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Voor de Heer is één dag als dui-
zend jaar en duizend jaar als één 
dag. De Heer is niet traag met het 
nakomen van zijn belofte, zoals 
sommigen menen; Hij heeft alleen 
maar geduld met u, omdat Hij wil 
dat iedereen tot inkeer komt en nie-
mand verloren gaat.

2 Petrus 3:8b,9

Schriftlicht. Wie de titel van deze 
rubriek in ‘de dikke Van Dale’ denkt 
te kunnen vinden, vergist zich. Wat 
daarvan de oorzaak ook mag zijn, 
het betekent in ieder geval dat het 
wel een bijzonder licht moet zijn, 
dat Schriftlicht.

Dat is het ook, weten wij. En we 
voelen ons heel rijk met die Schrift 
waarmee de wereld de spot drijft. Die 
vaak giftige en vijandige spot zorgt 
ervoor dat we nog meer van haar gaan 
houden. Want ze geeft ons Vaders licht 
over de wereld en de dingen en ons le-
ven. En steeds beter herkennen we zijn 
stem. Streng soms, maar altijd liefdevol 
en zorgzaam. Vader!

Niet dat alles gelijk duidelijk is. 
Integendeel soms. Maar als we goed 
doorluisteren, in samenhang met alles 

wat Hij gezegd heeft, dan wordt het 
toch duidelijk. Denk maar eens aan zo’n 
tekst als die waarnaar we gaan luisteren 
in het laatste nummer van 2007.

Nieuws in Gods wereld

Het was begin november. Een van 
de vooraanstaande journalisten van de 

Hilversumse media was er de initiatief-
nemer van. Hij duldde het niet langer 
dat de grootste humanitaire ramp die 
zich momenteel, en al jaren voltrekt, 
geen dagelijks nieuws is. Dat moest uit 
zijn.

Dus werd er een Darfuravond ge-
organiseerd. ‘Tot zover Darfur’ - als 
was het de laatste standaardzin van een 
dagelijks nieuwsitem in de journaals. De 
hele avond foto’s, reportages, interviews. 
Alle techniek was uit de kast gehaald. 
Een breed en goed gedocumenteerd 
beeld van de ellende in dat gebied, in al 
z’n ingewikkeldheid en verschrikking. 

Schriftlicht  

P. Schelling

De ruimte van  
Gods geduld

NB-NDEC.2007.indd   321 10-12-2007   11:40:16



322 Nader Bekeken december 2007

Nader Bekeken colofon
Nader Bekeken is een periodieke uitgave van de Stichting Woord en 
Wereld en verschijnt 11 keer per jaar.
De Stichting geeft tevens een serie Cahiers uit tot versterking van 
het gereformeerde leven.

Dagelijks Bestuur van de Stichting Woord en Wereld
Dr. ir. H.B. Driessen, voorzitter
Ds. H. Pathuis, secretaris
W.A. Dreschler, penningmeester

Redactie Nader Bekeken
Dr. H.J.C.C.J. Wilschut, eindredactie
Drs. H.J. Boiten
Ds. C. van Dijk
Dr. A.N. Hendriks
Drs. J.W. van der Jagt
Ds. P.L. Storm
M.J.A. Zwikstra-de Weger

Redactiesecretariaat
Dr. J. Kooistra
Hemsterhuislaan 3, 9752 NA Haren
Tel/fax: 050-5344508
E-mail: jkooistravis@home.nl

Medewerkers Nader Bekeken
Ds. J. Beekhuis, Amersfoort
Ds. C. van den Berg, Amersfoort
Ds. H. van den Berg, Berkel en Rodenrijs
Drs. L. Bezemer, Wezep
Drs. F.J. Bijzet, Emmen
A.C. Breen, Armadale, WA
Drs. J.J. Burger, Axel
Prof. drs. D. Deddens, Assen
Dr. ir. H.B. Driessen, Apeldoorn
Ds. H. Drost, Rivne, Oekraïne
Ds. K. Folkersma, Spakenburg
Ds. G.E. Geerds, Ommen
Drs. B.P. Hagens, Soest
Ds. M. Heemskerk, Nijkerk
Drs. P.A. Heij, Soest
Drs. A. Kamer, Hoogland
Prof. J. Kamphuis, Ommen
Ds. J.H. Kuiper, Assen
Prof. dr. G. Kwakkel, Kampen
A. van Leeuwen, Papendrecht
Drs. H. van Leeuwen, Berkel en Rodenrijs
Drs. M. Nap, Leusden
Ds. P. Niemeijer, Den Helder
Prof. dr. F. van der Pol, Hattem
Ds. R.Th. Pos, Rijnsburg
Ds. P. Schelling, Amersfoort
G.J. Schutte, Zeist
Ds. M.H. Sliggers, Hoevelaken
G. Slings, Papendrecht
J. Veenstra, Emmen
Ds. J. Wesseling, Putten
Ds. Joh. de Wolf, Amersfoort
Ds. G. Zomer Jzn, ’s-Hertogenbosch

Vormgeving, fotografie: Studio Bert Gort bno, Leek
Internet: www.woordenwereld.nl
Hier is een register op alle jaargangen beschikbaar.
Druk en administratie: Scholma Druk bv, Postbus 7,
9780 AA Bedum, tel. 050-301 36 36

Cd: Nader Bekeken is ook op cd verkrijgbaar. 
Inlichtingen: Chr. Bibl. voor Blinden en Slechtzienden, 
postbus 131, 3850 AC Ermelo, tel. 0341-565499

Abonnementen: Postbus 7,  9780 AA Bedum, 
Telefoon 050-301 36 36. E-mail: woordenwereld@scholma.nl
Abonnementsprijzen: acceptgiro machtiging
 31,85 31,00
Nader Bekeken, tevens 
abonn. op de  cahiers 28,25 25,00
Studenten Nader Bekeken 15,00 14,00
Cahiers  6,75 6,50
Losse verkoop cahiers 8,90 8,00
Abonnees die cahiers nabestellen: 6,75 + porto
Bankrekening 39.50.36.046  Hardinxveld-Giessendam.  
Het abonnement loopt per kalenderjaar; opzeggen schriftelijk of via 
e-mail voor 1 december. 
ISSN 1380 - 3034

Met een af en toe buitengewoon hypo-
criete VN in een hoofdrol. Terwijl daar 
honderdduizenden creperen. Mensen 
met eer en gevoel. Niet maar een ano-
nieme colonne ellendigen, maar mensen 
van vlees en bloed zoals u en ik. Dat 
was de kracht van die televisiepresenta-
tie. Darfur op de kaart.

Ja, schreef Trouw ’s maandags, maar 
dan wel een eendagskaart. ‘Een kaart 
die we alleen gebruiken als het geweten 
een kompas nodig heeft.’ Maar als we de 
weg weer gevonden hebben, ‘gooien we 
de map weer op de enorme berg andere 
wegwerpkaarten die we ook nog hebben 
liggen’. En de reden? We kunnen Darfur 
‘er niet blijvend bij hebben’.

Trouwens, wie zijn ‘we’? De tv-
recensent van Trouw was eerlijk - ‘zo 
eerlijk, dat u misschien wel boos wordt’. 
Hij had eerder beroepsmatig naar ‘De 
Gouden Kooi’ van RTL, voorheen 
Talpa/Tien moeten kijken. En hij biecht 
op: ‘Ik heb mij in dat halfuur … meer 
druk gemaakt over de intens platte 
ruzies daar in dat Gooise huis dan aan 
de gruwelijkheden in Darfur over de 
hele vrijdagavond uitgesmeerd. Kom, 
kom, denkt u nu. Dat is wel erg gechar-
geerd. Maar was het maar waar. En 
was ik maar de enige. Er keken vrijdag 
246.000 naar “Tot zover Darfur”.’ Een 
schamele 246.000 voor Darfur op 2. 
Terwijl, las ik elders, 1 ertegenover een 
gewoon miljoenencijfer had gehad…

Het hield en houdt me erg bezig. 
Ik was dan wel een van die 246.000 
kijkers, maar staan de gruwelen van 
Darfur nu echt op de kaart bij mij? 
Zeker nu ik van dat door de tv-makers 
zo gewenste dagelijkse Darfurbulletin 
in het journaal nog niets gemerkt heb? 
Of ben ik van hun nieuwsagenda af-
hankelijk voor mijn aandacht voor Gods 
wereld als zoveel anderen?

Aandacht voor het 
nieuws

Voor Gods wereld, ja. Wij, nieuws-
hoorders, -kijkers, -overdenkers hebben 
als we ons zulke vragen als zojuist stel-
len, altijd nog een andere dimensie over, 
achter wat we horen, zien en ervaren. 
Want we mogen onszelf soms wel eens, 
heel modern, het centrum van de din-
gen vinden - meneer/mevrouw zelfredza-
me mens, zoals satan ons in het paradijs 
met succes aanpraatte -, maar Vader is 

er ook nog. En de wereld en het nieuws 
zijn van Hem. Hij heeft geen Darfur-
tv-avond nodig om dat afschuwelijke 
toneel van satanische vernietiging voor 
de aandacht te hebben. Sterker nog: die 
mensen, meest vrouwen, al dan niet 
verkracht en mishandeld, die net of al 
niet eens meer hun kindertjes uit de 
vuurzee of van de machete hebben kun-
nen redden, nadat ze eerst hun ouders 
en mannen voor hun ogen vermoord 
hadden zien worden, en die mij op zo’n 
avond via de camera en het scherm met 
hun doffe ogen recht in de mijne kijken 
- Vader kent ze stuk voor stuk.

De gedachte greep me aan. Met 
een troostende wetenschap: hè, ze zijn 
niet echt alleen! Uiteindelijk zijn ze 
niet afhankelijk van dat wereldpoli-
tieke gekuip, niet van de vaak mach-
teloze NGO’s, laat staan van onze 
Darfuravonden, waaraan we nog geen 
extra journaal overgehouden hebben. 
Ze zijn uiteindelijk afhankelijk van 
God. Misschien is Hij niet hun Vader 
in Christus Jezus - trouwens hoeveel 
zullen er onder hen zijn die Hem wel 
zo kennen, hoe gebrekkig misschien 
ook? Maar in ieder geval is Hij wel hun 
Schepper. En ze zijn net zo afhankelijk 
van Hem, iedere dag, ieder uur, als ik 
die hen zonder dat ze het weten in de 
ogen zit te kijken.

Maar intussen kijk ik - akkoord, 
voor de volle honderd procent verant-
woordelijk onderdeel van een rijke, de 
wereld opconsumerende westerse maat-
schappij, maar toch… -, intussen kijk 
ik machteloos toe. Maar Hij? Met zijn 
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Zoon, de Redder der wereld, naast Zich 
in de troon? Aan wie Hij alle macht 
heeft gegeven in hemel en op aarde? 
Hij het beleid, zijn Zoon de uitvoering? 
Met de zeven Geesten voor hun troon? 
Horen Zij wel? Zien Zij wel? Ervaren 
en overdenken Zij wel? En dan niet al-
leen maar die ellende ginds, maar ook 
onaangedane, luie zelfgenoegzaamheid 
hier?

Zulke vragen doen gewoon zeer. 
Want wij hebben Hen lief, uit de grond 
van ons hart. Geen wonder dat die 
vragen in de psalmen soms zo bitter op-
klinken. Here, waar bent U toch?

Gods klok:  
grote snelheid

Niet alleen dat zulke vragen het hart 
pijn doen van hen die Hun zijn toege-
daan. Ze voeden ook de spot. Christus’ 
apostel Petrus schreef er al over toen 
er nog geen eeuw voorbij was na het 
werk van zijn Meester, waarvan Hij 
getuigt. Hij waarschuwt voor spotters 
‘aan het einde van de tijd’, die smalend 
zullen vragen: ‘Waar blijft Hij nu? Hij 
had toch beloofd te komen?’ (2 Petr. 
3:3v). Juist omdat ze smalende spot-
ters zijn, zal ‘beloofd’ in hun mond wel 
betekenen ‘gedreigd’. Dus dagen ze uit, 
ze jennen: van dat hele oordeel op die 
zogenaamde dag van God komt niets 
terecht.

