen 
kroost uit de kinderopvang kunnen 
plukken.

Het is mij een raadsel waarom het 
ministerie dergelijke programma’s 
niet verbiedt: ze vormen immers één 
grote aanklacht tegen de dwaasheid 
om een economie te willen versterken 
ten koste van de gezinnen. Niets op 
tegen dat vrouwen betaalde arbeid 
verrichten. Alleen, laten moeders 
alsjeblieft moeders (mogen) blijven.

R.Th. Pos

Werkende vrouw

NB jan. 07.indd   14 15-01-2007   13:44:52



�5 Nader Bekeken januari 2007

Naar een  
nieuwe Grondwet?

Een van de vragen die na de verkie-
zingen van 22 november jl. zal moe-
ten worden beantwoord, is of voor-
stellen zullen worden gedaan voor 
een nieuwe Grondwet. Het voorbe-
reidende werk hiervoor is gedaan 
door de Nationale Conventie. Deze 
nog door oud-minister Pechtold 
ingestelde commissie onder voorzit-
terschap van het lid van de Raad 
van State mr. R.J. Hoekstra bracht 
in september 200� haar rapport 
uit. De taak van de Nationale 
Conventie was voorstellen te doen 
die kunnen bijdragen aan herstel 
van vertrouwen tussen burger en 
politiek. In dat kader doet zij ook 
voorstellen die zouden kunnen lei-
den tot een op belangrijke punten 
andere Grondwet.

Nationale Conventie

De Nationale Conventie was een van 
pogingen van de D66-minister om de 
discussie over staatkundige vernieuwin-
gen weer van de grond te krijgen. Het 
moest daarom niet gaan om een gewone 
studiecommissie, maar om een Natio-
nale Conventie bestaande uit veertien 
deskundigen met een zeer uiteenlopende 
achtergrond. Op haar beurt schakelde 
de Conventie een groot aantal andere 
deskundigen in als adviseurs.

De bonte samenstelling leidde er ook 
toe dat de Conventie niet met een breed 
gedragen samenhangend geheel van 
voorstellen kwam, maar met - zoals 
voorzitter Hoekstra het uitdrukte - een 
groot aantal aanbevelingen van ongelijk-
soortig gewicht en met zeer uiteenlo-
pende consequenties. Niet alle leden on-
derschrijven iedere aanbeveling ook per-
soonlijk, maar met het geheel kon ieder 
instemmen. Sommige aanbevelingen 
kunnen met een beetje politieke wil een-
voudig gerealiseerd worden, maar voor 
veel andere is wetswijziging of zelfs wij-
ziging van de Grondwet nodig.

Erg schokkend zijn de meeste aanbe-
velingen niet. Verschillende ervan slui-
ten ook goed aan bij voorstellen die eer-
der zijn gedaan door de Commissie Bur-

ger en Politiek van de ChristenUnie.* 
Het voorstel om het begrip statenver-
bond te hanteren als aanduiding van het 
eindstation van de Europese Unie zal 
velen onder ons meer aanspreken dan 
eerdere pleidooien voor een Europese fe-
deratie.

Bijzondere aandacht verdient echter 
wat in het rapport wordt gezegd over de 
Grondwet. Daarom daarover in dit arti-
kel iets meer.

Preambule

Het program van richtlijnen van het 
GPV bepleitte vanouds een wijziging 
van de Grondwet. Het werd als een fun-
damenteel tekort bestempeld dat in de 
Grondwet de roeping van de overheid 
om de Schepper publiek te eren niet tot 
uitdrukking komt. Daardoor zou de 
morele kracht van ons volk worden on-
dergraven en het voortbestaan van de 
natie worden bedreigd. Wie zich die 
woorden nog herinnert, zal aangenaam 
verrast zijn door wat de Nationale Con-
ventie zegt over onze huidige Grondwet. 
Geconstateerd wordt dat van de Grond-
wet weinig inspirerende werking uitgaat 
en dat mensen zich er ook niet door ver-
enigd voelen. De Conventie vindt het 
wenselijk een inleidende en oriënterende 
formulering aan de Grondwet toe te 
voegen in de vorm van een preambule: 
‘Een inspirerende tekst, die de verdere 
tekst van de Grondwet een context en 
een perspectief biedt.’

De toenmalige GPV-secretaris en la-
ter Kamerlid Verbrugh heeft zich in zijn 
werkzame leven zeer beijverd om ande-
ren te overtuigen van de noodzaak van 
een preambule bij de Grondwet. De 
staatscommissie Cals/Donner, waarvan 
hij lid was, heeft er wel over gesproken 
maar de gedachte aan een preambule af-
gewezen. Nu ligt er dan een voorstel 
waarin de wenselijkheid ervan kernach-

tig wordt weergegeven.

Dit is overigens niet zonder slag of 
stoot gegaan. Een belangrijke rol hierbij 
heeft de gereformeerde hoogleraar Re-
formatorische Wijsbegeerte dr. Roel 
Kuiper gespeeld. Hij maakte deel uit 
van een werkgroep van de Conventie, 
die zich speciaal met de Grondwet be-
zighield. Na veel discussie raakte eerst 
de werkgroep en daarna de Conventie 
als geheel overtuigd van de wenselijk-
heid van een preambule of inleidend ar-
tikel.

Maar daarmee was pas één hobbel 
genomen. De volgende belangrijke vraag 
was wat de inhoud van een preambule 
zou moeten zijn. Kuiper heeft ook hier-
voor een concreet tekstvoorstel gedaan, 
dat in een apart kader bij dit artikel is 
weergegeven.

In een compacte formulering wordt 
hierin veel gezegd. De verbondenheid 
met het Huis Oranje-Nassau en de her-
innering aan de strijd tegen tirannie en 
onderdrukking plaatsen het ontstaan 
van onze natie in een historische con-
text. Met de slotwoorden ‘Aanvaarden 
deze Grondwet’ wordt uitgedrukt dat 
vorst en volk samen de Grondwet aan-
vaarden. Zodoende wordt afstand geno-
men van de idee van de volkssoevereini-
teit, waarbij het volk zich uit eigen gezag 
een grondwet verschaft. In de tweede 
zin wordt onze verantwoordelijkheid je-
gens God en mensen uitgesproken. Kui-
per ontleende deze woorden aan de 

Rondblik 

G.J. Schutte

Het Nederlandse volk in verbon-
denheid met het Huis Oranje-Nassau,
Dankbaar voor de vrijheden die zijn 
verworven in de strijd tegen tirannie 
en onderdrukking,

In het besef van onze verantwoor-
delijkheid jegens God en mensen deze 
vrijheden te gebruiken en te delen als 
grondslag voor een rechtvaardige sa-
menleving,

Aanvaarden deze Grondwet als in-
strument voor onze inzet voor mense-
lijke waardigheid, welvaart, vrede, so-
ciale harmonie en samenwerking tussen 
de volken.
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Duitse Grondwet. Ten slotte wordt de 
functie van de Grondwet benadrukt als 
instrument voor onze inzet voor een na-
tionale en internationale rechtsorde.

Als onze Grondwet zou worden 
voorafgegaan door een preambule van 
deze strekking, zou met recht gesproken 
kunnen worden van een inspirerende 
tekst die de verdere tekst van de Grond-
wet een context en een perspectief biedt. 
Dat zou ook goed aansluiten bij de wens 
om de Grondwet een duidelijker plaats 
te geven in het onderwijs en bij de in-
burgering van Nederlanders met een an-
dere culturele achtergrond.

Het verzet binnen de Conventie te-
gen deze tekst was echter groot. De 
meeste leden wilden niets weten van een 
verwijzing naar God. Een van hen stelde 
voor te volstaan met een gedeelte van 
het Plakkaat van Verlatinghe uit 1581, 
om zodoende recht te doen aan de band 
met de historie. De CDA’er dr. J.W. Sap 
wil de naam van God wel noemen, 
maar tegelijk vaststellen dat het de bur-
gers zelf zijn die de natie een Grondwet 
geven. Daarmee koos hij impliciet voor 
de idee van de volkssoevereiniteit.

Het bleek niet mogelijk om meerder-
heden te vormen voor één van de tek-
sten. Daarom besloot de Conventie te 
volstaan met de aanbeveling een breed 
maatschappelijk debat te organiseren 
over de wenselijkheid en mogelijke in-
houd van een preambule. In een bijlage 
bij het rapport zijn de verschillende 
tekstvoorstellen voorzien van een toe-
lichting opgenomen.

Een teleurstellend resultaat na een 
hoopvol begin. Onze huidige Grondwet 
vertoont een fundamenteel tekort. Dat 
tekort wordt niet weggenomen door tek-

sten waarin Gods Naam niet mag wor-
den genoemd. Als bovendien expliciet 
gekozen zou worden voor een tekst 
waarin de idee van de volkssoevereiniteit 
wordt omarmd, zou de nieuwe Grond-
wet slechter zijn dan de huidige.

Levensbeschouwelijk 
neutraal?

De Nationale Conventie wil meer 
aan de Grondwet veranderen dan alleen 
de opneming van een preambule. Een 
ander belangrijk voorstel is om de 
Grondwet een andere structuur te ge-
ven. De huidige Grondwet valt een 
beetje met de deur in huis. Artikel 1 be-
vat het bekende en beruchte antidiscri-
minatieverbod. Deze prominente plaats 
wordt ten onrechte wel als argument 
aangevoerd om te spreken over het recht 
van gelijke behandeling als een super-
grondrecht.

De Conventie stelt voor de Grond-
wet te beginnen met een hoofdstuk ‘Al-
gemene Bepalingen’. Dit hoofdstuk zou 
dan een aantal van de belangrijkste con-
stitutionele uitgangspunten moeten be-
vatten. Als voorbeelden hiervan worden 
genoemd het beginsel van de democrati-
sche rechtsstaat, de gedecentraliseerde 
eenheidsstaat, het lidmaatschap van de 
Europese Unie en de levensbeschouwe-
lijke neutraliteit van de staat. Ook de 
Nederlandse taal en de hoofdstad van 
ons land zouden in dit hoofdstuk kun-
nen worden opgenomen.

Uit een oogpunt van systematiek valt 
wel wat te zeggen voor zo’n hoofdstuk 

algemene bepalingen. Ook veel gewone 
wetten beginnen ermee. Dat schept 
enige duidelijkheid over de bedoelingen 
van de wetgever. De wet moet als het 
ware gelezen en toegepast worden in de 
geest van de uitgangspunten die in het 
eerste hoofdstuk zijn geformuleerd.

Als dat ook beoogd wordt met een 
hoofdstuk algemene bepalingen in de 
Grondwet, is echter wel van groot be-
lang welke uitgangspunten in het eerste 
hoofdstuk worden opgenomen en hoe 
deze worden geformuleerd. Vooral de 
gedachte om hierin de ‘levensbeschou-
welijke neutraliteit van de staat’ op te 
nemen vraagt in dit verband de aan-
dacht. Het rapport van de Conventie 
bevat hierop geen toelichting. De werk-
groep die zich speciaal met de Grondwet 
bezighield, gaat er wel uitvoerig op in.

Het principe van de levensbeschou-
welijke neutraliteit behelst volgens de 
werkgroep niet alleen de verplichting 
van de staat zich te onthouden van in-
breuken op individuele geloofsvrijheden, 
maar ook de gelijke behandeling van 
alle godsdienstige en levensbeschouwe-
lijke stromingen en de verplichting van 
de kant van de staat zich niet in dienst 
van één van deze stromingen te stellen.

De werkgroep realiseert zich dat 
hiermee niet alles is gezegd over de ver-
houding kerk en staat. Om misverstand 
te voorkomen merkt zij daarom op dat 
de scheiding van kerk en staat niet de 
scheiding van politiek en geloof in-
houdt. Levensbeschouwelijke neutraliteit 
moet vooral gericht zijn op het voorko-
men van culturele dominantie van een 
publiek bevoorrechte religie. Dat laat 
onverlet dat een politicus of politieke 
groepering zijn of haar inspiratie in een 
geloofsovertuiging kan vinden.

Dat lijkt geruststellend. Maar de 
werkgroep voegt er veelbetekenend aan 
toe, dat bij de uitwerking van het prin-
cipe ook nagedacht moet worden over 
de betekenis van de levensbeschouwe-
lijke neutraliteit van de staat voor een 
aantal godsdienstige gebruiken bij de 
hoogste staatsinstellingen. Hier wordt 
kennelijk onder meer gedoeld op de 
aanhef van onze wetgeving, waarin ko-
ningin Beatrix ‘bij de gratie Gods’ ko-
ningin der Nederlanden wordt ge-
noemd. Maar misschien ook wel op ons 
volkslied.

Het voorstel voor een hoofdstuk al-
gemene bepalingen roept dus heel wat 
vragen op. Wil zo’n hoofdstuk toege-
voegde waarde hebben, dan zullen de 

Rechts dr. Roel Kuiper
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weren dat ‘de Kamer de baas is’. Die ge-
dachte heeft de christelijke politiek ech-
ter al heel lang verwezen naar de kraam-
kamers van de revolutie. De regering re-
geert. Zij heeft daarbij het vertrouwen 
nodig van de volksvertegenwoordiging. 
Maar een volksvertegenwoordiging die 
zelf wil regeren, gaat haar boekje en 
haar mogelijkheden ver te buiten.

