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‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn
tijd is nog niet gekomen.’
(Johannes 2:4)

Genieten mág. Het wordt van ons
gevraagd. Het zou ondankbaar
zijn, als we daar geen werk van
maken. God ziet het graag, dat we
genieten en vrolijk zijn voor zijn
aangezicht. Prediker roept ons
meer dan eens op om van het leven
te genieten. Maar dat is nog wat
anders dan genotzucht. Daar is
onze westerse wereld vol van. De
weelde heeft veel genotzuchtige
mensen gebaard. Zij genieten om
het genieten, brengen hun offers
van tijd en geld aan deze afgod. We
leven zogezegd in een hedonistische
wereld. Waar het goede gevoel hoog
scoort. Ik moet me hier en nu gelukkig voelen. En o wee, als er een kras
op het geluksgevoel komt. Dan ben
je van slag.

Jezus op het feest
Het is feest in Kana. Twee mensen
gaan trouwen. Dan zijn mensen blij.

Detail van de bruiloft van Kana (Maarten de Vos, 1532-1603)

Heb geduld
Dat hoort bij een trouwerij. Ze zijn
feestelijk gekleed. Er wordt lekker gegeten, het glas wordt geheven. De vrolijke
stemming zit er goed in. Feestvieren,
dat konden ze toen ook al, in de tijd
van de Bijbel. Het trouwfeest duurde
zeven dagen. Ook de Here Jezus was
uitgenodigd. Met zijn discipelen, Andreas, Petrus en Filippus. Zou de Here
Jezus die uitnodiging aannemen? Hij
is net begonnen met zijn werk. Johannes had gezegd: Jezus is het Lam dat de
zonden van de wereld wegneemt. Dát
klinkt serieus. Johannes zou vast niet op

zo’n uitnodiging ingaan. Hij zou geen
wijn drinken op het feest. Dat mocht
hij niet, had de engel voor zijn geboorte
gezegd. Hij moest het doen met sprinkhanen en wilde honing. Maar Jezus
dan? Heeft Hij wel de tijd om naar een
trouwerij te gaan? Het is Hem later wel
verweten. Mensen zeiden: ‘Wat een veelvraat, wat een dronkaard’ (Mat. 11:19).
Maar Jezus gaat wél naar het feest. Hij
zal zijn grootheid laten zien.

Schriftlicht

Jezus is nog maar amper een week
aan het werk (dat kun je aflezen uit het
eerste hoofdstuk). En dan al feestvieren.
Is dít nu zo nodig? Zieken liggen op

H. van den Berg

Kwetsbaar geluk
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een Redder te wachten! Laat de Here
daar snel wat aan doen! Maar nee, dít
gaat voor. Hij slaat de uitnodiging niet
af. De Heiland kwam niet alleen om
van verdriet te verlossen. Hij kwam ook
onze blijdschap, ons geluk verlossen.
Dat klinkt vreemd. Moet het geluk van
mensen worden verlost? We lezen in Johannes 2 hoe kwetsbaar ons geluk is.
Midden op het feest komt zijn moeder naar Jezus toe. De wijn was bijna
op, en dus zegt ze tegen Hem: Ze hebben geen wijn meer. Wat bedoelt Maria
daarmee te zeggen? Het staat er allemaal
zo kort, het gesprek tussen Jezus en
zijn moeder. Het roept in alle kortheid
vragen op. Was Maria bezorgd en komt
ze nu naar haar Kind toe: ‘Jongen, dit
is heel vervelend, doe er alsjeblieft wat
aan’? Zo is het wel uitgelegd. Hier is een
probleem dat door haar Zoon kan worden opgelost. Maar hoe wist Maria dat?
Had ze Jezus al eens eerder een wonder
zien doen? We moeten er maar niet van
uitgaan. Aan het eind staat dat dit hier
in Kana het eerste teken was (vs. 11).
Maria kon niet weten wat voor wondere
dingen haar jongen allemaal kon.
Maria stelt vast dat ze geen wijn
meer hebben. Hoe dat kwam? Waren
er meer gasten dan waarop gerekend
was? Hadden de mensen het flink op
een drinken gezet, zodat de voorraad
uitgeput was? In elk geval: dit is niet
best. Zoals het er nu uitziet, zal het
feest voortijdig tot een einde komen.
Een schande voor het bruidspaar. Je
hoort het de mensen al zeggen: ‘Dat is
ook wat, word je uitgenodigd voor een
feest, maar ze hebben met de wijn niet
eens op ons gerekend. Waren we wel
welkom?’ Een schaduw over het feest,
een smet op het geluk van twee jonge
mensen.
Gaat het niet vaak zo met geluk?
We kunnen onze uitbundige momenten
hebben, maar hoe kwetsbaar is blijdschap. Soms durf je niet gelukkig te
zijn, altijd bang dat er iets ergs gebeurt.
Je hebt al te vaak meegemaakt dat
mooie momenten ineens wreed werden
afgebroken door iets ergs. Je bent dolgelukkig met je pasgeboren kindje, maar
dan merk je: er klopt iets niet. Je gaat
naar de dokter, en die constateert een
ernstige handicap. Een huwelijk dat zo
gelukkig begon, wordt na verloop van
tijd overschaduwd door zorg en verdriet.
Kun je eigenlijk wel blij en opgetogen
zijn op de mooie momenten in je leven?
Een belijdeniszondag in de kerk is voor

jou altijd moeilijk, omdat jouw kind
geen belijdenis wilde doen, of later afscheid nam van God.
Op aarde was als ijdel glas uw blijdschap licht te schenden, schreef iemand
eens. IJdel glas, je pakt het net even te
stevig vast en je houdt de scherven in je
hand. Nou, dat dreigt er dus in Kana
te gebeuren. De bruiloft wordt een flop.
En geen mens kan uitkomst bieden in
deze noodsituatie. Dát ligt er in die
woorden van Maria.

Geduld gevraagd
De Here Jezus reageert: ‘Wat wilt u
van me?’ De oude vertaling had: ‘Wat
heb ik met u van node?’ Dat klinkt
als een afwijzing. Wat heb Ik met deze
mislukking van het feest te maken? De
nieuwe vertaling heeft dat niet zo, en
lijkt beter. ‘Wat wilt u van me?’ Dat
klinkt minder afwijzend. Lees het als:
‘Bedoelt u hier iets mee? Wilt u iets
van Me? Kan Ik u een plezier doen?’
De Here maakt Zich er niet van af. Hij
grijpt straks immers in. Maar dat doet
Hij nu nog niet. Mijn tijd is nog niet
gekomen, zegt Hij.* Nog even geduld.
Waarom zou dat zijn? Dat vraag je
je wel eens af. Waarom moeten mensen
eerst een poos tobben? Waarom grijpt
God niet direct in? Hij ziet hoe moeilijk je het hebt. Waarom duurt het zo
lang voor er zicht komt op een baan?
Waarom komt Hij niet direct met een
oplossing voor mijn conflict? Klemmende vragen, zeker in een tijd waarin
mensen geen raad weten met gekwetst
geluk, waar ze opstandig zijn als het
goede gevoel het laat afweten. We willen
acuut een oplossing voor ons probleem,
want we zijn ermee aan als we ons ongelukkig voelen.
Maar zo werkt dat vaak niet. God
leert ons wachten! Stelt ons geduld op
de proef. Zijn tijd is nog niet gekomen.
Moeten we soms eerst doorkrijgen,
hoe onze arm te kort is, deuren voor
ons gesloten zijn? We zijn niet tegen de
dingen opgewassen. Merk eerst maar
eens hoe diep je erin zit. Een mens moet
weten hoe klein hij is. Het leven is niet
maakbaar. Een actuele boodschap. In
de maakbaarheidscultuur, waar het ene
record na het andere sneuvelt, en alles
beter en hoger en perfecter moet.

Christus verlost
Christus wil wel helpen, maar Hij
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wacht nog. Laat hen hun onmacht
beseffen. Als Hij dán ingrijpt, zijn de
mensen veel meer onder de indruk. Wie
eerst de nood doorvoeld heeft, zal extra
verwonderd zijn: dat het toch nog weer
goed komt, hoe is dit toch in de wereld
mogelijk? Even geduld nog. Het leert
ons wachten, en verwachten. Uitzien
naar God, naar Christus. O Here kom
ons bevrijden, zelfs op de gelukkigste
momenten zijn we maar broze mensen,
met kleine mogelijkheden. Zelfs onze
feesten hebben redding nodig.
En dan zie je, hoe de Here Jezus écht
serieus met zijn werk is begonnen. Hij
komt de blijdschap bevrijden. Hij start
zijn werk op een bruiloft. Hij begint
niet met preken. Een trouwpartij markeert het begin van zijn ambtsdienst.
Hij zet hiermee de toon. Wat Hij doet,
staat in het licht van bruiloftsvreugde.
Later vragen de farizeeën Hem: Hoe
zit het eigenlijk met uw discipelen? Die
vasten niet, ze eten en drinken maar. Ja,
zegt Christus, en vindt u dat vreemd?
Het ligt voor de hand. Ze vieren immers feest? Ze hebben hun Bruidegom
bij zich (Mat. 9:15). Als een Bruidegom
heeft Hij zijn bruid, zijn gemeente opgezocht. De bruiloft in Kana is tekenend
voor waar Hij mee bezig is.
Dáárom dus eerst dit. Christus komt
evangelie verkondigen. Hij zegt feestelijke woorden: Gelukkig wie nederig
van hart zijn, gelukkig de treurenden,
gelukkig de zachtmoedigen, gelukkig
wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, gelukkig de barmhartigen…,
allemaal felicitaties, achter elkaar. Oók
als Hij scherp wordt, en zijn ‘wee jullie’ uitroept, dan zit daar liefde achter.
Jezus striemt de harten van mensen om
te trekken. Hij roept hun toe: Kóm dan
toch! Blijf niet zitten waar je zit: in je
zonden, in je bitterheid, in je kramp,
in je kortzichtigheid, doe mee met het
feest!!

Christus’ bruiloft
moet doorgaan
Maar nou loopt het spaak. De wijn
raakt op. Dat is erg. Niet omdat het
dan ineens niet meer gezellig kan zijn.
Maar wijn, dat moeten we lezen in het
licht van de Bijbel. Psalm 104 laat zien
waarom God de wijn heeft gegeven aan
de mensen. Vers 15 zegt dat de wijn het
mensenhart verheugt. Wijn is er om de
feestvreugde te verhogen, mensen blij te
maken. Dat vreugdemiddel, geschenk
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van God, raakt op. Dat was niet alleen erg voor het bruidspaar. Maar dít
is vooral spannend: hoe gaat het met
Christus’ feest? Dat mag niet in het teken komen te staan van de flop! Straks
krijgen de mensen gelijk die zeggen dat
Christus als Verlosser mislukt is. En
daarom grijpt Christus ten slotte in.
Hij doet dat op een wonderlijke en
overvloedige manier. Zo’n 400 liter water wordt in wijn veranderd. Ze kunnen
ruimschoots vooruit op het feest. En het
is góede wijn, van prima kwaliteit. Niks
mislukking, niet van het feest daar, en
ook niet van Christus’ feest. Het leven
met Hem is uitbundig, royaal. Leven
met Jezus is een feest! Overvloedig feest
en het smaakt prima. Er wordt veel
gesproken over kwaliteit van het leven.
Met Christus krijgt je leven hoogste
kwaliteit.
Als het begín al zo is, wat zal het
eind dan zijn? Straks is er weer een bruiloft. Johannes mag in de hemel kijken
en ziet dat het daar feest is. De bruiloft
van het Lam (Op. 19:7). Christus heeft
eens gezegd tegen zijn discipelen: Ik zal
daar met jullie de wijn nieuw drinken.
Wat moet dát voor een feest worden.
Blijdschap is hier breekbaar. Je staat
tussen de scherven. Alles lijkt mislukt.
Je leven een chaos. Vált hier nog te helpen? Wie lijmt de scherven? Hoe kan
ik nog ooit gelukkig zijn? Kijk naar
Christus in Kana. Wat is Hij groot.
Water wordt wijn. Dat is apart. Je merkt
niets. Je hoort Jezus niet één woord
zeggen, waardoor water verandert in
wijn. Hij maakt geen gebaar. Nee, Hij
doet zonder slag of stoot een scheppend
wonder. Waarom zou Hij ook nu niet
een scheppend wonder doen? Zou Hij
niet vreugde kunnen scheppen in uw
hart? Zou je niet een feestje te vieren
hebben? Diep gekwetste mensen kunnen
zeggen: Ik ben blij met de Here Jezus en
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gelukkig met Hem. Nee, dan komt het
hier niet allemaal weer in orde. Maar
tóch is het feest, omdat je Hem kent, de
Bruidegom. Het leven met Hem is goed,
beter, best!

Geloof het!
Dat klinkt mooi. Te mooi? Ik lees:
‘zijn leerlingen geloofden in Hem’
(vs. 11). Betekent dit dat ze voor die
tijd nog niet geloofden? In hoofdstuk
1 lezen we ook al van geloof. En toch
staat hier: ‘en zijn leerlingen geloofden
in Hem.’ Hun vertrouwen groeit. Hoe
meer ze van Christus zien, hoe dieper
het geloof. Dát komt ervan als Hij Zich
laat zien, zo groot als Hij is.
Nu hebben wij dit niet met eigen
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ogen gezien. Maar Jezus zegt later
volgens ditzelfde evangelie: ‘Gelukkig
zijn zij die niet zien, en toch geloven’
(Joh. 20:29). Op Pinksteren heeft Hij
de Geest gegeven. De Geest van geloof.
Door Hem helpt Christus nog altijd.
Om te blijven in het geloof. Ook al
zíe je het niet, en al voel je je soms bar
ongelukkig! Geloven tegen de klippen
op! Gelóóf in de scheppende kracht van
deze Christus. Hij schept verlangen naar
de komende bruiloft. Dat geeft troost,
als ik nu tussen de scherven sta. Eens
krijg je ruimschoots vergoed wat je hier
aan geluk moet missen. Leef niet bij wat
hier realiseerbaar is. Je zult hier toch
niet het volmaakte geluk hebben. Het
komt! Nog even geduld. Hier en nu is
de blijdschap als ijdel glas licht te schenden, maar eenmaal zal de vreugde van

de bruiloft nimmer enden.
Noot:
* De vertaling van 1951 heeft: ‘Mijn ure is nog niet
gekomen.’ Volgens meerdere uitleggers verwijzen
deze woorden naar de tijd van Jezus’ sterven en de
daarin meekomende verheerlijking. Zo wordt deze
uitdrukking steeds gebruikt in het evangelie van
Johannes (zo bijv. P.H.R. van Houwelingen, Johannes, p. 80; zie ook H. van den Bussche, Het boek der
tekens, p. 210). Deze uitleg komt me hier geforceerd
over. Het lijkt me niet mogelijk om hier op een
zinvolle manier een verwijzing naar Jezus’ stervensuur in te zien.

Levend belijden
De binding aan de gereformeerde
belijdenis krijgt de laatste tijd
onder ons de nodige aandacht. Vrij
kort achter elkaar verscheen er in
De Reformatie een aantal artikelen
die hierop betrekking hebben. Het
is een goede zaak dat daarover
hardop nagedacht wordt. Dit raakt
ons samenleven als kerken rechtstreeks. Hoe zijn wij met elkaar een
belijdende gemeenschap?

Belijdenis en
ondertekening
In De Reformatie van 14 en 21 april
2007 schreef dr. E.A. de Boer twee artikelen onder de titel ‘Belijdenis en ondertekening. Over binding aan de Drie
formulieren van eenheid’. Dr. De Boer
wijst op het historisch karakter van onze
belijdenisgeschriften. Ze zijn minder op
de huid van de tijd geschreven dan we
zouden wensen in opbouw, onderwerpkeuze en uitwerking. Ook is de kennis
van de belijdenissen onvoldoende.
Volgens dr. De Boer is er sinds de
Synode van Dordrecht 1618/19 zoiets als
een stolling opgetreden in de binding
aan de belijdenis. Sindsdien wordt niet

meer rechtstreeks een handtekening
onder de belijdenis gezet, maar onder
een ondertekeningsformulier. Zo kwam
er een meer statische vorm van binding.
Ter vergelijking wijst dr. De Boer op de
praktijk in Frankrijk, waar in de zestiende eeuw op elke nationale synode de
tekst van de belijdenis werd voorgelezen
en vastgesteld. Het lezen van de belijdenis houdt het belijden levend. Overigens
erkent dr. De Boer in een noot dat hij
nog niet heeft onderzocht hoe in dezen
de praktijk in Nederland geweest is.
Hoe dan ook, vanaf 1618/19 treedt
een stuk formalisering op in de binding
aan de belijdenis. Het ondertekeningsformulier heeft aan de handtekening
een kerkrechtelijke lading gegeven als
schriftelijk geformuleerde hoofdsom van
de religie, die de geloofsband tussen de
kerken vertegenwoordigt. Wel is de belijdenis voor wijziging vatbaar gebleven.
Alleen is de weg van revisie
(= herziening) niet meer de gezamenlijke
bespreking bij de aanvang van elke nationale synode, maar de particuliere weg
van het gravamen (= bezwaarschrift).

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

‘Samengevat: de belijdenis staat kerkrechtelijk op twee benen: het ene been
is dat van binding door ondertekening
(sanctie bij woordbreuk: leertucht), het
andere been is het recht op revisie’ (Ref.
van 14 april 2007, p. 473).
Dr. De Boer pleit voor een opwaardering van dit tweede ‘been’. En dan
niet alleen in de (negatieve) zin van
bezwaarschrift, maar - positief - van het
leergesprek, in kerkelijke vergaderingen
en ook op ander vlak (zet schriftgeleerden aan het werk om schriftuurlijk
onderwijs op allerlei punten op te zetten). Het is zeker niet de bedoeling van
dr. De Boer om aan de inhoudelijke
binding aan de belijdenis te tornen. Hij
wil het geestelijk gezag van de belijdenis
niet aantasten. Maar hij raakt er steeds
meer van overtuigd dat we het niet redden met (bredere) confessies uit een
voorbije tijd. ‘We doen onszelf tekort als
we het onderwijs van de Schriften niet
adequaat in déze tijd verwoorden’ (Ref.
van 21 april 2007, p. 492). Dr. De Boer
denkt niet in de richting van het opstellen van nieuwe belijdenisgeschriften.
Maar echt aan het leergesprek. Is er op
bepaalde punten verschil van mening,
probeer die dan opnieuw in het licht
van de Schrift te bespreken en onder
woorden te brengen. ‘Ik bepleit niet terugkijken op de juiste interpretatie van
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de confessie, maar vooruit denken. Een
aangelegen punt lijkt me de eeuwige
verkiezing en menselijke verantwoordelijkheid’ (Ref. van 21 april 2007, p. 493).
Gevolg van deze visie is wel, dat het
begrip ‘belijdenis’ minder star gehanteerd moet worden. Begrijp ik dr. De
Boer goed, dan had hij graag gezien dat
de handreiking van de GS Amersfoort
2005 over het vierde gebod een zekere
belijdende status had gekregen, zonder
meteen een officieel belijdenisgeschrift
te worden. Hier blijft de uitwerking voor
mijn besef vaag. Het is wel een punt
om te signaleren. Helemaal wanneer dr.
De Boer zich afvraagt of een nieuw te
schrijven belijdenis à la de drie formulieren van eenheid voor onze tijd nog wel
de juiste vorm is. Hier is dr. De Boer
kennelijk niet helemaal uit: ‘Ik tast naar
een antwoord op de vraag: welke vorm
zou een confessie vandaag moeten hebben?’ (Ref. van 21 april 2007, p. 492).