Tegen hen zegt Petrus dat ze blijk-
baar willens en wetens de zondvloed zijn 
vergeten. Toen is er terdege een aange-
kondigd oordeel van God losgekomen 
en een hele wereld door het water weg-
gespoeld (5v).

Maar die smalende vragen raken 
ons, om niet te zeggen dat ze doel tref-
fen. Want we stellen ze zelf. Wel niet 
smalend, maar toch wel met diepe pijn. 
Maar ook voor ons heeft de apostel een 
antwoord. Ook wij moeten iets niet over 
het hoofd zien: de Here heeft een eigen 
klok met een heel aparte tijdrekening. 
Mozes omschreef het ooit heel poëtisch: 
‘Duizend jaar zijn in uw ogen / als de 
dag van gisteren die voorbij is, / niet 
meer dan een wake in de nacht’  
(Ps. 90:4). En in zijn uitspraak ligt - de 
hele context wijst daar ook op - duide-
lijk het accent op de vergankelijkheid, 
de vluchtigheid - ach, wat is dat gauw 
voorbij! Petrus zet het krachtig neer: 
‘voor de Heer is … duizend jaar als één 
dag.’ Met het volle accent, iets neutraler, 
iets ‘zakelijker’, op de enorme snelheid 
waarmee voor de Here de tijd voorbij-
gaat. Duizend jaar? Eén dag!

Wat duurt het allemaal lang voor 
de Here komt en ingrijpt, is de stille 
klacht van de verdrukte gelovigen. Maar 
Petrus zegt: Lang? Akkoord, denkt u op 
uw klok, in uw tempo van leven, maar 
eens een periode van duizend jaar in. 
Van 1007 tot 2007. De Middeleeuwen 
moesten nog beginnen, Amerika moest 
nog worden ontdekt - ach, ik ga het 
niet allemaal opschrijven; u zult er meer 
moeite mee hebben iets vóór die periode 
op te noemen, dan in te vullen wat er 
allemaal ín zo’n tijdsruimte is gebeurd. 
Wat een tijd, wat een geschiedenis! 
Maar voor de Here een dag!

Ja, en dan was hun klacht juist in 
verband met zijn belofte. Hij is daar 
traag mee, hoorde Petrus op de achter-
grond (vs. 9a). Beloofd is beloofd bij 
Hem, maar het duurt wel erg lang…! 
Nee, zegt Petrus, want ook dat moet 
u bezien met zijn tijdrekening, op zijn 
klok. Beloften van duizend(en) jaren 
geleden hoort Hij Zichzelf gisteren nog 
uitspreken. En wat Hij vandaag hoort 
en ziet en beleeft, staat in het licht van 
een belofte van bij wijze van spreken een 
dag oud. Hij is net begonnen die in te 
lossen. Met zoveel vaart en zoveel trouw 
is Hij bezig zijn dag voor te bereiden. 
Jakob leerde van Hem zo op de klok 
kijken: hij werkte zeven jaar om Rachel, 
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maar voor zijn gevoel waren het maar 
een paar dagen, zoveel hield hij van 
haar (Gen. 29:20). Begrijpt u? Duizend 
jaar, één dag: zo snel werkt de Here 
heen naar zijn dag, zijn oordeel en zijn 
verlossing.

Gods klok:  
grote intensiteit

Gods klok. Heel opvallend geeft 
Petrus aan het woord van Mozes een ei-
gen uitbreiding. Die zet hij zelfs voorop: 
‘voor de Here is één dag als duizend 
jaar…’ Omgekeerd dus. In alle opzich-
ten inderdaad: wat in de andere uit-
spraak een geweldige snelheid betekent, 
is hier een bijna overweldigende traag-
heid. Eén dag als duizend jaar - uren die 
een eeuwigheid duren, zoals wij dat zeg-
gen als we heel intens op iets spannends 
moeten wachten. Je ziet de seconden 
wegtikken, tergend langzaam.

Die gedachte van gespannen en 
verlangend naar iets uitzien mag onge-
twijfeld ook voor de Here gelden. Hij 
verlangt naar het einde. Hoor maar 
hoe de Bruidegom en de Bruid dat el-
kaar toeroepen in het slot van het boek 
Openbaring (Op. 22).

Hier is het makkelijker dan zojuist 
om terug te denken aan de ellende 
waarmee we openden. Ik bedoel: het 
is misschien troostrijk om bij ellende 
van Darfur en bij de westerse laksheid 
te denken aan de snelheid waarmee de 
Here door de geschiedenis heen gaat, en 
dat Hij Zich niet laat ophouden om de 
dag van zijn recht te laten aanbreken. 
Maar het is dan net alsof Hij er haastig 
aan voorbijgaat. Als vier jaar afschu-
welijke oorlog en geweld in dat gebied 
voor U als een uur, een paar minuten is, 
Here, ziet U dan wel wat daar gebeurt?

Maar dat andere, dat voor Hem de 
seconden traag wegtikken, dat is veel 
makkelijker bij die ellende te betrekken, 
als we ons indenken hoeveel verdriet 
dat de Here doet. Het mensonterende 
geweld waardoor eervolle schepselen 
van Hem worden vermalen, met een 
hulpverlening die het probleem niet echt 
oplost maar integendeel: zelfs helpt in 
stand te houden - een onwillige regering 
laat zich er graag door assisteren...

En dat andere, die wereld die haar 
hoofd afwendt en eigenlijk geen hand 
uitsteekt omdat voor de economische 

belangen goede verhoudingen in de 
regio te belangrijk zijn, en de laksheid 
van een land en een volk dat door geen 
tv-avond los te krijgen is om zich het 
lot van z’n medemensen aan te trekken, 
tenminste bij zo’n slepend conflict dat 
niet het overdonderende en spectaculaire 
van een tsunamiramp heeft -, Hij maakt 
het iedere dag mee en zijn ergernis er-
over moet mateloos zijn. En ze gaan 
maar door in hun zelfredzame leven, en 
drijven maar de spot met Hem en zijn 
evangelie en zijn koninkrijk, net of het 
niks is. En de wijzers van de klok gaan 
tergend langzaam rond. Eén dag als 
duizend jaar - het duurt nog een eeu-
wigheid voor het einde eindelijk komen 
kan.

Gods geduld

Komen kan? Is Hij dan niet de 
beheerder van zijn eigen klokkentijd? 
Petrus mocht met zijn raadselachtige 
uitspraken over Gods tijdmaten wel enig 
zicht geven op de verhoudingen in Gods 
beleid, maar de vraag blijft: waarom 
duurt het allemaal zo lang?

Het antwoord is verrassend. We heb-
ben te maken met het geduld van God, 
die wil dat iedereen tot inkeer komt en 
niemand verloren gaat (vs. 9b). Petrus’ 
eerste lezers waren bezig met het on-
recht en de verdrukking hun aangedaan, 
en wij waren bezig met de ellende in 
de wereld en in ons eigen leven, en met 

de laksheid en de goddeloosheid en het 
verzet tegen God, die allemaal roepen 
om zijn ingrijpen. Maar er blijken nog 
andere factoren te zijn die Gods beleid 
bepalen. Er is nog een wereld te winnen 
voor de eer van zijn naam en het feest 
van zijn verlossing. Er zijn nog straten 
en stegen en sloppen genoeg met men-
sen die naar zijn paleis gelokt moeten 
worden voor de bruiloft van zijn Zoon.

En met hen heeft Hij geduld, want 
Hij wil dat ze allemaal tot inkeer komen 
en niemand omkomt. Niet dat dat ook 
echt gebeuren zal. Goddelozen zullen 
straks ondergaan op de dag van het oor-
deel, zei de apostel zojuist (vs. 7). Maar 
dat doet niets af aan het feit dat we de 
Here zo kennen. Als de God die het he-
lemaal niet toejuicht als een slecht mens 
sterven moet - integendeel, die wil 
dat hij tot inkeer komt en in leven blijft. 
De dood van een mens - nog eens - 
geeft Hem geen vreugde, en Hij roept 
ieder op: Kom tot inkeer en leef!  
(Ez. 18:23,32).

Wat lopen we in een paar verzen van 
zo’n apostolische brief een wonderlijk 
wisselende kijk op de Almachtige door.

De wijze waarop Hij schijnbaar de 
tijd maar duren en duren laat, riep de 
spot van zijn vijanden - loze dreigemen-
ten! - en de klacht van zijn kinderen 
wakker - traagheid in het inlossen van 
zijn beloften!

Het inzicht dat Petrus ons gaf in zijn 
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tijdmaten, liet Hem zien in de snelheid 
waarmee Hij doorwerkt naar het voor-
genomen einde en de intensiteit waar-
mee Hij de weg daarheen doorloopt.

En nu blijkt dat alles te staan in 
het perspectief van de geweldige red-
dingsoperatie waarmee Hij bezig is, om 
hemel en aarde met Zich te verzoenen 
en Zich een nieuwe mensheid te verwer-
ven om zijn nieuwe wereld te bevolken. 
Niemand mag daarin ontbreken.

Dat moet veel betekenen voor ons 
gebed om zijn komst. Als we de ellende 
en het onrecht in deze wereld en in de 
levens van onze naaste medemensen en 
misschien onszelf tot ons laten door-
dringen, en ook de zonde en de godde-
loosheid en het geweld die Gods wereld 
afbreken, dan mag dat ons natuurlijk 
prikkelen tot een intens verlangen naar 
zijn komst, en een daaruit geboren 
hartstochtelijk gebed.

Maar tegelijk moeten we beseffen 
dat er in onze omgeving en in Gods 
wereld nog velen rondlopen met wie 
Hij misschien nog bezig is om hen te 
veroveren voor zijn rijk. Dat brengt ons 
verlangen en ons gebed ook weer op het 
niveau waar het hoort: niet alleen de 
verlossing van Gods wereld, maar de  
triomf van heel zijn werk in de eer van 
zijn naam, dat is het doel van de grote 
dag die komt. En daarin moeten alle 
dingen worden meegenomen, omdat het 
een herstel van alle dingen betekent.

Gods geduld met ú!

Petrus’ antwoord op de vraag waar-
om het allemaal zo lang duurt, noemde 
ik verrassend. Maar het heeft nog een 
spits die we bijna schokkend zouden 
kunnen noemen. Gods geduld is niet 
maar algemeen gericht, nee, het is ‘ge-
duld met u’, lezers van Petrus’ brief.

Daar komen in zo’n breed overzicht 
van Gods beleid met deze wereld in-
eens wijzelf in beeld als een factor van 
betekenis. Dat wil zeggen: in de samen-
hang van Petrus’ brief zijn het eerst de 
verdrukte lezers met hun door de spot 
versterkte vragen naar Gods traagheid. 
In de eerste plaats mag hun het geheel 
eigen karakter van Gods tijdrekening 
niet ontgaan, maar vooral: Hij houdt de 
pas in omwille van henzelf. Wat kunnen 
ze soms nog moeilijk meekomen! We 
herkennen onszelf erin. Wat is er nog 
een traagheid bij onszelf te constateren, 
voordat wij nota bene de Here traagheid 
zouden verwijten!

En vooral: wat kan blijkbaar onze 
(on)gehoorzaamheid in zijn dienst een 
sleutelrol spelen in de afwikkeling van 
Gods wereldplan! Dan beginnen we 
over het onrecht en de uitzichtloze ellen-
de in een gebied van de wereld, en dan 
blijken die zomaar in verband te staan 
met ons eigen leven. En met name met 
onze bereidheid om naar Gods stem te 
luisteren, ons telkens weer tot inkeer te 
laten brengen en ons over te geven aan 
de weg van zijn genade. Het zal toch 
niet waar zijn: ingeslapen Nederland en 
ellendig Darfur wachten op ons… Maar 
het is wel waar, zegt Petrus. En we zijn 
gehouden ons te laten gezeggen. Hoe 
precies die verbanden liggen, God weet 
het, en we zullen het aan Hem overla-
ten. En al onze ja-maars zijn uitwijkma-
noeuvres waarmee we ons aan de klem 
van Gods oproep tot gehoorzaamheid 
onttrekken.

Triomf der genade

Het licht van de Schrift zet de zaken 
op hun plaats. En we zijn er rijk mee, 
want we herkennen Vaders openbaring.

Alle vragen zijn er niet mee opgelost. 