Op de Nederlandse Grondwet is ge-
noeg aan te merken. Ze vertoont in al-
lerlei opzichten de sporen van haar ont-
staansgeschiedenis. Maar is dat erg? Zit 
daarin ook niet de erkenning dat de Ne-
derlandse samenleving zoals wij die nu 
kennen, niet los te zien is van een eeu-
wenlange geschiedenis in verbondenheid 
met Oranje? Een geschiedenis die heeft 
geleid tot een samenleving waarin over-
heid en volk een eigen plaats hebben en 
waarin er ruimte is voor alle burgers om 
in vrijheid te leven.

Grondwetsherziening?

Hoe zal het nu verder gaan met de 
voorstellen van de Nationale Conventie? 
De normale procedure is dat de regering 
een standpunt over de voorstellen zal in-
nemen en dit aan de Staten-Generaal ter 
bespreking zal voorleggen. Het nieuwe 
kabinet zal dit moeten doen. Mogelijk 
dat hierover bij de kabinetsformatie ook 
afspraken zullen worden gemaakt. De 
politieke samenstelling van het nieuwe 
kabinet zal hierbij van belang zijn.

Het meest waarschijnlijk is dat de 
verschillende voorstellen van de Con-
ventie een verschillend onthaal zullen 
krijgen. Omdat deze voorstellen geen sa-
menhangend geheel vormen, is dit ook 

daarin op te nemen constitutionele uit-
gangspunten onomstreden moeten zijn 
en voor geen tweeërlei uitleg vatbaar. 
Aan die eisen voldoet wat geschreven 
wordt over de levensbeschouwelijke neu-
traliteit van de staat geenszins. Een be-
langrijke oorzaak hiervan is mijns in-
ziens dat de scheiding van kerk en staat 
min of meer vereenzelvigd wordt met le-
vensbeschouwelijke neutraliteit van de 
staat. Dat is historisch en principieel 
echter onjuist.

De essentie van de scheiding van 
kerk en staat is kernachtig weer te geven 
in het adagium: een vrije kerk in een 
vrije staat. In die vrije staat behoort er 
geestelijke vrijheid te zijn voor alle bur-
gers. Daarom gelden grondrechten als 
de vrijheid van godsdienst en levens-
overtuiging en van meningsuiting voor 
iedereen. Ieder heeft in de publieke sa-
menleving ook recht op gelijke behande-
ling in gelijke gevallen. Maar dat is iets 
anders dan van de staat te eisen neutraal 
te staan tegenover God en zijn dienst. 
De overheid is krachtens haar ambt die-
nares van God. Levensbeschouwelijke 
neutraliteit is dan een onmogelijkheid.

Regering en 
Staten-Generaal

In de Nationale Conventie is verder 
gesproken over een andere indeling van 
de Grondwet. De werkgroep die hier-
over voorstellen heeft gedaan, vindt dat 
de huidige Grondwet te veel de sporen 
draagt van oude machtsverhoudingen. 
Zij geeft de indruk van een (al)machtig 
vorst met een van die vorst afgeleide re-
gering waar de democratie omheen is 
gebouwd. Om daaraan een einde te ma-
ken stelt de werkgroep voor na de alge-
mene bepalingen en de grondrechten 
een hoofdstuk over de ‘machten’ op te 
nemen, te beginnen met de Staten-Ge-
neraal, vervolgens de wetgevende macht 
van regering en Staten-Generaal, en 
daarna de regering van Koning en mi-
nisters.

De Conventie als geheel heeft dit 
voorstel niet overgenomen. Dat is maar 
goed ook. In het voorstel van de werk-
groep wordt de Grondwet geheel losge-
koppeld van de historische ontwikke-
ling. Daarbij wordt de suggestie gewekt, 
dat de Staten-Generaal de belangrijkste 
macht in ons land vormen, waarvan de 
regering een afgeleide vormt. Een ge-
dachte die tegenwoordig veel aanhan-
gers vindt. Bijvoorbeeld als politici be-

gemakkelijk. Maar als het gaat over de 
voorstellen met betrekking tot de 
Grondwet, ligt het wat ingewikkelder. 
Voor een grondwetsherziening geldt een 
zware procedure. Beide Kamers van de 
Staten-Generaal moeten er twee keer 
mee instemmen. De tweede keer zelfs 
met een meerderheid van tweederde. Al-
leen voorstellen die op brede steun kun-
nen rekenen, maken dus kans uiteinde-
lijk het Staatsblad te bereiken.

Alleen al om die reden is de kans dat 
de Grondwet alsnog verrijkt wordt met 
een preambule, erg klein. Laat staan 
met een preambule zoals door Kuiper is 
voorgesteld. De idee van een hoofdstuk 
algemene bepalingen zal velen wellicht 
aanspreken. Maar of ook overeenstem-
ming kan worden bereikt over de in-
houd van dit hoofdstuk, valt te betwijfe-
len.

De gedachte om in een nieuwe 
Grondwet de Staten-Generaal voorop te 
stellen heeft zelfs het rapport van de 
Conventie niet gehaald. Het zal dus wel 
blijven bij een gedachte waarover politici 
en staatsrechtdeskundigen zinnig kun-
nen discussiëren.

De voorstellen voor een nieuwe 
Grondwet zouden moeten bijdragen aan 
herstel van vertrouwen tussen burger en 
politiek. Het lijkt erop dat de meeste 
van deze voorstellen die kans niet zullen 
krijgen. Maar gelukkig heeft de Natio-
nale Conventie meer voorstellen gedaan 
die wellicht ook meer kans van slagen 
hebben.

Noot:
* Burger en Politiek, een kwestie van vertrouwen, 

Amersfoort 8 juni 2006.

Het Binnenhof
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Gemeentebreed 

A.N. Hendriks

Een zeer wezenlijke taak van de 
ouderlingen is volgens het bevesti-
gingsformulier het toezicht op de 
leer van de dienaren van het Woord: 
er mag immers geen dwaalleer ver-
kondigd worden en de gemeente 
moet in elk opzicht worden opge-
bouwd. Het is thans in onze kerken 
wel algemeen gebruik dat de preek-
arbeid van de dominee van tijd tot 
tijd in de kerkenraad besproken 
wordt. De aanduiding ‘preekbespre-
king’ is ingeburgerd, maar dekt niet 
precies de lading van het agenda-
punt. Het gaat namelijk meestal 
niet om de bespreking van een 
bepaalde preek, maar om een broe-
derlijk gesprek over de prediking, 
de bediening van het Woord, zoals 
die aan de dominee als eerste taak 
is toevertrouwd.

Ds. M.H. Sliggers schreef in ons 
blad enkele maanden geleden reeds een 
zeer lezenswaardig artikel hierover. Toe-
vallig was ik zelf ook met dit onderwerp 
bezig geweest. Wat ik hier nu naar vo-
ren breng, bedoelt slechts een enkel 
punt nog eens extra te belichten.

1. Een eerste vraag voor de ouderlingen 
is natuurlijk of de prediking naar de ge-
zonde leer is (vgl. Tit. 1:9; 2:1; 2:8). Het 
gaat daarbij om de leer die naar Gods 
Woord is. Wie het evangelie brengt, 
moet ‘rechte voren trekken’ (2 Tim. 
2:15), moet ‘zich voegen naar de ge-
zonde woorden van onze Here Jezus 
Christus en de leer van de godsvrucht’ 
(1 Tim. 6:3), moet kortom blijven in ‘de 
leer van Christus’ (2 Joh. :9). Er moet 
‘zuiverheid’ in de leer zijn, ‘een gezonde 
prediking waarop niets valt aan te mer-
ken’ (Tit. 2:7,8).

Het bevestigingsformulier voor die-
naren des Woords zegt dat Gods Woord 
niet alleen ‘zuiver’, maar ook onverkort 
bediend moet worden. Naar het voor-
beeld van Paulus moet ‘al de raad van 
God’ verkondigd worden (Hand. 
20:27). De tekstkeus mag niet eenzijdig 
zijn. De boodschap mag niet worden ge-
reduceerd. De predikant moet de ver-
zoeking weerstaan om slechts te verkon-
digen wat mensen vandaag graag willen 
horen!

2. Het bevestigingsformulier voor ou-
derlingen noemt als tweede: de predi-
king moet ook zo zijn dat de gemeente 
‘in elk opzicht’ wordt ‘opgebouwd’. Al 
het ambtelijk werk heeft als doel de op-
bouw van de gemeente (Ef. 4:12; 2 Kor. 
12:19). Maar voor de prediking geldt dat 
wel bij uitstek. Het gaat bij deze op-
bouw om groei in de diepte: versterking 
van het leven uit Christus (Ef. 3:19; 
4:13v), maar ook om groei in omvang: 
missionaire gerichtheid op ‘hen die bui-
ten zijn’ (Fil. 2:15; 1 Petr. 2:9). Door de 
prediking moet de gemeente groeien in 
geloof en liefde (2 Tess. 1:3), toenemen 
in genade en kennis (2 Petr. 3:18), heilig 
worden in heel haar wandel (1 Petr. 
1:15), overvloedig worden in liefde tot el-
kaar en tot allen (1 Tess. 3:12).

Het formulier spreekt over een opge-
bouwd worden ‘in elk opzicht’. Dat is 
een attentiesein bij de ‘preekbespreking’. 
Er mag in de prediking geen nood van 
de gemeente verwaarloosd worden. 
Zwakke punten moeten de aandacht 
krijgen. De prediking moet echt gericht 

zijn op de strijd, de aanvechting en de 
moeiten waar de gemeente in staat.

3. In de prediking moet het Woord wor-
den bediend. De gemeente moet inge-
leid worden in de schatkamer die het 
Woord van God is. Dat impliceert dat 
de predikant werk maakt van de exegese 
van de tekst en de context. Daar heeft 
hij voor geleerd. Ik hoor nogal eens de 
klacht dat preken op dit punt tekort-
schieten en te weinig van studie getui-
gen. De gemeente heeft er recht op on-
derwezen te worden. De uitleg van de 
Schrift is wezenlijk voor een goede 
preek. Van die uitleg dient de prediker 
werk te maken. Daarbij mag de plaats 
die de tekst in het geheel van Gods 
Woord heeft, niet over het hoofd wor-
den gezien. Steeds moet heel dat Woord 
meeklinken.

4. In de prediking moet Christus ver-
kondigd worden (Kol. 1:28). Van Filip-
pus staat geschreven: ‘en uitgaande van 
dat schriftwoord, predikte hij hem (de 
kamerling) Jezus’ (Hand. 8:35). Een 
preek zonder Christus is geen preek. 
Ook de oudtestamentische Schrift ge-
tuigt van Hem (Joh. 6:39; 1 Petr. 1:11). 
Naar het voorbeeld van Filippus moet 
de prediker uitgaan van de tekst en laten 

Preekbespreking
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zien hoe die van Christus spreekt. Dit 
betekent niet dat het in de prediking al-
leen over Christus gaat. Het werk van 
de Vader en dat van de Heilige Geest 
moet zeker aandacht krijgen. De predi-
king zal trinitarisch moeten zijn. Maar 
dat trinitarische is gevat in het christolo-
gische: de Vader over Wie wij het heb-
ben, is de Vader van onze Here Jezus 
Christus, die om zijn Zoon onze Vader 
is (vgl. 2 Kor. 1:3; Ef. 1:3); de Geest die 
de gemeente geschonken is, is de Geest 
van zijn Zoon (Gal. 4:6) of de Geest 
van Christus (Rom. 8:9). Vergelijk hoe 
de Heidelberger over het werk van de 
Vader spreekt in zondag 9 en over het 
werk van de Geest in zondag 32!

5. De prediking moet rekening houden 
met de heilshistorie. De Schrift geeft ons 
geen losstaande verhalen, maar verkon-
digt ons het ene verhaal van God die 
komt naar de geboorte van de Verlosser, 
en van de Verlosser die gekomen is. Bij 
de prediking over oudtestamentische 
‘stof ’ mag niet een gemakkelijk isgelijk-
teken gezet worden: Abraham zo, dus 
wij nu ook zo. Gods werk is voortge-
gaan. Het heil is ons nu ‘meer nabij’ 
(Rom. 13:11). Het werk van Christus en 
de komst van de Geest maken onze ver-
antwoordelijkheid groter (Heb. 10:29). 
De figuren uit het Oude Testament heb-
ben allereerst hun plaats op Gods weg 
naar Betlehem (Hand. 13:36). Die plaats 
mag niet vergeten worden, hoezeer zij in 
hun geloof ook voorbeeld ter navolging 
zijn (Heb. 11:4v) en in hun falen een 
waarschuwing voor ons zijn  
(1 Kor. 10:6). Dit heilshistorisch aspect 
schijnt soms weinig gehonoreerd te wor-
den. Ik hoor van ouderen de klacht dat 
het ‘exemplarisme’ weer aan de orde is en 
preken nogal eens ‘mottopreken’ worden.