Instemming
In het pleidooi van dr. De Boer voor
verrijking en actualisering van de belijdenis hoor je het verlangen naar een lévend belijden. Welk gereformeerde belijder zou dat verlangen niet kennen? Het
is niet genoeg wanneer we een belijdenis
‘hebben’. Die belijdenis moet uitdrukking zijn van belijden metterdaad. Iets
van onszelf. Iets van ons hart.
Het is dan ook een legitieme vraag
die dr. De Boer aan de orde stelt. Hoe
belijden we als gereformeerde kerken
ons geloof, terwijl onze belijdenisgeschriften op meer dan één punt het
stempel van hun ontstaanstijd dragen?
Terwijl er tegelijk onderwerpen ongenoemd blijven, nieuwe vragen, waarop
onze belijdenisgeschriften zich niet direct uitspreken.
Dr. De Boer signaleert terecht dat
op dit moment het opstellen van een
nieuwe belijdenis niet eenvoudig is.
De gereformeerde gezindte is ernstig
verdeeld. Niet alleen kerkelijk. Maar
ook geestelijk. Probeer elkaar dan maar
eens te vinden in een nieuw en eenstemmig belijden! En je zult het toch samen
moeten doen, wil een nieuw belijdenisgeschrift de verdeeldheid niet juist laten
toenemen! Bovendien, waar vind je op
dit moment de theologen van formaat,
die tot het opstellen van een nieuwe
belijdenis in staat zijn? Het zou mooi

zijn, wanneer nieuw belijden mogelijk
was. Ook in de vorm van een nieuw belijdenisgeschrift. Over die vorm is mijns
inziens positiever te oordelen dan dr. De
Boer doet. Over de (niet-)haalbaarheid
ervan op dit moment zijn we het gauw
eens.
Eveneens met instemming is te noteren dat dr. De Boer opkomt voor een
inhoudelijke binding aan de belijdenis. Wel roept het verbazing op, dat hij
zich zo positief uitlaat over de manier
waarop binnen de NGK proponenten
en predikanten zich verbinden aan de
belijdenis. Met name het in de NGK
gebruikte ondertekeningsformulier voor
predikanten werd binnen onze kerken
als onvoldoende waarborg aangemerkt.
De verbazing groeit, wanneer dr. De
Boer opmerkt dat hem het verschil ten
aanzien van de aard van de binding tussen GKv en NGK secundair lijkt. Die
aard van de binding is al jaren het grote
pijnpunt tussen NGK en GKv. Erkennen we dat de belijdenis in alle stukken
van de leer in alle opzichten overeenkomt met de Schrift - of zeggen we het
minder sterk? Helaas, dat is nog steeds
het probleem.

Ondertekeningsformulier
Toch is er bij de gegeven voorstelling
van zaken ook een aantal vraagtekens
te plaatsen. Dr. De Boer maakt een
verschil tussen de ondertekening van de
belijdenisgeschriften zelf en de handte-

kening onder een ondertekeningsformulier sinds Dordrecht 1618/19. Daar zou
de formalisering ingeslopen zijn. Dit
lijkt mij een oneigenlijke tegenstelling.
Ook na 1618/19 ging het om binding
aan de belijdenisgeschriften zélf. Alleen
bleek het in de loop van de tijd nodig
om de áárd van die binding nader te
omschrijven. Dit vanwege de manier
waarop de remonstranten tegen het ondertekenen van de belijdenisgeschriften
aankeken. Meestal hadden zij daartegen
geen bezwaar. Want bij hun handtekening hadden zij in het achterhoofd dat
de belijdenis altijd examinabel is. Dus
mag je er best van afwijken. Vanwege
deze ingebouwde reserve hadden voorafgaand aan de synode van Dordrecht al
diverse mindere vergaderingen een eigen
ondertekeningsformulier opgesteld.
Daar sloot Dordrecht zich bij aan: ‘ter
voorkoming van verkeerde uitvluchten
van sommigen.’ Nee, voor de synode
van Dordrecht was de aard van de binding bepaald niet secundair. Daarover
moet je binnen de kerk ondubbelzinnige
helderheid hebben.
Het gevaar van formalisering zit ook
niet vast op het al dan niet gebruikmaken van een ondertekeningsformulier.
Elke codificatie draagt het gevaar van
verstarring en formalisering in zich, ook
binnen de kerk. Daarmee is geen kwaad
woord gezegd van het schriftelijk vastleggen van de bijbelse leer. Integendeel,
de christelijke kerk heeft het vanaf het
begin gedaan. Als antwoord van het gezamenlijk geloof en als leerregel voor de
kerk. En ter afweer van de ketterij. Het
is zelfs bijbelse roeping! Toch, er kan
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afstand groeien tussen het papier van de
belijdenis en jou als belijder. Dat kan
te maken hebben met het tijdsverschil.
De andere tijd, de andere taal, de andere
vragen. Het kan ook samenhangen met
‘onbekend maakt onbemind’. Is de belijdenis je niet geestelijk eigen, dan wordt
de instemming ermee zomaar iets van
lippendienst. Uit de historie is moeilijk
hard te maken dat het ondertekeningsformulier sinds Dordt de formalisering
bevorderd heeft. Treedt formalisering
niet op waar inhoudelijke vervreemding
groeit?

Revisie
Verbazingwekkend is wat dr. De
Boer schrijft over de kwestie van de
revisie van de belijdenis, met verwijzing
naar de praktijk in Frankrijk.
Nu relativeert dr. De Boer zélf al
enigszins deze verwijzing, door erbij
aan te tekenen dat dit ook te maken
had met het chaotische drukproces: wat
was de juiste lezing? In dat kader kon
ook correctie worden voorgesteld. Blijft
wel de vraag wat deze correctie inhield.
Ging het om redactionele of om inhoudelijke veranderingen? Dat is hiermee
nog niet uitgemaakt.
Ook bij de kerkelijke vergaderingen
in Nederland zie je deze zorg voor de
tekst van de belijdenisgeschriften. Meer
dan één kerkelijke vergadering droeg
zorg voor de juiste tekst van de confessie. Maar daar bleef het dan ook bij.
Dr. De Boer heeft geen eigen onderzoek
gedaan naar de gang van zaken in Nederland. Hij had in ieder geval gebruik
kunnen maken van het onderzoek van
A. Kuyper in diens Revisie der revisielegende (Amsterdam 1879); zie hierbij
J. Kamphuis, ‘Reünie door reformatie.
Het conflict Kuyper-Van Toorenenbergen om de kerkelijke binding aan de
confessie’, in: Verkenningen II. Kerk en
kerkgeschiedenis (Goes z.j. = 1964),
p. 87v. Kuyper toont met de stukken
aan, dat een driejaarlijkse revisie van
de belijdenis ter synode inderdaad een
legende is. Het werd in Dordt 1618/19
niet voorgeschreven (Revisie der revisielegende, p. 99v). Het werd vóór die tijd
ook nergens in praktijk gebracht. Wel
werd te Antwerpen 1566 de tekst van
de belijdenis nagezien en in kerkelijke
vorm vastgesteld door enkele daartoe
bekwame mannen. De daaropvolgende
synoden hebben nooit revisie toegepast
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(Revisie der revisielegende, p. 82). Een
kort eigen onderzoek in de Acta der
Nederlandsche Synoden der zestiende
eeuw, verzameld en uitgegeven door
F.L. Rutgers (Dordrecht 1980, tweede
druk) bevestigt het door Kuyper geschetste beeld.
Het waren uitgerekend de remonstranten die in de 17e eeuw aandrongen
op revisie van de belijdenis. Daarin gesteund door Oldenbarneveldt, die al in
1597 (!) uitsprak dat er een synode zou
kunnen komen, wanneer deze de last
ontving om de formulieren van eenheid
te herzien.
Er zou over de historische gang van
zaken een boeiend verhaal te vertellen
zijn. De remonstranten wilden een synode waarop vrij gesproken zou kunnen
worden over de leer. Waarbij de binding
aan de bestaande belijdenis opgeschort
zou worden. De achtergrond was inhoudelijke moeite met de belijdenis. De
gereformeerden hebben deze vorm van
revisie resoluut afgewezen. Ze wisten
ook wel dat de belijdenisgeschriften niet
onfeilbaar zijn zoals de Schrift dat is.
Vandaar alle ruimte voor het gravamen.
De vaderen van Dordt waren ook geen
confessionalisten, die geen letter aan de
bestaande belijdenis durfden te veranderen. De redactionele wijzigingen van
Dordt in de Nederlandse Geloofsbelijdenis bewijzen het tegendeel. Maar ze
weigerden van de aangenomen leer een
vrij discussiestuk te maken. En daarmee
de onzekerheid over wat als bijbelse leer
geldt, te bevorderen.
Nee, dr. De Boer is geen remonstrant. Hij staat voor het gereformeerd
belijden. Geen wantrouwen alstublieft.
Maar de manier waarop hij spreekt
over het leergesprek, is te onbeschermd.
Hier had de historie hem kunnen waarschuwen. Voor het leergesprek binnen
de kerk zal de aangenomen en welomschreven bijbelse leer het uitgangspunt
moeten zijn. En brengt het leergesprek
tot het inzicht dat er wijziging van de
belijdenis nodig is, dan is er de weg van
het gravamen. Maar - dat dit nodig kan
zijn, is voor een kerkelijk leergesprek niet
het uitgangspunt, al kun je erbij uitkomen! Dan kunnen er inderdaad vragen
zijn over de juiste interpretatie van de
bestaande belijdenisgeschriften. Maar
dat los je niet op met het ‘vooruit denken’. Het heeft iets van een vlucht naar
voren. Waarbij de omtrekken van de leer
vervagen.

Amersfoort 2005/NGK 2007
Daarmee is het leergesprek op de kerkelijke vergadering als zodanig niet afgewezen. Mits daarbij de ondubbelzinnige
binding aan de belijdenisgeschriften het
uitgangspunt is. De GS Amersfoort 2005
waardeerde het positief dat de NGK aan
bezinning op vraagstukken van leer en
leven op de kerkelijke vergaderingen een
plaats willen geven. Maar wel tekende
de synode erbij aan, dat deze bezinning
‘vraagt om gebondenheid aan de leer zoals
de kerken die in haar belijdenis verwoord
hebben’ (Acta, p. 316). De Gereformeerde
Kerken in Nederland bedanken voor het
leergesprek waarbij de binding aan de belijdenis niet vaststaat.
Daarom blijft het de vraag, wat de NGK
bedoelen met de bezinningsgesprekken
op de kerkelijke vergaderingen. Inmiddels
hebben de NGK de Balans aanvaard. De
Landelijke Vergadering van 12 mei 2007
besloot de gesprekken met de GKv voort
te zetten en te streven naar kerkelijke eenheid. In deze gesprekken dient ook de
‘verwoording van de leer van de Schrift in
deze tijd’ aan de orde te komen’ (RD van
14 mei 2007). En opnieuw is het de vraag:
hoe fungeert daarbij de binding aan de
belijdenis?

‘Exceptionele revisie’
Met het bovenstaande is niet élke
vorm van revisie van de belijdenis uitgesloten. Reeds A. Kuyper overwoog
de mogelijkheid van een ‘exceptionele
(= uitzonderlijke) revisie’ (Revisie der
revisielegende, p. 143v). Een eenmalige
update, wanneer de kerk der vaderen
(we schrijven 1879) weer tot herstel zou
komen. Niet omdat de door de vaderen
beleden waarheid veranderd was. Maar
omdat wíj veranderd zijn. Ons bewustzijn is anders dan dat van de vaderen.
Wel moet er bij zo’n revisie aan allerlei
bijzondere voorwaarden voldaan worden. Materieel moet de beleden waarheid onveranderd blijven.
Wat voor het opstellen van een
nieuwe belijdenis geldt, geldt - mutatis
mutandis - ook voor een ‘exceptionele
revisie’ in de zin van Kuyper. Kuyper
vond dat hierbij gereformeerde kerken
uit heel de wereld betrokken moesten
worden. ‘Onze kerk is nooit een “apart
Nederlandsch kerkje” geweest’ (Revisie
der revisielegende, p. 150). Helaas. Alleen al in eigen land is de verdeeldheid
van de gereformeerde gezindte zo groot,
dat ook een gezamenlijke revisie van de
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belijdenis op dit moment niet haalbaar
is. Het was het goed recht van de Gereformeerde Kerken in Nederland om
in 1905 een aantal woorden in art. 36
NGB te schrappen. Maar reeds deze
bescheiden ingreep bracht tot een confessionele tegenstelling met een deel van
de gereformeerde gezindte in ons land.
Dan hoef je aan complete revisie helemaal niet meer te denken.

Hoe dan?
Je bent niet klaar wanneer je de
door dr. De Boer gewezen weg afwijst.
De vraag die hij voorlegt, is reëel. Hoe
blijven we met elkaar een daadwerkelijk
belijdende gemeenschap? Hoe gaan we
om met de aloude belijdenisgeschriften?
En hoe zoeken we een weg bij actuele
vraagstukken?
Het is de vraag of (het antwoord
op) actuele vragen meteen in de vorm
van kerkelijk belijden gegoten moet(en)
worden. Zie ik het goed, dan dient
de kerkelijke belijdenis ervoor om de
hoofdzaken van de leer der zaligheid
vast te leggen, waarover wij het in ieder
geval vanuit de Schrift met elkaar eens
moeten zijn, wil er werkelijk eenheid in
geloof zijn. Dat is het kader waarbinnen
de ‘vrijheid van de profetie’ zich moet
bewegen.
Dan zullen er kwesties zijn die
vragen om een bijbels en kerkelijk
antwoord. Bijvoorbeeld over ‘vrouw
en ambt’. Toch kun je moeilijk zeggen
dat het hier gaat over een hoofdzaak
in de leer van de zaligheid. Dat is de
achterliggende vraag wel: hoe kijk je
tegen de Schrift en haar gezag aan? Dát
hoort thuis in het kerkelijk belijden, de
afgeleide zaak niet direct. Zo voorkom
je tegelijk dat particuliere theologische
inzichten confessioneel gezag krijgen.
Eenzelfde redenering past ten
aanzien van de ‘bijzondere gaven van
de Geest’. Onze belijdenisgeschriften
zwijgen er opvallend over. Terwijl in
de 16e en 17e eeuw allerlei geestdrijvers
optraden. De belijdenis legt de hoofdlijnen van de leer over de Geest vast. Die
hoofdlijn is dermate antispiritualistisch, dat daarmee elke scheiding
tussen Woord en Geest is afgewezen.
Bovendien had men er binnen eigen
kerkhuis nauwelijks last van. Tegelijk
sluit ik niet uit dat hier ooit nog eens
een uitspraak van belijdende aard nodig

zal zijn. Zoals de Dordtse Leerregels
een nadere verklaring geven van art. 16
NGB tegenover binnengeslopen dwaalleer, zo kan dat ook hier nodig worden.
Wat dat betreft geeft The Candlestand
Statement. Gereformeerde overwegingen
bij de charismatische beweging uit 2004
een goede voorzet.
Er zijn dus allerlei vragen waarover
je kerkelijk en theologisch met elkaar
in gesprek kunt gaan. Mits de binding
aan de belijdenis uitgangspunt is. En de
leer geen onderwerp van vrije discussie
wordt.

Blijvende waarde
Bij dat gesprek kon wel eens blijken
hoe blijvend actueel onze klassieke belijdenisgeschriften zijn. Jawel, ze dragen in
diverse opzichten het stempel van hun
tijd. Denk aan de ruime aandacht voor
de sacramenten. Denk ook aan de aparte
aandacht voor de eed. Zoals prof. dr.
B. Kamphuis ook gelijk heeft dat wij in
onze tijd de verkiezingsleer op een andere manier zouden opzetten, niet langer

gestructureerd door de Remonstrantie
uit 1610 (Ref. van 7 mei 2007, p. 524).
Al gaat hoofdstuk I van de DL over de
goddelijke verkiezing en verwerping, het
lijkt me niet helemaal juist wanneer prof.
Kamphuis in het aangehaalde artikel zegt
dat de Dordtse Leerregels bij de uitverkiezing beginnen. De Dordtse Leerregels
beginnen niet meteen bij Gods hemels
besluit van eeuwigheid, maar bij het werk
van God hier op aarde en de gang van
de geschiedenis. Eveneens is het beeld te
nuanceren, dat de HC en NGB zo kort
zijn over de Heilige Geest. Ja, wel in
Zondag 20 HC en art. 11 NGB. Maar
wie alleen al in de HC gaat turven hoe
vaak de Heilige Geest en zijn werk aan de
orde komen, krijgt een heel ander beeld.
Ook mist prof. Kamphuis in onze belijdenisgeschriften een apart onderdeel over
het verbond. Inderdaad, een uitgewerkte
verbondsleer ontbreekt. Al is de reformatorische verbondsleer terug te vinden in
heel de confessie, ook buiten Zondag 27
HC en art. 34 NGB. Kijkt u maar eens
hoe vaak er sprake is van ‘de belofte van
het evangelie’. Het is de grondtoon van het
reformatorische denken over het verbond.
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Bovendien is bij de HC te bedenken dat
deze oorspronkelijk in de kerkorde van de
Pfalz zijn plaats had tussen de formulieren
van de doop en het avondmaal, waarin
de betekenis van Gods verbond voor de

gemeente werd uitgelegd.
Maar ondanks deze duidelijke datum van onze belijdenisgeschriften
is hun inhoud allerminst uit de tijd
geraakt. De hoofdzaken van de leer
der zaligheid worden trefzeker overeenkomstig de Schrift beleden. Dan valt
er soms best een vertaalslag te maken
naar de situatie van vandaag en naar de
vragen van vandaag. Maar het loont de
moeite om je de inhoud van de confessie
geestelijk eigen te maken. Zodat het klimaat van die confessie ook jouw klimaat
wordt. Je ademt ook in een ruimte die
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groter is dan jouw eigen tijd, doordat je
belijdt in verbondenheid en continuïteit
met de kerk vóór ons. Je blik wordt
dus niet verengd, maar juist verbreed.
In eigen gemeente behandelden we het
afgelopen seizoen de Dordtse Leerregels.
Wat bleken ze dichtbij en actueel voor
het eigen leven met de Here!
Daarom denk ik dat we niet alleen moeten wijzen op de historische
beperkingen en het menselijk karakter
van onze belijdenisgeschriften. Nee, dat
hoeft niet verzwegen te worden. Maar er
is meer te zeggen. In een tijd van confessioneel relativisme mag ook hardop
gezegd worden dat we rijk zijn met onze
belijdenisgeschriften. Zeker, menselijke
geschriften, niet gelijk te stellen aan
de Schrift (art. 7 NGB). Maar in hun

naspreken van de Schrift geschriften
met een gezag dat je niet als alleen maar
menselijk kunt afdoen. In de oude gereformeerde theologie krijgt dit bijzondere
karakter van de belijdenis meer dan
eens accent. Zonder dat men verviel tot
steriel confessionalisme. De confessie:
norma normata: aan de Schrift genormeerde norm. Tegelijk: norma normata:
genormeerde norm. Uit kracht van het
Woord.

Wat valt er nog
te praten?
Dr. E.A. de Boer ziet uit naar een
inhoudelijk gesprek met de NGK
over de leer van de Schriften. Met
de wil om ons met de mogelijkheid
van kerkelijke hereniging te laten
verrassen - als God het geeft (Ref.
van 21 april 2007). Maar - wat valt
er nog te praten?

Belijdenis
Wil een inhoudelijk leergesprek
mogelijk zijn, dan dient er gebondenheid te zijn aan de leer zoals de kerken
die in haar belijdenis verwoord hebben,
citeerde ik al eerder als uitspraak van de
GS Amersfoort 2005. Dat dit binnen
de NGK onvoldoende het geval is, is
in eerdere artikelen in dit blad over de
Balans van DKE en CCS een- en andermaal betoogd. Om te beginnen op het
kerkelijk papier. Zowel in de Preambule
als in artikel 17 van het AKS blijft de
aard van de binding aan de belijdenis
onuitgewerkt. Terwijl een aanscherping
van artikel 17 (op het punt van: hoe
te handelen bij volhardende afwijking
van de belijdenis?) bewust werd afgewezen. Maar ook in de praktijk blijkt de
binding aan de belijdenis onvoldoende

te fungeren. Niet alleen zijn er kerken
waar elke ondertekening van de belijdenis ontbreekt. Ook is er ruimte om af te
wijken van - bijvoorbeeld - de Dordtse
Leerregels. Kijk je naar de opvattingen
van dr. R.R. Ganzevoort over het christelijk handelen (en dan denk ik echt niet
alleen aan zijn visie op het praktiseren
van de homofiele geaardheid), dan vraag
je je eveneens af hoe hij zolang als predikant in volle rechten binnen de NGK
heeft kunnen werken.
Nou ja, dat zegt iemand uit de GKv,
zo kun je het bovenstaande relativeren.
Inmiddels wordt ook in eigen NGKkring erkend dat er hier iets aan de
hand is. Ik citeer uit het Jaaroverzicht in
het Informatieboekje voor de Nederlandse
Gereformeerde Kerken 2007 (Amsterdam
2007), waarin drs. L.C. Compagnie
schrijft: ‘De eerlijke vraag moet wel zijn,
in hoeverre de belijdenis onder ons nog
een plek heeft. In veel kerken is de Catechismuspreek verdwenen, en de tekst
van de belijdenisgeschriften vind je niet

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

achter de psalmen en gezangen van het
Liedboek. Een “onbekrompen en loyale
binding aan de belijdenis” vraagt dat
ambtsdragers de belijdenisgeschriften
ook kennen. Nu weet ik dat er mensen
zijn die voordat ze in het ambt bevestigd
werden de belijdenisgeschriften gingen
lezen (en prompt met vragen kwamen
over de Dordtse Leerregels), maar ik
weet ook dat velen blijkbaar van nature
weten wat er in de Drie Formulieren
van Eenheid staat. Wanneer wordt uitgesproken “Om ook in onze tijd de kerk
bij Gods Woord te bewaren is kennis
van de confessie onmisbaar”, zal dit zinnetje een inspanningsverplichting met
zich meebrengen’ (p. 175/6).
Bij die stand van zaken gaat de vraag
klemmen: wat valt er nog te praten?