Zo was dat ook niet voor Petrus’ eerste 
lezers. Maar een paar regels zoals we die 
lazen, monden wel uit in de overwin-
nende taal van een God die de wereld zo 
liefhad dat Hij zijn eigen Zoon ervoor 
overhad om haar te redden. Dus: inkeer 
en redding.

Dat blijft het perspectief voor onszelf 
- straks weer op en over de drempel van 
een nieuw jaar. Als God het geeft, want 
of we samen 2008 bereiken - Hij kent 
zijn eigen klok en zijn eigen kalender 
het beste.

Inkeer en redding, dat blijft ook 
het perspectief voor de landen en de 
volkeren van deze wereld. Laks en ver-
wereldlijkt Nederland niet minder dan 
dat ene en die vele Afrikaanse landen en 
volkeren, aan wie de Rechter van hemel 
en aarde eenmaal recht zal verschaffen! 
Een toekomst om naar uit te zien!

In dat vertrouwen horen, zien en er-
varen we het nieuws van de dag, in het 
licht van Gods tijdmaten. En dankbaar 
voor het geduld dat Hij met ons heeft, 
vouwen we onze handen om zijn dag 
naderbij te bidden. De dag waarop zijn 
genade heerlijk overwinnen zal.

Register Nader Bekeken jaargang 1-13
Iedere jaargang van Nader Bekeken blijft toegankelijk doordat er in het januarinummer registers van de afgelopen jaar-

gang worden opgenomen. Om het zoeken te vergemakkelijken is nu ook van alle eerder verschenen jaargangen één groot 
trefwoordenregister samengesteld. U kunt het vinden op www.woordenwereld.nl, onder Nader Bekeken.
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Het rapport van D(eputaten) 
K(erkelijke) E(enheid) is gepubli-
ceerd. U kunt het vinden op de 
site van de GKv. Een rapport om 
naar uit te kijken! Toen in 2006 de 
Balans van de vrijgemaakt gere-
formeerde DKE en de Nederlands 
gereformeerde C(ommissie) voor 
C(ontact) en S(amenspreking) 
verscheen, heeft ons blad daar-
aan brede aandacht gegeven. Te 
voorbarig, was de mening van de 
voorzitter van DKE, ds. H. Hoks-
bergen. Wacht eerst maar eens het 
rapport van DKE af. Dat maakt 
extra nieuwsgierig naar de inhoud 
van het nu verschenen rapport. Wat 
voegt de lijst aan het schilderij toe?

Teleurstelling

Even een vooropmerking: wanneer 
we het hebben over het rapport DKE 
inzake de Balans, wordt het rapport van 
de meerderheid van de deputaten be-
doeld. Een minderheid - de predikanten 
K. Folkersma en G. Zomer - stemt niet 
in met de visie van de meerderheid en 
zal de synode en kerken dienen met een 
eigen minderheidsrapport.

Laat mij wat de rapportage van de 
meerderheid betreft direct heel open 
zijn: ik vind het rapport als aanvulling 
op de Balans ronduit teleurstellend. 
Zeker, sommige vragen worden inge-
vuld. Bijvoorbeeld waarom afgeweken is 
van de opdracht van de GS Amersfoort 
2005 om bij de gesprekken over de bin-
ding aan de belijdenis de zaak van ‘de 
vrouw in het ambt’ te betrekken. DKE 
hebben deze twee onderwerpen min of 
meer gesplitst. Enige verheldering is er 
dus wel.

Maar op het aangelegen punt, 
waarover in dit blad naar aanleiding 
van de Balans geschreven is, ontbreekt 
wezenlijk nieuwe informatie. We horen 
dat in de afgelopen periode onderlinge 

overeenstemming en herkenning ge-
bleken zijn. Hoe die overeenstemming 
en herkenning tot stand kwamen, blijft 
onduidelijk. Wat dat betreft geeft de 
rapportage van CCS meer inzicht over 
het afgelegde traject (geciteerd in Nader 
Bekeken van april 2007). Ook de ‘op-
merkingen bij de balans’ (rapport, p. 27) 
zijn over de binding aan de belijdenis 
tamelijk kort. Het gaat om een tus-
senbalans. Er is overeenstemming over 
de binding aan de belijdenis. Over de 
manier waarop die binding kerkelijk 
gaat functioneren, is nog verder gesprek 
mogelijk. En dan zal moeten blijken of 

er kerkscheidende zaken zijn. Alles goed 
en wel - maar het is allemaal al in de 
Balans zélf te vinden. Hier maakt het 
rapport je niet echt wijzer.

Datzelfde geldt van bijlage II 
(‘Landelijke gesprekken tussen GKv 
en NGK’, rapport, p. 61v). Wat gezegd 
wordt over de bereikte overeenstemming 
en over de resterende verschillen, voegt 
materieel niet echt iets toe aan wat in de 
Balans al te lezen staat. Het heeft iets 
van een herhaling van zetten.

Daarom wordt het verwijt van de 
voorzitter van DKE over ‘voorbarigheid’ 
eens te meer onbegrijpelijk. Het schilde-
rij van de Balans staat in een smalle lijst. 
Die doet weinig anders dan het schil-
derij dunnetjes na te schilderen. Gezien 
het verwijt van ‘voorbarigheid’ had meer 

Herhaling van  
zetten
Over de Balans en het rapport DKE

Kroniek  

H.J.C.C.J. Wilschut
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van het rapport verwacht mogen wor-
den. Nu stelt het in dezen ernstig teleur.

Vermoeiend

Deze herhaling van zetten maakt 
het commentaar geven op het rapport 
DKE tot een vermoeiende bezigheid. 
Trouwens, het rapport lézen is al rijke-
lijk vermoeiend. En dan bedoel ik het 
rapport als geheel, dus niet alleen de 
rapportage over de Balans en de verhou-
ding met de NGK. Het rapport telt in 
totaal (inclusief de bijlagen) 77 pagina’s. 
Trek daar de voorgestelde besluitteksten 
eens vanaf. Dan blijft er nog een fiks 
rapport over. Jawel, er is ook heel wat te 
melden. Maar kan dat nu niet wat zake-
lijker en beknopter? Welke kerkenraad 
begint er nog aan om rapporten van 
deze omvang te lezen? Ook als kerken 
en kerkelijke vergaderingen moeten 
we beseffen dat we leven in 2007. De 
manier van communiceren is ánders 
geworden dan in het verleden. Waarom 
niet vier of vijf deelrapporten van maxi-
maal vijf tot zes A4’tjes? Dan is het voor 
een doorsnee kerkenraadslid nog eens te 
behappen.

En de kerkenraden moeten er toch 
kennis van nemen en zich een oordeel 
vormen. Uiteraard, deputaten rap-
porteren aan de generale synode als 
opdrachtgeefster. Maar niet voor niets 
worden hun rapporten ter kennis ge-
bracht aan de kerken. Die mogen er hun 
commentaar op geven. Daaraan wil ook 
ons blad als kerkelijk opinieblad een 
bijdrage leveren. Het is niet best wan-
neer dat recht ontzegd zou worden aan 
kerkenraden en kerkelijke opiniebladen. 
Alsof alleen de synode zich hierover mag 
uitspreken. Zo bisschoppelijk gaan we 
in de Gereformeerde Kerken niet met 
elkaar om.

Nu het rapport van de meerderheid 
inhoudelijk nauwelijks iets toevoegt aan 
de Balans, dreigt ook een reactie erop 
tot een herhaling van zetten te worden. 
In een viertal artikelen (Nader Bekeken 
van december 2006, januari, februari 
en april 2007) is op de Balans ingegaan. 
Het heeft weinig zin om dat allemaal 
van a tot z te herhalen. Ik beperk me 
tot de hoofdzaken. Met verwijzing naar 
de bredere onderbouwing in de eerdere 
nummers van ons blad. De tekst van 
deze artikelen is ook terug te vinden op 
de site www.hjccjwilschut.nl.

Kernbezwaar

Er zijn diverse bezwaren tegen de 
Balans en bijbehorende rapportage in te 
brengen. Tegelijk is er een kernbezwaar 
aan te wijzen. De Balans spreekt uit dat 
er wat betreft de binding aan de belijde-
nis als zodanig, tussen CCS en DKE 
overeenstemming is. We staan als NGK 
en GKv op dezelfde grondslag: Schrift 
en belijdenis. We gaan met elkaar voor 
een loyale binding aan de belijdenis. 
Wel is er nog verschil van mening over 
de manier waarop je aan die binding 
gestalte geeft. Maar de binding aan de 
belijdenis zelf is niet langer een blok-
kade voor gesprekken die zijn gericht op 
kerkelijke eenheid.

Voor die verstrekkende conclusie is 
in Balans en rapportage eigenlijk maar 
één grond te destilleren. Namelijk dat 
CCS niet langer van mening blijkt te 
zijn dat er binnen de GKv te strak aan 
de belijdenis gebonden zou worden. Het 
verwijt van confessionalisme is dus van 
tafel. Veel van de vrees blijkt weggeno-
men. Trouwens ook van de vrees aan 
vrijgemaakt-gereformeerde zijde, dat er 
binnen de NGK sprake zou zijn van een 
te losse binding. Helemaal weg is die 
vrees kennelijk nog niet. Maar wel blijkt 
er zoveel eenheid in geloof en belijden 
te zijn, dat de verschillende kerken niet 
blijvend gescheiden mogen zijn. Er is 
vertrouwen gegroeid.

Toch is dit wel een erg smalle basis 
voor een dergelijk vertrouwen en een zo 
vérreikende conclusie. Sterker nog, hier 
is sprake van een regelrechte trendbreuk. 
Tot de GS Amersfoort 2005 toe sloten 
de kerken zich aan bij de lijn die op 
de generale synoden in Berkel 1996 en 
Leusden 1999 werd uitgezet. Mooi dat 
er voortgang is in de gesprekken met 
de NGK, zei Amersfoort 2005. Maar 
de vraag blijft hoe binnen de NGK 
de binding aan de belijdenis fungeert. 
Dit tegen de achtergrond van de uit-
spraken van Berkel en Leusden: zoals 
die binding nu in het Akkoord voor 
kerkelijk samenleven van de Nederlands 
Gereformeerde Kerken (AKS) geregeld 
is, is er onvoldoende garantie voor 
een loyale binding aan de belijdenis. 
Oftewel, het AKS raakt niet alleen de 
manier van binden aan de confessie. 
Maar raakt die binding zelf.

Op dat punt wordt in Balans en 
rapportage een andere koers ingeslagen. 
Natuurlijk, er zit verschil tussen GKv en 

NGK als het gaat over de wijze van bin-
ding. Ook over het AKS moeten we het 
nog eens hebben. En misschien blijkt 
wel dat er tenslotte toch kerkscheidende 
verschillen zijn. Alhoewel, de rapportage 
is opvallend positief over de preambule 
van het AKS: er wordt toch maar van 
ambtsdragers instemming met de belij-
denis gevraagd (rapport, p. 65). Terwijl 
Berkel en Leusden zeiden: het probleem 
bij de NGK zit niet alleen bij de kerken 
die het AKS niet voor hun rekening ne-
men, het probleem zit al bij het AKS als 
zodanig: onvoldoende garantie voor een 
goede binding aan de belijdenis! Voor 
dit onderdeel verwijs ik verder naar 
Nader Bekeken van februari 2007.

Maar wat is er nu feitelijk bij de 
NGK veranderd? In het AKS is geen let-
ter gewijzigd. Om afwijkende meningen 
zullen ambtsdragers niet gauw geschorst 
worden. Als er maar gebouwd wordt op 
het ene fundament Christus (zie hier-
over Nader Bekeken van januari 2007). 
En in de praktijk wordt ruimte gelaten 
voor feitelijke afwijking van de confessie 
(zie Nader Bekeken van december 2006). 
Het enige wat er veranderd is, is dat de 
NGK de GKv niet langer van confes-
sionalisme beschuldigen. Al doen zij het 
anders, zoals de GKv het doen, kan het 
ook. Zijn we het nu plotseling eens over 
de binding aan de belijdenis? Of is onze 
taxatie veranderd? In de Balans staan 
woordelijk hetzelfde gebleven passages 
over opvattingen binnen de NGK, waar-
van Berkel zei: hier is te veel ruimte in 
de binding aan de belijdenis. Terwijl de 
Balans zegt: we moeten er nog eens over 
praten, en kijken of het kerkscheidend 
zal blijken (zie hierbij Nader Bekeken 
van december 2006).