6. Christus moet verkondigd worden. 
Niet alleen wat Christus voor ons deed, 
maar ook wat Christus in ons doet. Het 
gaat dan over alles wat zijn Geest be-
werkt. Om met onze christelijke gerefor-
meerde broeders te spreken: het gaat 
dan over de ‘toe-eigening van het heil’. 
Het werk van de Geest moet aandacht 
in de prediking hebben. Hoe Hij werkt 
en wat Hij bewerkt. Wat kenmerkt 
Gods kinderen en wat ervaren zij, wan-
neer de Geest hen vernieuwt? Ik verwijs 
hier graag naar wat de Heidelberger en 
de Dordtse Leerregels daarover zeggen. 
Helpt de prediking de gemeente ook in 
de rechte beleving van het geloof? Weet 
ze te spreken over de schriftuurlijke be-
vinding?

7. Luther zei reeds dat het geloof ‘een 
onrustig ding’ is. Rekent de prediking 
met de moeiten, de twijfel en aanvechtin-
gen waarmee Gods kinderen in het gelo-
ven te maken hebben? Is er aandacht 
voor de ‘tegenstemmen’ die vanuit het 
moderne levensgevoel klinken, en voor 
de vragen die een wereld vol geweld en 
onrecht oproept? Is de prediking ook 
daarin pastoraal dat ze de neergeboge-
nen vertroost en de ‘kleinmoedigen’ 
(1 Tess. 5:14) opbeurt?

8. In de prediking wordt het koninkrijk 
geopend en toegesloten, zoals wij belijden 
met Zondag 31 HC. Wordt er rekening 
mee gehouden dat er in de gemeente on-
gelovigen en huichelaars kunnen zijn, en 
wordt Gods oordeel hun verkondigd? 
Mensen willen vandaag graag over liefde 
en geborgenheid horen. Maar in de pre-
diking kan de verkondiging van Gods 
toorn en oordeel niet worden gemist, 
wil er nog sprake zijn van sleutelbedie-
ning op de preekstoel.

9. Wettische prediking jaagt hoorders 
op en maakt mensen moedeloos. In de 
prediking moeten altijd Gods beloften 
vooropgesteld worden om van daaruit te 
vermanen. De Leerregels zeggen dat de 
belofte van het evangelie openlijk ver-
kondigd moet worden met het bevel 
zich te bekeren en te geloven (II,5). De 
predikant is brenger van een zeer blijde 
boodschap, hij dient het evangelie te ver-
kondigen. En op grond van dat evange-
lie klinkt het vermaan (vgl. Rom. 12:1; 
Kol. 3:1; 1 Tess. 4:8). Er is in het ver-
bond te spreken over ‘belofte en eis’, 
maar wat de Here van ons vraagt, be-
looft Hij ons eerst! Juist doordat dit zo 
is, moet de gemeente beseffen dat zon-
der heiliging niemand de Here zal zien 
(Heb. 12:14), en moet aangedrongen 
worden tot dágelijkse bekering.

10. In de prediking mag de oproep tot 
zelfbeproeving niet ontbreken (vgl. 2 
Kor. 12:5). Het gaat daarbij om de 
‘rechtheid’ en de ‘echtheid’ van het ge-
loof. Nemen wij aan al wat de Here 
zegt, kennen wij de Here Jezus echt, is 
ons leven overeenkomstig zijn Woord? 
Altijd is er het gevaar van ‘dood geloof ’ 
(Jak. 2:17). Het ware geloof is een geloof 
dat door de liefde werkt (Gal. 5:6). Het 
toont zich in goede werken. In de predi-
king moet aandacht zijn voor wat Gods 
kinderen kenmerkt. Ook daarover kun-
nen ouderlingen veel vinden in onze be-
lijdenis (bijv. in zd. 12, zd. 33; art. 29 
NGB; DL I,12; V,2,12).

11. Het bevestigingsformulier voor pre-
dikanten noemt ook als hun taak ‘alle 
dwalingen en ketterijen met Gods 
Woord te weerleggen’. Dit dient ook ze-
ker op de preekstoel te gebeuren. Aan 
moderne dwalingen die de gemeente be-
dreigen, mag niet voorbij worden ge-
gaan. De predikant moet bij uitstek op 
de preekstoel de herder zijn die waakt 
over de kudde (vgl. Hand. 20:29v). Het 
is vanouds de catechismusprediking die 
voor deze weerlegging bijzonder geschikt 
is.

12. Er moet ‘goede leiding’ (1 Tim. 5:17) 
in de prediking gegeven worden. De weg 
moet gewezen worden (Jes. 30:21). De 
weg van bekering en geloof, van gehoor-
zaamheid en zelfverloochening, van de 
verborgen omgang met God, van de 
liefde tot de naaste en van de liefde ‘tot 
allen’.

Ziehier enige aandachtspunten die 
het gesprek over de prediking in de ker-
kenraad mijns inziens kunnen verdie-
pen. Ik ben me ervan bewust dat ik lang 
niet volledig ben. De presentatie van de 
dominee, zijn woordgebruik, zijn aan-
dacht voor jeugd en ouderen, zijn ma-
nier van ‘overkomen’, ik liet het allemaal 
liggen. Daarover is al veel geschreven. Ik 
heb mij beperkt tot het meer inhoude-
lijke van de prediking.

Ik hoop dat het dienstbaar mag zijn 
aan het broederlijke gesprek over dat-
gene waarvoor de ouderlingen ook grote 
verantwoordelijkheid dragen. Een ge-
sprek waarvan ik graag verwacht dat het 
- zoals collega Sliggers aanwees - met 
liefde en wijsheid wordt gevoerd, in het 
besef dat preken een prachtige, maar 
geen geringe taak is en dat Gods kracht 
in zwakheid wordt volbracht!

Kijk ook eens op:

www.woordenwereld.nl
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Er is in de moderne theologie 
nieuwe aandacht gekomen voor 
Gods Drie-eenheid. Ze is weer op 
de theologische agenda gezet van-
uit de Angelsaksische wereld. De 
ontmoeting tussen de westerse 
kerken en de oosterse orthodoxie in 
oecumenisch verband heeft zeker 
aan deze ontwikkeling bijgedragen. 
Er is daarbij sprake van een zekere 
herwaardering voor het concept dat 
bepleit is door de drie Cappadoci-
sche kerkvaders uit de vierde eeuw: 
Basileus van Caesarea, Gregorius 
van Nazianze en Gregorius van 
Nyssa.

A. Meesters, predikant van de Pro-
testantse gemeente van Scheemda, heeft 
in een proefschrift waarop hij promo-
veerde aan de Rijksuniversiteit Gronin-
gen, de bijdragen van de genoemde 
kerkvaders aan het dogma van Gods 
Drie-eenheid in kaart gebracht vanuit 
de overtuiging dat hun concepten ons 
vandaag kunnen helpen om schriftuur-
lijk te denken en te spreken over God.

Ik heb deze studie met veel genoegen 
doorgewerkt. Bij veel oppervlakkigs dat 
in onze dagen het licht ziet, kun je in 
dit boek je hart ophalen aan echte, diep-
zinnige theologie over een zo centraal 
leerstuk in ons belijden. Wat is er een 
denkkracht geweest in die eerste eeuwen 
om zoals de Geloofsbelijdenis van Atha-
nasius het zegt - ‘de ene God in de 
Drieheid en de Drieheid in de Eenheid 
te vereren’! Wat is er veel getobd om hel-
der te zeggen wat we bedoelen als wij 
over drie Personen spreken, en hoe de 
verhouding tussen de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest is.

Meesters laat zien dat het de drie 
Cappadociërs geweest zijn die uiteinde-
lijk een concept ontwikkelden dat recht 
doet aan de gelijkwaardigheid van de 
drie Personen, terwijl het ook het eigene 
van Vader, Zoon en Geest honoreert. 
Daarbij stelt het niet een genetische, 
maar een logische prioriteit van de Vader. 
Belangrijk is ook dat de Cappadociërs 

onderscheid aanbrachten tussen de im-
manente Triniteit (De Drie-eenheid in 
God) en de oikonomische Triniteit (De 
Drie-eenheid in haar werken). Dat hield 
een breuk in met alle voorafgaande the-
ologen.

Meesters vergelijkt de theologie van 
de Cappadociërs o. a. met die van Au-
gustinus die zo grote invloed heeft ge-
had in het Westen. Hij meent dat hun 
concept meer recht doet aan de Schrift 
dan wat deze kerkvader poneert ten 
aanzien van de goddelijke eenheid. 
Want Augustinus fundeert die eenheid 
in het handelen van God naar buiten, 
terwijl de Cappadociërs de eenheid van 
de immanente Triniteit fundeerden in 
de Persoon van de Vader. Meester ty-
peert de visie van Augustinus nogal 
scherp als een monistisch concept. Hij 
signaleert daarbij dat Augustinus de 

Geest ‘de band van de liefde’ noemt tus-
sen Vader en Zoon en zo te weinig recht 
doet aan het persoon-zijn van de Geest.

De deskundigheid ontbreekt mij om 
te beoordelen of Meesters Augustinus 
ten volle recht doet. In ieder geval is 
hier voer voor dogmatici! Dat voer is er 
vooral ook in de uiteindelijke conclusie 
van de studie van Meester: een pleidooi 
voor het concept van de Cappadociërs.

Wat een verkwikking dit boek te le-
zen na de loochening van Gods Drie-
eenheid door theologen als H.M. Kui-
tert en G.D.J. Dingemans! Ik hoop dat 
collega’s er hun tanden in zetten. Je leert 
weer hoe schitterend het nadenken over 
onze God is.

N.a.v. Alco Meesters, God in drie 
woorden. Een systematisch-theologisch on-
derzoek naar de Cappadocische bijdrage 
aan het denken over God Drie-enig,  
Boekencentrum, Zoetermeer 2006, 
ISBN 90 239 1947 5, 204 pag.,  
prijs € 19,90.

Bijdrage aan  
de leer van  
Gods Drie-eenheid

Korte boekbespreking 

A.N. Hendriks

Gregorius van Nazianze
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In goede machten liefderijk 
geborgen
verwachten wij getroost wat 
komen mag.
God is met ons des avonds en 
des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe 
dag.

Aldus de slotstrofe van een gedicht 
dat de theoloog Dietrich Bonhoeffer 
schreef. Hij had het gemaakt ter gele-
genheid van Nieuwjaar 1945 en meege-
stuurd met de laatste brief die hij aan 
zijn vader schreef. Het gedicht was op-
gedragen aan Maria, zijn verloofde, en 
aan zijn moeder. Hij zat toen al ruim 
anderhalf jaar gevangen en het was en-
kele maanden voor zijn dood.

Het boek Ik ben Bonhoeffer… is ge-
schreven door Paul Barz, die veel bio-
grafieën op zijn naam heeft staan, zoals 
de achterflap meldt. Hij schreef deze bi-
ografische roman vanuit twee perspec-
tieven: de ene verhaallijn tekent Bon-
hoeffer vanaf het moment dat hij wordt 
gearresteerd, in de cel verblijft, wordt 
verhoord en veroordeeld, beschuldigd 
van hoogverraad; de andere verhaallijn 
volgt Bonhoeffers levensloop.

Dietrich Bonhoeffer wordt geboren 
op 4 februari 1906 (vandaar 2006 als 
herdenkingsjaar). Hij en zijn tweeling-
zus waren bijna de jongsten van de acht 
kinderen van dr. Karl Bonhoeffer, pro-
fessor in de neurologie en psychiatrie, en 
Paula von Hase, dochter van een hofpre-
dikant en stammend uit een adellijk ge-
slacht. Dietrich is opgegroeid ‘als een 
prinsje’, en daar voelt hij zich later vaak 
schuldig over als hij in aanraking komt 
met minderbedeelden. Tegelijk is de tijd 
van zijn jeugd die van het Duitsland van 
de opkomst van Hitler en het nazisme.

Als zeer begaafd gymnasiast heeft hij 
alle mogelijkheden voor een grootse toe-
komst. Maar op zijn zestiende geeft hij 
zomaar tijdens de maaltijd zijn langge-
koesterde wens prijs: ‘Ik wil theoloog 
worden.’ Zijn vader vindt dat niet zo’n 
geslaagde keus, omdat volgens hem de 
kerk te saai geworden is, in elk geval voor 
zo’n intelligente jongen. Tot zijn eigen 
verbazing antwoordt Dietrich daarop: 
‘Dan moet ik haar gewoon weer span-
nend maken, vader. Ik maak van deze 

kerk een nieuwe kerk.’ Als hij is afgestu-
deerd, wil hij dan ook gewoon dominee 
worden. Beschreven wordt dat hij toch 
ook zijn ambities heeft en een invloedrijk 
theoloog wordt, die als grote ideaal koes-
tert de eenheid van geloof en wereld.