Verleden
In hetzelfde Jaaroverzicht signaleert
drs. Compagnie de studiedag over
C. Veenhof op 17 november 2006
te Kampen. Zowel voor de familie
Veenhof als de kerkelijke familie is het
moeilijk te verteren dat prof. Veenhof
tot nu toe geen eerherstel heeft ont-
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vangen. Niet dat eerherstel het doel is.
Het is voor de kerken zelf die onrecht
pleegden, goed om uit te spreken dat
de schorsingsbesluiten niet goed, niet
kerkelijk, niet in overeenstemming met
de katholiciteit van de kerk zijn geweest
en daarom herroepen dienen te worden.
Aldus een uitspraak van C. Veenhof, die
drs. Compagnie via ds. J.C. Schaeffer
citeert (Informatieboekje 2007, p. 174).
Ook op de LV van de NGK waar
gesproken werd over de Balans, kwam
het verleden en de pijn erover ter sprake
(bron: site NGK, vergadering van 24
maart 2007):
In de bespreking werd door enkele afgevaardigden aandacht gevraagd voor
pijn en verdriet dat vooral bij oudere
Nederlands Gereformeerden bestaat
over de breuk van de jaren zestig en
voor de noodzaak om die te benoemen
in plaats van te negeren. Voorzitter De
Boer van de Commissie voor contact
en samenspreking erkende dat en gaf
aan dat het klaarkomen met het eigen
verleden primair de verantwoordelijkheid is van de Gereformeerde kerken
(vrijgemaakt) en niet van NG-zijde
als claim op de besprekingen is gelegd.
Naast de persoonlijke pijn die verwerkt
moet worden, wees hij op kerkelijk onrecht jegens nog levende ambtsdragers,
waarvan het belangrijk is dat dat ongedaan wordt gemaakt, zolang dat nog
kan.
Wat is er nu in feite bij de NGK
veranderd wanneer men zo blijft spreken

over het verleden? Waar is de erkenning
dat de trouw aan de belijdenis in geding
was? Wat valt er nog te praten?

Vrouw in het ambt
Dr. De Boer noemt als één van de
gesprekspunten ‘vrouw en ambt’ (Ref.
van 21 april 2007, p. 493). Alsof dit
aan de kant van de NGK nog een open

gesprekspunt is. Inmiddels fungeren op
diverse plaatsen vrouwelijke ambtsdragers. Ook is de eerste vrouw toegelaten
tot het ambt van predikant. Het is een
illusie dat hierover nog een open gesprek
mogelijk is, waarbij wordt teruggekomen
op wat volop in praktijk wordt gebracht.
Opnieuw: wat valt er nog te praten?
Afgesloten op 24 mei 2007

Ds. Willem Smouter
verantwoordt zich
Wie enigszins thuis is op het kerkelijk erf, weet dat de charismatische beweging in de Nederlands
Gereformeerde Kerken aanzienlijke
invloed heeft. Sinds enige tijd is
ook ds. Willem Smouter, predikant
te Apeldoorn, onder de profeten van
New Wine en hij is er niet de man
naar om daar geheimzinnig over te
doen. Onlangs verscheen van zijn
hand een boek onder de titel Her-

stelwerk. De Geest van schepping
tot voleinding, waarin hij zich (naar
eigen zeggen) verantwoordt voor
zijn enthousiasme ten aanzien van
het ‘meer van de Geest’. Het boek
wil geen praktijkboek zijn, maar
bedoelt het ‘meer van de Geest’ in

Thema A.N. Hendriks

een bijbels-theologisch kader te
plaatsen, anders gezegd: het wil
ons een model aanreiken waarbinnen de charismata zijn te verstaan.
De gaven van de Geest zijn geen
losse aardigheidjes, leuke dingetjes
voor vrome mensen, maar zijn exponenten van het grote herstelwerk
van de Heilige Geest, die op weg is
naar de voleinding.
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Juist doordat Smouter het ‘meer van
de Geest’ uittilt boven de beperkte visie
daarop bij vele charismatisch bevlogenen, is zijn boek een bijdrage aan de
discussie rond de Geestesgaven en waard
om aandacht te krijgen. Daarbij is het
onmiskenbaar een pre dat Smouter helder en toegankelijk schrijft. Als hoofdlijn ziet hijzelf: ‘Wat onze God bedoelde
bij de schepping, wat hij herstelde in Jezus en zal voltooien bij de wederkomst,
dat wil Gods Geest in ons werken en
versterken’ (p. 11). Deze hoofdlijn wordt
consequent gevolgd en nader uitgewerkt.
Het is echter juist de nadere uitwerking
van deze hoofdlijn, die bedenkingen
oproept.

Geen bovennatuurlijke
gaven
De auteur meent dat men de Geestgaven vaak veel te ‘geestelijk’ of ‘bovennatuurlijk’ heeft gemaakt. Een gevolg is
dat je zo geen verweer hebt tegen misbruik van die gaven. Maar de Heilige
Geest werkt niet ‘bovennatuurlijk’, integendeel, waar de Geest bezig is, komt de
schepping tot haar recht, bloeit het leven
weer op, zoals God het bedoeld heeft.
Smouter rekent dan ook af met het
onderscheid tussen ‘natuurlijke’ en ‘bovennatuurlijke’ gaven, dat je nogal eens
in beschouwingen over de charismata
tegenkomt. ‘Iedere gave, hoe geestelijk
ook en hoe gewoon of bijzonder wij die
ook vinden, is scheppingsgave. Door
God in de schepping gelegd, ook al zijn
wij vanwege onze zonden de toegang tot
die gaven grotendeels kwijtgeraakt’
(p. 12).
Een hoeksteen in het hele betoog
van het boek vormt dan ook de overtuiging dat we in de gaven van de Geest te
doen hebben met herstelwerk, een stukje
herstelde natuur of verloste schepping.
God schiep de mens om zijn evenbeeld
op aarde te zijn. Als beeld van God
moest de mens heersen over het geschapene, als koning optreden. Om dat te
kunnen doen, sierde God de mens met
gaven van wijsheid en kennis, maar ook
met gaven die we later in de Schrift bij
Jezus naar voren zien komen: macht
over wind en golven, over demonen en
ziekten.
Wat de Geest ons wil geven, is
daarom in het geheel niet ‘bovennatuurlijk’. Het zijn volgens Smouter ‘de
rijkdommen van de schepping, waar we

door Gods Geest al van mogen proeven’
(p. 71).

schepping noemt, herstelde schepping
(p. 35).

Ik waardeer dat Smouter het vernieuwende werk van de Heilige Geest
niet (op doperse manier) als een totaal
nieuwe schepping wil verstaan. Zijn
verzet tegen de visie van de oudere pinksterbeweging is ter zake. De Geest eert
het werk van de Vader en doet de schepping niet over. Hij had hier kunnen verwijzen naar wat de Dordtse Leerregels
zeggen over de wedergeboorte. ‘De goddelijke genade van de wedergeboorte …
vernietigt de wil met zijn eigenschappen
niet en dwingt de mens niet tegen wil
en dank. Maar zij maakt de wil geestelijk levend, geneest, herstelt hem en
buigt hem liefdevol en tegelijk krachtig’
(III/IV, 16). De Geest depersonaliseert
ons niet, maar herstelt en vernieuwt ons
in onze eigenheid.
Maar Smouter gaat mijns inziens te
ver als hij al de gaven die de Geest geeft,

Ik stem toe dat de Geest aansluit
bij wat in de gelovige reeds aanwezig is
en zo het werk van de Vader-Schepper
honoreert. Er zijn capaciteiten die onder
leiding van de Geest ontplooid en in
dienst van de gemeente worden gesteld.
Maar je kunt niet alles wat we in het
Nieuwe Testament aan Geestgaven naar
voren zien komen, ‘herstelde schepping’
noemen!
Je loopt hier vast bij charismata als
van het ongehuwd zijn (1 Kor. 7:7), van
genezingen (1 Kor. 12:9) en bij de volmacht om demonen uit te drijven (Mar.
16:17), doden op te wekken (Mat. 10:8),
zonden te vergeven (Joh. 20:23). Je kunt
toch niet volhouden dat deze gaven en
volmachten de mens al bij de schepping
geschonken waren, door de zonde zijn
verspeeld, maar nu door de Geest weer
in ere worden hersteld?
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Bij zijn ijver om de Geestgaven van
al het ‘bovennatuurlijke’ en ‘geheimzinnige’ te ontdoen, loopt Smouter te hard
van stapel. Wanneer alle charismata en
volmachten oorspronkelijk ‘schepping’
zijn, dan leidt dat mijns inziens tot de
onzinnige bewering dat Adam voor de
val doden kon opwekken, demonen kon
uitdrijven, ja zonden kon vergeven!
Ik houd het erop dat de Heilige
Geest in het verlenen van charismata
Zich veelal aansluit bij wat reeds door
geboorte en levensgang bij gelovigen
aanwezig is, maar daaraan niet gebonden is en in zijn vrijmacht ‘een ieder
toedeelt in het bijzonder, gelijk Hij wil’
(1 Kor. 12:7).

Jezus de Charismaticus
Er zijn in het Nieuwe Testament
duidelijk twee lijnen te ontdekken wanneer het gaat om de verhouding tussen
Christus en de Geest. Er is de lijn van
de Geest naar Christus toe. Het is de
Geest die op Jezus neerdaalt en Hem
tot de Gezalfde maakt (Mat. 3:16). Alles wat Jezus als de Christus doet, blijkt
Hij door de Geest te doen (Heb. 9:14).
De Geest leidt Hem (Mat. 4:1), stelt
Hem in staat demonen uit te werpen
(Mat. 12:28). Maar er is ook de lijn van
Christus naar de Geest toe. Hij is het die
met de Geest doopt (Joh. 1:33), die door
zijn dood en opstanding de Geest voor
de zijnen verwerft (Joh. 7:39) en ze met
zijn Geest tot gezalfden maakt (1 Joh.
2:27).
In de moderne theologie is het
usance vooral de eerste lijn alle nadruk
te geven. Jezus is de met de Geest Vervulde, de mens naar Gods oorspronkelijke bedoeling. Smouter gaat in dit
accent mee, maar wil tegelijk krachtig
handhaven wat de kerk in Chalcedon
beleed over het ‘ware God en waar
mens’.
Dat Smouter zo aandacht vraagt
voor Jezus als de met de Geest Vervulde,
vloeit voort uit zijn overtuiging dat het
in de Geestgaven om herstelde scheppingsgaven gaat. Jezus wordt nu Iemand
bij wie dat herstel op ons toetreedt. Hij
is als Pneumatofoor (Drager van de
Geest) de Charismaticus bij uitstek: begiftigd met de gaven van de Geest.
Een cruciale stelling in het betoog
van Smouter is dat Jezus zijn wonderen
en tekenen deed als mens, begiftigd met
de Geest. Wanneer Hij de wind bestraft,
demonen uitwerpt, zien we hoe God in
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Hem de oorspronkelijke heerschappij
van de mens over het geschapene herstelt. Aan Jezus’ wonderwerk ontdek je
wat het is als mens gesierd te zijn met de
gaven van de Geest.
Smouter meent dat de ‘ontlediging’
waarvan Filippenzen 2:6-7 spreekt,
inhoudt dat Jezus steeds weer ervoor
koos, afstand te doen van zijn goddelijke krachten (p. 103). Jezus bestraft
de wind, werpt demonen uit, vergeeft
zonden dan ook als mens, ‘niet als een
verklede God, niet in zijn eigen goddelijke kracht, maar door de Geest van
God die op hem rust’ (p. 77). De auteur
noemt het zelfs ‘een van de twee pijlers’
waar zijn boek op rust: ‘het geloof dat
Jezus zijn genezingen en wonderen deed
als waarachtig mens, ofwel: in zijn menselijke natuur’ (p. 99).
Het blijft niet onhelder waarom
Smouter hier zo op hamert. Van Jezus
als dé Charismaticus trekt hij de lijn
naar de gaven die de Geest in ons leven
wil geven. ‘Omdat Jezus zijn wonderen
deed als een mens die de Geest ontvangen heeft, is het principieel mogelijk
dat ook anderen hem navolgen. En dat
blijkt ook Jezus’ bedoeling te zijn. Van
bijna elk wonder dat hij doet, kun je
lezen dat de leerlingen het moeten nadoen’ (p. 77).
Jezus leert ons ‘net als hij de krachten van het koninkrijk te doen door de
kracht van de Geest, zij het dat Jezus de
Geest volkomen en blijvend heeft terwijl wij er nooit meer dan een deel van
krijgen’ (p. 103). De tekenen die Jezus
deed en zijn leerlingen voordeed, zijn in
Marcus 16:17 de tekenen waaraan de gelovigen zijn te herkennen. Door de Geest
worden ook wij op onze beurt begiftigd
met gaven en volmachten en openbaart
zich een stukje herstelde schepping.

Christologische
verworteling
Ik heb grote moeite met deze christologische verworteling van wat Smouter
ziet als krachten van het koninkrijk,
waarin de gemeente nu nog deelt door
de Geest.
Allereerst al lijkt wat hij stelt over die
‘ontlediging’, als een volgehouden afzien
van eigen goddelijke kracht, niet te rijmen met wat wij belijden in antwoord
17 van de Heidelberger: de Middelaar
droeg de last van Gods toorn uit kracht
van zijn godheid aan zijn menselijke na-

tuur. Jezus leed als mens, jawel, maar
zijn goddelijke kracht ondersteunde
Hem. Met K. Schilder is te handhaven
dat Christus alleen in de kracht en capaciteit van zijn beide naturen het lijden
heeft kunnen volbrengen. Nooit mogen
we bepaalde daden van Christus isoleren
van zijn goddelijke of van zijn menselijke natuur: de eenheid van zijn Persoon
staat hier op het spel!
Vervolgens: het is niet vol te houden dat Christus zijn wonderen in de
kwaliteit van waarachtig mens deed.
Johannes beschrijft die wonderen ‘opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus,
de Zoon van God …’ (Joh. 20:31). Ze
getuigen juist van Jezus’ heerlijkheid
- niet als waarachtig mens, maar - als de
Eniggeborene van de Vader (Joh. 1:14).
Wanneer Jezus zijn macht toont over
storm en golven, erkennen de leerlingen:
‘Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon’ (Mat.
14:33). Deze góddelijke majesteit zien de
mensen ook in de genezing van een jongen met een boze geest (Luc. 9:43a). En
wanneer Jezus een verlamde van zonden
vrijspreekt, verstaan de schriftgeleerden
heel goed dat Hij daarmee naar het
werk van God grijpt (Mar. 2:7). Ik wijs
ook nog op het reinigen van melaatsen
en het opwekken van doden, wat evenzeer goddelijk werk is.
In de derde plaats: de wonderen die
Jezus doet, zijn niet vermeld om ons te
laten zien wat een mens door de Geest
kan doen. Deze wonderen hebben heilshistorisch een unieke functie: zij staan
in dienst van Jezus’ prediking, als tekenen van de waarheid daarvan. Ik geloof
er dan ook niets van dat de Here Jezus
ze ons voordeed en dat wij Hem daarin
mogen navolgen (p. 77).
Smouter gooit daarbij alles te gemakkelijk op één hoop: de wonderen
die Christus deed, de tekenen die de
gelovigen zullen volgen (Mar. 16:17-18)
en de charismata waarover Paulus in
Romeinen 12 en 1 Korintiërs 12 spreekt
(p. 97). De laatste staan niet zozeer
in dienst van de verkondiging, maar
meer in dienst van de opbouw van de
gemeente. Ik lees nergens in het Nieuwe
Testament dat wij de Heiland moeten
‘navolgen’ in het doen van wonderen,
maar wel in liefde en toewijding.
Ten slotte: Smouter springt van
de volmachten die de twaalven (Mat.
10:5-8) en de zeventig (Luc. 10:17-19)
ontvingen, zomaar over op een belofte
en opdracht voor álle gelovigen (p. 82),
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waarbij hij het heilshistorisch moment
van deze uitzendingen vergeet. Inconsequent is dat we dan niets meer horen
over die volmacht om doden op te wekken. Wel over genezing en vergeving,
maar niet over het ‘wekt doden op’
(Mat. 10:8). Waarom, zo vraag ik de
auteur, loopt het ene wel door naar de
gemeente van nu en het andere niet?
En over vergeving gesproken…
Smouter ziet ook vergeven als een gave
die de mens bij de schepping meekreeg
(p. 138). Daarom kan hij schrijven: ‘En
als Jezus genas, de harten doorgrondde
of de zonden vergaf, dan deed hij dat als
mens, net zoals u en ik mens zijn’
(p. 99). Zo kan de auteur de gave van de
sleutelmacht (vgl. Mat. 16:19) uitbreiden
tot alle gelovigen, die net als Jezus zonden mogen vergeven: ‘Waar God ruimte
geeft om iemand persoonlijk deze vergeving toe te zeggen, daar komt echt
de kracht van de komende wereld vrij.
Daar is door de Geest de Mensenzoon
gezaghebbend aan het werk via mensenkinderen - met hoeveel schroom we dat
ook naspreken’ (p. 79).
Smouter durft niet duidelijk te zeggen dat gelovigen zonden kunnen vergeven, hij spreekt over ‘toezeggen’ van
vergeving. Maar intussen is dat wel wat
anders dan Christus deed: Hij zegde
Gods vergeving niet slechts ‘onvoorwaardelijk’ toe, maar Hij vergaf daadwerkelijk (Luc. 7:48). Daarvoor was Hij
dan ook ware God! Ook hier blijkt dat
je zomaar niet van de Here Jezus kunt
overspringen naar de gelovigen van nu!

Argumentatie
Er lopen in het boek van Smouter
twee lijnen, wanneer het gaat om de argumentatie die hij bij wat hij stelt, geeft.
Enerzijds is er aandacht voor schriftgegevens (met een mooie excurs over het
wonen van God bij mensen), anderzijds
horen we telkens weer wat de auteur van
iets ervaart, vindt of gelooft. Direct al
in het eerste hoofdstuk klinkt het: ‘… ik
heb íets mogen zien en ervaren wat de
gaven van de Geest zijn’ (p. 9). Tijdens
een retraite in Houten mocht de auteur
‘een profetie voor mijzelf ontvangen, die
zo onmiskenbaar van God was dat het
me openbrak’ (p. 8). Van zijn uitwerpen
van boze geesten herinnert Smouter zich
‘hoe geweldig God dat wilde zegenen’.
Het is moeilijk discussiëren, wanneer
zo de eigen ervaring wordt ingebracht.
Vooral ook wanneer Smouter eigenlijk

Maar mijns inziens zijn we hier
terechtgekomen in je reinste subjectivisme en belevingshype, waarbij allerlei
herkenbare psychologische effecten als
heerlijk werk van de Geest worden benoemd.