M.i. zal hier het protest vanuit de 
kerken moeten inzetten. Zolang er geen 
overeenstemming is over de manier 
waarop je je aan de belijdenis hebt te 
binden en welke speelruimte daarbij is 
toegestaan, is de conclusie te snel dat je 
het over de binding zelf wel eens bent. 
Tot die tijd is de conclusie dat je als 
kerken één bent in geloof en belijden, 
eveneens te vlot. Dat kan de conclusie 
zijn aan het einde van de rit. Niet wan-
neer er eerst nog gesprekken gevoerd 
moeten worden waarvan gezegd moet 
worden dat ze mogelijk kerkscheidend 
zijn. Hoewel je dat natuurlijk eigenlijk 
niet meer verwacht. Want hoe kan wat 
je tot nog te bespreken verschillen hebt 
verklaard, nog werkelijk de geconsta-
teerde eenheid opblazen?

NB-NDEC.2007.indd   327 10-12-2007   11:40:17



328 Nader Bekeken december 2007

Het is in het rapport DKE een apart 
onderdeel: de gesprekken over 
hermeneutiek (= welke leesregels 
hanteer je bij de Schrift?) en de 
vrouw in het ambt. De gesprekken 
daarover met CCS - de cie samen-
spreking van de NGK - zijn nog niet 
afgerond. Maar DKE willen de ker-
ken in de voorgestelde besluittekst 
hoopvolle taal laten uitspreken: al 
hebben de gesprekken ‘nog geen 
definitief resultaat opgeleverd, 
wel kan worden geconstateerd dat 
de gesprekken vertrouwen hebben 
ingeboezemd en dat er op een aan-
tal punten verheldering is gekomen 
t.a.v. het Schriftverstaan in het VOP-
rapport’ (rapport, p. 34, grond 2).

VOP-rapport

Het VOP-rapport (VOP = Vrouwe-
lijke Ouderlingen en Predikanten) is het 
rapport over vrouwelijke ouderlingen 
en predikanten, op basis waarvan bin-
nen de NGK ruimte is gegeven voor 
‘de vrouw in het ambt’. De gesprekken 
tussen DKE en CCS hebben zich op het 
onderliggende schriftverstaan van dit 
rapport geconcentreerd. Hoe lees je de 
bijbelteksten in het Nieuwe Testament, 

waarin het vrouwen verboden wordt om 
gezag te oefenen over de man?

Zoals in het vorige onderdeel van 
deze Kroniek al vermeld: DKE hebben 
dit item losgekoppeld van de kwestie 
inzake de binding aan de belijdenis. 
De uitspraken van de L(andelijke) 
V(ergadering) van de NGK over vrou-
welijke ambtsdragers roepen wel vragen 
op over de binding aan de Schrift, maar 
niet over die aan de belijdenis, stellen 
DKE (rapport, p. 23). Dat is nog maar 
de vraag. De manier waarop je met de 
Schrift omgaat, heeft een directe lijn 
naar wat de belijdenis zegt over het ge-
zag van de Schrift. Terwijl de hermeneu-
tische aanpak van het VOP-rapport zelfs 

Vrouw in het ambt 
Rapport DKE over gesprekken met CCS over 
hermeneutiek/vrouw in het ambt

Kroniek 

H.J.C.C.J. Wilschut

Protest

Al eerder is in dit blad uitgesproken 
dat op dit punt bezwaar van de kerken-
raden tegen de Balans en het beleid van 
DKE op z’n plaats is (Nader Bekeken 
van februari 2007). Bezwaar tegen een 
stilzwijgende koerswijziging ten opzichte 
van de koers van Berkel/Leusden, zo-
als die tot de GS Amersfoort gevolgd 
is. DKE tonen niet aan dat de manier 
van binden aan de belijdenis en die 
binding zelf van elkaar kunnen worden 
losgemaakt. Dat had in ieder geval met 
goede gronden beargumenteerd moeten 
worden.

Nu het rapport verschenen is, is 
het de tijd om een dergelijk protest in 
te dienen. Jammer dat op het moment 
dat ik deze Kroniek schrijf, het min-
derheidsrapport nog niet verschenen is. 
Zodoende kan het in de oordeelsvor-
ming hier nog niet betrokken worden. 
Laten de kerkenraden er in ieder geval 
attent op zijn.

Gezien de aard van het bezwaar zal 
de synode zelf zich rechtstreeks over 
deze protesten moeten uitspreken. Het 
gaat om bezwaren van principiële aard 
tegen de manier waarop de door de GS 
Amersfoort 2005 gegeven opdrachten 

zijn uitgevoerd. Daarover kunnen de-
putaten moeilijk adviseren. Het zou hen 
tot rechters in eigen zaak maken. Het 
adres voor het bezwaar is de meerdere 
vergadering zélf, die als opdrachtgeefster 
moet beoordelen.

Moet de zaak nu echt zo zwaar aan-
gezet worden? Bezwaar, protest zelfs? 
Al eerder constateerde ik hoe stil het in 
de kerken bleef na het verschijnen van 
de Balans (Nader Bekeken van februari 
2007). Het gaat toch ook nog maar om 
een tussenbalans? DKE zeggen het zelf: 
we zijn nog niet uitgepraat over de bin-
ding aan Schrift en belijdenis (rapport, 
p. 27).

Toch, in de (tussen)balans is een 
beslissende wissel omgegaan. Ondanks 
verschil van mening over de manier van 
binden, aanvaarden we de NGK als een 
kerk die staat voor de gereformeerde be-
lijdenis. Terwijl er (behalve de verdwe-
nen beschuldiging van confessionalisme) 
feitelijk - en op papier en in de prak-
tijk - binnen de NGK niets wezenlijk 
veranderd is. Ook het feit dat binnen 
de NGK door meer kerken de belijde-
nis ondertekend wordt, verandert deze 
conclusie niet echt. Het AKS en de pre-
ambule bleven ongewijzigd. Voor daad-
werkelijke afwijking van de Dordtse 

Leerregels is nog steeds ruimte (drs. H. 
de Jong, dr. A. van der Dussen). Zaken 
waarvan we altijd zeiden: dit raakt de 
binding aan de belijdenis zelf.

Maken de kerken met DKE deze 
wissel mee, dan zitten we wel degelijk 
met een probleem. Want dan moeten 
we de NGK als gereformeerde belij-
dende kerk aanvaarden. DKE stellen 
de GS voor om ‘met dankbaarheid’ in 
te stemmen met de Balans (p. 33). Wat 
moet je hiermee, wanneer je in plaats 
van dankbaar te zijn juist diep bezorgd 
bent en het confessioneel vertrouwen in 
de NGK niet deelt? In de jaren zestig 
was tussen GKv en wat later de NGK 
zouden worden, de manier van binden 
aan de belijdenis en daarmee de band 
aan de belijdenis zelf in geding. Een 
vraagstuk dat het fundament van de 
kerk raakt. Wat hebben wij op dit punt 
aan elkaar? Staan wij vandaag nog vol-
uit voor de positiekeus van toen? Zo 
ja, hoe is dan de move van Balans en 
rapportage te verklaren? Hier mag van 
de GS Zwolle-Zuid 2008 een ondubbel-
zinnig geluid verwacht worden. Met het 
oog op de eenheid en de vrede in eigen 
kerkhuis. Om geen probleem met elkaar 
te krijgen.
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vragen oproept inzake de leer over God. 
De GS Amersfoort 2005 gaf ‘de vrouw 
in het ambt’ dan ook mee als casus in 
het gesprek over de binding aan Schrift 
en belijdenis. En DKE erkennen dat in 
dat kader ‘de vrouw in het ambt’ nog 
ter sprake moet komen (rapport, p. 23). 
Waarom dan toch deze loskoppeling?

Bovendien heeft de insteek bij het 
VOP-rapport iets wat bij voorbaat het 
gesprek frustreert. Wat de CCS betreft 
is het niet mogelijk om achter het VOP-
rapport en de daarop gegronde besluit-
vorming terug te gaan. Vanuit de CCS 
is dat begrijpelijk. Alleen betekent dat 
wel dat je als DKE en GKv voor vol-
dongen feiten staat waarover je nog eens 
vriendelijk kunt doorpraten. In hoeverre 
is er bij CCS en NGK openheid om op 
het VOP-rapport en de daarop geba-
seerde besluitvorming terug te komen? 
Helemaal nu de eerste vrouwelijke pre-
dikant inmiddels in het ambt is beves-
tigd. Moet de inschikkelijkheid niet op 
voorhand van één kant komen?

Het idee van DKE om bij het ge-
sprek over het schriftverstaan in het 
VOP-rapport de CGK te betrekken, 
werd door de CCS niet overgenomen. 
CCS meldde ‘dat zij met de CGK al een 
gespreksronde hadden gehad over deze 
materie en dat dit gesprek was beëin-
digd. Ze achtten het niet opportuun om 
de CGK-deputaten er nog weer bij te 
betrekken’ (rapport, p. 28). Inderdaad, 
NGK en CGK zijn over dit onderwerp 
uitgepraat. Zelfs zozeer dat voor de 
CGK het vrouwenstandpunt van de 

NGK de doorslag gaf om de landelijke 
besprekingen te stoppen. En het was 
uitgerekend de omgang met de Schrift 
- de hermeneutiek dus! - die voor deze 
beslissing de doorslag gaf.

Alleen al daaraan merk je hoe pre-
matuur het is dat de Balans opening 
ziet voor gesprekken gericht op kerke-
lijke eenheid. Dan kun je wel zeggen: 
ja, maar dat zeggen wij op grond van 
onze gesprekken over de binding aan 
de belijdenis! Maar laat de kwestie van 
de vrouw in het ambt zich daarvan los-
koppelen? Vormen principe en praktijk 
binnen de NGK op dit punt niet een 
struikelblok op zichzelf? Het gaat toch 
niet om een kwestie van ondergeschikt 
belang? Dit raakt toch heel onze om-
gang met de Schrift?

Hermeneutiek

In de gesprekken over de omgang 
met de Schrift kwamen eensgezind de 
volgende uitgangspunten ter sprake 
(rapport, p. 28v):

1. dat de Schriften Woord Gods zijn
2. dat wij geheel en al aangewezen zijn 

op de leiding van Gods Geest
3. dat de Schriften zichzelf uitleggen
4. dat de Schriften een hart hebben en 

een omtrek
5. dat de boodschap van de Schrift 

tijdbetrokken is
6. dat de Schriften een heilshistorische 

interpretatie vragen
7. dat wij te rekenen hebben met de 

verschillende literaire genres in de 
Schriften.

Deze eensgezindheid betekent ove-
rigens niet dat er van de kant van DKE 
geen zeer kritische vragen zijn gesteld. 
Dat is namelijk wél gebeurd. Niettemin 
luidt de opgewekte evaluatie: er was een 
broederlijke sfeer en er was veel herken-
ning en begrip over en weer.

Alleen - is er in de gesprekken niet 
een wezenlijk element buiten beeld ge-
bleven? Namelijk dat het VOP-rapport 
als het gaat over vrouwelijke ambts-
dragers, twee verschillende denklijnen 
constateert? Het roept verbazing op dat 
aan dit element - althans volgens de rap-
portage - geen woord gewijd is. Terwijl 
dit een uiterst cruciaal gegeven is. Twee 
verschillende denklijnen in de Schrift. 
Hoe verhoudt zich dat met het gezag 
van de Schrift? Jawel, het gezag van de 
Schrift wordt overeenkomstig art. 5 tot 
7 NGB wederzijds erkend (rapport,  
p. 29). Maar nu even concreet: spreekt 
de gezaghebbende Schrift zichzelf dan 
in bepaalde opzichten tegen? Hoe ver-
houdt zich dat met de ene goddelijke 
Spreker in de Schrift? Spreekt Gód 
Zichzelf dan soms tegen?

Zeker, de gesprekken zijn nog niet 
afgerond. Maar in de rapportage blijkt 
niet dat deze basisvragen goed zijn 
doorgesproken. Dan is het opnieuw wat 
vroeg om over ‘vertrouwen’ te spreken. 
Hoe kun je vertrouwen hebben wanneer 
deze basisvragen nog open vragen zijn?