Hij woont en werkt diverse periodes 
op verschillende plaatsen in de wereld. 
Maar altijd weer trekken zijn eigen land 
en zijn eigen kerk aan hem, ondanks de 
in veel opzichten verslechterende situatie 
daar. Hij komt in aanraking met men-
sen als Karl Barth, Bell, de bisschop van 
Chichester, en Visser ’t Hooft. Als de 
kerk steeds meer in het nauw komt tij-
dens het Hitlerregime, komt Bonhoeffer 
voor haar op, hoe gevaarlijk dat soms 
ook is. De joden draagt hij een warm 
hart toe. Uiteindelijk kan hij door toe-
doen van zijn zwager wegblijven bij het 
front als hij in dienst treedt van de con-
traspionage, om vanuit de oecumene - 
hij kent de mensen daar - te spioneren.

Bonhoeffer is vooral bekend vanwege 
zijn boek Navolging. Daar wordt in de 
roman wel over gesproken, hoewel - wat 
me verbaasde - niet uitvoerig of inhou-
delijk. Tijdens zijn gevangenschap 
schrijft hij een in zijn ogen nog groter 
werk op het gebied van de ethiek. Bijna 
tot op het laatst gelooft hij in zijn vrijla-
ting om dat werk te kunnen voltooien 
en om met Maria te trouwen, maar op  

9 april 1945 wordt hij terechtgesteld. In 
het laatste hoofdstuk blikken zijn vader, 
Maria en zijn beste vriend terug op het 
leven van een groot en ambitieus man: 
‘iedereen die hem kende, had wel zijn 
eigen Bonhoeffer.’

Barz heeft een lezenswaardig boek 
geschreven over een boeiende man wiens 
leven tragisch eindigde. Toch leest het 
soms wat stroef. Dat er twee verhaallij-
nen zijn, bemoeilijkt bijvoorbeeld het uit 
elkaar houden van de vele personen. 
Vreemd vind ik dat de achternaam van 
Dietrichs beste vriend Eberhard 
(Bethge) niet genoemd wordt. En som-
mige fouten zijn storend, zoals op p. 69, 
waar het Duitse ‘Andacht’ vertaald is 
met aandacht…

De persoon Dietrich Bonhoeffer is 
voor mijn gevoel op een afstand geble-
ven. Al is hij theoloog, dat hij een gelo-
vig mens is en een diep Godsvertrouwen 
moet hebben gehad, merk je vooreerst 
alleen vanuit zijn inzet voor de mede-
mens. Dan gaat het over ‘mijn geloof ’ 
en ‘de kerk’ en niet over de Heer van 
die kerk. De naam van God komt ei-
genlijk pas aan bod als Bonhoeffer al 
een poos gevangen zit en verlangt naar 
de vrijheid. Hij wijdt veel tijd aan zijn 
boek en ook aan het schrijven van ge-
dichten, zoals het hierboven geciteerde. 
Daardoor leer je hem pas meer van bin-
nenuit en als gelovige kennen. Ook door 
treffende uitspraken als: ‘Waar God ga-
ten slaat, moeten wij niet proberen deze 
met onze woorden te vullen.’

Er bestaat nog een roman over Bon-
hoeffer: De beker der gramschap. Dietrich 
Bonhoeffer in verzet tegen Hitler, door 
Mary Glazener (uit het Engels vertaald, 
Kok, Kampen 1995). Die had ik al eens 
gelezen. Onwillekeurig ga je dan beide 
romans tegen elkaar afwegen. De schaal 
slaat voor mij niet zozeer door, maar bij 
Glazener komt de hoofdpersoon als 
mens en als gelovige wel dichterbij, bij-
voorbeeld in de beschrijvingen van zijn 
liefde voor Maria en de spanning die de 
samenzweringen tegen Hitler oplevert.

N.a.v. Paul Barz, Ik ben Bonhoeffer… 
Roman over een geloofwaardig leven, uit 
het Duits vertaald, Kampen, Ten Have 
2006, ISBN 90 259 5660 2, 319 pag., 
prijs € 24,90.

Ik ben Bonhoeffer…

Korte boekbespreking 

M.J.A. Zwikstra-de Weger
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Geestrijk leven
Een van de vruchten die het jaar 
200� ons bracht, is het boek 
Geestrijk leven. Daarin hebben tien 
auteurs vijftien bijdragen over de 
Heilige Geest en zijn werk gebun-
deld. Een aantal van hen werkte 
ook mee aan het boek Meer dan 
genoeg dat twee jaar eerder ver-
scheen. Op die bundel wil het boek 
dat nu verschenen is, een vervolg 
zijn. Ging het eerste boek vooral 
kritisch op de charismatische bewe-
ging in, dit tweede boek wil in posi-
tieve zin over het leven uit de Hei-
lige Geest spreken. Het boek geeft 
te veel om uitvoerig te bespreken. 
Ik geef er een indruk van en maak 
een paar kanttekeningen bij som-
mige onderdelen.

God drie-enig

De eerste bijdrage is een fraai artikel 
van J.W. Maris over ‘De drie-enige God 
in gemeenschap met ons’. Het biedt zo-
veel als het kader voor de overige bijdra-
gen. Maris laat zien dat de Persoon en 
het werk van de Heilige Geest niet los te 
maken zijn van God de Vader en God 
de Zoon en hun werk (p. 16v; 22v). In 
Hem komt de drie-enige God zelf tot 
ons om gemeenschap met ons te heb-
ben. Hij geeft ons niet ‘iets’ (bijv. bij-
zondere krachten). Hij geeft Zichzelf  
(p. 15v). Hij gaat een relatie met ons 
aan. Deze relatie bedoelde God toen Hij 
de mens schiep (p. 19). Daarom is de 
vertrouwelijke omgang met God wezen-
lijk voor de mens (p. 20). Vanwege deze 
vertrouwelijkheid heeft het zondigen te-
gen de Heilige Geest zijn eigen diepe 
ernst (p. 21). Het gaat in de relatie met 
God om intimiteit die getypeerd wordt 
als liefde. De kern daarvan is het geloof 
(p. 24).

Leven door de Geest is leven door 
het geloof. Het gaat niet om wat een 
mens allemaal bereiken of meemaken 
kan, maar om het persoonlijk kennen 
van Jezus Christus (p. 24). De mens 
wordt daarbij helemaal, inclusief zijn 
verantwoordelijkheid, ingeschakeld. Dat 
is anders dan bij allerlei vormen van ex-
tase waarbij de mens wordt uitgescha-
keld (p. 25). Heiliging is dan ook dat 
wij zelf gewillig en gehoorzaam worden 

om God te dienen. ‘Het meest wezen-
lijke is niet de ervaring, maar de relatie’ 
(p. 25). Leven door de Geest doe je dan 
ook in het gewone, concrete leven. De 
Bijbel gaat over gewone mensen, midden 
in het leven, met verdriet, zorg etc. Het 
Woord van God is daar onmisbaar bij. 
Karakteristiek voor het hele christelijke 
leven is dat het geloof zich hoe langer 
hoe meer vasthoudt aan de beloften van 
het Woord. ‘Hoger willen stijgen dan 
het aangewezen zijn op genade, of hoger 
dan leven bij het Woord, leidt altijd 
weer tot verdwalen’ (p. 25).

Identiteit

Wat is onze identiteit? Wat betekent 
het dat de Geest van God zijn intrek bij 
ons mensen neemt (p. 27)? Op deze vra-
gen zoekt J. Wesseling in ‘Gods kind op 
zoek naar identiteit’ het antwoord. Het 
is onderdeel van een tweeluik waarvan 
het tweede deel over ‘Gods kind in de 
groei’ gaat. Dit tweeluik is het lezen en 
overwegen waard. Het gaat over hoe wij 
van nature zijn en door Gods Geest 
worden, en over de groei die we als kin-
deren van God doormaken. Het gaat 
over onze geboorte, erfelijke belasting, 
de tijd waarin wij leven, waarin het 
tijdsbeeld dat Paulus geeft, al meer her-
kenbaar wordt. De noodzaak van we-
dergeboorte komt aan de orde en de on-
misbare betekenis van de kerk. We lezen 
over de verschillende betekenissen die 
‘groei’ kan hebben. Er wordt een verbin-
ding gelegd tussen het verlangen naar 
groei en de kenmerken van de kerk en 
van de christenen uit artikel 29 van de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis.

De schematiek die Wesseling han-
teert, overtuigt niet altijd. Schrijvend 
over onze ‘roots van beneden’ zegt Wes-
seling dat wij kind zijn van onze ouders, 
van Adam en van onze tijd. Pas als je 
God leert kennen en wedergeboren 
wordt, ga je kijken met de ogen van het 
geloof. Dan leer je jezelf zien als kind 

van God en als kind van de kerk (p. 31). 
Maar is het dan niet ook door wederge-
boorte en geloof dat we onszelf gaan 
zien als kind van Adam, met de erfelijke 
belasting die dat geeft? Met de bedoe-
ling van Wesseling heb ik geen moeite, 
maar zijn tweedeling werkt wat verwar-
rend.

Meer moeite heb ik met het schema 
waarmee Wesseling ons menselijk func-
tioneren wil verduidelijken (p. 29). 
Daarin worden zes lagen onderscheiden. 
Van boven naar beneden gaat het om 
onze spiritualiteit (wat/wie beweegt mij), 
onze identiteit (hoe zie ik mijzelf), over-
tuiging (waar geloof ik in), vermogen 
(wat kan ik), gedrag (wat doe ik) en om-
geving (waar ben ik, hoe ziet mijn situa-
tie eruit). Dit schema wil laten zien dat 
een hogere laag die daaronder aanstuurt. 
Voor Wesseling was dit een eyeopener 
die liet zien ‘dat christenen en zeker de 
gereformeerden onder hen hun geloof 
vooral communiceren op het niveau van 
overtuiging en gedrag’ (p. 30). Dan gaat 
het vooral over wat je vindt of hoort te 
vinden en worden afwijkende opvattin-
gen afgewezen; die brengen meteen ver-
wijdering. Het schema maakt, aldus 
Wesseling, ‘meteen duidelijk dat ten 
diepste niet de beslissingen vallen op het 
niveau van overtuiging en gedrag. Dat 
zijn uitwerkingen of symptomen van 
iets diepers (in het schema is het precies 

Boek van de maand 

J.W. van der Jagt
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andersom getekend dan hij zegt, maar 
dat maakt niet uit, JWvdJ). De meest 
wezenlijke vraag voor ieder mens is: van 
waaruit leef je? Wat zijn je roots? ... Of-
tewel: wat is ten diepste wezenlijk voor 
je identiteit?’ (p. 30).

Zou dit schema ons echt helpen? Ik 
vraag het me af. Mijn identiteit is dat ik 
in Christus en door de Heilige Geest 
een kind van God ben. Dat is ‘wat ik 
geloof ’. In het schema is dat mijn over-
tuiging. Het schema zegt dat mijn iden-
titeit mijn overtuiging aanstuurt, maar 
het is andersom! Eigenlijk schrijft Wes-
seling zelf ook over identiteit en spiritu-
aliteit op het niveau van de overtuiging. 
Hij zegt dan ook dat je zijn hoofdstuk 
op overtuigingsniveau kunt lezen, maar 
dat het de bedoeling is dat het onze 
identiteit beheerst (p. 44). Het lijkt mij 
dat de dingen hier anders en lastiger lig-
gen dan het schema doet vermoeden. Ik 
vraag me dan ook af of dit schema wel 
helpt bij de onderlinge communicatie 
van het geloof (p. 30,65). Wekt het in 
die context niet de indruk dat er onder 
alle verschillen een diepere laag is, die 
van het kindschap van God, waar deze 
verschillen worden overwonnen? Dat is 
een manier om de verschillen in overtui-
ging te relativeren. Het heeft, met alle 
verschillen die er vandaag zijn, sterke 
bekoring om vooral te benadrukken dat 
we allemaal kinderen van God zijn. Nu 
weet ik ook wel dat onderlinge commu-
nicatie kan ontaarden en verschillen no-
deloos verwijdering geven en zelfs als 
breekpunt worden gezien. Dat lijkt mij 
nodeloos, niet omdat die verschillen op 
een dieper niveau niet bestaan, maar 
omdat er op hetzelfde overtuigingsni-
veau (dat de identiteit aanstuurt) zoveel 
overeenstemming bestaat, dat je over al-
lerlei andere zaken rustig van mening 
kunt verschillen.

Vrijheid

Ik merk dit ook op met het oog op 
de bijdrage van B. Luiten. Hij schrijft 
onder de titel ‘Kind aan huis’ over de 
vrijheid die de Geest ons als kinderen 
van God geeft. Hij laat onder meer zien 
dat de onverzadigbaarheid van de mo-
derne mens een vorm van slavernij is. 
Christus haalt ons uit de slavernij. Zijn 
Geest haalt de slavernij uit ons. Wij 
hebben niet de Geest van slavernij ont-
vangen om opnieuw te vrezen, maar de 
Geest van het zoonschap (Rom. 8:14). 
Hij maakt ons echte kinderen van God 

doordat Hij ons hart tot een tempel 
voor de Here maakt (p. 53). De Here 
wil ons hart; niet alleen ons gedrag  
(p. 51). Je mag wortelen in de liefde van 
God die de vrees uitdrijft. Onze vrijheid 
als kinderen van God kunnen we elkaar 
ontnemen doordat je in de kerk eisen 
(dwangpatronen) aan elkaar stelt  
(p. 51,56). Luiten wijst de kerkenraden 
op hun verantwoordelijkheid in deze za-
ken. ‘Verschillen van inzicht zullen er 
altijd zijn, gevoed door achtergronden 
en voorkeuren. Maar goed beschouwd 
zijn dat slechts oppervlakkigheden. Dat 
zie je des te scherper wanneer je weet 
hoeveel dieper het leven met God gaat. 
Wat Hij geeft in het hart, staat niet ter 
discussie, en dat is nu juist het niveau 
waarop onze vrijheid én onze eenheid 
ontstaat’ (p. 56).