Ten slotte

Ds. Willem Smouter

niet de moeite neemt om wat anderen
uit de Schrift tegen een charismatische
bijstelling hebben aangevoerd, degelijk
te weerleggen. Hoezeer ervaring een
rol speelt, zien we wanneer hij schrijft:
‘Tijdens een gesprek met iemand en
zeker tijdens een gebed kun je vragen of
God je door zijn Geest kennis wil geven over de persoon of een profetie. De
Geest kan en wil daarop antwoorden
met woorden, beelden of teksten en dat
kan echt het licht van de hemel over
mensen laten schijnen’ (p. 137). Hier is
niet meer de Bijbel een licht op ons pad,
maar wordt sturend wat de pastor innerlijk hoort en ziet. Al tekent Smouter
erbij aan dat de pastor niet mag zeggen:
‘zo spreekt de Here’, waarmee de auteur
treffend demonstreert hoe weinig je met
zulk pastoraat opschiet!
Ook in het laatste hoofdstuk, dat
gewijd is aan ‘gebedspastoraat’, horen we
hoe zegenrijk dit ervaren is: ‘… ik moet
op mijn pen bijten om niet in superlatieven te vervallen als ik ga vertellen
hoeveel het voor Harm of Sonja plus de
twee voorbidders betekend blijkt te hebben’ (p. 147). En dan volgt een beschrijving van hoe het in de praktijk toegaat,
waarbij het ministrygebed, ‘een vorm van
gebed die wij bij “New Wine” geleerd
hebben’, functioneert, het bidden waartoe hoort ‘dat je geregeld stil bent om te
luisteren naar God, dat de bidders doorgaans de ogen open hebben om te zien
wat God doet en hoe Harm reageert, en
dat ze geregeld met hem overleggen wat
er gebeurt en wat hij van God verlangt’
(p. 148v).
Smouter noemt dit ministrygebed
‘een ideale leerschool van de heilige
Geest’ en jubelt dat het je kan overkomen ‘dat je zo onder je handen de
vrucht van de Geest voelt groeien …’

Het zal duidelijk zijn dat ik niet
zo blij ben met het boek van ds.
Smouter. Ik vind het theologisch soms
gewoon niet goed doordacht. Neem
nu nog even zijn hoofdlijn: ‘Wat onze
God bedoelde bij de schepping, wat hij
herstelde in Jezus en zal voltooien bij
de wederkomst, dat wil Gods Geest in
ons werken en versterken.’ Hoe is die
hoofdlijn te rijmen met wat de auteur
zegt over het beperkt houdbare van de
gaven waarmee de Heilige Geest ons nu
wil sieren? De Geestgaven zijn volgens
Smouter toch herstelde schepping? Hoe
kan hij dan stellen: ‘… als de Geest
een voorschot is op de komst van het
koninkrijk Gods, dan is het glashelder
wanneer zijn gaven overbodig geworden
zijn’ (p. 12)? De Geestgaven ‘hebben een
beperkte houdbaarheid’ (p. 135): ‘alleen
de liefde gaat mee tot in alle eeuwigheid’ (p. 136).
Daarmee legt Smouter dynamiet onder de hoofdlijn in zijn boek. Want wat
blijft er dan over van dit herstel van de
schepping en van het voltooien daarvan
bij de wederkomst?
De uiteindelijke conclusie moet zijn
dat het de auteur niet gelukt is zijn doel
waar te maken: ons een verantwoord
bijbels-theologisch model aan te reiken
waarbinnen de Geestgaven te verstaan
zijn, en dat zijn bijdrage aan het huidige
debat teleurstelt.
Dit artikel is geschreven naar aanleiding van het boek Herstelwerk. De Geest
werkt van schepping tot voleinding, door
Willem Smouter (Boekencentrum, Zoetermeer, 2006,
ISBN 13 978 90 239 2142 4, 152 pag.
Prijs € 12,90).

173

Nader Bekeken juni 2007

Trendvolgen
of trendsetten?

Als je weet hoe mooi het plekje is en
hoe heerlijk het klimaat op je vakantiebestemming, dan heb je de lange
en vaak vervelende reis er graag voor
over. Je kunt de reis misschien wat
veraangenamen door voor de kinderen een dvd-schermpje op te hangen
aan de rugleuning van je stoel, maar
het gaat uiteindelijk natuurlijk om
je vakantiebestemming. Als dat doel
bereikt is, is alle leed geleden.
Alle veranderingen van de laatste
decennia in het onderwijs hebben,
ondanks grote investeringen, niet het
beoogde resultaat gehad. Integendeel. Er is grote zorg over het niveau
van ons huidige onderwijs. De alarmbel wordt geluid. Kun je het je voorstellen dat je veertig jaar geleden als
leerlingen de barricaden op zou gaan
om meer les te eisen? Dan moet er
toch wel wat aan de hand zijn, zou je
zeggen.
Een wrange vrucht van de liberale
geest in ons land vinden we ook in
de marktwerking binnen ons zorgstelsel. Je hoeft maar een willekeurig
verzorgingshuis binnen te stappen
en je merkt de desastreuze gevolgen.
Als je als zorginstelling moet concurreren, verdien je meer met het wegbezuinigen van personeel dan met
het wassen op tien graden minder.

Je klanten lopen echt niet weg. Dat
kunnen ze niet eens.
Onze overheid is niet onwetend en
ook niet dom. Er worden dus plannen ontwikkeld om de schade zoveel
mogelijk te beperken. Maar u en ik
zullen bij het horen van die plannen
moeilijk anders kunnen zeggen dan:
het is dweilen met de kraan open.
Symptomen worden bestreden, maar
niet de oorzaken worden aangepakt.
Veel geweld op straat? We hangen
gewoon camera’s op. We verbieden
kinderen jonger dan 16 jaar alcohol
te kopen en creëren zo een lucratieve
tussenhandel voor kinderen van 16+.
Kindermishandeling neemt hand over
hand toe en we denken het op te lossen door voor meer en betere opvang
te zorgen. Nou, en aids bestrijden we
gewoon door in groep 8 te vertellen
hoe je ‘veilig’ kunt vrijen.

hebben, vindt de volgende generatie
ze helaas niet meer mooi. Gaan we
dan weer op zoek of gaan we eens
nadenken hoe het komt dat onze kinderen kerkmuziek niet mooi vinden?
Misschien mist er iets in onze opvoeding!?
Onze kinderen kunnen niet zolang
meer stil zitten in de kerk. Nou, dan
gaan we het wat spannender maken
voor ze. En vooral ook voor de ouders
van kinderen die er in de kerk geen
bal meer aan vinden.

Column

Het is een tijd van veranderingen.
In de kerk, maar net zo goed in de
maatschappij. Velen van ons hebben
te maken met fusies van bedrijven,
reorganisaties op het werk en alle onrust en onzekerheid die dat met zich
meebrengt.

Nu is het niet mijn bedoeling om
eens lekker uit te halen naar onze
maatschappij. Het gaat mij erom een
mentaliteit boven water te krijgen
die ons ook in de kerk parten speelt.
Deze mentaliteit namelijk, dat we
ervan uitgaan dat het heden een onaantastbaar gegeven is. We reageren,
met alle goede bedoelingen, op de
huidige stand van zaken alsof het om
een soort lot gaat waar wij niets aan
kunnen doen. We reageren alsof we
zelf part noch deel hebben aan het
heden en alsof er geen weg terug is.
Kinderen vinden psalmen niet meer
mooi. Dus moeten we maar naar liederen zoeken die ze wel mooi vinden.
En als we denken die gevonden te

Denk niet, beste lezer, dat ik tegen
veranderingen en vernieuwingen ben.
Daar ben ik helemaal niet tegen.
Zolang het maar om verbeteringen
gaat. Maar ik ben tegen veranderingen als een schakel in een eindeloze
keten van actie en reactie. Een
beamer in de kerk vind ik prima.
Maar niet om het probleem op te
lossen van een generatie die steeds
minder goed kan luisteren. Dan dweil
je met de kraan open. Als wij verantwoord bezig willen zijn, moeten we
ook de moed hebben om te zeggen
dat bepaalde trends niet goed zijn en
die moeten we proberen een halt toe
te roepen. Uiteraard met alle wijsheid en geduld.
Wie een trend volgt, stemt in met die
trend. Wij hebben als kerken van de
Here meer dan voldoende materiaal
gekregen om niet de huidige trend te
volgen, maar om een trend te gaan
setten. En dat is echt heel wat anders
dan blijven bij het oude.
R.Th. Pos
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Bericht van een
zuster ver weg...
Eigenlijk zou ze in ons vrijgemaaktgereformeerde kerkgezin best het
zonnetje in huis mogen heten. Want
de zon schijnt er altijd. Nou ja,
altijd... Ja, soms brandt hij genadeloos, als de wervelstormen in de
verte de noordoostelijke passaatwind stilleggen, die gratis ventilator die altijd aanstaat. Maar het
kan er in de regentijd ook geweldig
plenzen, en dan veranderen wegen
in de buitenwijken met een beetje
helling in complete bandjirs. En
als je toevallig geen paraplu hebt
- hoezo paraplu? allicht ben je
zonder uit huis gegaan! - en als je
ook nergens schuilen kunt, ben je
binnen de kortste keren tot op je
huid nat. Maar och, je bent ook met
een half uurtje weer droog, want
’t droogt daar echt aan ’t lijf. Kom
daar eens om bij ons in Nederland alle opwarming van de aarde en alle
rare voorjaarszomers ten spijt.
Maar ja, we hebben het dan ook
over een zuster in de tropen, 10 graden
boven de evenaar.
Zulke zusters hebben we natuurlijk
wel meer. Zeker in die tropische gebieden waar uit zendingswerk zelfstandige
gemeenten ontstonden of waar we door
persoonlijke contacten zusters ontdekten
en banden aanknoopten. Geen wonder,
want nooit gaat in Gods wereldwijde
werk de zon onder. En al die zusters
hebben in ons kerkelijk handboek achterin wel een eigen plekje.
Maar er is er maar één die in de lijst
van ons eigen kerkverband staat. In
de PS Holland-Zuid, nader: de Classis
Dordrecht-Gorinchem (p. 235v). Dus
niet maar het zonnetje ergens bij de wereldwijde familie, maar het zonnetje bij
ons in eigen huis om zo te zeggen. Dat
moet wel een verhaal apart zijn.

Een verhaal apart
Het ís natuurlijk ook een verhaal
apart met die (Nederlandse) Gereformeerde Kerk op Curaçao.
Om maar ergens te beginnen: wat

weten wij eigenlijk van die wereld, van
dat Caribische deel van ons Koninkrijk
der Nederlanden? In de oostelijke boog
kleine eilanden, die de Caribische Zee
van de Atlantische Oceaan scheidt,
liggen bovenin de drie Bovenwindse
eilanden; driemaal S, leerden we op
school: het half-Franse Sint-Maarten,
Sint-Eustatius en Saba. En beneden
in dat Caribisch gebied liggen de drie
‘Benedenwinden’, die we als ABC leerden onthouden: Aruba en Bonaire,
en de grootste van de drie, Curaçao,
ertussenin. Ze liggen maar ca. 60 km
benoorden het Zuid-Amerikaanse vasteland, en ze worden daarom wel de
Venezolaanse Waddeneilanden genoemd
- de hete adem van meneer Chavez’ populisme waait vaak uit het zuiden aan
en dan voel je zijn begerige blikken...
Staatsrechtelijk zit er - mee daardoor? - een belangrijke verandering
aan te komen. Aruba heeft al jaren een
‘status aparte’, en de andere vijf vormen
samen nog de Nederlandse Antillen.

Rondblik P. Schelling

Maar die eenheid ‘Antillen’ gaat ontbonden worden: Curaçao en Sint-Maarten
kiezen (waarschijnlijk) ook voor een ‘status aparte’, en Saba, Sint-Eustatius en
Bonaire worden een soort gemeenten in
een Nederlandse provincie. De Fransen
hebben dat ook - ze noemen het Départements d’Outre Mer (DOM), overzeese
departementen. Een aantal Caribische
eilanden zijn dat, en ook Frans Guyana,
buurland van Suriname, is zo’n DOM.
Wie de kans heeft er even om een hoekje te kijken, ziet het al gauw aan de
beter onderhouden infrastructuur, maar
voelt het ook direct in de portemonnee
aan het prijspeil in de super, die op een
hoog euroniveau ligt.
Vergeef me deze geografische en
politieke intro, lezer die die wereld goed
kent - een pretentie die ik helemaal
niet heb. Maar voorlopig vergelijk ik de
meesten van u maar met mezelf, die op
school natuurlijk wel van 3xS- en ABCeilanden had geleerd, en ook wel eens
een tv-verslag van een koninklijk bezoek
had gezien, maar daar bleef het wel ongeveer bij. Als je niet eens een tijdlang
een lokale krant hebt gelezen en iets
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van de afstanden hebt geproefd - 900
km tussen Boven- en Benedenwinden,
en 9000 van ‘het moederland’ af -, dan
snap je weinig van de discussies over die
wel heel ingewikkelde bestuursstructuur
die het Statuut van het Koninkrijk in
1954 creëerde.
Iemand zei ginds: ‘Wacht maar: als
jullie weer terug zijn in Nederland, ben
je “het contact” zomaar kwijt, en als je
er in Nederland over praat, luisteren de
mensen beleefd, maar vaak niet echt geïnteresseerd.’ Klopt. Maar wanneer lees
je nou eens iets meer dan een berichtje
op pagina 3 of 5? Ja, net vandaag nog,
de dinsdag voor Pinksteren, een item in
het Journaal, en morgen dus wel in de
krant: Curaçao heeft een nieuwe regering, waarin nota bene Anthony
Godetts FOL meedoet - een andere
coalitie was blijkbaar niet mogelijk.
Maar wat dat voor de voortgaande discussie over de nieuwe status zal gaan betekenen? We zullen er wel niet veel meer
van horen. De berichtgeving beperkt
zich vaak tot dingen die vreemd zijn of
helemaal mis - onbegrijpelijke verkiezingen of mariniers die zich misdragen.
Och, eerlijk is eerlijk: het gaat om
een deel van ons koninkrijk met goed
200.000 inwoners - er zijn heel wat Nederlandse steden die groter zijn...
Inderdaad, een verhaal apart. En
vooral: onbekend maakt onbemind.

Onbekend
maakt onbemind
Maar nu die Gereformeerde Kerk op
Curaçao - ik beperk me tot het grootste
van de zes eilanden.
Ze was er al eeuwen. De roomse
missie heeft het eiland voor 90% RK
gemaakt - je ziet het aan de grote kerken, met als uitblinker de bisschoppelijke kathedraal van Pietermaai in Willemstad. Hij was aan een grote beurt
toe, en krijgt die na veel vijven en zessen
momenteel dan ook. Met als gevolg dat
voor het eerst sinds jaren oud-leraar en
muzikaal natuurtalent Frank Francisca
met zijn Antilliaans Bachkoor(!) geen
plek had voor zijn Bach-Matthäus op
Goede Vrijdagavond... Je merkt - om
niet meer te noemen - op het eiland
ook goed hoe Rome aan klantenbinding
deed: als je vroeger een echte vakman
was, dan had je dat bij de fraters van
Scherpenheuvel geleerd!
Maar daartegenover was er de eeuwen door een Gereformeerde of Her-
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vormde Kerk. Sinds de mannen van
de West-Indische Compagnie in 1634
Curaçao op de Spanjaarden veroverden.
De Fortkerk getuigt ervan - wie op z’n
pc een Encarta-WP heeft en Curaçao
opzoekt, ziet op een foto vanaf Van der
Valks Toekanflat de regeringsgebouwen,
met links van het binnenplein het paleis
van de gouverneur en rechts de Fortkerk
met het torentje van veel later datum.
Wie heeft wel eens een kerktoren met
vijf wijzerplaten gezien? Eén zit er aan
de onderkant, namelijk in het plafond
van de kerk! Oorspronkelijk overigens
diende het gebouw, getuige de eigenaardige balken- en pilarenstructuur, als
loods om de grote zeilen te drogen te
hangen...
Onze gereformeerde WIC-vaderen
brachten, behalve veel slimme handelszin - ook als het om slaven ging - hun
kerk en hun dominee mee. Meest voor
eigen gebruik - de plaatselijke populatie
en vooral de Afrikaanse slaven, van wie
de onverkoopbare ‘mindere kwaliteit’ op
doorvoerstation Curaçao bleef hangen,
lieten ze voor evangelie en doop over
aan de roomse missie... In de loop van
de tijd kwam er op het eiland, behalve
een synagoge voor de Joodse vluchtelingen, ook een Lutherse kerk. Maar
in het begin van de 19e eeuw, bij de
herinrichting van de Hervormde Kerk
in Nederland, zei Koning Willem I dat
die twee volgens hem weinig van elkaar
verschillende kerken op Curaçao maar
samen moesten gaan: de Verenigde Pro-

testantse Gemeente was geboren. Een
andere naam inmiddels voor de PKN.
Want in 1934 was er alsnog een Gereformeerde Kerk op het eiland geïnstitueerd, maar die is inmiddels in de VPG
opgegaan. Met haar eigen kerkgebouw,
de Emmakerk, aan het begin van de ons
vrijgemaakten tenminste van naam goed
bekende Arowakenweg. Een heel bijzondere bijzonderheid van de VPG is dat ze
nog altijd - ik meen vier - door de overheid betaalde ’formatieplaatsen’ heeft
- een echte ‘zilveren koorde’ dus.
Geschiedenis, kerkgeschiedenis.
Denk je zo’n verhaal van eeuwen even
in, en er komen levende mensen voor je
aandacht, die om Christus’ wil je liefdevolle aandacht verdienen. Maar hoe zul
je ze beminnen als je ze niet kent? Dat
geldt natuurlijk van heel de geschiedenis, ook van die van je eigen voorgeslacht. Maar zeker als het wel heel ver
van je bed is.

Arowakenweg
De ons vrijgemaakten tenminste
van naam goed bekende Arowakenweg,
schreef ik. In de Gereformeerde Kerk
speelde zich - wat later dan bij ons: in
maart 1947 - ook een Vrijmaking af.
Tussen haakjes: wie in het Handboek
kijkt, ziet als tweede datum 07-051970 staan; dat is de datum van de
scheuring van de jaren ’70, die ook de
gemeente op Curaçao trof. De kleine,

Het (bekende of niet meer bekende) kerkgebouw aan de Arowakenweg
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uiteraard vakante, gemeente van na de
Vrijmaking kreeg een eigen gebouwtje
- voor de kenners: bij de kruising van
de Schout bij Nacht Doormanweg en de
Cas Coraweg; het is nu in bezit van een
van de vele evangelische gemeenten van
het eiland.
Een kleine vakante gemeente. We
hebben er in ons kerkverband meer gehad, door de jaren heen, kleine gemeenten die geen mogelijkheid hadden een
eigen predikant te beroepen. Maar als ze
zich niet in een combinatie vast aan een
andere gemeente verbonden, dan kregen
ze van de classis altijd wel een consulent aangewezen. Bij voorkeur uit een
wat kleinere gemeente, zodat hij allerlei
werk, zoals huisbezoek en catechese
kon meedoen - een vast consulentschap
noemden we dat wel; uw knecht is al op
jaren en spreekt uit ervaring. Maar als
je op 9000 km van het gereformeerde
moederland ligt, valt er niet zoveel te
consulentschappen...
Goede raad is niet duur, moeten de
Curaçaose broeders en zusters gedacht
hebben. Ze behoorden, zoals al vóór de
Vrijmaking, bij de (toenmalige) Classis ’s-Gravenhage. Hoe dat zo kwam,
ik weet het niet. Misschien omdat alle
buitenlandse Nederlanders burgerlijk geregistreerd staan in Den Haag? Curaçao
vroeg in die classicale kring gemeenten
en predikanten om hen te komen helpen. De gemeenten stonden (een van)
hun predikanten voor een halfjaar af
en ontvingen voor de te maken kosten
(bijv. preekvoorziening, catechese en
misschien ook wel een deel van het
traktement) een vergoeding van Curaçao. Een volgend halfjaar herleefde de
vacature, want dan moest er gespaard
worden voor het volgende... Voor de
Nederlandse predikanten was dat een
hele onderneming. Ze lieten hun gezin
achter - een complete gezinsverhuizing
voor een halfjaar kon natuurlijk niet.
Er leeft nog een emeritus onder ons (ds.
H.D. van Herksen), die, kinderloos als
zij waren, samen met zijn vrouw afreisde. Maar dat mocht alleen als zij een
werkvergunning en dus werk had - voor
haar werd door een van de broeders in
Willemstad een kantoorbaan geregeld.
Maar aan de andere kant: voor we nog
ooit over studieverlof of een ‘sabbatical
period’ voor predikanten dachten, moet
zo’n halfjaar in den vreemde toch voor
deze helpers ook wel een bron van rust
en inspiratie hebben betekend voor het
veel drukkere kerkelijk leven in het
thuisland!