DKE stellen voor om het gesprek 
met de NGK over de hermeneutische 
vragen rond vrouw en ambt voort te 
zetten. Hopelijk voegt de GS daaraan 
toe de opdracht om die gesprekken na-
drukkelijk te voeren in het kader van de 
binding aan de belijdenis. En dan met 
name op het punt van het gezag van 
de Schrift en de eenheid en eenvoudig-
heid van God. Waarbij wordt uitgediept 
hoe het spreken over twee verschillende 
denklijnen in de Schrift wordt getoetst 
aan art. 1 en 5-7 NGB. Toch niet zo 
gek van Amersfoort 2005 om de ‘vrouw 
in het ambt’ als testcase in te voeren 
als het gaat om de binding aan de 
belijdenis…

Ten slotte

Als we terugkijken op de rapportage 
DKE over de verhouding met de NGK, 

NB-NDEC.2007.indd   329 10-12-2007   11:40:18



330 Nader Bekeken december 2007

Er zijn aan het heilig avondmaal 
verschillende aspecten te onder-
scheiden. Paulus wijst erop dat 
wij als wij uit de beker drinken, 
gemeenschap hebben met het bloed 
van Christus (1 Kor. 10:16). Je kunt 
het avondmaal een gemeenschaps-
oefening noemen met Christus, de 
Heer, die zijn bloed voor ons gaf. 
Het avondmaal is ook een hoogte-
punt in de beleving van de gemeen-
schap met elkaar. Wij hebben allen 
deel aan het ene brood en dat 
getuigt dat wij samen één lichaam 
vormen (1 Kor. 10:17). Het avond-
maal herinnert ons er voorts aan 
dat wij onderweg zijn naar Christus’ 
terugkomst. Wij vieren het immers 
‘totdat Hij komt’ (1 Kor. 11:26). 
Je kunt het avondmaal ook type-
ren als een belijdenisakte van de 
gemeente. Wij verkondigen al etend 

en drinkend de dood van onze Heer 
(1 Kor. 11:26). Wij belijden openlijk 
de heilsbetekenis van zijn sterven 
voor ons.

Een heel belangrijk aspect is dat 
wij aan de tafel van de Heer Hem 
gedenken. Paulus herinnert eraan dat 
de Here Jezus in de nacht waarin Hij 
werd overgeleverd, het brood brak en 
de beker uitdeelde met het bevel: ‘Doet 
dit tot mijn gedachtenis’ (1 Kor. 11:24; 
vgl. Luc. 22:19). Het aspect van het 
gedenken is zelfs het dominante aspect, 
zoals blijkt uit de weergave bij Lucas 
en Paulus. Het avondmaal is allereerst 

en allermeest gedachtenis aan Christus’ 
dood. Het grote klassieke avondmaals-
formulier honoreert dit doordat het alles 
wat het over de waardige viering van het 
avondmaal te zeggen heeft, laat volgen 
op de uitspraak dat Christus ons bevo-
len heeft deze maaltijd tot zijn gedachte-
nis te houden.

In dit artikel wil ik nader ingaan op 
dit zo centrale aspect. Wat wordt met 
dit gedenken bedoeld? Op welke manier 
is het avondmaal de gedachtenis van 
Christus?

Tweezijdigheid

Heel sterk leeft bij ons de overtui-
ging dat het avondmaal de tafel van 
onze Heer is. Christus is er de Gastheer, 
Hij is het die ons het brood en de be-
ker reikt, en ons voedt en drenkt met 

Thema 

A.N. Hendriks

Het avondmaal  
als gedachtenis

blijken hier belangrijke zaken in geding. 
Hoe gaan we om met de Schrift? Hoe 
kijken wij aan tegen de binding aan de 
belijdenis? Dat raakt de fundamenten 
van het kerk-zijn. Hier is dan ook ui-
terste zorgvuldigheid geboden. Vandaar 
de brede aandacht voor Balans en meer-
derheidsrapport. Een open gesprek is 
broodnodig.

Er klinken in het meerderheidsrap-
port van DKE feestelijke woorden: 
dankbaarheid, vertrouwen. Dat feest 
wordt hier min of meer verstoord. 
Omdat de meerderheid niet kan overtui-
gen dat we al aan dit feest toe zijn. Dan 
wordt de voorgestelde koers juist iets 
van grote zorg. Je ontkomt er niet aan 
om dat hardop te zeggen.

Een meer gematigde toon bij de 
meerderheid van DKE was gewenst ge-
weest. De toespraak van ds. Hoksbergen 
op de LV van de NGK (rapport, p. 66) 
was wel heel erg positief. De kerken 
moeten zich over de ontwikkelingen 
rond de Balans nog uitspreken. Binnen 
de kring van deputaten zelf is verschil 
van mening. Dan had de toon wel wat 

gematigder gemogen. Hetzelfde geldt 
van de brief van DKE om te danken 
voor en te bidden om kerkelijke eenheid. 
Zie wat ds. C. van Dijk daarover schreef 
in het vorige nummer van ons blad. De 
koers van de meerderheid hoeft niet 
noodzakelijk de koers van de kerken te 
zijn. Wat ons blad betreft: per se niet! 

En wie zit erop te wachten dat het stre-
ven naar kerkelijke eenheid met anderen 
intern tot verdeeldheid gaat leiden?

Afgesloten op 20 november 2007.
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zijn lichaam en bloed. Hij is het die 
onze bezwaarde en verslagen harten 
verzekert van zijn liefde en trouw. Deze 
overtuiging is niet weinig gevoed door 
het onderwijs van de Heidelbergse 
Catechismus, die vooral oog heeft voor 
wat Christus aan ons doet. Helaas is 
daardoor enigszins op de achtergrond 
geraakt wat we wel vinden in artikel 35 
van de Nederlandse Geloofsbelijdenis: 
aan het avondmaal handelt niet alleen 
Christus, maar zijn wij ook bezig.

Het bewuste artikel zegt namelijk: 
‘Daarbij gedenken wij samen met dank-
zegging de dood van Christus, onze 
Heiland, en doen wij belijdenis van ons 
geloof en van de christelijke godsdienst.’

Hier vinden we de tweezijdigheid die 
met name Calvijn in zijn onderwijs over 
de sacramenten zo nadrukkelijk heeft 
gesteld. De reformator noemt de sacra-
menten een uitwendig teken ‘waardoor 
de Here de beloften van zijn goedgun-
stigheid jegens ons aan onze gewetens 
verzegelt om de zwakheid van ons 
geloof te versterken, en wij wederkerig 
onze vroomheid jegens Hem zowel voor 
Hem en de engelen als bij de mensen 
betuigen’ (Inst., IV, 14, 1).

Hoezeer voor Calvijn het avondmaal 
ook een activiteit van de gemeente is, ho-
ren we wanneer hij bij het ‘verkondigen 
van de dood van de Heer’ aantekent: 
‘En dit is openlijk en gezamenlijk als 
met één mond belijden dat ons hele 
vertrouwen op het leven en de zaligheid 
gelegen is in de dood van de Heer, om 
Hem door onze belijdenis te verheerlij-
ken en door ons voorbeeld anderen er 
toe op te wekken Hem eer toe te bren-
gen’ (Inst., IV, 17, 37).

De genoemde tweezijdigheid komt 
sterk naar ons toe, wanneer wij over 
het avondmaal spreken als de maaltijd 
van het gedenken van Christus’ dood. 
Bij dit gedenken moeten we zeker met 
onze Heer beginnen. Hij geeft ons het 
avondmaal. Hij sticht zelf zijn gedach-
tenis (vgl. Ps. 111:4). Het initiatief om 
Hem te gedenken gaat niet van ons uit. 
De Heidelberger vangt de behandeling 
van het avondmaal zeer terecht aan met 
te herinneren aan wat Christus deed in 
de nacht waarin Hij werd overgeleverd: 
‘Hij heeft (mij en alle gelovigen) bevolen 
van dit gebroken brood te eten en uit 
deze beker te drinken’ (antw. 75).

Zoals God Israël zijn Naam deed 
gedenken (vgl. Ex. 20:24), zo richt de 
Here Jezus voor Zich een gedachte-
nis op. Maar daarin schakelt Hij de 

zijnen in. De gedachtenis wordt door 
de gemeente voltrokken. Zij is het, die 
zijn Naam noemt en de heilsbetekenis 
van zijn sterven verkondigt. Christus 
gebruikt het doen van de gemeente om 
de zijnen de zegen van zijn offerande 
aan het kruis op het hart te binden en te 
schenken.

Achtergrond

Algemeen is men het er vandaag 
wel over eens dat de opdracht ‘Doet dit 
tot mijn gedachtenis’ geklonken heeft, 
terwijl de Heiland met zijn leerlingen 
het pascha vierde. Lucas vermeldt dat 
Hij, terwijl Hij met zijn leerlingen aan-
lag, tot hen zei: ‘Ik heb vurig begeerd 
dit pascha met u te eten, eer Ik lijd’ 
(Luc. 22:15). Tijdens deze paasmaaltijd 
spreekt Hij de brood- en bekerwoorden. 
Het pascha was bij uitstek een feest van 
dankbaar gedenken. Zozeer zelfs dat het 
kort en goed een ‘gedachtenis’ heet (vgl. 
Ex. 12:14). Op de vraag van zijn zonen: 
‘Wat betekent deze dienst van u?’ moest 
de vader van het gezin antwoorden: ‘Het 
is een paasoffer voor de Here, die in 
Egypte aan de huizen van de Israëlieten 
voorbijging, toen Hij de Egyptenaren 
sloeg, maar onze huizen spaarde’ (Ex. 
12:27). Israël moest Gods werk in de 
bevrijding uit Egypte vieren en dank-
baar Gods sparende genade gedenken.

Wanneer de Here Jezus uitgere-
kend bij dé gedachtenis van het Oude 
Testament oproept om het een en ander 
te doen tot zijn gedachtenis, dan is dat 
een diepingrijpende heilshistorische 

wending. De bevrijding uit Egypte 
wordt in het lijden en sterven van de 
Meester vervuld. Voortaan moeten de 
leerlingen een gedachtenis oprichten die 
spreekt van zijn zelfovergave in de dood. 
Die zelfovergave is van nu aan het grote 
heilsfeit dat gevierd en verkondigd moet 
worden.

We kunnen rustig zeggen dat het 
woordje ‘mijn’ in het bevel tot gedenken 
uiterst schokkend is geweest. Christus 
heeft daarmee voor altijd zijn offerande 
aan het kruis in het middelpunt gesteld 
van het denken en leven van de zijnen!

‘Doet dit’

Er zijn avondmaalgangers wie het 
moeite kost om bij brood en beker aan 
Christus en zijn offer te denken. Ze 
kunnen zich moeilijk concentreren, 
want er is veel dat hen afleidt. Juist aan 
de tafel van de Heer ervaren mensen 
dat heilige gedachten niet op afroep 
verschijnen.

De gaande viering die in tal van 
kerken ook gebruikelijk wordt, leidt 
bij sommige broeders en zusters tot de 
klacht: het gaat allemaal zo vlug; ik kom 
eigenlijk niet aan enige meditatie toe!

Bevrijdend is erop te letten dat de 
Heiland zijn leerlingen niet opdroeg: 
‘Denkt aan Mij’, maar: ‘Doet dit tot 
mijn gedachtenis.’ Het gaat niet slechts 
om een denken aan Christus, maar in 
eerste instantie om het verrichten van 
een aantal handelingen. Het woordje 
‘dit’ slaat terug op wat de Heiland bezig 
was te doen.

Wat Hij deed, vertelt Paulus ons in 
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1 Korintiërs 11:23v. De Heer nam het 
brood, sprak de dankzegging uit, brak 
het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam 
voor u.’ Lucas, die precies dezelfde 
handelingen noemt, voegt er nog de 
uitdeling aan toe (Luc. 22:19). En wat de 
beker betreft: ook daarvan horen we dat 
de Heer hem opneemt, dankt, er iets bij 
zegt en hem geeft.