Ook Luiten schrijft dus over een 
eenheid die de Geest werkt op een ni-
veau dieper dan de verschillen van in-
zicht. Er zijn inderdaad verschillen 
waarin je elkaar vrij moet laten, omdat 
ze aan de eenheid geen afbreuk doen. 
Geldt dat voor alle verschillen? En is dat 
een kwestie van niveau of van inhoud? 
Ik denk het laatste. Al lezend ging ik in 
de bijdrage van Luiten iets missen. Te-
recht zet hij de vrijheid van de Geest te-
genover de slavernij. Maar wat wil het 
zeggen dat de Schrift ons wel slaven van 
Christus noemt en over de gehoorzaam-
heid van het geloof spreekt? Dat hoort 
bij de vrijheid van de Geest waarin wij 
onze eenheid vinden. Wat heeft dat te 
zeggen over onze verschillen van in-
zicht? Er zijn nu eenmaal verschillen 
waarbij het aankomt op wat onze Mees-
ter van ons vraagt.

Varia

Lezenswaard en praktisch is het 
hoofdstuk over ‘Goed bijbellezen, hoe 
doe je dat?’ van W.F. Wisselink.  
E. Brink schrijft nuchter over het ‘Bid-
den onder leiding van Gods Geest’. Ik 
vroeg me wel af of het ‘bidden in de 
Geest’ niet meer wil zeggen dan (hoe 
waar dat ook is) dat het tegenover ego-
centrisch bidden staat (p. 103). Betekent 
het niet dat ons gebed door de Geest be-
heerst wordt, zoals de Here een huwelijk 
‘in de Here’ (1 Kor. 7:39) beheerst? Dan 
is ‘bidden in de Geest’ typerend voor 
het héle thema dat Brink aansnijdt. Men 
leze wat H. Drost en J.W. Maris schrij-
ven over ‘Gereformeerde vroomheid’. 

Ik ga voorbij aan het ‘Geleid worden 
door de Geest, Gods leiding in ons le-
ven’ (C.C. den Hertog), het opstel over 
de ‘De kerk: het huis van de Geest’  
(H. ten Brinke), aan ‘Gods rivier, de 
weg van Gods Geest door de wereld’ 
(H. Drost) en aan ‘Vrucht en gaven van 
de Geest’ (K. de Vries). 

E.A. de Boer schrijft over de ‘Dienst 
aan het levende Woord’. Dat gaat over 
de gave van de profetie en het onder-
scheiden van geesten. Hij brengt de gave 
van de profetie in verband met het le-
vende Woord en de geestrijke Schriften 
waardoor God Zich nog steeds open-
baart (p. 227 en 228), en hij maakt de 
profetie daaraan ondergeschikt. Dat lijkt 
mij gezond. Maar kun je de profetie dan 
op dezelfde manier als het levende 
Woord typeren als ‘Hij openbaart Zich 
nog steeds’? Trek je de profetie dan niet 
de openbaring in? Dat God Zich nog 
steeds of opnieuw bekendmaakt, is toch 
een andere openbaringswijze dan bij de 

NB jan. 07.indd   23 15-01-2007   13:45:12



24 Nader Bekeken januari 2007

bijbelse profeten? De Boer schrijft ook 
over het bevrijdingspastoraat (‘In dienst 
van de bevrijder’). Ten Brinke sluit de 
bundel af met een hoofdstuk over Efezi-
ers 3:16-19. Deze wat dorre opsomming 
geeft een indruk van wat het boek te 
bieden heeft. Helaas moet ik aan heel 
veel voorbijgaan.

Lofprijzing

Wat uitvoeriger wil ik ingaan op de 
bijdrage van E.A. de Boer ‘De dienst 
van de lofprijzing’, over het spreken in 
tongen. Hij ziet dit vooral als lofprij-
zing. Paulus zet het als bidden ‘met mijn 
geest’ tegenover het ‘bidden met ver-
stand’ (1 Kor. 14:14-15). Het laatste is 
‘beheersing van het biddend spreken in 
je eigen taal. De Heer wordt doelbewust 
aangeroepen of geprezen, bijvoorbeeld 
om anderen te leiden in gebed en lofzeg-
ging’ (p. 201). Bidden ‘met mijn geest’ is 
de gave ‘van een spontane uiting van je 
eigen geloof in God op meer spontane 
en emotionele wijze. Daarbij neemt de 
Geest je tong en taal in beslag. Je bidt of 
zingt als het ware voorbij de woorden. 
Anders dan dat je met een verstaanbare 
boodschap de ander aanspreekt. Dat 
kan in een gebed, maar ook in een lof-
zang’ (id.). Dit lijkt mij de kern van De 
Boers opstel.

Het verschijnsel van het spreken in 
tongen of talen is weerbarstige materie. 
De Boer doet een poging om daar ver-
der in te komen. Je kunt het een vondst 
noemen om de lofprijzing als invalshoek 
te kiezen. De Schrift legt inderdaad ver-
band tussen het spreken in talen en de 
lofprijzing. In Handelingen 2 spreekt 
men over de grote daden van God. 
Maar De Boer zegt wel heel stellig dat 
deze lofprijzing, aanbidding tot de Here 
is gericht (p. 205). Hij erkent zelf dat dit 
er niet staat. Maar als het vooral spreken 
tot de Here is, waarom wordt dat dan 
níet en wordt de reactie van de hoorders 
wél genoemd? Dat kun je niet alleen 
zeggen omdat het over Gods grote da-
den gaat. Die daden zijn in 1 Petrus 2:9 
inhoud van de verkóndiging. In Hande-
lingen 19 wordt het spreken in tongen 

als profeteren aangeduid. Is dat aan 
God geadresseerd? In 1 Korintiërs 14:2 
noemt Paulus het spreken in tongen een 
spreken tot God en niet tot mensen. Is 
dat omdat dit spreken als zodanig tot 
God gericht is? De Boer gaat daarvan 
uit. Paulus noemt het om een andere re-
den spreken tot God. Hij vervolgt im-
mers: ‘want (redengevend) niemand ver-
staat het.’ Het is tot God gericht omdat 
Hij het alleen verstaat. Paulus’ doorlo-
pende kritiek is ook dat in Korinte de 
gerichtheid op mensen ontbreekt. Het 
lijkt me dat de schriftgegevens wat een-
zijdig naar een tot God gerichte lofprij-
zing worden getrokken.

Ook de herkenning van de gespro-
ken taal roept vragen op. In Handelin-
gen 10 en 19 wordt de taal niet herkend, 
maar kan ze wel vertaald worden  
(p. 208). Hoe wist men dan dat het pro-
fetie was (Hand. 19)? En kan een onher-
kenbare taal vertaald worden? Was in  
1 Korintiërs 14 de taal voor de bidder 
onbekend (p. 210)? Hoe kon hij dan 
zichzelf stichten (vs. 4)? Paulus verwijst 
in 1 Korintiërs 14 naar Jesaja 28. Daar 
spreekt Jesaja over mensen die een an-
dere gewone mensentaal spreken. Is dat 
geen reden om in Korinte ook aan an-
dere mensentaal te denken? Wat deze 
zaken betreft heeft De Boer mij niet 
overtuigd.

Tongentaal zou een spontane, emoti-
onele en enthousiaste uiting van het ge-
loof zijn. Laten we het ons voorstellen in 
het licht van de orde die Paulus in 1 Ko-
rintiërs 14:26v aanbrengt. Twee of drie 
mogen om de beurt in tongen spreken 
en er moet een vertaler zijn. Voordat 
men zich spontaan, emotioneel en en-
thousiast kon uiten, moest dus de beurt 
worden vastgesteld of op de beurt ge-
wacht worden, en moest men weten of 
er een vertaler was. Was deze uiting dan 
wel zo spontaan-emotioneel?

De Boer ziet deze gave als een zin-
gend met de woorden meegesleept wor-
den, zodat je boven de woorden uitstijgt 
(p. 211). Maar dan is het óns zingen, 
óns enthousiasme dat ons meeneemt bo-
ven de woorden uit. Waar lezen we in 
de Schrift dat gelovigen zo aan het zin-

gen of bidden zijn, dat het hen mee-
sleept zodat het in tongen of talen over-
gaat? Het is toch een gave die niet bij 
mensen vandaan komt of door mensen 
opgewekt wordt, maar die de Geest aan 
mensen gééft.

Trouwens, wat wil het zeggen als we 
voorbij de woorden bidden en zingen  
(p. 210, 212, 216) of dat ons hart boven 
de woorden uitstijgt (p. 211)? Als je 
voorbij de woorden komt, zijn er geen 
woorden meer. Boven woorden uit zijn 
er alleen nog het zwijgen of extatische 
klanken die geen woorden zijn. Ik kan 
me voorstellen dat je zo vol bent van 
Gods grote daden, dat je geen woorden 
meer hebt. Maar dan wordt er ook niets 
meer gezegd, niet meer in talen gespro-
ken en er valt ook niets meer te vertalen. 
En over extatische klanken gesproken - 
lijkt dat niet heel veel op de extase waar 
J.W. Maris in het eerste hoofdstuk  
(p. 25) kritisch over schrijft?

De materie is niet gemakkelijk. Ik 
heb er zelf ook geen volkomen bevredi-
gende voorstelling van. Daarom waar-
deer ik de poging die De Boer onderno-
men heeft. Maar ik houd er te veel vra-
gen bij. Intussen zie ik hier wel een be-
langrijke beweging. Enerzijds neemt De 
Boer wat afstand van wat in de bundel 
Meer dan genoeg over de tongentaal ge-
schreven werd. Anderzijds probeert hij 
in de lofprijzing een brug te slaan tussen 
de gereformeerde en charismatische vor-
men van gebed (p. 217). Het lijkt mij 
een brug te ver.

Tot slot

Geestrijk leven is rijk aan inhoud. 
Naast veel goede en waardevolle zaken 
roept het soms ook vragen op die tot 
verder nadenken stimuleren. Voor de 
verwerking en bespreking van het gebo-
dene biedt elk hoofdstuk een aantal vra-
gen waarover doorgesproken kan wor-
den.

N.a.v. H. ten Brinke, J.W. Maris e.a. 
Geestrijk leven, De Vuurbaak, Barneveld 
2006, ISBN 90 5560 333 3, 269 pag., 
prijs € 17,50.
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Gedicht G. Slings
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Vannacht

vannacht
toen het zo glad was
gleed op straat mijn moeder uit en
brak haar pols

voor het eerst
zei ze verbaasd
in vierenzestig jaar
dat ik iets breek
wel
eens moest het gebeuren

naast haar in de taxi
op weg naar het ziekenhuis
hoorde ik
hoe ze plotseling begon te spreken
over haar dode vrienden

met hier en daar een woord
raak ik haar nu troostend aan

R. Campert

Uit: Mijn levensliederen

Dat ongeluk bracht de moeder in aanraking met de dood.
Vandaar die dode vrienden.
Ze is van haar stuk gebracht.
Mooi, die laatste regels.
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kan maar een klein stukje van al die 
verhalen hier doorgeven. En ik kies 
daarvoor een passage uit het eerste arti-
kel van Smelik, waarin hij volgens mij 
helder beargumenteert welke taxatie het 
meest recht doet aan dit type liederen. 
Onder het kopje ‘Kruis en glorie’ schrijft 
hij:

Om het opwekkingsrepertoire theologisch 
te karakteriseren, gebruikt Wilschut in 
Nader Bekeken het onderscheid tussen 
‘theologie van de glorie’ en ‘theologie van 
het kruis’. Hij schrijft letterlijk: ‘Theolo-
gisch ademt de bundel meer de sfeer van 
de theologie van de glorie dan van de bij-
bels-reformatorische theologie van het 
kruis.’ Het is vooral deze zin die Luiten 
bekritiseert: ‘De kritiek op de sfeer geeft 
een vooroordeel over ieder lied afzonder-
lijk, waardoor mensen ook de goede liede-
ren toch niet meer onbevangen kunnen 
zingen.’ Volgens Luiten oordeelt Wilschut 
te snel, te ongenuanceerd en onbeargu-
menteerd, waarbij en waardoor hij zich 
ook schuldig maakt aan stemmingmakerij.
Naar het oordeel van Luiten staan in Op-
wekkingsliederen veel liederen die voluit 
de genade en de theologie van het kruis 
ademen. Hij ondersteunt zijn opvatting 

In ons blad is in het septembernum-
mer van vorig jaar een uitvoerige Kro-
niek te vinden van ds. Wilschut onder 
de titel Liturgie na ‘Zuidhorn’. Hij legt 
de vinger bij het onder ons oprukkende 
misbruik van de zgn. Koersbepaling, die 
we als kerken sinds de GS Zuidhorn 
2002 hebben met betrekking tot de arti-
kelen 65 en 67 van de KO. De daarin 
vastgelegde kaders, waarbinnen de ker-
ken hebben afgesproken zich liturgisch 
te zullen bewegen, worden veelvuldig 
genegeerd en te buiten gegaan. En hij 
wijst op de risico’s die dat heeft voor de 
onderlinge vrede en herkenbaarheid van 
de kerken. Jammer genoeg heb ik nog 
geen reacties kunnen ontdekken op wat 
in die kroniek allemaal gesignaleerd 
wordt. Alleen op één onderdeel uit het 
slot van die kroniek is publiek gerea-
geerd. En wel in De Reformatie door  
ds. B. Luiten.