Ingang kerkgebouw opzij (met rechts de lamellenwand)

Maar aan deze periode van de eerste
20 jaar na de Vrijmaking kwam een verrassend einde. Midden jaren ’60 werd de
gedachte geboren dat er alle reden was
om evangelisatiewerk te starten op het
eiland. Maar daarvoor zou Nederland
hulp moeten bieden. In 1966 was het
zover: vanuit de Zuid-Hollandse regio,
met Rijnsburg als zendende kerk, begon
de eerste zendeling ds. K. Deddens met
het werk. Terzijde: een enkele oudere
Rijnsburgse toerist maakt nog wel eens
een nostalgische rit langs de eerste ‘zendingspastorie’ aan de Commandeursweg
nr. 15 - het huis is er nog steeds.
Acht jaar later, in november 1974,
kwam er in de plaats van het eerste
gebouwtje een nieuw kerkgebouw aan
de Arowakenweg, een paar honderd
meter verder dan de eerder genoemde
Emmakerk en schuin tegenover een
van de grote roomse gebouwen waar
tegenwoordig pastor Simon stampvolle kerken trekt. We kennen uit het
zendingsblad allemaal de driehoekige
voorgevel van die kerk van ons aan de
Arowakenweg, met het rode Christusmonogram, dat inmiddels is vervangen

door een rood kruis en de Papiamentse
naam Iglesia Reformá. Die wijziging
vond z’n reden in de wens om de Gereformeerde Kerk wat minder Nederlands
en wat meer Antilliaans te maken. Per
slot is een aantal jaren geleden het gebouw in beheer overgedragen aan de
Papiamentstalige gemeente en gehuurd
door de Nederlandstalige - ik kom op
die verhoudingen later nog wel terug.
Welnu, voor (overwegend roomse)
Antillianen was dat XP- oftewel ChR
(= Christus)-teken een raadsel - het kon
wel iets van een runenteken zijn of zo.
Daarom de vervanging door het voor
zichzelf sprekende kruisteken en dan
ook de Papiamentstalige naam van de
kerk.
De Iglesia Reformá aan de Arowakenweg. Hier breek ik voor ditmaal af.
Een volgende maal hoop ik verder te
schrijven over de boeiende ontwikkelingen van de laatste jaren. Bij onze zuster
ver weg, op dushi Kòrsou, liefelijk Curaçao - het zonnetje in ons huis!
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Waarom werd
‘immer noordwaarts’
uiteindelijk grafwaarts?
De geschiedenis van een omstreden broedervolk nader bekeken
Enige tijd geleden is de heer P.W. Botha
overleden. Tot het einde van de jaren
tachtig was hij staatspresident van ZuidAfrika. Dit nieuws ontketende in Nederland veel - vooral negatief - commentaar
in de media. Botha werd neergezet als de
grote man van de apartheid en als verantwoordelijke voor de dood van duizenden. In Zuid-Afrika was de reactie totaal
anders. Zijn grootste opponenten, zoals
Mbeki, Tutu en Mandela, spraken met
waardering over hem en waren bij zijn

begrafenis aanwezig. Waar komen deze
radicaal uiteenlopende visies op Botha
vandaan? Dat heeft te doen met de eenzijdige Nederlandse verwerping van de
apartheid zonder dat men hier begrijpt
wat er speelde onder de Afrikaners, zo
dikwijls getypeerd als ‘broedervolk’.
Daarvoor is kennis van de geschiedenis
van dat volk in Zuid-Afrika nodig. Per
slot van rekening: welmenende Afrikaners
verdedigen het onrecht dat de apartheid
met zich meebracht, niet. Met de Neder-

landse reactie zijn ze ook niet gelukkig
- integendeel -, die zet veel kwaad bloed.
Onderstaand betoog heeft ten doel een
meer genuanceerd beeld neer te zetten
van een volk dat een aan het Nederlands
verwante taal spreekt, Nederland zijn
stamland noemt en een gereformeerde
godsdienst beoefent.

De slagzin van de Afrikaners in
Zuid-Afrika was ‘immer noordwaarts!’ Kijkt men vanuit de zuidpunt van het grote continent, dan
is dat de enige koers de wereld in.
Deze geschiedenis van een broedervolk (?) is door Nederlanders
in 1652 begonnen. Volgens velen
onder de Afrikaners is dat werk
met de hulp van Nederland voltooid
– oftewel: ‘de keel doorgesneden’.
Dit eenzijdige beeld zegt iets over
de wederzijdse moderne kijk op het
tragisch gebeuren in dat ‘Suiderland’, het land waar mensen een
taal spreken die op Nederlands
lijkt. Deze mensen hebben een gereformeerde-puriteinse erfenis. De
Gereformeerde Kerken hebben een
band met een van deze kerken.
Waarom is de relatie zo moeilijk?
Wat moeten wij denken van een man
als staatspresident P.W. Botha? De
apartheid was immers slecht? Waarom is
er in Zuid-Afrika zoveel geweld, moord
en doodslag? De apartheid is immers al
twaalf jaar voorbij? Zuid-Afrika is toch
zo’n mooi en rijk land?
Hierop een antwoord geven is niet
eenvoudig. Perspectief hierop voor Nederlanders is te vinden in de geschiedenis van de Afrikaners en de band met
Nederland.

Kaapstad, met de Tafelberg

1652-1806
De band met Nederland heeft via
de VOC 154 jaar dienst gedaan. De
invloed daarvan is vandaag nog steeds
merkbaar. Het streven naar een republiek ontstond in die tijd. De blanke

Rondblik M.J. Wijnbeek

kolonisten weigerden zich gelijkgesteld
te zien aan de ‘heidense barbaren’. De
kolonisten handhaafden een heer-dienstboderelatie met de zwarten. In deze periode werd de trek noordwaarts naar het
binnenland begonnen. De voormannen
voelden zich ‘onafhankelijk’ van het onzichtbare en verre gezag in Kaapstad en
op grote afstand van de veranderingen
in Europa. De Verlichting, het liberalisme, de filantropie en het idee van de
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noblesse sauvage gingen aan de meesten
voorbij. Het eerste contact met zwarte
stammen werd rond 1772 gemaakt.
Kort daarna begon het conflict tussen
zwart en blank.
Voor de Afrikaners dichter bij Kaapstad zat dat anders. Deze tweedeling
tussen Afrikaners in het noorden en
het zuiden bestaat ook vandaag nog.
De eerste vrouw van P.W. Botha keek
op Afrikaners uit het noorden neer. De
boeren die gedurende deze periode gestaag noord- en oostwaarts het binnenland betraden, stonden als ‘trekboeren’
bekend.

1806-1836
Vanaf 1806 was de Kaap een Britse
kolonie. De Britten lieten hun gezag
en recht gelden. Het Britse koloniale
bewind had invloed op de cultuur en
de godsdienst. Samen met de Schotse
predikanten deed het piëtisme en later
het methodisme zijn intrede. Dat alles
heeft de gereformeerde traditie in ZuidAfrika permanent beïnvloed. De banden
met Nederland verzwakten. Deze veranderingen werden het sterkst gevoeld
en geaccepteerd dichtbij Kaapstad, maar
werden minder naarmate de afstand van
Kaapstad toenam.
De Doppers, tegenwoordig beter
bekend onder de naam ‘Potchefstroom
Gereformeerden’, waren nazaten van
trekboeren. Vervolgens kwamen de
Engelse filantropen met hun zendingsactiviteiten. Deze mannen richtten zich
tegen de Afrikaners en ten gunste van
de zwarten. De afkeer van deze zending
met haar prozwarte partijdigheid kreeg
blijvende invloed, het sterkst onder de
trekboeren die met de zwarten in het
noorden te doen kregen. Ook dat is tot
vandaag merkbaar.

1836-1902
Het conflict met de zwarten en het
onvermogen van de Britse ‘colonial office’ (het koloniale bestuur in Londen)
orde op zaken te stellen, vormden de
onmiddellijke oorzaak van de ‘Groot
Trek’. Een paar duizend Voortrekkers
(trekboeren in georganiseerd verband)
pakten hun ossenwagens, lieten het
Britse bewind achter zich en gingen
noordwaarts om daar eigen republieken
te stichten en een volgens hen rechtvaardiger ‘heer-dienstboderelatie’ te creëren.
Na veel mensen verloren te hebben was
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het product twee ‘boerenrepublieken’: de
Zuid-Afrikaanse Republiek (Transvaal)
en de Oranje Vrijstaat. Het handhaven
van deze republieken betekende een
bijna permanent conflict met Engeland. Dit conflict had het einde van de
republieken tot gevolg na een drie jaar
durende oorlog, bekend als de ‘Boerenoorlog’. Dat conflict heeft internationaal veel aandacht gekregen en ook in
Nederland liep men warm voor de zaak
van de Boeren. De drang noordwaarts
werd door de Britten bij de Limpoporivier tot staan gebracht.
De Voortrekkers onderwierpen de
zwarte volken die zij ontmoetten, niet,
maar sloten verdragen met de leiders.
Zij erkenden hun bestaan als volk op
hun eigen grondgebied.
De zwarten binnen de Boerenrepublieken werden nooit als gelijken
gezien. Dat was redelijk te handhaven,
zelfs toen er goud werd ontdekt en een
grote vraag naar arbeid ontstond. De
Boerenrepublieken hadden natuurlijk
conflicten met zwarte volkeren en er is
heel wat afgevochten. Het ‘zwarte gevaar’ bleef als denkbeeld bestaan en is
onderdeel van de historische erfenis van
de Afrikaners.
In het zuiden onder het Britse koloniale bewind ging dat anders. De
Engelse visie was, conform de gangbare
opvatting in de 19e eeuw, gericht op een
gestadige integratie door het ‘beschaven
van de zwarten’. De Britten hebben de
zwarte volken hun vrijheid ontnomen.
Oorlogen zijn gevoerd met de Xhosa, de
Zoeloes en anderen. De Xhosa vormen
steeds de machtsbasis van het ANC en
de leiders in het conflict met de blanke
overheersing. Zwart nationalisme is veel
meer een product van Brits koloniaal
beleid dan dat van de Afrikaners in het
noorden.
Merkwaardig genoeg is het Afrikaanse nationalisme ook door de Britten
ontstoken. Het heeft haar oorsprong in
Daljosafat bij Stellenbosch. Daar werd
in 1875 het ‘Genootskap van Regte
Afrikaners’ opgericht. Het ging in de
eerste plaats om de taal. Al spoedig
werd het een politieke beweging die het
in de Kaap opnam voor de Afrikaners
tegen het verengelsende Britse imperialisme. De mannen van het GRA, en
anderen later in Transvaal onder leiding
van Krüger, zochten en vonden aansluiting bij onder andere Nederland.
Men koos als ideologische grondslag

van het nieuwe nationalisme het neocalvinisme van Kuyper en de antirevolutionairen. Vervolgens werd de band met de
Boeren in Nederland in een rap tempo
ook van grote waarde voor het Nederlandse nationalisme uit de 19e eeuw.
Deze fase heeft geduurd tot 1902.
Volgens de Nederlandse opvatting
waren de Afrikaners een door Engeland
verdrukt verlengstuk van groot Nederland. Volgens de Afrikaners waren de
‘Hollanders’ taalgenoten en stonden ze
aan hun kant. In het zuiden waren de
Afrikaners niet zo weg van de relatie
met Nederland. Kuyper en de zijnen
hebben veel van de calvinistische grondslag gemaakt. Of dat wel zo realistisch
was, valt te bezien. Het ging meer over
de idealen van Kuyper dan van de Boeren!

1902-1960
Het einde van de Boerenoorlog betekende ook snel het einde van de actieve
band met Nederland. De Afrikaners
richtten de ogen op het herwinnen van
hun vrijheid. Het oorlogsgeweld had een
nieuw Afrikaans nationalisme opgeroepen, gebouwd op een eenheid tussen de
Afrikaners in het noorden en het zuiden. Het werd een liberaal nationalisme
zonder aansluiting bij het calvinisme.
De overwinning van de Nasionale
Party in 1948 was de aanzet voor het in
1961 herwonnen republikeinse ideaal.
Deze keer echter gold het ideaal voor
het gehele Zuid-Afrika en niet meer de
Boerenrepublieken. Het conflict met de
Engelsen behoorde nu tot het verleden.
De band met het ‘Empire’ werd doorgesneden.
De leiders van de Afrikaners die op
de triomf van 1961 hadden aangestuurd,
waren niet de calvinisten van Krüger.
Zij hadden in Engeland en vooral Duitsland gestudeerd. De calvinisten en gereformeerden vormden maar een kleine
minderheid. Deze mannen hadden ook
plannen met het ‘zwarte gevaar’. In de
jaren dertig van de vorige eeuw zag men
in dat het Engelse assimilatiebeleid niet
ging slagen. Het idee van scheiding toegepast door de noordelijke Afrikaners
werd opgepakt en in een ideologisch
jasje gestoken, dat eerst apartheid en in
de jaren vijftig afzonderlijke ontwikkeling werd. Onderliggend lag steeds weer
het Afrikaanse nationalisme dat haar
eigen voortbestaan veilig wilde stellen.
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In Nederland was er ook veel veranderd. Na de tweede wereldoorlog was
racisme het grootste scheldwoord. Waar
Nederland na 1881 had vooropgelopen
wat betreft de Boeren en hun strijd
tegen Engeland, werd Nederland een
tegenstander van het Afrikaanse nationalisme, dat zijn strijd voerde tegen het
‘zwarte gevaar’. De scherpe en radicale
Nederlandse aanpak onder leiding van
vooral gereformeerde kerken heeft aanleiding gegeven tot een breuk die tot
vandaag niet goed geheeld is.

1961-heden
De Afrikaners van na 1961 zagen
zichzelf als de groep die het beste met alle
mensen in Zuid-Afrika voorhad, maar
dan via ieder volk op zijn eigen plaats.
Een dergelijke insteek paste niet meer
in die tijd. Doe daar het geweld en de
ontsporing van de dekolonisatie in de jaren ’60 bij en het is duidelijk waarom de
Afrikaners van hun eigen stukje Afrika
een vesting meenden te moeten maken.

P.W. Botha

Onder de zwarten was er ook veel
veranderd. Hun nationalisme stoelde
op moderne opvattingen over de eenheidstaat met gelijkheid, antiracisme en
democratische rechten voor allen.
Binnen het ANC speelden communisten een belangrijke rol. De zwarte
nationalisten grepen naar het wapen
van de moderne terreuroorlog in hun
strijd tegen de apartheid. Dat riep op
zijn beurt weer tegenmaatregelen op.
Deze vreselijke escalatie bereikte haar
hoogtepunt in de jaren tachtig onder het
staatspresidentschap van P.W. Botha.
Hij moest als geen ander het gevecht tegen het zwarte nationalisme doorzetten
en zien te winnen.

Het antizwarte Afrikaanse nationalisme was op zichzelf gericht. De scheidingsmaatregelen (discriminatie) vielen
voor de oorlog van 1940/45 niet erg op,
maar gingen daarna totaal uit de pas
met de rest van de wereld. Deze maatregelen waren evenzeer terug te voeren op
het Britse koloniale bewind als de Afrikaanse republieken.
Het ANC had in de jaren twintig al
een verbond met de communisten gesloten. In de jaren vijftig met de koude
oorlog als achtergrond ging Moskou
zich als kampioen van de onderdrukten
profileren. Zo kreeg het conflict tussen
Afrikaners en zwarten ook een internationale koudeoorlogdimensie.
Sharpville was het begin, Soweto
het keerpunt. Eén man had dat als geen
ander door en dat was P.W. Botha. In
zijn handelen was hij meer de zuidelijke
Afrikaan dan de man uit het noorden.
Hij zocht een compromis. Van zijn
voorganger erfde hij het conflict in Angola.
Vanaf de jaren tachtig liepen de
oorlog in Angola en het binnenlandse
conflict samen uit op een strijd. Zijn
compromiszoekende initiatieven voor
het afschaffen van vele scheidingsmaatregelen waren koren op de molen van
het zwarte nationalisme. Zij zagen hun
overwinning aankomen. Elk toegeven
werd verworpen: Mandela wilde geweld
niet opgeven en kwam niet vrij. Zwarte
leiders weigerden in een meerkamerparlement te dienen. Botha kwam in een
geweldsfuik terecht, waar hij bijna niet
meer uit kon zonder verlies toe te geven.
Geweld lokte geweld uit. De ene partij
deed niet onder voor de andere. Botha
wist als geen ander dat een zwarte regering in Zuid-Afrika niet veel zou verschillen van wat er in de rest van Afrika
aan het regeren was. In dit opzicht was
hij profetisch. Hij raakte echter de regie
kwijt. Een herseninfarct deed de rest.
F.W. de Klerk heeft niet veel nieuws
bedacht. Hij ging de plannen van P.W.
Botha doorvoeren.
Nederland koos de kant van het
ANC en noemde het een bevrijdingsbeweging. Mandela werd de grote held.
Kerkelijk luisterde men naar Boesak,
Tutu en Beyers Naudé. De Afrikaners
kregen het etiket ‘apartheidmonsters die
zwarten verdrukken en vermoorden’.
Deze opvatting bestaat vandaag nog. In
een guerrillaoorlog zoals die door het
ANC werd gevoerd, komt een overheid

Nelson Mandela

altijd in een slecht licht te staan. Goliats zijn altijd slecht en kleine Davids
helden. Nederland had niets geleerd
van de eigen ervaringen in Indonesië.
Het voortdurend eenzijdig hameren op
het ‘onrecht en geweld van het apartheidsregime’, zwarten neerzetten als de
uitgebuite armen, en de slaven en de
Afrikaners tekenen als ‘mensenrechtenverkrachters’, klopt niet en is oneerlijk.
De Afrikaners hebben de oorlog tussen blank en zwart verloren. Ze zijn hun
eigen vrijheid voorgoed kwijt. Twaalf
jaar na de afschaffing van de apartheid
is er meer geweld, misdaad en uitbuiting
dan ooit tevoren. Dat dit te doen heeft
met de aard van zwart Afrika, begint
langzaam tot Nederland door te dringen. De Afrikaners hebben een grote
verandering in hun politieke opvattingen doorgemaakt, en ook ten aanzien
van hun overleven als volk. De prijs
ervan is niet te vergelijken met die in
het Nederland van 1940. De Afrikaners
krijgen hun vrijheid nooit meer terug.
Het offer is wel gebracht. Het wordt nu
tijd dat ook Nederland zijn foutieve eenzijdigheid met betrekking tot de problemen in Zuid-Afrika, zelfs heel Afrika,
erkent en zijn visie aanpast.
Zoals er in de media vooral op de
dood van staatspresident Botha is gereageerd, was zeer onbillijk.
Ook kerkelijk valt het een en ander
te veranderen. Afrikaners zijn anders gereformeerd dan Nederlanders. Ook heb-
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ben zij niet de naïeve kijk op zending
die zo dikwijls in Nederland gehoord en
gezien wordt. Nederlanders zijn geneigd
de zwarten steeds als onderontwikkelde
en arme ‘kinderen’ te zien. Afrikaners
niet - die kijken zwarten vierkant in de
ogen. Daar begrijpt gereformeerd Nederland weinig van. Vervolgens hebben
de gereformeerde Afrikaners ook niet
veel op met het rationeel en principieel
denkende gereformeerde Nederland. Zij
zijn veel gemoedelijker en in zekere zin
eenvoudiger.