Al is het zo dat bij Paulus en Lucas 
de uit Matteüs en Marcus bekende no-
digingswoorden: ‘Neemt, eet … Drinkt 
allen daaruit’ ontbreken, de conclusie 
behoeft niet te zijn dat het ‘Doet dit’ 
alleen betrekking heeft op de handeling 
van het nemen, danken, breken, zeggen 
en uitdelen. Het uitdelen van het brood 
en het geven van de beker moeten lei-
den - zoals Paulus aanwijst - tot ‘eten’ 
en ‘drinken’. Op grond van 1 Korintiërs 
11:25-26 mogen we deze acties in het 
‘Doet dit’ begrepen zien.

Zoals bij het pascha door de Israë-
lieten het gedenken van de bevrijding 
uit Egypte zich voltrok in een viering, 
waarbij een heel aantal handelingen 
kwam kijken, zo is het ook bij het 
avondmaal als gedachtenis. Wij geden-
ken de dood van Christus door de tafel 
van de Heer aan te richten, waarbij het 
brood genomen, gebroken en gegeten 
wordt, en de beker gegeven en daaruit 
gedronken wordt, terwijl bij dit alles 
ook gesproken en gedankt wordt.

Je kunt het avondmaal als gedachte-
nis enigszins vergelijken met wat wij 
doen op 4 mei. Dan worden de doden 
herdacht. Dat is duidelijk meer dan dat 

we aan de doden stil denken. De vlag-
gen hangen halfstok. Er wordt een tocht 
gehouden, er worden kransen gelegd, 
er vindt een defilé plaats, er wordt een 
toespraak gehouden, er wordt een stilte 
in acht genomen.

Heel dit gebeuren, al die handelin-
gen samen vormen onze gedachtenis aan 
hen die hun leven gaven.

Al schieten wij misschien vaak tekort 
in meditatie en hebben we moeite aan 
de tafel ons op het offer van de Heer 
te concentreren, het betekent niet dat 
wij dan met schuldgevoel heen moeten 
gaan. Want met wat we aan de tafel 
deden, gedachten wij Christus’ dood, 
hebben wij verkondigend beleden dat 
die dood ons leven is. Uiteraard is hier-
bij verondersteld dat wij het bevel ‘Doet 
dit’ in geloof opvolgden. Nooit mogen 
we vergeten dat Christus het avondmaal 
voor ‘zijn gelovigen’ heeft ingesteld.

In het geheel van de ons geboden 
handelingen heeft de meditatie haar 
plaats, waarbij het gedenken tot een 
eraan denken, bedenken en overdenken 
wordt. De avondmaalsformulieren leren 
ons hoe wij de dood van Christus zullen 
overwegen en de zegen ervan op onszelf 
mogen toepassen. Met name het grote 
klassieke formulier onderwijst ons uit-
voerig over de gedachten die ons hart bij 
het eten van het brood en het drinken 
uit de beker mogen vervullen.

Juist omdat deze heilige overwegin-
gen niet op afroep bij ons bovenkomen, 
verdient het aanbeveling dat we ons 
thuis al tijd gunnen om (aan de hand 

van de Evangelies of een avondmaalsfor-
mulier) na te denken over de dood van 
onze Heer in zijn heilsbetekenis voor 
ons.

Samen gedenken

Nog altijd is voor velen de viering 
van het avondmaal een hoogst persoon-
lijke zaak. Dat persoonlijke is zeker 
aanwezig. Het grote formulier honoreert 
dit persoonlijke door erop te wijzen wat 
‘ieder’ bij zichzelf moet nagaan en dient 
te overwegen. Toch overheerst in het 
formulier het ‘wij’ en ‘ons’. We kunnen 
zeggen dat de toonzetting in het meer-
voud is, zonder dat de persoonlijke noot 
ontbreekt. Dat is in overeenstemming 
met de opdracht van de Here Jezus, die 
in het meervoud gesteld is. Er klinkt: 
‘Doet dit tot mijn gedachtenis’, ‘neemt 
en eet’, ‘drinkt allen daaruit’. Dit im-
pliceert dat het in eerste instantie een 
samen gedenken is, dat het gaat om een 
gemeentelijke actie.

Wij zijn samen bezig met ‘de heer-
lijke gedachtenis’ van Christus’ dood 
voor ons en verkondigen samen wat 
zijn sterven voor ons betekent. Wat wij 
gedenken en verkondigen al etend en 
drinkend, wordt kernachtig samengevat 
in de woorden die bij het uitreiken van 
het brood en het geven van de beker 
gesproken worden. Je kunt de brede on-
derwijzing van het grote formulier een 
uitwerking van deze woorden noemen. 
Het tweede deel van het formulier geeft 
nader ‘de wijze’ waarop wij Christus be-
horen te gedenken.

De kerk laat daarmee die wijze niet 
aan de avondmaalganger over. De per-
soonlijke meditatie is niet een zaak van 
eigen invulling. De kerk zegt ons voor 
hoe wij het lijden en sterven van onze 
Heer dienen te gedenken en te verkon-
digen. Daarin ontwaren we hoezeer 
het gaat om een gemeentelijke viering. 
Niet ieder gedenkt op zijn eigen manier, 
maar wij gedenken en verkondigen op 
de manier van de kerk!

Hier ligt ook de reden waarom onze 
kerken bepaald hebben dat alleen zij tot 
het avondmaal toegelaten zullen wor-
den, die belijdenis van het geloof naar 
de gereformeerde leer hebben gedaan 
(art. 60 KO). Wie deelneemt aan het 
gedenken van Christus’ zelfovergave, 
moet kunnen gedenken, zoals het grote 
formulier daarover spreekt.

Want het gaat niet slechts om een 
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persoonlijke daad, maar om een ge-
meentelijke actie. Er moet eenstem-
migheid zijn over de heilsbetekenis van 
Christus’ dood, het verkondigen dient 
te geschieden als met één mond. De 
gemeente viert de heerlijke gedachtenis 
en ik dien van harte in te stemmen met 
wat zij viert.

De tafel van de Heer staat werkelijk 
in het hart van het gemeentelijke le-
ven. Nergens is zij meer gemeente van 
Christus, dan wanneer zij bij brood en 
beker zijn dood verkondigt. Van ouds-
her is dan ook heel het kerkelijk gebeu-
ren rond die tafel gegroepeerd. ‘Zich 
tot de gemeente begeven’ was voor onze 
gereformeerde vaderen hetzelfde als ‘zich 
tot het avondmaal begeven’. Het heeft 
plaats door de openbare belijdenis van 
het geloof. Mede om dit alles kennen de 
gereformeerde kerken geen ‘open avond-
maal’, laten ze geen jonge kinderen toe 
en betrekken zij de wacht bij Christus’ 
tafel. Want de kerken hebben uitge-
sproken op welke wijze wij Hem samen 
‘behoren te gedenken’.

Omstreden symboliek

Bij de viering van het avondmaal is 
het niet ongebruikelijk dat het brood 
ostentatief gebroken en de wijn in de 
beker gegoten wordt. Aan deze breking 
en uitgieting wordt dan een symbolische 
duiding toegekend. Zoals het brood 
voor onze ogen gebroken wordt, zo is 
het lichaam van Christus aan het kruis 
voor ons geofferd (vgl. antw. 75 HC). 
Evenzo wijst het uitgieten van de wijn 
in de beker ons op zijn bloed, dat voor 
ons daar vergoten is.

Deze duiding is tot op vandaag om-
streden. Op Golgota was immers geen 
sprake van een gewelddadige verbreking 
van Jezus’ lichaam. Johannes vermeldt 
juist met nadruk dat het Schriftwoord 
vervuld werd: ‘Geen been van Hem zal 
verbrijzeld worden’ (Joh. 19:36). Ook 
lezen we nergens dat de Heiland de wijn 
ostentatief inschonk, voordat Hij de be-
ker uitreikte. Hij nam ‘een beker’  
(1 Kor. 10:16) - een beker van het 
paschamaal die reeds ingeschonken 
stond - en deelde die uit (Mat. 26:27). 
Bovendien is ‘inschenken’ toch wel iets 
anders dan ‘vergieten’ of ‘uitgieten’.

Had het oorspronkelijke grote 
avondmaalsformulier nog als uitde-
lingswoord: ‘Neemt, eet, gedenkt 
en gelooft dat het lichaam van onze 

Here Jezus Christus gebroken is tot 
een volkomen verzoening van al onze 
zonden’, de gemoderniseerde versie in 
ons Gereformeerd Kerkboek heeft dit 
‘gebroken is’ terecht vervangen door 
‘gegeven is’. De oorspronkelijke tekst van 
het formulier grijpt terug op de Griekse 
tekst van 1 Korintiërs 11:24 die nog 
in de oude Statenvertaling wordt ge-
volgd, waarbij de Heer spreekt over zijn 
lichaam ‘dat voor u gebroken wordt’. 
Maar de geleerden zijn het er wel over 
eens dat dit ‘voor u gebroken wordt’ 
niet in de oorspronkelijke Griekse tekst 
thuishoort en een latere verklarende 
aanvulling is.

De bedoeling van de brood- en be-
kerwoorden die de Heiland spreekt, is 
niet zozeer om ons op het hart te binden 
hoe Hij Zich voor ons gaf - met verbre-
king van zijn lichaam en het vergieten 
van zijn bloed -, maar vooral dat Hij 
Zich voor ons gaf: ‘Dit is mijn lichaam 
voor u’ (1 Kor. 11:24); ‘Deze beker is het 
nieuwe verbond in mijn bloed, die voor 
u uitgegoten wordt (Luc. 22:20).

De Heidelberger vangt dit trefzeker 
wanneer hij in antwoord 75 zo krachtig 
het ‘voor mij ’ benadrukt door te zeggen 
dat het brood van de Heer voor mij ge-
broken en de beker mij gegeven wordt.

Het valt op dat in de formulieren 
geen aanwijzing te vinden is dat de wijn 
ostentatief in de beker geschonken dient 
te worden. Er is dan ook niets op te-
gen, wanneer sommige predikanten dit 
gebaar achterwege laten. Wanneer het 
wel gebeurt, is dat inderdaad een gebaar 
dat heenwijst naar het bloed dat voor 
ons vergoten is. Het is niet misplaatst 
omdat het uitreikingswoord ook spreekt 
van het vergoten bloed. Anders ligt het 
met de breking van het brood. Die is 
liturgisch wel voorgeschreven in de for-
mulieren. Er staat nadrukkelijk: ‘Bij het 
breken en uitdelen van het brood spreekt 
de voorganger.’

Dit gebaar is op zich heel oud en 
eigenlijk altijd in ere geweest, hoewel er 
altijd weer theologen zijn geweest die 
ook dit gebaar niet zinvol achtten. Een 
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gegeven blijft dat de breking van het 
brood nadrukkelijk door de evangelisten 
(Mat. 26:26; Mar. 14:22; Luc. 22:19) en 
door Paulus (1 Kor. 10:16; 11:24) wordt 
vermeld.

Nu het ‘voor u gebroken is’ in het 
uitdelingswoord vervangen is (in het 
Gereformeerd Kerkboek) door ‘voor u 
gegeven is’, ligt het voor de hand dat we 
de breking niet zo gemakkelijk meer 
kunnen betrekken op de verbreking 
van Christus’ lichaam voor ons. Uit 
de avondmaalsberichten blijkt dat het 
breken onmiddellijk gevolgd wordt door 
het geven van het brood. De Heiland 
brak het ene brood om het te kunnen 
uitdelen aan zijn leerlingen. Het lijkt me 
dan ook verantwoord de breking van 
het brood in eerste instantie daaruit te 
duiden.

Zoals wij reeds zagen, gaat het bij 
de brood- en bekerwoorden vooral om 
het ‘voor u’. In dit licht zou ik ook het 
ostentatief breken van het brood wil-
len zien. Het onderstreept dit ‘voor u’, 
zoals de Heidelberger het breken met 
het ‘voor u’ verbindt: ‘Dit is even zeker 
als ik met de ogen zie dat het brood des 

Heren voor mij gebroken wordt’ (antw. 
75). Het brood wordt mij gegeven, ja 
meer nog: het wordt zichtbaar voor mij 
gebroken. Ik mag zeker zijn van mijn 
deelhebben aan wat Christus met zijn 
dood verwierf!