In het slotdeel van de kroniek had 
ds. Wilschut ook wat opmerkingen ge-
maakt over de opmars van de bundel 
Opwekkingsliederen. Niet alleen op sing-
ins en dergelijke. Maar ook in eredien-
sten, waarvoor die liederen helemaal 
niet vrijgegeven zijn binnen onze kerken 
(op een paar na die in de bundel Negen-
tig Gezangen - en nu dus ook in het 
nieuwe kerkboek - zijn opgenomen). 
Wilschut had erop gewezen dat dit ook 
theologisch gezien niet onschuldig is. 
De liederen zijn niet los te zien van de 
evangelicale theologie en spiritualiteit 
waaraan ze ontsproten zijn. ‘Theolo-
gisch ademt de bundel meer de sfeer van 
de theologie van de glorie dan van de 
bijbels-reformatorische theologie van het 
kruis’, zo had hij geschreven. Dit onder-
deel van de kroniek ontmoet kritiek bij 
ds. Luiten in De Reformatie van 21 ok-
tober (‘Glorie of kruis?’). Hij betwijfelt 
of de bundel Opwekkingsliederen op deze 
manier recht gedaan wordt. Kruis én 
glorie krijgen daar beide terecht aan-
dacht volgens hem.

Op deze verschillende taxatie is in 
De Reformatie uitvoerig ingegaan door 
dr. J. Smelik. (‘Opwekkingsliederen ter 
discussie’ 1 en 2, op 25 nov. en 2 dec. 
2006, na het tweede artikel volgt dan 
nog weer een reactie van ds. Luiten). Ik 

door het noemen van een paar voorbeelden 
uit de bundel. Hij wijst vervolgens op een 
aantal overwinningspsalmen waaruit hij 
concludeert dat er ook psalmen zijn die tot 
‘theologie van de glorie’ behoren. Op basis 
hiervan concludeert hij dat er in algemene 
zin theologisch eigenlijk niets mis is met de 
bundel Opwekkingsliederen.

Opvallend vind ik dat Luiten het verschil 
tussen ‘theologie van het kruis’ en ‘theolo-
gie van de glorie’ terugbrengt tot de vraag 
of er aandacht is voor ‘ kruis’ en/of ‘over-
winning’. Dit lijkt me niet juist. Bij een 
‘theologia crucis’ gaat het immers niet om 
de vraag of er (voldoende) aandacht ge-
schonken wordt aan Christus’ overwinning 
in het verleden en de toekomst, want dat 
is vanzelfsprekend het geval. Het gaat wel 
om het aspect dat die overwinning tot aan 
de Jongste Dag verborgen is en dus in ge-
loof aanvaard moet worden. Daarin ver-
schilt zij van de ‘theologie van de glorie’, 
die juist in het hier-en-nu al wil vooruit-
grijpen op die overwinning, waarbij en 
waardoor het kruis van Christus op de 
achtergrond verdwijnt. Dat is m.i. het 
kernverschil.
Dat verschil is voor de discussie belangrijk. 
Want natuurlijk staan in liedboeken die 
binnen de evangelicale wereld uitgegeven 
worden, ook liederen waarin basale aspec-
ten van het christelijke geloof verwoord 
worden, zoals zonden, lijden, vergeving 

Opgewekt aan 
‘Opwekking’?

Persrevue  P.L. Storm
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door het bloed van Christus. Luiten heeft 
dus gelijk als hij daarop wijst. Maar vol-
gens mij ontkende Wilschut dat ook niet, 
maar redeneerde hij vanuit het bovenge-
noemde verschil tussen ‘theologie van het 
kruis’ en ‘theologie van de glorie’.

De vraag is dus of het evangelicale lied als 
genre (of de bundel met 570 liederen als 
geheel) te typeren is als ‘theologia gloriae’, 
d.w.z. dat de bundel doet alsof de gelovi-
gen de overwinning nu al in handen heb-
ben, waardoor het kruis van Christus en 
de bijbelse notie van de verborgen heerlijk-
heid sterk op de achtergrond raken.
Welnu, je kunt statistisch aantonen dat de 
bundel Opwekkingsliederen exponent is 
van de theologie van de glorie. Het aantal 
liederen waarin het kruis van Christus ter 
sprake komt, vormt slechts een hele kleine 
minderheid. In zo’n 20 procent van alle 
570 liederen komen op één of andere ma-
nier noties voor als vergeving van zonden 
door het bloed van Jezus, het lijden en 
sterven van Christus. Dat lijkt op het eer-
ste gezicht nog een behoorlijk groot aantal. 
Maar ik heb hier alle liederen meegere-
kend die heel marginaal, soms door mid-
del van één of twee versregels of door één 
woord (bijv. ‘Lam’ of ‘Verlosser’ of ‘ge-
nade’), refereren aan Christus’ verzoenend 

lijden en sterven. In verreweg de meeste 
liederen, die tot die 20 procent horen, 
blijft het bij dergelijke korte aanduidingen 
en is de spits van het lied: lofprijzing en 
aanbidding in het kader van de door 
Christus behaalde overwinning. Ter ver-
duidelijking: de aanzienlijke hoeveelheid 
liedteksten, die de woorden uit Openba-
ring 5:12 (Het Lam is waardig te ontvan-
gen…) letterlijk of geparafraseerd bevat-
ten, is bij de 20 procent inbegrepen, ter-
wijl ze eigenlijk onder ‘theologia gloriae’ 
geplaatst moeten worden. Overigens is de 
hymne uit Openbaring 5 verreweg de po-
pulairste bijbeltekst in Opwekkingsliede-
ren.
Zoek je echter naar liederen waarin 
Christus’ verlossingswerk meer dan een 
marginale plaats heeft, dan kom je niet 
uit op 20 procent maar op zo’n 8 procent 
(nog geen 50 van de 570 liederen). Zet je 
deze 8 procent af tegen het percentage 
waarin expliciet gezongen wordt over 
overwinning en triomf, dan blijkt het 
aantal overwinningsliederen overweldi-
gend groot te zijn: in elk geval 65 procent 
van het totaal aantal liederen. Daarnaast 
heb je nog een groep liederen waarin het 
primair gaat om levensvernieuwing door 
de Geest en om overgave aan God (circa 
15 procent). Gezien de theologische accen-

ten binnen de evangelicale beweging is dat 
allerminst opmerkelijk.

Nu gaat het niet om exacte aantallen of 
percentages. Discussiepunt was de vraag of 
je kunt zeggen dat de bundel Opwek-
kingsliederen theologisch meer (!) de sfeer 
ademt van theologie van de glorie dan de 
bijbels-reformatorische theologie van het 
kruis. Mijn conclusie is dat je dit objectief 
gewoon kunt vaststellen en dat Wilschut 
een correcte waarneming heeft gedaan. 
Dat kerkmensen deze conclusie misbruiken 
om alle opwekkingsliederen af te wijzen 
als representanten van ‘theologia gloriae’, 
doet aan de waarneming natuurlijk niets 
af. Maar de gevoelsmatige huiver ten aan-
zien van de bundel, die Luiten in zijn 
omgeving waarneemt, is dus alles behalve 
onterecht.

Liederen kunnen en mogen voor zich-
zelf spreken. En toch is tegelijk waar: 
liederen los zien en losmaken van hun 
theologische geboortegrond is inderdaad 
zo vanzelfsprekend nog niet. Een niet-
gereformeerde spiritualiteit is juist ook 
zingend makkelijk binnen te halen. En 
dat geldt natuurlijk niet alleen bij dit 
(evangelische) type liederen…

Dutchbatter  
in Sebrenica

Op 4 december vond er een kleine 
plechtigheid plaats te Assen. Een pla-
quette werd onthuld en een ‘bijzonder 
draaginsigne’ werd door minister Kamp 
van Defensie uitgereikt aan het perso-
neel dat in 1995 deel uitmaakte van 
Dutchbat III. Een gebaar van eerherstel 
voor de veel bekritiseerde en gesmade 
soldaten tijdens die rampzalige zomer 
waar ze als soldaten in VN-dienst in een 
onmogelijke positie waren gezet en wer-
den gehouden, en daarom machteloos 
waren tegenover de moord op duizenden 
moslimmannen door Bosnisch Servische 
troepen onder leiding van generaal Mla-
dic. Voor Terdege (29 november 2006) 
interviewde Ad Ermstrang een van die 
soldaten, André Dekker. Wat hij (als 
hospik) en zijn collega’s hebben meege-

maakt toen, maakt indruk. Ik geef een 
deel van het interview weer.

In Sebrenica kwam de bravocompagnie 
van Dekker in het kleine kamp (com-
pound) in het zuidelijk deel van de stad. 
‘Tot op de dag van vandaag heerst in Ne-
derland het misverstand dat we er waren 
om de plaatselijke bevolking te bescher-
men. Ik lees dat nog steeds. Dat was het 
niet, we waren er bovendien niet voor uit-
gerust. We moesten observeren, vastleggen 
wat er gebeurde.’

Niet onaantastbaar
Op 3 juni 1995 begon voor hem in feite al 
de val van Sebrenica, waarbij Bosnische 
Serviërs zich schuldig maakten aan de 
massamoord op duizenden moslimman-

nen. ‘Ik bevond me in de observatiepost 
die als eerste werd weggeschoten. Het was 
vroeg in de morgen, ik lag nog op bed toen 
ik de kogelgaatjes in het plafond zag ver-
schijnen.’
Het groepje van acht mannen werd totaal 
overrompeld. Een granaat ontplofte vlak 
bij hen. Ze trokken zich terug in een 
pantserwagen, waarvan de klep een stuk 
open bleef staan. Later bleek dat er een 
brandgranaat klem zat in de sluiting. ‘Die 
was bijna geplet, we hebben gruwelijk ge-
luk gehad dat hij niet afging. We hadden 
echt overjarige munitie en totaal verou-
derde wapens.’ Een aanvraag om lucht-
steun had geen resultaat. Ook later wer-
den door de VN geen vliegtuigen ingezet.
De daaropvolgende dagen rolde een over-
macht aan Servische soldaten de ene na de 
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andere observatiepost op. De VN-soldaten 
werden soms gegijzeld, in andere gevallen 
voor de keus gesteld: terugtrekken of achter 
de linies van de Serviërs een goed heenko-
men zoeken. Twee soldaten kwamen om 
het leven. ‘Toen drong onze kwetsbaarheid 
pas echt tot je door. Tot op dat moment 
had je voor je gevoel toch iets onaantast-
baars, met je blauwe helm, blauwe vlag 
en witte pantserwagen.’

Radeloze massa
De ring werd kleiner en kleiner, de bur-
gers vluchtten richting compound. ‘Op een 
gegeven moment stonden er wel 20.000 
tot 30.000 mensen, dicht opeengepakt, bij 
het kamp. Vol angst, er werd geschreeuwd, 
er was paniek. Op 11 juli schoten de Ser-
viërs met mortieren in de mensenmassa. 
Het was afschuwelijk. Qua bewapening 
konden wij niets uitrichten, maar we heb-
ben wel geholpen. Met een stuk of vijf an-
dere hospikken heb ik gewonde mensen het 
kamp binnen gesleept, richting bunker. 
Het was vreselijk, oude vrouwen bij wie 
de stukken uit de heupen waren gescheurd 
door de mortieren, slagaderlijke bloedin-
gen, kinderen met gapende wonden. Uren 
achter elkaar. Er waren in het kamp onge-
veer 80 VN’ers, schat ik. Het was niet 
mogelijk om orde in de chaos te scheppen.’
De soldaten trokken zich, met de mensen-
massa’s achter zich, uiteindelijk terug naar 
de noordelijke compound, zo’n 10 kilome-
ter verderop. ‘Wij vormden een soort sluit-
stuk, te midden van een radeloze massa. 
De pantserwagen vertrok, we zaten vol en 
moesten nog een vrouw en kind wegdu-
wen... Dat raak je nooit kwijt.’ De voor-
malige hospik stokt, hij verbergt zijn hoofd 
in zijn handen en huilt.