Ten slotte
Gereformeerden in Nederland zijn
geneigd de voorzichtige gereformeerde
Afrikaners een beetje betuttelend te
benaderen, alsof er veel van Nederland
te leren valt. Het omgekeerde kan eerder waar zijn, minstens ten aanzien van
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evangelisatie van de zwarte volken in
Afrika. Nederlandse zendelingen kunnen nog wel wat leren door samen met
Afrikaanse gereformeerde kerken te werken, en niet ernaast of zelfs ertegen.
In het kerkelijke contact tussen Afrikaners in Nederland en Nederlanders
gaan zaken geregeld verkeerd. Uitspraken als ‘het was zeker heel erg tijdens de
apartheid’ en de lofredes op Mandela
vallen verkeerd. Het duiden van gereformeerde kerken in Zuid-Afrika als ‘apartheidskerken’ zet kwaad bloed. Afrikaners hebben de jaren voorafgaande aan
1994 en de houding van kerkelijk Nederland niet vergeten. Men zal redelijk
snel toegeven dat apartheid een fout was
(ze hebben de strijd verloren), maar dat
betekent geen instemming met wat men
in Nederland denkt. Het alleen luisteren naar de kleine groep Afrikaners die
zich goedschiks of kwaadschiks tegen

de ‘apartheid’ hebben verzet (Beyers
Naudé, Max du Preez, zendelingen),
wordt als eenzijdig ervaren.
Dit alles heeft gevolgen. Afrikaners
zoeken het nu toenemend in hun eigen
kerken in Nederland. Dat is een treurige
ontwikkeling, maar wel te begrijpen.
Marinus Wijnbeek is geboren in Nederland en opgegroeid in Zuid-Afrika.
Daar studeerde hij af in Natuurkunde,
Geschiedenis/Politicologie en Opvoedkunde (didactiek). Hij werkte eerst als
rector van een HBO voor primair zwarte
studenten, en daarna als specialist-journalist bij de Zuid-Afrikaanse omroep. Sinds
tien jaar woont hij in Nederland, samen
met zijn echtgenote, een loot uit de stam
van Paul Krüger; beiden zijn lid van de
Gereformeerde Kerk van Amersfoort-Centrum.

Ondertekening
Ook in het kerkelijk leven zijn soms
bepaalde trends waar te nemen.
Zo hebben we in onze kerkorde de
afspraak vastgelegd dat ambtsdragers de drie formulieren van
eenheid zullen ondertekenen en zijn
voor die ondertekening ook formulieren vastgesteld (vgl. art. 53 en
54 van de kerkorde). Van oudsher
had deze ondertekening een plaats
op de eerste kerkenraadsvergadering na de bevestiging, maar een
aantal jaren geleden kreeg die
ondertekening in een toenemend
aantal gemeenten een plaats in de
bevestigingsdienst zelf. Mijn indruk
is dat het aantal gemeenten waarin
dit gebeurt, weliswaar niet meer
groeit, maar dat het her en der nog
wel gebeurt. Echter, is het nu ook
een goed gebruik? Over die vraag
wil ik met u eens nadenken.

Predikanten
Om een goed antwoord te geven
op de vraag zoals die hierboven gesteld
werd, wil ik eerst met u een blik werpen
in de geschiedenis. En die leert ons dan,
dat meteen vanaf het allereerste begin

van ons gereformeerd kerkverband van
predikanten een handtekening verlangd
werd onder de gezamenlijke belijdenisgeschriften. Op het Convent van
Wezel (1568) werd afgesproken dat aan
predikanten gevraagd zou worden of ze
instemden met de leer van de kerk, en
de allereerste synode, gehouden in Emden 1571, vroeg van predikanten al een
handtekening onder de belijdenis. Dit
gebeurde ter synode, maar van afwezige
en nieuwe predikanten werd naderhand
alsnog een handtekening gevraagd.
De eerste ondertekeningsformulieren
werden opgesteld door de classis Alkmaar (1608) en Buren (1610), die daarin
gevolgd werden door de particuliere synodes van Zeeland (1610) en Gelderland
(1612). Een landelijk formulier werd
vastgesteld door de bekende synode van
Dordrecht (1618-1619). Opvallend daarbij is, dat dit formulier oorspronkelijk
bedoeld is om ondertekend te worden
op de classis. Het begint namelijk met
de woorden: ‘Wij ondergetekenden,
dienaren des Woords binnen de classis … van de Gereformeerde Kerken

Gemeentebreed A. Bas

in Nederland.’ Pas in 1978 is door een
generale synode uitgesproken dat het
ondertekeningsformulier daarnaast door
predikanten ook op de kerkenraad getekend dient te worden.

Ouderlingen
en diakenen
Van predikanten is vanaf het allereerste begin van het gereformeerd
kerkverband een handtekening onder
de belijdenis gevraagd, maar bij ouderlingen en diakenen ligt dat wat anders.
Vóór de bekende synode van Dordrecht
(1618-1619) was men het daar niet over
eens en ook deze synode zelf heeft een
ondertekening door ouderlingen en
diakenen niet verplicht gesteld. Wel
schijnt dit in de periode daarna een min
of meer algemeen gebruik in de kerken
te zijn geworden, dat in 1905 ook in de
kerkorde is vastgelegd.
Voor zover ik heb kunnen nagaan,
is het pas de Generale Synode van Groningen-Zuid (1978) geweest, die een
ondertekeningsformulier voor ouderlingen en diakenen heeft vastgesteld. In de
Acta van deze synode wordt gesproken
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over ‘de nieuw vast te stellen tekst van
het ondertekeningsformulier voor ouderlingen en diakenen’, die in overeenstemming dient te zijn met dat voor dienaren
des Woords. Wie beide formulieren
vergelijkt, komt tot de ontdekking dat
ze tot op grote hoogte inderdaad met
elkaar in overeenstemming zijn.

Vanouds op de classis
Keren we terug naar de vraag of
het een goed gebruik is om de ondertekening van de drie formulieren van
eenheid in de bevestigingsdienst plaats
te laten vinden, dan moet allereerst
worden vastgesteld dat dit een wijziging
betekent ten opzichte van het beleid
zoals dit vanouds door de kerken gevoerd is. Immers, in ieder geval sinds de
synode van Dordrecht (1618-1619) vond
ondertekening door predikanten op de
classis plaats. En ga ik dan te ver, als ik
veronderstel dat dat te maken had met
de positie en de taak van de classis, juist
met betrekking tot predikanten? Immers, volgens de Dordtse Kerkorde was
het de classis die aankomende predikanten moest examineren, beroepen op predikanten moest goedkeuren en beslissen
moest of een predikant afgezet diende
te worden. Met andere woorden: het ondertekeningsformulier is een (juridische)
verklaring van de predikant tegenover
de vergadering die bij schending ervan
tot maatregelen bevoegd is.
Als deze voorstelling van zaken juist
is, is ook goed te verklaren waarom men
later naast ondertekening op de classis
van predikanten bovendien ook nog een
ondertekening op de kerkenraadsvergadering is gaan vragen. Immers, naast
de classis heeft ook de kerkenraad een
belangrijke taak in het toezicht op de
dienaren des Woords. Al was het alleen
maar, omdat in het bevestigingsformulier voor ouderlingen en diakenen het
toezien op leer en leven van de dienaren
des Woords één van de taken van de ouderlingen wordt genoemd. En zo bezien,
is tenslotte ook de ondertekening door

ouderlingen en diakenen op de kerkenraadsvergadering een logische keuze.
Immers, bij het toezicht op hun leer
en leven speelt de kerkenraad een nog
grotere rol dan hij dat bij predikanten
al doet.
Dit alles betekent wel, dat het dan
geen goede gedachte is om de ondertekening een plek te geven in de bevestigingsdienst. Immers, door de artikelen
79 en 80 van de kerkorde wordt aan de
gemeente geen rol toegekend als het gaat
om tucht over ambtsdragers. Die is daar
enkel en alleen de verantwoordelijkheid
van kerkenraad en classis, en vandaar
dat het ook voor de hand ligt om in hun
vergaderingen de ondertekening van het
bevestigingsformulier als juridische verklaring een plek te geven. En niet in de
bevestigingsdienst, waar de ambtsdragers immers hun ambt aanvaarden en
hun beloften afleggen ‘voor God en zijn
heilige gemeente’.

Dubbel
Tegen bovenstaande redenering zou
kunnen worden ingebracht, dat het
toch goed is dat ook de gemeente zich
ervan bewust is dat haar ambtsdragers

zich door middel van hun handtekening
gebonden hebben aan de leer van de
kerk. En op zich is daar best iets voor te
zeggen. Maar mijns inziens is het niet
nodig, om om die reden de ondertekening een plaats te geven in de bevestigingsdienst. Immers, met hun jawoord
op de vragen van het bevestigingsformulier verklaren de ambtsdragers dat óók
al. Denk maar aan de tweede en derde
vraag uit het formulier! Zo bezien heeft
ondertekening naast het al gegeven jawoord zelfs iets dubbels.
Aan de andere kant: als de aanwezigheid van de gemeente toch van belang
wordt geacht, dan is daar op zich natuurlijk geen bezwaar tegen. Gemeenteleden die zich op de eerste kerkenraadsvergadering na de bevestiging melden
om bij de ondertekening aanwezig te
zijn, kunnen niet geweigerd worden.
En ook is het voorstelbaar dat een kerkenraad om die reden de ondertekening
een plaats geeft direct na de bevestigingsdienst. Ondertussen is dat formeel
gezien dan echter geen verlengstuk van
de dienst zelf, maar een vergadering van
de kerkenraad in aanwezigheid van de
gemeente.

Rectificatie
In het cahier Ambassadeurs in Jeruzalem van ds. W. Wierenga zijn twee vervelende fouten geslopen.
Pag. 28, regel 11 van onderaf: ‘Niet in het bovenvertrek genoemd in 1:13’, moet zijn: ‘Net als het bovenvertrek ...’
Pag. 35, regel 11 van onderaf: ‘... Messias ook veertig dagen getracht ...’, moet zijn: ‘… veertig jaar …’ (nl. van ongeveer 		
30 tot 70, het jaar van de verwoesting van Jeruzalem).
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Geknield
gereformeerd
Praktisch calvinisme
Wat is er gebeurd, dat zoveel mensen in onze kerken zover van het
gereformeerde belijden af zijn
komen te staan?
Minstens twee zaken spelen een rol.
Het eerste is dat we in de welvaart
gemakzuchtig zijn geworden. We
hebben geen zin om ons echt in te
spannen. En als je dan nog wel iets
aan je geloof wilt ‘doen’, pak je een
eenvoudig hapklaar boekje zodat
je gemakkelijk nog wat informatie
binnen krijgt. Maar dat simplisme
leidt tot eenzijdigheid.
Er zit nog een andere kant aan dit
verhaal. Vanuit gereformeerde hoek is
er lang van uitgegaan dat we samen
dachten vanuit gereformeerde uitgangspunten zoals die in de belijdenissen van
de kerk zijn geformuleerd. De voorlichting, de boeken en al het schrijven was
(en is) daarop gericht. Maar dat kunnen
we beter vergeten: je moet van onderop
weer beginnen en terecht vraagt men
dat je ook duidelijk kunt maken wat de
waarde van bepaalde overtuigingen is.
Dat is een uitdaging.
Om die reden ben ik erg blij met de poging
tot antwoord op die vragen die Terry L.
Johnson doet in het boek Tijd voor genade. Het gaat hem erom duidelijk te maken dat het in de praktijk van alle dag uitmaakt of je wel of niet gereformeerd gelooft
of dat het ook algemeen christelijk kan.

Van toeschouwer
tot aanbidder
Is het de schrijver gelukt om duidelijk te maken dat het gereformeerde geloven in de praktijk anders is? Ik ga een
stuk uit het eerste hoofdstuk overschrijven, omdat ik dat zo geweldig vind. Het
zet de grondtoon voor het boek en u
kunt dan zelf beoordelen of u er meer
van wilt weten. Maakt het in de praktijk
van het geloofs(be)leven verschil of je
gereformeerd bent?

David in gebed

Terry L. Johnson vertelt dat hij opgroeide met het beeld van God als de
beste hulp die je je maar kunt voorstellen als je worstelt met je zelfbeeld, met
boosheid, met beslissingen die je moet
nemen. Maar dat veranderde toen hij
met gereformeerd denken in aanraking
kwam. Hij schrijft:
‘Het eerste merkbare verschil dat
deze grondbeginselen in mijn leven veroorzaakten, was dat ik veranderde van
een passief in de kerk zittende, ik-ge-

Boek van de maand
H. Drost

richte toeschouwer in een aanbidder van
God. Toen ik voor het eerst de moeite
nam om de diepgang van Gods openbaring op het punt van zijn almacht en
van de onmacht van de mens te doorgronden vervulde me dat met een groot
ontzag … Toen het tot me doordrong
dat Hij me gered had, en dat Hij mij,
net als alles en iedereen in dit leven, in
zijn almachtige hand hield, keek ik er
wel anders tegenaan. Op twee manieren:
Hij was dus veel groter dan de hokjes
waarin ik Hem had opgesloten, en ik
was er voor Hem, niet Hij voor mij.
Doordat ik dat ontdekte, knielde ik in
aanbidding neer voor Hem die mij geschapen heeft, tot zijn eer’ (p. 21).
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Eredienst
Het is interessant dat in dit boek,
waar de aanbidding op de eerste plaats
wordt gezet, nogal kritisch over de
eredienst gesproken wordt zoals die
in onze tijd eruitziet. Johnson schrijft
daarover: ‘… Helaas blijkt uit de trucs
die kerken toepassen dat ze de kracht
van het evangelie onderschatten. Wat al
die onnodige toeters en bellen tijdens de
diensten laten zien, is dat mensen niet
meer geloven dat het God is die ons het
evangelie gaf. Als mensen weer beseffen
wat het betekent dat God soeverein is,
denk ik dat heel die trukendoos weer
overboord wordt gezet’ (p. 80). Je merkt
inderdaad dat allerlei toeters en bellen
(soms onbedoeld) de aandacht afleiden
van de kern: verkondiging en gebed.
Gods kracht werkt door het Woord en
op het gebed.
Maar de kritiek vind ik wel wat eenzijdig. De kritiek gaat over de vorm en
niet over de motieven. Je kunt vanuit
goede motieven heel wat toeters en bellen uit de kast willen halen. Juist het
idee van de aanbidding van een zo groot
God kan ons ertoe brengen om goede
aandacht te geven aan de lofprijzing (als
we in de gemeente er de - muzikale middelen voor hebben). Dat is een goed
motief. En als gemeenteleden ermee op
de loop gaan in de zin dat het net lijkt
alsof het in de eredienst om het mooie
lied gaat, is dat een vervelend maar onbedoeld gevolg. Het centrale motief is
de aanbidding. Daar mag best wat geld
en tijd en muziek voor uit de kerkelijke
kas getrokken worden.

Wie gelooft in de kerk?
In de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) merk je niet zo vaak dat er besef
is van verkeerd geloof. We vinden het al
geweldig als iemand ‘gelooft’. We veronderstellen dan al snel dat het goed is.
De prediking benadrukt dat wie gelooft,
gered is. Dat is waar, maar wat is echt
geloof? Het is een vraag die vanaf de
preekstoel, in de huisbezoeken en in het
pastoraat meer aan de orde zou moeten
komen.
Johnson geeft aan dat niet ieder die
zegt te geloven, een echte gelovige is.
Hij laat zien dat er ook vals (verkeerd)
geloof is. Een vals gelovige kan de zaak
voor de gek houden en dat betekent dat
je altijd kritisch moet zijn over mensen
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die zo zeker zijn van hun zaak. Welke
zaak? Waar rust hun geloof op? Waar
blijkt het uit?
In dit verband spelen de kenmerken van het geloof een rol. Dat zijn
de vruchten in je leven die laten zien
dat de boom (geloof) echt is. Er is
altijd en vooral gewaarschuwd tegen
het gebruik van de kenmerken. Dat
is ook wel terecht. Zo snel worden de
kenmerken van je geloof het rustpunt
waarop je gaat bouwen en vertrouwen,
in plaats van op Christus als de enige
rots. Maar misbruik heft goed gebruik
niet op. Dat lijkt binnen onze kerken
wel gebeurd te zijn. Johannes gebruikt
in zijn eerste brief de kenmerken om je
geloof te toetsen. Hij noemt kenmerken
van wedergeboorte. Hij schrijft bijvoorbeeld: ‘Hieraan is te zien wie kinderen
van God en wie kinderen van de duivel
zijn: wie niet rechtvaardig leeft, komt
niet uit God voort. Hetzelfde geldt voor
wie zijn broeder of zuster niet liefheeft’
(1 Joh. 3:10; zie Johnson, p.108v voor
meer teksten). Kenmerken zijn om te
toetsen en niet om op te vertrouwen.
Het is teken van echt geloof wanneer
je ‘de onmiskenbare vruchten van de
uitverkiezing, die Gods Woord aanwijst,
bij jezelf opmerkt, zoals bijvoorbeeld het
ware geloof in Christus, kinderlijk ontzag voor God, droefheid naar Gods wil
over de zonde, honger en dorst naar de
gerechtigheid’ (DL, I, 12).

Gereformeerd:
God regeert
Het kleurt je geloofsbeleving als je
er echt op vertrouwt dat God koning is.
De Almachtige, Hij die is en die was en
die komen zal. Hij die ook onze tijd vast
in handen heeft.
In dit boek wordt duidelijk wat het
voor de praktijk betekent als je God
centraal blijft zetten.
Het geeft je in verdriet hoop. Je blijft
niet in jezelf ronddraaien.
Het geeft voor de gemeente moed.
Het hangt niet van ons af.
Het geeft in evangelisatie vertrouwen. We hoeven niet door onze trucs
mensen te vangen.
Het geeft aan het geloof de warme
kleur van liefde, vertrouwen en van
daaruit groeit het verlangen God groot
te maken.

Hij doet alles. Hij is het steeds weer.
Hij verdient de eer.

Citaten
Als aansporing om meer te lezen in
dit boek geef ik nog enkele citaten.
Over Gods openbaring
‘We hebben niet de tijd genomen om
ons de diepe waarheid eigen te maken.
We zijn bepaalde leerstukken bewust
uit de weg gegaan. En waar heeft dat
toe geleid? Tot datgene waar het bewust
vermijden van een deel van Gods openbaring van Zichzelf altijd toe leidt. We
hebben eronder te lijden. We missen
een deel van de troost van Gods rijkdom. Onze zielen worden niet verkwikt
door de troost die de waarheid te bieden
heeft. Er heeft scheefgroei plaatsgevonden in onze vorming als christen’ (p. 18).
Over geloof
‘Als je zonde doet belijd dan schuld,
maar doe het goede omdat je Gods wil
wilt doen, niet omdat je je anders schuldig zou voelen’ (p. 123).
Over de wet
‘De manier waarop de wet een plaats
heeft in het leven van christenen nodigt
beslist uit tot misbruik. Wetticisme ligt
altijd op de loer, maar aan de andere
kant kunnen we niet zonder de wet omdat ons vlees zo zwak is, en omdat we
sterk zijn in het goedpraten van zonden.
Het lijkt wel aantrekkelijk, een leven
zonder beperkingen. Maar in werkelijkheid leidt het tot een morele puinhoop’
(p. 164).
‘We sturen er echt niet op aan om de
wereld te veranderen door middel van
de wet. Die kracht heeft alleen het evangelie van Christus’ (p. 126).
Over gebed
‘De kerk gaat vandaag de dag niet
mank aan de gebrekkige visie op het
gebed, maar aan een gebrekkige gebedspraktijk, of misschien moet ik
wel zeggen, aan het ontbreken van een
diepgaande gebedspraktijk. De moderne
westerse kerk is geen biddende kerk. We
zijn een activiteitenkerk. We organiseren
van alles en nog wat aan vergaderingen,
meetingen en conferenties. We hebben het over gebouwen en financiën en
plannen en commissies. Voor de meest
uiteenlopende dingen hebben we tijd en
beginnen en eindigen onze vergaderingen keurig met gebed, maar daar houdt
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te sluiten. Als je ervan overtuigd bent
dat alleen God de zondaar kan bekeren
en dat Hij dat doet door de pure evangelieverkondiging, dan kom je ook niet
in de verleiding om water bij de wijn te
doen als de boodschap wordt afgewezen’
(p. 78).

Suggestie
voor bespreking
Deze recensie verschijnt aan het eind
van het seizoen. Misschien denkt u na
over een onderwerp om in het nieuwe
seizoen samen op vereniging, bijbelstudiegroep of in de wijk te bespreken. Ik
kan u verzekeren dat dit boek je verdieping geeft. Je kunt het per hoofdstuk
bespreken (maak er dan zelf wat vragen
bij) of in een paar avonden. Daar geef ik
een opzetje voor:

het ongeveer wel mee op. We komen
als gemeente niet structureel bij elkaar
alleen om te bidden. En ik durf zonder
aarzeling te zeggen dat het ongeloof is
dat aan het probleem van de gebedsloosheid van de kerk ten grondslag ligt’
(p. 127).
Over Gods leiding
‘Eigenlijk is het vooral tijdens mijn
stille tijd dat ik inzichten krijg over mijn
werk als predikant’ (p. 148).
‘De heilige Geest leidt ons, niet door

middel van nieuwe openbaringen, maar
door licht te werpen op het Woord van
God en op onze omstandigheden. Door
zo om te gaan met het onderwerp leiding in je leven, waarborg je het gezag
en het afgesloten karakter van de Schrift
maar ook de realiteit van een levende
relatie met Christus’ (p. 166).