Tegelijk herinnert het breken van het 
brood ons eraan dat het eigenlijk één 
brood is (vgl. 1 Kor. 10:17), waaraan wij 
allen deelhebben. We delen allen in het-
zelfde heil en zijn één lichaam. De bre-
king verkondigt ons ook het wonder van 
de gemeenschap der heiligen, zoals ant-
woord 55 van onze Catechismus daar 
zo prachtig over spreekt: het is gemeen-
schap hebben met de Heilige (Christus) 
en het heilige (zijn schatten en gaven) en 
zo ook de gemeenschap met de heiligen 
(elkaar).

Ten slotte

Ik heb slechts enkele zaken kun-
nen aanstippen. Ik hoop dat opnieuw 
duidelijk is geworden hoe wij het avond-
maal vieren ‘tot zijn gedachtenis’. Alles 

spreekt van Christus’ liefdesdaad voor 
ons. Tegelijk mogen wij niet vergeten 
dat dit gedenken de gedachtenis is van 
Hem die leeft en bezig is terug te ko-
men. Wij gedenken Hem immers ‘totdat 
Hij komt’. Wij eten en drinken als ge-
meente op weg naar zijn toekomst. Ook 
heeft dit gedenken direct implicaties 
voor ons dagelijks leven. Het gedenken 
van Gods grote daden roept immers in 
de Schrift altijd weer om een daadwer-
kelijk leven uit zijn genade (vgl. Deut. 
8:2; Joz. 1:13; Joh. 15:20; 2 Tim. 2:8).

Het grote formulier dat zo vol is van 
de manier waarop wij Christus dienen 
te gedenken, loopt daarom ook uit op 
het gebed ‘dat wij dagelijks toenemen in 
het ware geloof en in de gemeenschap 
met Christus’.

Bestuur, redactie en 

medewerkers wensen 

alle lezers goede 

feestdagen toe 

en Gods zegen voor 

het jaar 2008
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Misschien hebt u het programma van 
de Rijdende Rechter wel eens gezien. 
U mag er anders over denken dan ik, 
maar ik vind het een onderhoudend 
en leerzaam programma. Ik onderken 
dus het element dat (semi-)ernstige 
zaken gebracht worden als amu-
sement. Onderhoudend dus. Maar 
tegelijk gebeurt er elke keer iets met 
je als kijker. Je krijgt immers bijna 
net zoveel informatie als de Rijdende 
Rechter zelf en je wordt daarmee 
uitgedaagd om je ook zelf een oor-
deel te vormen. En dan zal bij de 
uitspraak van de rechter blijken of je 
oordeel goed was of er juist helemaal 
naast zat.

Het leerzame vind ik dat je erachter 
komt dat je niet alleen maar feiten 
gebruikt om tot een oordeel te ko-
men. Heel vaak gaat het om een 
buitengewoon kinderachtige zaak. 
Een ordinaire burenruzie over een 
stukje stoep, overhangende takken, 
ondeugende katten of een auto die 
ongelukkig geparkeerd staat. Van 
dergelijke misstanden kun je alle ge-
gevens verzamelen, zoals de Rijdende 
Rechter ook doet. Je kunt beide par-
tijen hun zaak een keer laten beplei-
ten en dan tot een bepaalde slotsom 
komen. Maar het aardige is dat het 
dus duidelijk niet alleen om feiten 
gaat. Het gaat ook heel veel om 
emoties. Dingen zijn vaak een reactie 
op wat de buren vroeger gezegd of 
gedaan hebben. En, of het opzet is 
of niet, heel vaak roept de ene partij 
een sterke sympathie op, terwijl de 
andere partij zich ronduit kinderach-
tig gedraagt.

Ik heb gemerkt dat je heel gemakke-
lijk partij kiest voor de sympathieke 

buren. Zij praten rustig. Zij komen 
redelijk over. Zij willen niet het onder-
ste uit de kan hebben. Soms weet de 
onsympathieke partij iets naar voren 
te brengen waardoor je heel even 
denkt: zijn die sympathieke mensen 
in werkelijkheid wel zo sympathiek 
of spelen ze gewoon een rol? Maar 
ze weten dan in alle rust de geuite 
beschuldigingen te pareren en win-
nen zo opnieuw het publiek (en mij) 
voor zich.

Verrassend is dan soms de uitspraak 
van de Rijdende Rechter. Hij kiest 
niet partij voor het sympathieke stel, 
maar geeft de nare buurman gelijk. 
Opvallend is dan wel dat de rechter 
er in zijn uitspraak sterk de nadruk 
op legt dat de nare buren in juridi-
sche zin gelijk hebben. Daarmee hoor 
je dat hij van mening is dat je juri-
disch wel gelijk kunt hebben, maar 
dat dat nog niet betekent dat je ook 
in morele zin gelijk hebt. Heel vaak 
wordt het (juridische) gelijk of het 
(juridische) recht immers gebruikt om 
een ander te pesten. Een heel enkele 
keer brengt de rechter dat ook onder 
woorden. Je hoort dan zoiets als: juri-
disch gezien hebt u het recht om dit 
te eisen, maar het dient geen enkel 
aannemelijk belang en daarom wijs 
ik uw eis toch af. Daarmee zegt hij: je 
bent gewoon een pestkop.

Ik heb groot respect voor het werk 
van rechters gekregen. Zeker als je 
merkt hoe snel je jezelf laat beïnvloe-
den door zaken die er in feite niet toe 
doen. Ik denk dat het helemaal niet 
gek zou zijn als we in ons gebed voor 
de overheid ook de rechters betrek-
ken. Rechters hebben een moeilijke, 
maar ook een buitengewoon belang-

rijke taak in onze samenleving. Het is 
voor ons gemakkelijk om ons hoofd 
te schudden als een rechter een bru-
te moordenaar ‘maar’ acht jaar met 
tbs geeft. Maar stel dat wij zelf eens 
in de situatie kwamen dat we voor 
de rechter moesten verschijnen. Dan 
zouden we toch ook willen dat hij 
met werkelijk alle verzachtende om-
standigheden rekening zou houden. 
Een rechter moet ‘recht’ spreken en 
niet een uitspraak doen die uiteinde-
lijk het ‘recht’ krom maakt.

Eens komen wij allemaal zonder 
uitzondering voor een rechterstoel 
te staan. Van de Rechter die ons zal 
oordelen, weten we dat Hij Zich niet 
zal laten leiden door sympathieën 
of antipathieën. En verzachtende 
omstandigheden? Ja, die zullen er 
echt wel zijn en als dat nodig en 
rechtvaardig is, zal de Here ons wel 
de gelegenheid geven die naar voren 
te brengen. Maar veel belangrijker is 
dat onze Rechter Iemand is die niet 
alleen echt rechtvaardig is. Hij heeft 
ons ook lief. En die liefde bewees 
Hij al op Golgota. De volle maat van 
onze schuld droeg Hij zelf. Hij weet 
dus als geen ander hoe verwoestend 
mijn zonden zijn. Hij weet ook dat Hij 
daarom geen rechtvaardige en sym-
pathieke mensen voor zijn rechter-
stoel krijgt. Hoe zou dat ook kunnen 
na onze opstand tegen God? Maar 
deze Rechter mag wel verwachten 
dat Hij in ons dankbare mensen ont-
moet. Daar is alle reden toe. Immers: 
onze Rechter is tegelijk ook onze 
Redder!

R.Th. Pos

(Rijdende) Rechter
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Leren uit  
overtuiging1

In een drietal artikelen in De Refor-
matie vroeg dr. Pieter Vos onlangs 
aandacht voor het kind binnen de 
triangel. Ik vroeg mij mede naar 
aanleiding daarvan af, of er nog 
wel een toekomst is voor de gere-
formeerde school.2 Mijn conclusie 
was, dat die toekomst er zeker is en 
dat deze niet afhangt van beelden 
die we gebruiken. Veel belangrijker 
is de inhoud van het onderwijs en 
dus de rol van de leerkracht. Daar-
over schrijft dr. Vos in de laatste 
alinea van zijn derde artikel: ‘Lera-
ren, catecheten en vooral ouders 
gaan jongeren voor in het geloof. 
Jongeren zoeken daarin naar echt-
heid en authenticiteit. Dit betekent 
allerminst dat je dan altijd zeker 
en overtuigd moet zijn. Jongeren 
zien liever twijfel dan een geveinsd 
geloof. … Geloofsopvoeding is vol-
gens mij uiteindelijk niets anders 
dan de openheid en ruimte creëren 
zodat God zelf zijn werk kan doen.’3

Ik lees hierin een lastige tegenstel-
ling: liever twijfel dan geveinsd geloof. 
Dat mag zo wezen, maar beter is een 
doorleefd geloof en een voorgaan vanuit 
een overtuiging, door het geloof en uit 
genade. Het komt dus niet uit jezelf; 
Gód moet het werk doen. Maar relati-
veer het belang van de eigen overtuiging 
en overtuigdheid niet.

Die overtuiging van de gerefor-
meerde leerkracht was de focus in mijn 
bijdrage tijdens ICRE-2 (een internati-
onale conferentie waar gereformeerde 
onderwijsmensen uit de hele wereld el-
kaar voor de tweede keer ontmoetten in 
september 2007 in Canada).

Geïnspireerde 
overtuiging

Het motto van de GSR4 is: 
‘Inspireren tot leren.’ Daarin hoor je 
twee activiteiten doorklinken. Docenten 
moeten hun leerlingen motiveren en 
stimuleren om tot leren te komen. Zij 
moeten dus inspiratie bieden aan de 

leerlingen. De andere kant is dat ze in-
spiratie nodig hebben om een goede do-
cent te kunnen zijn. Daarin hoor je iets 
spiritueels doorklinken. We willen dat 
onze leerlingen groeien in levenswijs-
heid: als christenen, om te werken en te 
leven in het koninkrijk van God.

Ik stel voor om het werk van de 
gereformeerde docent aan te duiden als 
‘onderwijzen uit overtuiging’. De door 
ons nagestreefde integratie van geloof 
en leren5 begint bij de docent. Alleen als 
hij een sterke overtuiging heeft, mag hij 
verwachten dat hij iets daarvan over-
draagt aan de leerlingen.

Leren betekent heel wat meer dan 
alleen maar feitenkennis verzamelen. 
Het gaat over samenhang, verbanden en 

betekenis. Op die manier brengt kennis 
tot wijsheid en ontwikkelt de leerling 
een christelijk wereldbeeld. Dat wereld-
beeld is direct verbonden met het geloof.

Ik geloof in God, de Schepper van 
deze wereld. Hij heeft Zichzelf geopen-
baard in de Bijbel. Die Bijbel aanvaard 
ik als de woorden van God; daarom 
geloof ik dat die woorden betrouwbaar 
en waar zijn. Ik aanvaard Gods Woord 
als richtsnoer in mijn leven. Dat is geen 
theorie, dat is mijn overtuiging.

Karakter van Gods 
Woord

In gesprekken over geloof en weten-
schap is het van belang om duidelijk te 
hebben wat het karakter van de Bijbel 
is. God gaf zijn woorden met een heel 
bijzonder doel. We leren God beter ken-

Rondblik H. van Leeuwen
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nen als we het boek van de natuur lezen 
door de bril van de Bijbel. We kennen 
God in zijn almacht, in zijn schep-
pingsdaden. We kennen God uit zijn 
bemoeienis met mensen en we mogen 
zijn genade kennen die Hij heeft voor 
deze door de zonde verdorven wereld. 
We kunnen leren wat God van ons 
verwacht in een leven als zijn dienaren, 
als we Hem eren in wat we doen en 
zeggen. De Bijbel is het boek van Gods 
koninkrijk. Met dát doel krijgen we in-
formatie te lezen over de natuur en over 
de geschiedenis.

Laat ik een paar hoofdlijnen noemen:
Genesis 1: de schepping van de 

wereld
Psalm 8: de glorie van God in de 

schepping
Genesis 3: de zondeval en Gods 

beloften
Johannes 1: het Woord is vlees 

geworden
Matteüs 28: het zendingsbevel
Openbaring 21, 22:  

de nieuwe wereld: op-
nieuw Gods schepping

Door de Bijbel te lezen, leren we 
waar we vandaan komen en waar we 
heen gaan. We leren over het waarom en 
voor Wie we leven en Wie we kunnen 
vertrouwen. Daarop is alle informatie 
in de Bijbel gericht. Op die manier is 
de Bijbel een gids voor ons leven. De 
Bijbel leert ons over het ontstaan van de 
wereld en over de toekomst ervan. De 
Bijbel is een theologisch boek en tegelijk 
ook een teleologisch6 boek. De Bijbel is 
echter niet wetenschappelijk gericht. Je 
zou een ernstige vergissing maken wan-
neer je uit de Bijbel zou willen aflezen 
hoe processen in het verleden verlopen 
zijn. Bijvoorbeeld: was er in de schep-
ping een mechanisme dat je ‘evolutie’ 
zou kunnen noemen? En als dat zo zou 
zijn: kun je dan uit bijbelteksten aflei-
den hoe het in z’n werk gegaan is?