In de ‘grote’ compound herhaalde het 
drama zich. ‘Er komen bussen voor de 
mensen, hoorden we toen. Hè, hè, er ge-
beurt wat, denk je dan. Het ging razend-
snel. In honderden bussen werden ze afge-
voerd, alleen de gewonden bleven achter. 
Ik heb niet gezien dat er mannen en vrou-
wen gescheiden werden’, zegt André, tot 
wie pas veel later de mogelijke gevolgen 
van dit overhaaste vertrek doordrongen.
Met een gewondenkonvooi, opgezet om de 
overblijvers naar een ziekenhuis te bren-
gen, liep hij in een Servische hinderlaag. 
‘Met een doorgeladen geweer op ons ge-
richt, we waren al ongewapend, moesten 
we toezien hoe een groot deel van onze 
passagiers werd afgevoerd. Alleen de 
zwaargewonden bleven achter. ’s Ochtends 
trof ik een oude man in de vrachtwagen. 
Dood. Naast hem zat een tienjarig 
meisje...’

Nare draai
Toen de Dutchbatters op de verlaten en 
leeggeroofde compound arriveerden, 
‘ knakte er iets. Je viel in een gat. Na veel 
onderhandelingen mochten we weg. We 
vertrokken in een touringcar. Mladic zelf 
zwaaide ons uit. Echt waar, hij stond bij 
de brug.’ In Zagreb kregen de mannen na 
wekenlang op blikken te hebben geleefd 
weer goed te eten en te drinken. ‘Er was 
een militaire kapel en de stress liep eruit. 
De grootste fout was dat dat werd geregi-
streerd door de camera. Die beelden gin-
gen de hele wereld over. De Nederlanders 
dansen op het leed van anderen, zo hoorde 
je. Terwijl wij pas een dag later hoorden 
wat er met de duizenden moslimmannen 
was gebeurd. Maar op dat moment was de 
mening bepaald.’

Thuis in Nederland wachtte een helden-
ontvangst. ‘Maar ondertussen gaven de 
media een nare draai aan de gebeurtenis-
sen. De debriefing gaf alleen de feiten, 
niet ons verhaal. Veel collega’s moesten al 
snel niets meer van Defensie hebben. Bij 
velen liep het contract af, er zijn maar 
weinigen die hebben bijgetekend.’

André is later een opleiding als ver-
pleegkundige gaan doen. Hij zet zich 
ook in voor de vele beschadigde jongens 
die met deze ervaringen verder moeten. 
Dan wordt verteld:

Een onderzoek door het Nederlands Insti-
tuut voor oorlogsdocumentatie (Niod) en 
een parlementaire enquête, waaruit bleek 
dat de Dutchbatters hun uiterste best had-
den gedaan, konden de negatieve beeld-
vorming niet wegpoetsen. Tot op de dag 
van vandaag blijven de beelden van fees-
tende en laffe Dutchbatters de betrokke-
nen achtervolgen.
André organiseert onder meer in samen-
werking met het Veteraneninstituut ieder 
jaar bijeenkomsten voor zijn bataljon. Hij 
is positief over de erkenning in de vorm 
van een insigne. ‘Politici sluiten het hier-
mee af, maar dat geldt niet voor ons. Voor 
ons gaat het nooit over.’ De kritische gelui-
den in Nederland worden nu weer aange-
wakkerd door de vrouwen van Sebrenica, 
nabestaanden van de omgekomen moslim-
mannen. André denkt dat de ex-Dutch-
batters met hen de komende jaren zeker in 
gesprek zullen gaan. ‘Velen zitten er niet 
om te springen, maar er zijn er ook die 
dat wel willen. Volgend jaar komt tijdens 
onze reünie een spreekster die zich in Se-
brenica bezighield met de hulp aan deze 
vrouwen. Dat is een eerste stap.’
Wrok tegen de VN heeft hij nog wel, 
maar een schuldige voor de besluitvorming 
over het onthouden van luchtsteun is niet 
gevonden. ‘Het blijft speculeren wie en 
waarom dat zo is gegaan.’
In Sebrenica had André ‘niet het idee dat 
God er was’. Later zag hij dat anders. 
‘Wat er gebeurde, was de verantwoorde-
lijkheid van de mensen zelf. Het werd mij 
bovendien door Hem gegeven dat ik men-
sen mocht helpen. Daar kreeg ik de kracht 
voor. En nu denk ik dat ik met die gaven 
ook wat doen moet. Dat wordt gestuurd.’

Hoofdkwartier Dutchbat
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Het is half december wanneer ik 
deze Persrevue samenstel. Het is de 
week waarin Herman Wijffels de op-
dracht krijgt om te onderzoeken of een 
kabinet van CDA, PvdA én CU werke-
lijk mogelijk is. Wanneer u dit leest, zal 
daarover vast meer duidelijkheid zijn. 
Op dit moment worden op tv linkse po-
litici alvast argwanend uitgevraagd of ze 
zich toch niet zullen laten verleiden om 
in te leveren op de ‘grote verworvenhe-
den’ van onze beschaving als de abortus- 
en euthanasiewetgeving en niet te verge-
ten het homohuwelijk. Een van die ver-
worvenheden waarvan verwacht wordt 
dat Rouvoet daarop wil afdingen, abor-
tus, kwam verschillende keren in het 
nieuws. De abortuswetgeving ‘vierde’ 
namelijk het zilveren jubileum. Ook 
bracht december het nieuws dat in Ne-
derland zeker drie keer een abortus is 
uitgevoerd omdat een kindje niet wel-
kom was wegens een kleine en behan-
delbare afwijking. Twee keer werd in het 
AMC te Amsterdam een abortus uitge-
voerd vanwege een hazenlip. Natuurlijk, 
dan praat je wel even beschaafd met ou-
ders of dit nu werkelijk nodig is. Maar 
zij beslissen! Ligt hier nog een front voor 
christenpolitici? Bart Jan Spruyt sprak 
in dat verband van verschoven fronten. 
De strijd tegen abortus, euthanasie etc. 
is nu eenmaal verloren.  
Ds. P.J. Vergunst schrijft daarover in De 
Waarheidsvriend van 14 december 2006 
(‘Abortus, blijvend een front’). Met in-
stemming neem ik het volgende over:

De visie hierop heeft alles te maken met de 
geïsoleerde positie die de twee christelijke 
partijen innamen en de mogelijkheden die 
zich eventueel voor de ChristenUnie aan-
dienen om deel te nemen in een nieuw ka-
binet. Daarbij zal elke christenpoliticus 
beseffen dat de beschermwaardigheid van 
het leven nooit weg te strepen is tegen on-
derwerpen als de hypotheekrenteaftrek of 
het terugdringen van files. Abortus zal 
nooit als een voor altijd geregeld onder-
werp in een politieke bureaula opgeborgen 
mogen worden.

Fronten verbreed
Op de laatste woensdag van november 
werd in Gouda de biografie van ds. H.G. 
Abma, Levend in het werk des Heeren, ge-
presenteerd. Wie tot de iets oudere genera-
tie behoort, weet nog dat deze SGP-domi-
nee in de politiek samen met zijn GPV-
collega dr. A.J. Verbrugh een initiatief-
wetsontwerp inzake abortus indiende. 
Hoewel dit levenbeschermende wetsont-
werp tegenover het abortuswetsvoorstel van 
CDA/VVD kansloos was, was dat voor 
hen geen reden ervan af te zien. In de po-
litiek gaat het immers niet alleen om ge-
tuigen, maar ook om het meedoen in het 
politieke handwerk.
De fronten zijn daarom niet verschoven, 
zoals Spruyt zegt, maar de fronten zijn al-
leen maar enorm verbrééd. Het opkomen 
voor het ongeboren leven op alle mogelijke 
manieren zal christenen een zaak van 
diepe zorg moeten zijn, die niet uitbesteed 
mag worden aan de stichting Schreeuw 
om Leven, hoe goed het ook is dat deze 
stichting de gewetens in staat van paraat-
heid houdt.

Half miljoen
Over leven en dood kan niet beslist worden 
met een meerderheid van een enkele stem. 
Toch gebeurde dit in april 1981, toen de 
Eerste Kamer met 38 tegen 37 stemmen de 
abortuswet aanvaardde. Een kwarteeuw 
later wordt geschat dat het leven van zo’n 
half miljoen ongeborenen in de moeder-
schoot is beëindigd. In een democratie 
waarin het Woord van God geen richt-
snoer voor het leven is, gebeurt dit. We 
kunnen ons daarom nauwelijks voorstellen 
dat uit cijfers blijkt dat het Nederlandse 
abortuscijfer in vergelijking met het bui-
tenland laag is. Is onze Europese bescha-
ving dan zo verworden geworden?
David verwoordt in Psalm 9 dat God het 
geroep van de ellendigen niet vergeet. 
‘Want Hij zoekt vergelding voor vergoten 
bloed, Hij denkt daaraan.’ Daar ligt troost 
in voor verdrukten en geslagenen. Ook als 
we weten dat het ongeboren leven nog geen 
stem heeft om te roepen. Maar dat maakt 
de feiten niet minder aangrijpend.

Allochtone tieners
Enkele weken geleden maakte het kennis-
centrum seksualiteit Rutgers Nisso Groep 
bekend dat het aantal abortussen bij al-
lochtone vrouwen stijgt. Het percentage 
Turkse meisjes dat bij een ongewenste 
zwangerschap voor abortus koos, ging van 
44 naar 53 procent; bij Marokkaanse tie-
ners ging het zelfs van 59 naar 67 procent. 
Is dit een gevolg van het loskomen uit de 
eigen cultuur? In ieder geval toont het aan 
hoe belangrijk voorlichting onder deze be-
volkingsgroepen is, ook onder asielzoekers. 
Voor 2005 maakte Nisso bekend dat er in 
Nederland 32.982 abortussen plaatsvon-
den, wat betekent dat bijna 1 procent van 
alle vrouwen tussen 15 en 45 jaar er dit 
jaar voor koos het leven in haar schoot te 
beëindigen.
Het lijkt echter dat een kwarteeuw na de 
invoering van de abortuswet er meer ge-
beurt dan het bekendmaken van de cijfers 
als gevolg van voor vrouwen verworven 
rechten. Staatssecretaris Ross van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport heeft abortus-
artsen gevraagd een protocol op te stellen 
voor een besluitvormingsgesprek rond 
abortus. Dat is winst, want wanneer die 
gesprekken volgens een vaste orde verlopen, 
kan onzekerheid bij vrouwen die een 
abortus overwegen aan het licht komen. 
Het is een aanbeveling van het Linde- 
boominstituut voor medische ethiek, die 
hiermee is overgenomen. Het voorbeeld 
laat zien dat actieve inzet om het grote 
kwaad van abortus in te dammen of terug 
te dringen niet bij voorbaat kansloos is in 
onze samenleving.

Verwerking van abortus
Ook inzake de verwerking van een abor-
tus is er meer openheid op komst. Drie we-
ken geleden kwam op het Nationaal Con-
gres Seksuele Gezondheid 2006 aan het 
licht dat een deel van de vrouwen die een 
abortus ondergingen, behoefte heeft aan 
emotionele steun. Een minderheid is zelfs 
ontevreden over het besluit tot abortus. 
Bijna de helft heeft in emotionele zin 
‘soms last’.
Die openheid over de blijvende schade die 

Abortus, een  
kwaad om te  
blijven bestrijden
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een abortus voor het geweten betekent, is 
nodig. Het is een signaal vanuit de prak-
tijk dat laat zien dat het overtreden van 
het gebod van God niet alleen tegen de 
Schepper zelf ingaat, maar ook het welzijn 
van het schepsel raakt. Bij Schreeuw om 
leven in Hilversum is de brochure Nooit 
meer hetzelfde. Leven na een abortus 
verkrijgbaar, een boekje met aangrijpende 
getuigenissen. Simone vertelt bijvoorbeeld 
dat haar man twee kinderen voldoende 
vond en de derde daarom ‘weggehaald’ 
moest worden. Een citaat over het moment 
dat ze uit de kliniek kwam: Mijn man 
zat op zijn gemak een boekje te lezen en 
zei: ‘Ah, is het klaar?’ ‘Ja’, antwoordde ik 
nog en we stapten in de auto om naar 
huis te rijden. De dagen daarna zijn 
voorbij gekropen. Ik heb alleen maar op 
bed gelegen en kon niet praten. Ik kon 
niets zeggen. Ik was stuk. Nog dagelijks 
denk ik terug aan die ene dag. Die dag 
die ik eigenlijk niet wilde. Het huwelijk 
van mij en mijn man is niet meer zoals 
het vroeger was.