Avond 1
Gods lof
Avond 2
Gods leiding
Avond 3
Geloofsleven
Avond 4
Dankbaarheid
Avond 5
Evangeliseren
		

hoofdstuk 1-2
hoofdstuk 3-4 en 10
hoofdstuk 6-7
hoofdstuk 8-9
hoofdstuk 5 en 11
(als samenvatting)

N.a.v.: Terry L. Johnson,
Tijd voor genade, De Vuurbaak, Barneveld, 2006. ISBN 97 890 5560 315 2,
167 pag. Prijs € 15,90.

Over evangelisatie
‘Vertrouwen op de middelen die
God ons ter beschikking heeft gesteld,
behoedt ons ervoor om compromissen

Artikelen uit oudere jaargangen blijven beschikbaar!
Als redactie willen we graag artikelen uit vorige jaargangen, die nog van belang (kunnen) zijn, voor de lezers en andere
belangstellenden beschikbaar houden. De mogelijkheid om artikelen van tenminste twee jaar geleden op te vragen is er nu
via www.woordenwereld.nl! Door te klikken op Nader Bekeken, Artikelen kunt u al uit een aantal nummers downloaden.
Verder is een groot trefwoordenregister op alle voorgaande jaargangen te vinden op www.woordenwereld.nl, onder Nader
Bekeken.
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Gedenk de koster
Het lang gebed is lang,
er valt zoveel te vragen.
Een lange stoet passeert,
veel moet er opgedragen.
Kerk, natie, maatschappij,
gevangenen, ontheemden,
ambtsdrager, organist
en de van U vervreemden.
En is de cirkel rond,
blijkt er toch één vergeten.
Wees met de koster want
zijn nood wordt niet geweten.
Gedenk hem speciaal,
hij is een mens met zonden
en zwarte voeten worden, Heer,
ook in Uw huis gevonden.
Schenk hem een vrolijk hart
als hij de vloer moet kuisen,
de zware matten klopt
en boent op de plavuizen.
Dat hij, een eitje klutsende,
Uw Dag blijmoedig prijze.
Gij hebt ook knechten soms
met singuliere eisen.
Hoed bovenal zijn ziel,
want eenmaal moet hij sterven;
hij is een dunne vaas,
en licht valt hij in scherven.
Jac. Lelsz
Uit: Het ingekeerde, zwijgzaam wit 1991

Je hebt kosters in soorten en maten.
Je kunt het zo gek niet verzinnen.
Wat een koster minstens moet bezitten,
is eelt op z’n ziel.
Want, o, o, wat een lastig volkje is dat
kerkvolk.
U leest het goed: ik spreek heel in het
algemeen.
De dichter heeft zo met de koster te
doen, dat hij speciaal voor hem/haar
bidt.
Een fraai gebed, waar wij allemaal getuige van mogen zijn.
Vooral de laatste strofe geeft blijk van
een niet gering inlevingsvermogen.
Zou de dichter zelf koster zijn geweest?

Gedicht G. Slings
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EO - 40 jaar
De Evangelische Omroep bestaat
veertig jaar. Het zal weinigen ontgaan
zijn. In die veertig jaar is veel gebeurd
en veel veranderd voor deze omroep. En
ook door deze omroep. Van een klein
geminacht omroepje tot de grootste
A-omroep! Binnen onze kerken is de beoordeling steeds gevarieerd geweest. ‘Erger dan de VPRO’, zo klonk het ooit in
de jaren zeventig. Maar wat jaren later
waren er ook de advertenties met rijen
prominente vrijgemaakte hoofden om
tot ondersteuning via tientjeslidmaatschap te bewegen.
De relatie tot de kerken is altijd een
discussiepunt geweest, zeker vanwege
bovenkerkelijke pretenties als ‘meer dan
een omroep’ en ‘oecumene van het hart’.
Ondertussen is in wat deze omroep
zelf biedt, natuurlijk veel veranderd.
Bijvoorbeeld van tenenkrommend amateuristisch en zwart-wit in het begin tot
professioneel en genuanceerd nu (maar
op andere wijze dan soms niet minder
tenenkrommend). In hoeverre is er inhoudelijk ook geschoven? En in hoeverre
is dat een eigen ontwikkeling geweest
of onderdeel van verschuivingen in heel
de ‘christelijke wereld’? In De Waarheidsvriend van 19 en 26 april 2007
geeft drs. C. Blenk in vogelvlucht een
overzicht van die veertig jaar. Hij doet
dat beknopt, knap en inzichtgevend en
het leek me de moeite waard het nodige
uit zijn overzicht door te geven. Blenk
vertelt hoe de EO een ‘chiliastisch-evangelisch’ initiatief geweest is, geboren uit
groeiende onvrede met wat de NCRV
bood. Mensen van evangelische richting
kregen steun voor hun initiatief van
meer reformatorische kant. Zo vonden
evangelist Jan Kits, ds. W. Glashouwer
sr., H.J. Hegger en anderen elkaar.
Blenk vertelt:
Nieuw medium
Ds. Glashouwer stond open voor een
nieuwe omroep, maar wilde niet breken
met de NCRV - als hervormd predikant
was hij tegen separatisme. Ds. Hegger was
gereformeerd en had als ex-priester In de
Rechte Straat opgericht (1958). Hij wilde
meer dan simpele evangelisatie: ook het
wereldgebeuren moest bijbels doorlicht
worden en de vrijzinnigheid weerlegd. Hij
zocht verbreding en ‘ware oecumene’. Samen gingen ds. Glashouwer en ds. Hegger

naar NCRV-voorzitter mr. dr. J. Ozinga.
Deze was bereid zendtijd te geven, maar
zijn bestuur wilde dat niet.
Hoe konden evangelisch en reformatorisch
elkaar vinden? Samen waren ze tegen
abortus, evolutie (Adam of aap), IKV
(1966, tegen meer raketten) en tegen een
CDA (wat het einde van de ARP inhield,
alsook oecumene met Rome), maar verder
liepen de meningen nogal uiteen. De één
zocht opwekking, de ander verzuiling.
Maar evangelisch en reformatorisch ging
door dezelfde cultuurcrisis heen. Ook
bond het gezamenlijke teruggrijpen op het
Reveil.
Het EO-ideaal was kruisbestuiving. De
hervormde ds. Glashouwer werd beïnvloed
door de Israëlvisie van Huib Verweij, oprichter van het blad Koers (1968).
De oer-christelijke gereformeerde ds. J.H.
Velema kreeg oog voor evangelischen als

Persrevue P.L. Storm

broeder Kits (hoewel deze arminiaan was)
en hij kreeg zicht op Israël. Andersom
kreeg Willem Ouweneel (van de Vergadering der gelovigen en dus apolitiek) oog
voor reformatorische wijsbegeerte en politiek.
Langzaam kreeg de EO zo vorm. De
grondslag werd een belijdenis (1969). Doel
en beleid volgden uit het zendingsbevel,
de prediking van het Koninkrijk. Maar
cultuur, kunst en wetenschap werden bij
de nieuwe omroep vanuit de schepping
bezien, terwijl Romeinen 13 de visie op
de politiek bepaalde - zonder theocratisch
ideaal.
In 1970 ging de EO de lucht in, zo’n vijf
jaar na de eerste initiatieven. Omroepervaring was er niet. Een verhuizer deed
bijbelstudies met moderne gelijkenissen en
werd boegbeeld: Henk Binnendijk.
Blenk vertelt dan iets over de beperkte rol die gereformeerde bonders
speelden in deze geschiedenis. Hij vervolgt:
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Cultuuromslag
De nieuwe omroep paste in de bredere
context van de cultuuromslag van de jaren
zestig: horizontalisering van het Evangelie
en verpolitisering van de kerk. Het was
een revolutionaire tijd, met links in opmars. In de Nederlandse Hervormde Kerk
protesteerde de Open brief (1967) van de
verontruste dr. W. Aalders en anderen onder wie ds. Glashouwer - tegen werelds
‘apostolaat’. Vermoedelijk trad de EO net
eerder naar buiten. Maar de omslag was
breder: in heel het Westen was ‘nieuw Babylon in aanbouw’ (een typering van dr.
James Kennedy), maar in preuts Nederland gebeurde dat nog radicaler, en zonder een tegenbeweging zoals in Amerika.
In zijn boek uit 1995 noemt dr. James
Kennedy de toen nog kleine EO slechts
zijdelings. Toen hij dat schreef was de EO
groot. Zou Kennedy de Amerikaanse en
Nederlandse tegenbeweging nog steeds niet
vergelijkbaar vinden?
Groei
In 1972 startte EO-metterdaad, een
inzamelingsactie voor nood in de Derde
Wereld. Na het diaconaat volgde het
jeugdwerk. De christelijke gereformeerde
Jan van de Bosch, als CNV-man aangezocht door ds. Glashouwer, werd in 1975
motor van de jongerendagen en Ronduit.

Jan van de Bosch

In 1983 waagde Feike ter Velde (van ds.
Glashouwers Gemeente Reveil) evangelisatie met het programma God verandert
mensen (later heet dat De verandering).
In 1984 kreeg de EO de begeerde B-status. De omroep moest toen ook amusement
brengen en dat begon met een quiz: Land
in zicht. Maar men belichtte ook meer
ethische kwesties. De nieuwe voorzitter,
ds. J.H. Velema, kreeg een eigen programma: Vragen naar de weg. De vragen
kwamen vooral uit reformatorische hoek.
Typerend genoeg deed Feike (!) televisie en

dominee (!) Velema radio. Ook typerend:
evangelischen wilden getuigen, reformatorischen hadden vragen... Henk Binnendijk
ging in 1987 de straat op met Hart op de
tong.
Bij groei horen stuipen. De jaren tachtig
brachten een crisis: financieel en wat betreft de koers. Directeur Dorenbos noemde
de vervangingsleer - waarbij de christelijke
kerk het volk Israël vervangt - antisemitisch. De vrijgemaakte prof. J. Kamphuis
wilde daarop niet meer meewerken aan de
EO. Intussen wilde de omroep naar de Astatus. Het RD weigerde wervingsadvertenties, maar veel abonnees protesteerden.
In De Saambinder van de Gereformeerde
Gemeente werd uitgelegd dat de EO niet
achter de gereformeerde belijdenis stond.
In De Waarheidsvriend schreef Van der
Graaf dat het RD zo EO-medewerkers
onder de abonnees in gewetensconflict
bracht. In 1991 werd de A-status bereikt.
Er kwam een nazorgapparaat dat doorverwees naar aan de EO verwante gemeenten. Zo werd de EO meer dan een
omroep: parakerkelijk. In 1998 werd de
EO de grootste omroep. Later kwam een
afslanking.
Generatiewisseling
In de jaren negentig trad met ds. Arie
van der Veer, Andries Knevel (beiden
christelijk-gereformeerd) en Ad de Boer
(Nederlands Gereformeerd) een tweede
generatie aan. In die tijd veranderde de
aanpak, in fasen en op facetten. Vanaf
1993 konden ook niet-christenen hoofdgast
zijn. In 1996 lanceerde voorzitter ds. Van
der Veer de zogenaamde oecumene van het
hart. Maar de EO stuitte ook op een kloof.
Michael Green, Engelse evangelical, wilde
af van de confrontatie tussen christen en
niet-christen. We moesten niet tegenover
maar naast de ander staan. Over die
‘ kloof ’ ging de conferentie in Dalfsen in
1997. Een enquête over het geloof van de
achterban bracht een kloof tussen verkondiging en dagelijks leven aan het licht.
Daarachter zat de kloof met de cultuur,
de moderne cultuur, nee, de postmoderne
cultuur. Ouweneel had ontdekt dat hij
zelf postmodern was geworden: de tijd van
systemen was voorbij.
Er kwam ook een andere kijk op Rome.
Waarom? Niet door het Tweede Vaticaanse Concilie (1965); dat was bij de
oprichting al geweest. Was het door de
Wende (1989), waartoe de Poolse paus
de stoot gaf? Ook anti-christelijk ‘paars’
(1994-2001) in Den Haag bracht toenadering tussen Rome en Reformatie.
Toen ook katholieken EO-lid werden,
verdween het woord protestant uit de

Ds. Arie van der Veer

grondslag (2000), iets wat De Waarheidsvriend betreurde. In 2001 haalde
Andries Knevel een medewerker van Katholiek Nieuwsblad voor informatieve
programma’s in huis. In 2003 kwamen er
charismatisch-rooms-katholieke mensen in
de ledenraad. De EO berichtte in dat jaar
ook positief over het oecumenische Taizé
en over de mystiek van Henri Nouwen.
Bisschoppen heetten nu medechristenen.
Er kwam ook openheid voor de charismatisering van de evangelische beweging. Ouweneel pleitte in 2003 voor bidden tot en
zelfs dronkenschap in de Geest. In Visie
schreef Bert Piet over de Berea Gemeente
(2002). Tongen en profetie komen het
dichtst binnen bereik, zei hij.
Ook over gebedsgenezer T.B. Joshua uit
Nigeria schreef Visie positief. Ouweneel
maakte Joshua mee en werd overtuigd.
Evangelist en gebedsgenezer Jan Zijlstra
wordt niet meer geweerd. Vorig jaar sprak
ds. Van der Veer in Hour of Power van
ds. Robert Schuller. En Jan van de Bosch
interviewde Schuller.
In Blenks tweede artikel gaat zijn
overzicht na een, het voorgaande samenvattende, inleiding als volgt verder:
Verder verandert het zicht op homofielen.
Met een EO-voorman met een homofiele
broer komt die thematiek dichtbij. In
2002 wordt de gereformeerd-vrijgemaakte
homofielenvereniging ContrariO benaderd
voor een stand op de EO-jongerendag.
Volgens Krijn de Jong van de EHAH (nu
Different) gaf het EO-vrouwentijdschrift
Eva het eerste signaal met twee verschillende meningen en een verwijzing naar
de vereniging Christelijk Homo Jongeren
Contact. Maar EO-leider Ad de Boer
noemt homofilie niet Gods wil. In 2002
schrijft hij in het ND dat de EO niet
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meer aan hard neersabelen doet. In juli
van dat jaar laat hij voormalig medewerker Meindert Leerling weten: ‘Vroeger
hadden wij zwart-wit standpunten.’ In
diezelfde trant schrijft voorzitter ds. Van
der Veer: ‘Hoe zeker kan een mens zijn
van zijn eigen standpunten? De bijbel is
niet zo doorzichtig als we dachten. Wij
moeten bescheiden zijn en niet zo hoog
van de toren blazen.’

Verdere koerswending
In 2004 wil de EO in Katwijk van zijn
achterban de mening over de film Passion
of the Christ weten. De omroep geeft
aan dat Henk Binnendijk vroeger met
bijbelstudies kwam, maar dat de laatste
jaren een andere insteek wordt gezocht,
bijvoorbeeld in ‘Catharine zoekt God’.
‘Wij komen niet hoger dan 5 à 6 duizend
kijkers. Televisie is niet het medium voor
evangelisatie, het is meer geschikt voor preevangelisatie.’ De meerderheid blijkt in
Katwijk tegen de film. Maar de EO laat
weten dat ze niet voor kerkelijke mensen
maar voor buitenstaanders is opgericht.
In 2006 start de EO het tijdschrift Christen in Contact; geen alternatief voor
dagbladen, maar een knipoog naar Spits
en Metro. Strijdpunten zijn er niet in te
vinden, die hebben geen nieuwswaarde,
vindt de uitgever.
In 2006 gaat EO-Metterdaad samenwerken met Prisma, de Evangelische Zendings
Alliantie en Kerk in Aktie, dus ook met de
Protestantse Kerk in Nederland. In 2006
komt de omroep vaker zondags op tv, met
programma’s die eerder zijn opgenomen.
Directeur Henk Hagoort verklaart dat
niet-christenen zondags openstaan voor
serieuze EO-programma’s. De EO is
inmiddels lang niet altijd verkondigend
meer, maar komt ook met informatieve en
verstrooiende programma’s, die niet voor
de eigen achterban zijn bedoeld, zoals de
dramaserie over prinses Juliana.
Kritiek
Niet alle pioniers kunnen de ontwikkelingen meemaken. Volgens Johan Frinsel, eens vicevoorzitter, en voormalig
medewerker Meindert Leerling is de EO
‘ de weg van de NCRV gegaan’. Feike ter
Velde keert zich in 2002 tegen ‘postmo-
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dern gebazel’: ‘Wie heeft u betoverd?’
Ook elders klinkt kritiek. In 2005 vreest
het RD het effect van EO-dagen op de
orthodox-protestantse jeugd door de ‘meest
bizarre gospel genres’. Ze zouden het gezin
bedreigen. Het ND kopt: ‘EO verwondering en vuur kwijt’. Er is volgens deze
krant alleen vertrouwen op kijkcijfers en
subsidiepot. In interviews leggen EO-leiders het nodige uit. Knevel zegt in 2004
dat hij net als Calvijn twintig jaar over
de toe-eigening nadacht, maar dat hij nu
meer met cultuurvragen bezig is.
Dat bevindelijk-gereformeerden tegen de
EO zijn, vindt hij jammer. Maar waarom
willen gereformeerdegemeentedominees
geen meditaties houden?
Het verwijt van arminianisme klopt volgens Knevel niet. Tachtig procent van de
500.000 leden is reformatorisch, van de
dominees zelfs negentig procent. Bij de
jongerendag voelt Knevel ook de spanning
tussen setting en boodschap.
Knevel blijkt in 2004 niet meer achter het
creationisme te staan. De omslag dateert
van eerder, dankzij Amerikaanse boeken.
Maar J.A. van Delden, voormalig directeur van de Evangelische School, blijft
- gesteund door nieuw DNA-onderzoek wel creationist.
‘Christenen zijn een minderheid geworden maar beseffen dat onvoldoende. We
wekken de indruk dat we onze wil willen
opleggen. We moeten niet kritiseren maar
debatteren, bijvoorbeeld over subsidie van
het bijzonder onderwijs of met abortusartsen over bedenktijd. Wij christenen bereiken het meest met diaconaat. Overwin het
kwade door het goede.’ Knevel gaat verder:
‘Ook de VBOK begon met protest, maar
werd omgevormd tot hulpverlening. Zo
ging de Bond tegen het vloeken over naar
voorlichting en kwam de RMU met tien
geboden. Zoek coalities: ook de PvdA wil
ranzige videoclips terugdringen.’