VBOK
In ons parlement zitten twee leden na-
mens de Partij voor de Dieren, gekozen 
door 179.000 mensen. Gelukkig is er een 
veelvoud van christenen én niet-christenen 
die zich inzet voor het menselijk leven, be-

trokken bij de Vereniging ter Bescherming 
van het Ongeboren Kind. We mogen 
dankbaar zijn voor de deskundigheid die 
binnen deze vereniging in de 35 jaar van 
haar bestaan is opgebouwd. Die deskun-
digheid uit zich onder meer in een goede 
voorlichting, die naast concrete hulpverle-
ning aan (aanstaande) moeders in nood 
speerpunt van het beleid is geweest.
Het is die voorlichting die draagvlak aan 
het werk van de VBOK kan geven. In de 
speciale uitgave 35 jaar VBOK zegt oud-
minister van justitie Van Agt (CDA), zelf 
van nabij betrokken bij het politieke debat 
rond abortus, dat het ‘buitengewoon 
moeilijk is wetgeving te handhaven indien 
die niet steunt op het rechtsbewustzijn van 
de meerderheid. Met andere woorden: het 
probleem zit niet in de wet, maar in de 
immoraliteit van de bevolking op het stuk 
van bescherming van menselijk leven in 
alle fasen van het bestaan.’
Herleving van normbewustzijn, dat is vol-
gens Van Agt het doel dat de VBOK zich 
mag stellen en waar wij ons achter mogen 
stellen. In de verwerkelijking van die doel-
stelling mogen de kerken, de christelijke 
scholen en de gezinnen schouder aan 
schouder staan. Niet alleen met het oog op 
het geheel van de samenleving, niet alleen 
vanwege het voorleven van de liefdesgebo-
den van God, ook omdat niet gezegd is 

dat abortus niet voorkomt onder degenen 
die willen leven bij de Tien Geboden. 
Ook hier geldt dat als het in de maat-
schappij regent, het in de kerk druppelt.

Scheppend wonder
De vele aandacht die abortus dit jaar, met 
name de afgelopen weken, opnieuw kreeg 
én het jubileum van de VBOK mogen ons 
opscherpen de wacht te betrekken bij be-
ginnend leven. Hoe doet een christen dit 
anders dan in het zien op Gods schep-
pende hand? Zijn ogen hebben ook mijn 
ongevormd begin gezien, belijden we met 
Psalm 139. Alles was in Zijn boek be-
schreven, toen er nog niets van bestond. 
Wonderlijk!
Als dat wonder kapot gedrukt wordt, is de 
schade groot. Daarom is de strijd tegen 
abortus blijvend een front. De klop op het 
geweten van abortusartsen, de uitgestrekte 
hand naar moeders in nood, de juiste in-
formatie voor onwetenden - het moet alles 
doorgaan.

Het is te hopen en te bidden dat er 
ruimte komt ook op politiek gebied om 
een van deze ergste bewijzen van de im-
moraliteit van onze ‘beschaving’ aan te 
pakken. Aan zonde mag je niet wennen. 
Met Vergunst zeg ik: een blijvend front!

Lege troost op over-
volle begrafenissen

De secularisatie van onze samenle-
ving komt aan de oppervlakte in de 
wrede houding tegenover ongeboren le-
ven. Daarover ging het vorige stukje 
Persrevue. Die secularisatie wordt ook 
pijnlijk onthuld in de manier waarop de 
mensen om ons heen vaak omgaan met 
het einde van het leven. Ds. Aart Mak 
beschrijft dat trefzeker in Centraal 
Weekblad (van 1 december 2006, onder 
de titel: ‘Verenigen wat uiteen ligt - 
christelijke troost in een postchristelijke 
samenleving’). Het gaat dan om de ma-
nier waarop mensen het afscheid vorm-
geven van hun geliefden tijdens begrafe-
nissamenkomsten. Mak schrijft:

Eeuwenlang mocht in het door de Refor-
matie gestempelde Nederland een mens bij 

zijn dood nauwelijks geëerd worden. Alsof 
dat ten koste zou gaan van de eer aan 
God en tekort zou doen aan Diens onver-
diende genade.
Dat is veranderd. Nu schrijft de seculiere 
trend van de tijd voor dat alles genoemd 
wordt dat de overledene kenmerkte. In een 
drang naar volledigheid leidt dat soms tot 
uitgebreide herdenkingen met vele sprekers 
en door de lange duur onrustig wordende 
luisteraars. Het wordt gewoonte aan 
kleinkinderen te vragen iets voor te dra-
gen. Spontaan komen er tekeningen die 
vaak in de kist gelegd worden. Ook hier 
geldt dat een overledene in al zijn relaties 
zo volledig mogelijk afgebeeld dient te 
worden. Volwassen kinderen verontschul-
digen zich soms omdat ze zich niet capabel 
achten een woord te spreken bij de begra-

fenis of crematie van hun vader of moeder. 
Dan maar anderen, een oom, een buur-
man, een vriend of collega. En zo lijkt 
menige afscheidsbijeenkomst al gauw op 
een televisieprogramma waarin iemand in 
zijn karakter en voorkeuren getekend 
wordt door verschillende geïnterviewden.
Het kenmerkt de tijd waarin wij leven. 
Wie zich niet meer kan vinden in een 
groot, alles en iedereen omvattend ver-
haal, wordt teruggeworpen op het oprapen 
van de scherven van de gebroken spiegel. 
Bij gebrek aan ‘God’ (daarover zo meer) 
maken we zo goed als mogelijk een pas-
send mozaïek van iemand met aardige en 
kenmerkende herinneringen. Niemand 
heeft de overledene helemaal gekend, laat 
staan doorgrond. Verschillende mensen 
dienen daarom aan het woord te komen. 
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Alles kan niet gezegd worden. Maar wel 
zoveel mogelijk. In onze fragmentatie stre-
ven we naar volledigheid. In onze moreel 
gecompliceerde wereld verklaren we graag 
iemand postuum tot heilige. De dood van 
deze dierbare wordt als ondraaglijk gete-
kend. Het lijkt het einde van de wereld, 
een Apocalyps gelijk. Woorden van relati-
vering ontbreken. De troost bestaat erin 
dat ons verdriet zo groot is omdat de over-
ledene zo bijzonder en onmisbaar was.

Bewogenheid
In een tijd waarin de meesten van ons lie-
ver langer zouden willen leven, spreken 
we de dode nogal eens toe als was hij nog 
in ons midden. Soms wordt hardop gesug-
gereerd dat de overledene de afscheids-
woorden wel zal horen. Nogal eens spreekt 
iemand de vage hoop uit van een weerzien 
later. Het leven gaat immers verder en het 
kan niet bestaan dat de dood alles teniet-
doet. Wij weten niets of durven in elk ge-
val niets met stelligheid beweren. Wij op-
peren de mogelijkheid dat achter deze rea-
liteit een andere werkelijkheid moet 
schuilgaan. Niemand die het weet, maar 
het zou waar kunnen zijn. En zo imiteren 
we wat we van onze media leerden: we 
scheppen onze eigen virtuele wereld 
waarin alles mogelijk lijkt: een eindeloos 
bestaan.
Natuurlijk, elke afscheidsplechtigheid 
wordt ook gekenmerkt door werkelijke ge-
voelens van gemis en verdriet. Hartver-
scheurende taferelen zijn niet ongebruike-
lijk, zeker als het om een onverwachte 
dood van een jonger iemand gaat. De les 
is doorgaans om nog oplettender en gezon-
der te leven en nog meer te genieten van 
het leven van elke dag.

Eeuwige rust
Elke tijd schept haar eigen beelden over 
het leven na de dood. Zo is het beeld van 
eeuwige rust (de ‘zalige sabbatsvree’ en het 
‘repos ailleurs’) iets dat eerdere generaties 
tot aan de 20e eeuw meer aansprak dan 
de welvaartsgeneraties nadien die zo op 
zoek zijn naar zinvolle arbeid en bezield 
leven. Onze tijd lijkt vooral besmet met 
het virus van het continuïteitsdenken. Wij 
kunnen ons haast niet voorstellen dat wij 
eens niet meer zullen bestaan. Ons vaak 
moeizaam verworven ‘ ik’ weigert te capi-
tuleren voor de dood. En als het in mo-
derne therapieën ook al over groei gaat, 
dan is de stap niet zo groot om te veron-
derstellen dat het bij de dood om een wel-
iswaar ingrijpende maar ook tijdelijke cri-
sis gaat. Ergens pakt de dode de draad 
weer op en groeit verder. De continuïteit is 
slechts tijdelijk verbroken en dan nog al-
leen voor onze ogen.
Bij gebrek aan ‘God’ hebben wij de leegte 
gevuld met onszelf. Wij kunnen ons nau-
welijks voorstellen dat wat ons bezielt, ooit 
vergeefs zal zijn geweest. Dat ons fysieke 
lichaam een keer ophoudt te bestaan, stel-
len wij zo lang mogelijk uit. In onze vita-
liteit ontwikkelen we de gedachte dat al 
wat wij doen niet zomaar en tevergeefs 
kan zijn. We creëren ons eigen hogere 
doel. Als God niet bestaat, zal er toch een 
rechtvaardig maar voor ons helaas verbor-
gen principe heersen in dit heelal. De wil-
lekeur van de dood is onverdraaglijk naast 
zoveel schoonheid en goedheid die de mens 
tevoorschijn kan roepen.
In deze door de moderne tijdgeest gevoede 
gedachten over de dood is het niet vreemd 
dat restanten van voorbije en bestaande 
godsdiensten een rol gaan spelen. Het 

boeddhisme is voor sommige westerlingen 
aantrekkelijk vanwege het godloze karak-
ter ervan en de idee dat alles illusie is. De 
gedachte aan een eeuwige wederkeer (hin-
doeïsme) is vele westerlingen niet meer 
vreemd, althans in de variant dat het bij 
reïncarnatie om groei en leren van levens-
lessen gaat. Dat is nog wat anders dan het 
smartelijke rad van wedergeboorte waar-
uit nauwelijks ontsnapping mogelijk is. 
Ook de oude religies met hun besef van 
eenheid en overeenkomst tussen micro- en 
macrokosmos duiken onverwacht op in het 
moderne denken over leven en dood. Als 
God geestelijk gesproken bestaat, dan dra-
gen wij God in ons en zijn wij in onze ei-
gen wereld als God. Doodgaan is dan 
niets anders dan een overgaan tot een an-
der bewustzijn.

Nadat Mak op deze manier pijnlijk 
treffend deze leegte heeft beschreven die 
je aangaapt op begrafenissen, volgepropt 
met mensenfantasietjes over de dood en 
de overledene, eindigt hij zijn artikel 
verrassend genoeg nauwelijks minder 
leeg. Hij signaleert wel het verdwenen 
geloof in een persoonlijk ‘álziende en al-
machtige God’, maar voert ook geen 
pleidooi om daarnaar terug te keren. 
Nee, schrijft hij: ‘Voorlopig rest ons 
daarom niets anders dan het persoon-
lijke, onaffe en fragmentarische spreken 
over alles waarover het in de oude en 
nog steeds bestaande godsdiensten gaat. 
En bij de dood luistert dat extra nauw-
keurig.’ En Christus, de overwinnaar 
van de dood, wordt zelfs niet eens door 
hem ter sprake gebracht. Terwijl zijn 
scherpe waarneming van de huidige 
leegte rond de omgang met de dood nu 
werkelijk dik onderstreept wat voor 
grote getuigeniswaarde een echt christe-
lijke begrafenis heeft in onze samenle-
ving. Een begrafenis waarop we mógen 
treuren, maar dat gelukkig niet hoeven 
als mensen die geen hoop hebben  
(1 Tess. 4:13) of als mensen die de leegte 
die valt door wie je moet begraven, niet 
gaan vullen door de leegte van ónze 
voorstellingen, rituelen en het opheme-
len van mensen. ‘Want als wij geloven 
dat Jezus is gestorven en opgestaan, 
moeten wij ook geloven dat God door 
Jezus de doden naar zich toe zal leiden, 
samen met Jezus zelf ’ (1 Tess. 4:14).
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Binnenkort verschijnt: cahier 72

Aan de belofte genoeg?!
Gereformeerd tegenover evangelisch/charismatisch

Dr. H.J.C.C.J. Wilschut

Gereformeerden en evangelischen/charis-
matici ontmoeten elkaar. Verschillen zijn 
er genoeg. Maar hoe breng je die onder 
één noemer?

De titel van dit boekje doet een poging 
om die noemer te formuleren. In geding is 
de belofte van het evangelie. In dit cahier 
wordt op verschillende manieren uitge-
werkt hoe je aan die belofte werkelijk 
genoeg hebt. Genoeg voor het geloofshou-
vast in God. Je zoekt de zekerheid niet in 
jezelf, maar in Gods beloftewoord. Daar 
hoeven geen nieuwe openbaringen meer 
bij. Ook niet om tot zekerheid te komen 
over je persoonlijke verkiezing. Geloofs-
zekerheid hoef je niet te ontlenen aan je 
gevoel, al heeft geloven alles te maken 
met gevoel. Je grijpt evenmin op de tijd 

van de vervulling vooruit. Bijvoorbeeld 
door vandaag al te willen gloriëren als 
christen met allerlei gaven van de Geest. 
Je doet het met de belofte. Die gaat 
beslissend voorop. Je hebt er genoeg aan. 
En je neemt er ook genoegen mee.

Aan de belofte genoeg?! Het vraagte-
ken geeft de kwestie in geding aan. Het 
uitroepteken wil het antwoord onderstre-
pen waarom het in dit cahier ten diepste 
begonnen is.

De inhoud van dit cahier diende oor-
spronkelijk als stof voor een cursus voor 
belijdende leden. Toegevoegde gespreks-
vragen maken het voor groepsbespreking 
bruikbaar.

De redactie 
feliciteert 

koningin Beatrix 
met haar 

verjaardag op 
31 januari en 

wenst haar Gods 
zegen toe
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