Bekering en wedergeboorte
In een terugblik gaat Ad de Boer in op de
evangelicalisering van het gereformeerde
leven. De nadruk op wedergeboorte was
goed voor verstandelijk-gereformeerden,
zegt hij, maar deze kwam niet van Brakel, maar uit Amerikaanse boeken. ‘Het
gevoel is goed, maar is geen grond. Het
opwekkingslied is inderdaad vaak te smal.
Zo ook met genezing, die gebeurt niet
altijd.’
In de grondslag blijven bekering en wedergeboorte staan, zegt De Boer. ‘Moesten wij
rooms-katholieken weren? Het gaat niet
om de kerk, maar om individuele christenen. Vroeger bij het GPV was alles zeker.
Wij hebben fouten gemaakt, ontdekten
door gezinszorgen de gebrokenheid. We
geven geen gladde getuigenissen meer.’
EO-voorzitter ds. Van der Veer zegt in
een interview in 2007 dat hij als gemeentepredikant radio en tv zo’n boze wereld
vond, maar nu verkeert hij zelf in de
kring van omroepvoorzitters. Bij geloofsgesprekken voelt hij respect. Moeite heeft
hij met BNN en Veronica: ‘Ik maak vuile
handen zoals de herder uit Lukas 15.
EO-leden verschillen over sacramenten,
eschatologie, gaven en Israël, maar elke
medewerker belijdt Jezus als enige weg tot
behoud. De EO is geen kerk. Er worden
hier dingen gezegd waar ik als christelijkgereformeerde predikant om geschorst zou
worden. Zelf heb ik in mijn gezin de tv
op zondag uitgelaten zolang er kinderen
thuis woonden. Ik kijk nu wel op zondag
en weet dat ook onze achterban dat massaal doet.’ ‘Nederland zingt op zondag’
trekt elke week een paar duizend kijkers.
De EO houdt mensen uit de kerk, zeggen
sommigen. En kerkenraden schrijven: stoppen. Maar dat effect is niet bedoeld. Vuile
handen? Ja, in ‘Op zoek naar een wonder’
wordt een hindoetempel bezocht. Maar
met de jongerendag worden geen vuile
handen gemaakt. De muziek is dubieus,
maar de boodschap niet, aldus ds. Van
der Veer.
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Andries Knevel

De omslag die de EO in veertig
jaar maakte, is niet tot deze omroep
beperkt, zo betoogt Blenk vervolgens in
een korte evaluatie. Hij verwijst daarbij
ook naar ons: ‘Na het GPV en het ND
maakte bijvoorbeeld de gereformeerd
vrijgemaakte kerk ook de deuren open.
Dat heeft ook met het wisselen van generaties te maken. Als nieuwe generaties
maar niet aan diepte verliezen.’ Van
deze getrokken boeiende parallel valt
veel te zeggen, maar daar gaat het me

nu niet om, in dat laatste zinnetje lijkt
me in ieder geval een zowel juiste als
gevoelige snaar geraakt.
Het bovenstaand overzicht laat aan
de ene kant een geschiedenis zien van
een omroep die ongetwijfeld ook tot
veel goeds verwaardigd is geweest als het
gaat om het openlijk en vrijmoedig uitdragen van de heerlijke en bevrijdende
naam van onze Heer en Heiland. Tegelijk moet aan de andere kant gesteld
worden dat de opdracht van de kerk om
de leer van Christus te bewaren, niet
weinig gehinderd is door opstelling en
invloed van de EO. En dat in heel wat
cruciale gedingen. Bijvoorbeeld die rond
het gezag van de Schrift (vroeger biblicistisch-fundamentalistisch, nu al meer
postmodern vervagend). Of rond RomeReformatie, gereformeerd-arminiaans,
gereformeerd-charismatisch of rond de
schriftuurlijke visie op kerk en ambt etc.
Het hielp én helpt de trieste misvatting
verbreiden en bevorderen dat de katholiciteit van de kerk zoiets zou zijn als
‘grootste-gemene-delerchristendom’.
Zeker wat de televisie betreft is het
eigen profiel op het ogenblik ook niet
zoveel meer dan wat ‘fatsoenlijker en

ingetogener’ aanbieden van amusement
en emo-tv. Illustratief is bijvoorbeeld dat
het voor de kijker ook nu niet zo gek
veel uithaalde, toen aan het eind van
de avond het praatprogramma van het
linkse duo Pauw en Witteman plaatsmaakte voor het EO-duo Knevel en
Van den Brink. Het inspireerde ene Jan
Vermegeren tot de treffende limerick
(ND-ZOZ 19 mei): Wanneer laat dit
duo eens blijken / dat zij liever niet willen
lijken / op die andere twee / met hun babbel-tv / en werk’ lijk het aanbod verrijken?
Zeker, het is ongetwijfeld een vreselijk moeilijke vraag hoe je als christen
een bijdrage kunt leveren in omroepland, die ertoe doet en die toch bekeken
wordt. Terecht schrijft Blenk: ‘Op tv
steekt de EO zijn nek verder uit dan op
de radio, daar luistert bijna niemand
meer naar. Zo kwam er verschil in
doelgroep. Dat probleem kennen wij
ook in de (hervormde) kerk: zien wij de
“schare” wel? Alleen laat de schare niet
het gedrag van de discipelen bepalen.’

Toenadering
tot Rome?
Eén van de dingen die tot de hierboven gesignaleerde omslag behoren, is
de veranderde houding ten opzichte van
de roomse kerk. Is daar reden voor? Is
er inhoudelijke toenadering mogelijk? In
het Kerkblad voor het Noorden (CGK) is
een serie gestart waarin een voorganger
van een andere kerk dan de CGK iets
mag vertellen over zijn kerkgenootschap.
De spits wordt (in het nummer van
4 mei 2007) afgebeten door pastoor
P.H.W. Verheijen van de RK-kerk te
Dokkum. Boeiend om hem onbevangen
bijvoorbeeld het volgende te horen vertellen:
De Rooms-katholieke Kerk heeft twee
pijlers waarop het geloofsgoed is gebouwd.
Dat is op de eerste plaats natuurlijk de
Heilige Schrift. Daar lezen we dus ook
uit. … Naast de Heilige Schrift kennen
we een tweede pijler: de traditie. Dat is

wat de kerk in de loop van de tijden toegevoegd heeft aan de geloofsschat, aan uitleg,
aan dogma’s. Voor de Rooms-katholieke
Kerk zijn deze pijlers twee gelijkwaardige
grootheden. Daarom is het niet eenvoudig om zaken als het sinds de 11e eeuw
verplichte priestercelibaat (het ongehuwd
blijven van de gewijde voorganger) weer te
veranderen.
…
De meest bekende vertegenwoordiger van
de Rooms-katholieke Kerk is waarschijnlijk de paus, de opvolger van Petrus. Die
werd door Jezus aangesteld om de rots te
zijn waarop Hij zijn Kerk kon bouwen.
Sinds Petrus, met een paar korte onderbrekingen, zetelt de paus in Rome. Hij
woont in het Vaticaan, een kleine staat
met zijn eigen postzegels en zijn eigen
euro’s. De kerk kent een hiërarchische
opbouw, waarbij de paus aan het hoofd
staat.

Iets veranderd? Toenadering? En het
sola scriptura dan?
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Emerging churches
De vraag waar o.m. de EO mee
worstelt (zie hierboven) - nl. hoe communiceer je het evangelie in de zogenaamd
postmoderne tijd? - heeft sommigen ook
geïnspireerd tot weer een nieuwe visie
op hoe de kerk anno nu zou moeten
zijn. Soms genoemd ‘liquid church’
(vloeibare kerk). Vaker: ‘emerging
church’. Ds. M.J. Kater schrijft er speels
maar scherp over in zijn column ‘Kwartet’ in De Wekker van 11 mei 2007:
‘Emerging churches’
Er is aandacht gegeven aan weer een
andere loot aan de boom, die geplant is
naast de kerk van alle eeuwen. Nu de
jeugdkerken en de ‘zoekersgerichte’ kerken
hun bloeitijd wat gehad hebben, is er een
nieuw concept. Uiteraard voorzien van
een Engelse benaming, want anders klinkt
het niet in onze tijd. Wat is dat eigenlijk,
‘emerging’? Het betekent niets meer dan
‘tevoorschijn komen, verrijzen, opduiken’.
Het gaat dus om kerken die ergens opduiken, verrijzen. Een kerk zonder voorgeschiedenis, welke kerk is dat? De kerk van
Christus is er reeds vanaf het begin van de
wereld. Toch wil men er natuurlijk wat
mee zeggen: ‘verrezen kerken’. Je duikt
dan toch maar eens de geschiedenis in. Het
doet je denken aan de klassieke woorden
over de stad Troje, een totaal verwoeste
stad: ‘Doch Troje zal als een phoenix uit
het stof verrijzen.’ De phoenix, de vogel
die volgens het verhaal wel 500 jaar kon
worden, die zich dan verbrandde en uit
die as kwam weer een nieuwe phoenix
tevoorschijn. Een soort reïncarnatie. Maar
daar zal de kerk zich toch niet mee bezighouden?! Brengt het wapen van Zeeland
ons verder, met de wapenspreuk Luctor et
emergo, ‘Ik worstel en kom boven’? Zou
dit de bedoeling zijn van de emerging

churches, om al worstelend tégen alles wat
zich tegen de kerk verheft, tóch te verrijzen? Daar is Gods Geest alle eeuwen mee
bezig.
Emergency exit
U herkent deze woorden die gebruikt
worden om de ‘nooduitgang’ te markeren? Wellicht is het eerste wat u doet in
het hotel of vliegtuig even kijken waar
deze ‘emergency exit’ is. Zelfs in onze
kerkgebouwen zijn ze verplicht. De ontsierende groene ‘ kastjes’ vertellen ons de
weg. Waarom van emerging churches
naar emergency exit? Omdat de vrees je
bekruipt dat dit de zoveelste nooduitgang
is om naast de kerk der eeuwen een ‘ kerk’
nieuw leven in te blazen. Een kerk met
drie hoofdlijnen: 1. leer en leven van Jezus
centraal stellen (dat is immers praktischer

Verschenen: cahier 73
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dan de ‘ leer van Paulus’, wist u dat?),
2. het onderscheid tussen kerk en wereld
zo klein mogelijk (waar stond dat ook al
weer in de Bijbel...?), en 3. inhoud geven
aan de geloofsgemeenschap als gemeenschap. Als de eerste twee uitgangspunten
gepraktiseerd worden, dan zal voor het
derde niet meer overblijven dan de as van
wat religieuze gevoelens, en daaruit zal
geen kerk verrijzen.
Hemelvaartsdag. In de diepste zin van
het woord: luctor et emergo. Dan als de
woorden van het Hoofd van Zijn kerk.
En omdat Hij, het Hoofd, verrezen en
ten hemel gevaren is, zal Zijn kerk, Zijn
lichaam, niet achter kunnen blijven. Zij
komt niet boven door een ‘nooduitgang’,
maar door de Koninklijke Deur. Echt via
de Hoofd-ingang!
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De hype van zalvingen, genezingen en
rituelen
In De Waarheidsvriend van 18 mei
2007 schrijft Calvijnkenner prof. dr.
W. Balke over de huidige hype van
aandacht voor gebedsgenezing, zalvingen, knielen, ontsteken van kaarsen
etc. Hij schrijft erover onder de titel:
‘Het wonder in de Bijbel’. Hij vraagt
o.m. aandacht voor het onderwijs van
Calvijn. Graag geef ik er het nodige
van door. Wat de ziekenzalving betreft
ondersteunt het wat eerder in dit blad
daarover uitvoerig geschreven is door
ds. P. Niemeijer (in het september- en
oktobernummer 2006). Op het volgende punt stappen we het artikel van
Balke binnen:
Gebed
De ziekenzalving komt slechts eenmaal
voor in de Bijbel en wel in Jakobus 5:1415. Calvijn maakt hierover een aantal
wetenswaardige opmerkingen. Hij erkent dat de gave van de gezondmaking
voorkwam in de tijd van de apostelen.
Maar hij stelt tegelijk heel nuchter vast
dat toen niet allen gezond zijn geworden.
De Heere heeft een plaats gegeven aan
deze genade ‘zo vaak en zo lang Hij wist
dat het nuttig was’. Aan de apostelen die
deze gave ontvangen hadden, was tegelijk
‘onderscheiding gegeven, opdat het teken
(symbolum) niet door misbruik ontheiligd
zou worden’.
Met nadruk wijst Calvijn erop dat de
zalving beperkt is tot de werking (effectum) van de Heilige Geest. Het eigenlijke
is de werkzaamheid van de Heilige Geest.
De Heilige Geest is niet aan het teken
gebonden. Het staat in Gods vrijheid om
het teken te zegenen. De ziekenzalving
is geen sacrament dat in de kerk altijd
gebruikt zou moeten worden. Het is in
de apostolische tijd geen geneesmiddel
(medicamentum) geweest, maar het was
een teken waarvan de waarheid slechts
een tijd geduurd heeft en het teken zelf
was ook tijdelijk. Wat blijvend is, is het
gebed. God heeft Zijn belofte met het
gebed verbonden. De uiterlijke handeling
(externus ritus) van de zalving was slechts
bijkomend.

Vasten
Op een dergelijke wijze spreekt Calvijn
over het vasten. Anna, die een weduwe
was (Luk. 2:37), week niet uit de tempel.
Het is geen voorbeeld dat een vrouw moet
na-apen. Het gebed behoort tot de ware
dienst van God. Maar het vasten is een
hulpmiddel van een lager niveau (inferius
subsidium), dat een betrekkelijke waarde
heeft.
Nu wij het toch over het ritueel hebben,
Calvijn is ook zeer gereserveerd over de
handoplegging. Hij erkent die bij de bevestiging in het ambt van predikant, maar
wijst de confirmatie met handoplegging af.
Confirmatie is een roomse rite, die enigszins te vergelijken is met het afleggen van
geloofsbelijdenis. Tegelijk spreekt Calvijn
in aansluiting met Augustinus over de
grote waarde van het gebed.
Waar het op aankomt, is dat wij in ziekte
en lijden, in nood en dood met Christus
verbonden zijn en dat wij ons in Gods
hand veilig weten, hoe Hij ook ons leven
leidt door hoogte en diepte. Hij hoort en
verhoort het gebed, maar op Zijn wijze en
in Zijn wijsheid, ver boven ons bidden en

denken. Wie zich de moeite geeft om zich
in Calvijns Institutie in het diepgravende
gedeelte over het gebed (III, 20) te verdiepen, zal daardoor zeer opgebouwd worden
in het geloof en rijk getroost in ziekte en
leed.
Twee regels
In 1960 was er ook een hype van gebedsgenezing, die in ons land op gang was
gebracht door de Amerikaanse evangelist
Osborne. Dat bracht dr. P.A. Nolle ertoe
om zijn boek te schrijven Gebedsgenezing
en Masse. De mening van een theoloogmedicus (Wageningen 1960). Het is een
uitstekend boek, dat een herdruk verdient
nu wij momenteel weer zo’n hype meemaken.
Nolle stelt dat wie de Schrift wil verstaan,
zich aan twee regels moet houden. Men
moet allereerst de tekst lezen met kennis
van de tijd en de omstandigheden waarin
de woorden gesproken en geschreven werden. En vervolgens moet men schrift met
schrift vergelijken, zodat door wederkerige
belichting de bedoeling transparant wordt.
‘De kerkgeschiedenis levert het bewijs dat
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hij die zich aan deze regels niet houdt bij
de exegese, tot de erbarmelijkste dwaasheden kan komen zoals, om maar één
voorbeeld te noemen, de wederdopers tot
grote schade der hervorming helaas hebben
gedemonstreerd.’
Wat weten wij van de tijd waarin Jakobus leefde? Hoe was het met de medische
verzorging? Hoe was de verhouding tussen
arts en patiënt? In die hellenistische wereld
was de functie van priester en arts in één
persoon verenigd. Genezen was een magisch-religieuze handeling. De olie werd
al eeuwenlang in allerlei zalven gebruikt.
Zo’n geneesmiddel kreeg pas geneeskundige
kracht wanneer het in de naam van zijn
godheid was gewijd. Nolle verwijst naar
de geschiedenis van de Syriër Naäman
(2 Kon. 5:11), die boos is wanneer Elisa
deze poespas niet toepast en hem zegt zich
te wassen in de Jordaan.
De christenen aan wie Jakobus zijn brief
richt, konden niet naar een arts gaan,
maar werden bij zo’n priester-arts in heidense religieuze handelingen betrokken,
die als afgodendienst voor een christen
onaanvaardbaar waren.
Naïef biblicisme
In die tijdsomstandigheden beveelt Jakobus aan dat er door de ouderling gebeden
wordt of de Heere, Die onze zonden heeft
gedragen, met zijn genade het toenmalige
geneesmiddel, olie, tot genezing wilde
doen strekken. Zo mogen ouderlingen, zo
mag de gemeente van nu, zo mogen wij
vandaag bidden of diezelfde Heere met
Zijn genade de huidige middelen wil zegenen, die de medicus, zoveel beter toegerust
dan vroeger, gebruikt - om het even of die
moderne medicus zich met al zijn huidig
kunnen van deze afhankelijkheid bewust
is of niet.
Bidden is immers onze noden en vragen in
Gods hand leggen, ons aan Hem toevertrouwen. Dat betekent altijd het aan Hem
overlaten. De grootste zegen is een kind
van Zijn koninkrijk te mogen zijn. Dat
leert ons Zijn wil te gehoorzamen, ook als
die anders is dan wij willen of begeren.
In onze tijd met de hand op de Schrift een
lans te willen breken voor ziekenzalving
(in wezen een heidens gebruik) vind ik onzin en een voorbeeld van naïef biblicisme.

Het is meer magie dan op een geestelijke
wijze biddende onze nood in Gods hand
leggen en aan Hem toevertrouwen.
Exorcisme
Hoe staat het met het exorcisme of de
uitbanning van de demonen? Bepaalde
ziektebeelden werden in de bijbelse tijd in
verband gebracht met bezetenheid of de
tirannie van de duivel. De evangelisten
beschrijven hoe ellendig en verschrikkelijk
het is om het voorwerp van de duivelse
tirannie te zijn. Maar het belangrijkste is
dat het hele rijk van de duisternis aan de
heerschappij van Christus onderworpen
is. Christus laat zien dat in Hem de messiaanse heilstijd is aangebroken en dat
Hij de Bevrijder is. De discipelen worden
geroepen als Zijn herauten de blijde boodschap te verkondigen dat het Koninkrijk
der hemelen nabij gekomen is. Christus
stelt hen daarbij in staat om de prediking
te brengen met de tekenen van Zijn hemelse macht.
Deze wondertekenen zijn niet anders dan
zegelen van Zijn leer en het is niemand
toegestaan om deze verbinding te verbreken. De eerste opdracht is de prediking,
en de tekenen waartoe Hij de apostelen in
staat stelde zijn verbonden met Zijn eigen
ambt en roeping. Hij is in de wereld gekomen om ons te bevrijden van de tirannie
van de duivel en van de dood, om onze
ziekten te genezen en ons te helpen in al
onze nood.
Tegelijk hebben deze wonderen een eschatologische betekenis. Pas in de herschepping, op de nieuwe aarde, zal er geen
ziekte en dood meer zijn. Wij mogen daar
niet op vooruitgrijpen.
Aanhangsels
Het grootste wonder in de Bijbel is de
opstanding van Christus als de Eersteling
van allen die in Hem geloven. Dat is het
hart van het evangelie. De wonderen die
Christus tijdens Zijn omwandeling gedaan
heeft, behoren niet tot het midden van het
Evangelie. Anders zou het een groot ongeluk zijn dat de wonderen vandaag niet
meer gebeuren.
Calvijn noemt de wonderen aanhangsels
(appendices) van de heilsleer die Hij verkondigd heeft. De wonderen bevestigen

en ondersteunen het Evangelie, verzegelen
het en stellen het in het rechte licht. Het
geloof hangt niet af van de mirakelen of
van welke wondertekenen ook. Het is een
bijzondere gave van de Heilige Geest en
wordt geboren uit het Woord. De wonderen zijn als een appendix streng aan het
Woord van God gebonden en mogen niet
verzelfstandigd worden. Het begrip aanhangsel (appendix) heeft een kritische betekenis: ‘ daaruit volgt dat de heilige orde
van God wordt omgekeerd als zij
(= de wonderen) worden losgemaakt van
het Woord waarbij zij behoren en zij worden meegesleurd om de goddeloze leer te
versieren en om schandelijke gebruiken of
rituelen te bedenken.’ Dat is de laatste zin
van Calvijns commentaar op de eerste drie
evangeliën.
Biblicisme
Wij moeten ons houden aan onze ‘ hoogste
en enige Leermeester Christus, ons door de
Vader gegeven’ en ‘Hij oefent Zijn leraarsambt uit door Zijn dienaren die Hij heeft
uitgerust met de gave der uitlegging’ (Calvijn, commentaar bij Daniël 7:15-16).
Grondige kennis van de grondtalen van de
Schrift is daarbij een eerste vereiste.
Het is een naïef biblicisme om een bijbeltekst uit zijn verband te rukken. Wij mogen niet een zin doorknippen en afsnijden
om de zin te bederven. Calvijn verwijt
de dopers dat zij het ene stuk van de tekst
nemen en het andere stuk laten alsof men
beide delen zou kunnen scheiden. Wij
moeten ook begrip hebben voor het taaleigen van de Schrift en ons wachten voor
allegorese of vergeestelijking.
Biblicisme gaat ook steeds gepaard met een
afkeer van het dogmatische. Wie denkt zo
direct alleen op een aantal geselecteerde
bijbelteksten te kunnen steunen en zodoende afstand neemt van de belijdenis
van de kerk, haalt echter tegelijkertijd
een aantal zeer bedenkelijke leerstellingen
binnen. Zij verbreken de zogenaamde
consensus interpretationis (overeenstemming in de uitleg, PLS) met de kerkvaders
en de hervormers en dat resulteert in een
aanzienlijke verkorting van de rijkdom
van de Heilige Schrift.
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