Onlangs schreef prof. Kwakkel 
nog in het Nederlands Dagblad over 
dit punt. Hij schreef7 dat we ons niet 
moeten vergissen: informatie uit de 
Bijbel is niet fysisch of wetenschap-
pelijk. Wellicht lijkt dit het intrappen 
van een open deur, maar ik ben ervan 
overtuigd dat dit een cruciale notie is in 
alle verwarrende discussies over geloof 
en wetenschap.

Een christelijke docent moet zich 
afvragen welke overtuiging hij heeft 
op dit punt. Dat bepaalt namelijk zijn 

wereldbeeld en op grond daarvan zal hij 
opmerkingen maken over dit onderwerp 
en een standpunt innemen voor zijn 
leerlingen wanneer vragen hierover aan 
de orde zijn.

Grenzen van  
wetenschap

Het is evenzeer van belang om 
goed te begrijpen wat het karakter en 
de begrenzing zijn van wetenschap. Laat 
ik even inzoomen op de natuurkunde. 
Natuurkundigen gebruiken model-
len. Een van de eerste dingen die ik als 
natuurkundeleraar aan mijn leerlingen 
vertelde, was dat we vaak werken met 
een vereenvoudigde voorstelling van 
de werkelijkheid. We noemen dat een 
model. Dat stelt je in staat om bepaalde 
mechanismen te isoleren om ze te bestu-
deren en te leren begrijpen. Terug in de 
werkelijkheid moet je je de beperkingen 
van het model goed realiseren. Dat 
maakt het model niet waardeloos; je 
moet er wel op letten dat je het gebruikt 
binnen de geldende grenzen.

De natuurkunde wordt, net als veel 
andere natuurwetenschappen, gezien als 
objectief en waar. Een belangrijke eigen-
schap van wetenschappelijk onderzoek 
is dat het reproduceerbaar is. Alleen 
binnen die grenzen kunnen we op zoek 
naar natuurwetten. We moeten ons er 

ook van bewust zijn dat van het woord 
‘wet’ de suggestie uitgaat dat het ontwij-
felbaar en absoluut waar is. Hierover 
moeten we onze leerlingen dringend 
voorhouden dat deze ‘waarheid’ sterk 
verschilt van de waarheid waarover we 
in de Bijbel lezen. Een wetenschap-
pelijke theorie is waar zolang hij niet is 
gefalsificeerd. En hij kan alleen worden 
gebruikt binnen de grenzen die ervoor 
gelden.

Ik ben ervan overtuigd dat de weten-
schappelijke werkelijkheid geen absolute 
waarheid is. Het is een manier om te 
beschrijven wat we waarnemen en soms 
zijn we getuige van een complete revo-
lutie in waarnemingen en verklaringen. 
Denk bijvoorbeeld aan de volslagen om-
mekeer in het wereldbeeld als gevolg van 
het werk van Copernicus en Galileï. Die 
ommekeer8 had consequenties voor het 
wereldbeeld van christenen en de uitleg 
die ze gaven aan wat ze in de Bijbel 
lazen.

Kennis over de  
schepping

Christenen dragen bij aan theorieën 
over de oorsprong van de wereld. Ze 
ontwikkelden de theorie van Intelligent 
Design (ID), die als een alternatief voor 
de evolutietheorie gezien kan worden. 
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Ik ben er evenwel van overtuigd, dat we 
ons moeten realiseren dat ID ook ‘maar’ 
een theorie is, een model. Het helpt mij 
niet om te geloven, het bouwt mijn ge-
loof niet op.

Ooit las ik een artikel van een zekere 
Barry Setterfield over de lichtsnelheid.9 
Op grond van metingen concludeerde 
hij dat de lichtsnelheid door de tijd heen 
is afgenomen. De consequentie hiervan 
is dat we correcties moeten aanbrengen 
op berekeningen van de ouderdom van 
voorwerpen met behulp van de C14-
methode (aangezien de snelheid van 
radioactief verval mede bepaald wordt 
door de waarde van de lichtsnelheid). In 
plaats van miljoenen jaren vond hij voor 
de ouderdom van de aarde een leeftijd 
van rond de zesduizend jaar. Setterfield 
gaat ervan uit dat de snelheid van het 
licht oneindig groot was bij het begin 
van de wereld of beter: bij de schepping. 
Het resultaat van Setterfields bereke-
ningen komt mooi overeen met wat je 
uit de bijbelse dateringen kunt afleiden 
over de jaren die verlopen zijn sinds het 
begin.

Mijn mening over deze theorie is 
dat we hier een goed voorbeeld heb-
ben van een natuurkundig model als 
mogelijk alternatief voor de gangbare 
dateringen, maar het is niet iets om je 
geloof op te bouwen. Ik geloof niet in 
de schepping vanwege de berekeningen 
van Setterfield. Ik geloof in de woorden 
van God. Hij vertelt ons over de schep-
ping; dat lezen we in Genesis en op vele 
andere plaatsen in de Bijbel. Die wer-
kelijkheid vormt mijn wereldbeeld. Die 
woorden zijn de bron waaruit ik mijn 
overtuiging put.

Er zijn er die niet in God geloven. 
Ze moeten daarom wel in iets anders 
geloven en ze willen een verklaring voor 
de oorsprong van het leven, voor het 
ontstaan van de soorten. Daaruit kwam 
de evolutietheorie voort. Er zijn mensen 
die daarin geloven. Dat geloof, die over-
tuiging, noemen we evolutionisme.

De afgelopen zomer heb ik een 
boek gelezen met de Engelse titel The 
Evolution-Creation Struggle, geschreven 
door Michael Ruse. Ik las het in de 
Nederlandse vertaling die de titel mee 
kreeg: Darwin of God - een broedertwist. 
Ruse is evolutionist en hij realiseert zich 
wel dat zijn mening in sterke mate be-
paald wordt door zijn evolutionistische 
overtuiging,10 net zoals het christelijke 
wereldbeeld bepaald is door het chris-

telijk geloof. Daar is hij duidelijk en 
eerlijk over. Het is goed om transparant 
te zijn over je overtuigingen.

Wees als Jona

Je kent de geschiedenis van Jona, de 
profeet die weigerde om te gaan waar 
God hem heen stuurde. Toen de storm 
opstak, herkende Jona de hand van God 
in de storm. En toen de zeelieden hem 
vroegen wie hij was, aarzelde hij niet om 
te getuigen: ‘Ik ben een Hebreeër en ik 
vereer de Heer, de God van de hemel, 
de God die de zee en het land gemaakt 
heeft’ (Jona 1:9). Hij aarzelde niet 
om deze mannen te vertellen over zijn 
Heer en wat Hij gedaan heeft in zijn 
scheppingswerk.

Wees op die manier transparant 
in de klas. Wees als Jona en vertel je 
leerlingen over je overtuiging vanuit je 
geloof. Alleen dan zul je overtuigend op 
hen overkomen en help je hen om na 
te denken over vragen en om te zoeken 
naar antwoorden.

Het is onze gezamenlijke opdracht 
om vanuit die christelijke overtuiging 
ons werk te doen. Docenten hebben 
elkaar nodig als steun en hulp om die 
overtuiging te ontwikkelen en daarin 
te groeien. Ze hebben het nodig om te 
zoeken naar een manier om vanuit die 
overtuiging hun onderwijs in te richten. 
De ‘theorie’ van het geloof moet ver-
taald worden voor de praktijk van het 
onderwijs.

Basis en toekomst

• Gereformeerd onderwijs heeft een 
directe relatie met de Gereformeerde 
Kerken. De basis ligt voor een 
belangrijk deel bij de doop, waar 
ouders beloven hun kind te (la-
ten) onderwijzen naar de leer van 
deze kerken. Daarmee is de basis 
van gereformeerd onderwijs dus de 
Bijbel als Woord van God, zoals 
door de kerk is nagesproken in de 
belijdenisgeschriften.

•	 Tijdens	de	conferentie	in	Canada	is	
veel aandacht besteed aan de world-
view. Hoe kijk je tegen deze wereld 
aan, hoe sta je in die wereld en hoe 
maak je de kinderen wereldwijs? 
Ook daarvoor vormen Schrift en 
belijdenis een betrouwbare basis. Dat 

bepaalt je gesprek over de geschiede-
nis en de actualiteit. Het bepaalt je 
houding tegenover het milieu, want 
het is de schepping die door God 
wordt onderhouden.

• De basis van gereformeerd onderwijs 
is misschien vooral samengevat in 
‘genade’. Gods genade, in zijn relatie 
als Vader voor ons en onze kinderen, 
zet de toon voor onze omgang met 
elkaar; het is de grondtoon voor 
een goed pedagogisch klimaat in de 
school. De leerkrachten werken van-
uit de overtuiging dat ze te maken 
hebben met kinderen die door God 
geschapen zijn en dat ze hun iets te 
vertellen hebben over deze wereld die 
door God geschapen is. Het bepaalt 
je houding tegenover de leerlingen, 
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Grote kans dat u dat gevoel wel 
herkent. Het voelt wat machte-
loos, vermoeiend, ongrijpbaar ook. 
Alles lijkt in beweging. Niet alleen 
de samenleving verandert in een 
razendsnel tempo. Ook in de kerk 
lijkt niets meer zeker te zijn en vast 
te staan.
En, wat schouderophalend, hoor je 
mensen dan zeggen: het gebeurt.

Overgeleverd?

Het klinkt alsof we eraan overge-
leverd zijn. Alsof we er geen grip meer 
op hebben. Ontwikkelingen in de 
samenleving zijn niet bij te houden. 
Mensen individualiseren in een hoog 
tempo. Ieder leeft in de postmoderne 
stolp van zijn eigen waarheidje, zijn 
eigen leefwereldje… Vaak op zoek naar 
de volgende kick, de piekervaring die je 
weer voor even een goed gevoel geeft. 
We consumeren er ondertussen lustig 
op los, ook al hangt de dreigende wolk 
van Al Gores ongemakkelijke waarheid 
boven ons hoofd: hoe lang leveren ener-
giebronnen nog brandstof en hoe groot 
is nog de spankracht van de dampkring? 

Hebben onze kleinkinderen straks nog 
lucht om adem te halen en energie om 
het huis te verlichten en hun eten te ko-

ken?

Ondertussen is, volgens velen, de 
prediking in de kerk aan het verwate-
ren. Het mag niet te lang en zeker niet 
te moeilijk. Dat kan een mens van nu 
niet meer aan. Als gevolg van de evan-
gelicaalslag beklimt gemakkelijk de 
vrome gelovige het podium en vraagt 
vooral aandacht voor zichzelf en zijn 
persoonlijke beleving. Steeds meer moet 

Het gebeurt…

Gemeentebreed 

J. Wesseling

want zij zijn kinderen van God.
• Binnen deze kaders werk maken van 

goed gereformeerd onderwijs, dat 
betekent: investeren in elkaar, als 
teamleden binnen de school waar 
we werken. Op die manier werken 
we van binnenuit aan ontwikkeling 
en versterking van onze scholen. Die 
ontwikkelen zich dan niet los van 
gezin en kerk. Want de verbindende 
factor is de gereformeerde levens-
overtuiging, die kom je in alle drie 
de ‘poten’ van het krukje tegen. God 
zelf verbindt ons in dat geloof.

Zo is er toekomst voor de gere-
formeerde school. Dan komt het niet 
‘vanzelf ’ wel goed. Er zal werk verzet 
moeten worden om deze ‘theorie’ om te 
zetten in de goede praktijk. Het hangt 
van Gods zegen af en van het werk dat 
zijn Geest in mensen doet. Tegelijk 
hebben we onze eigen verantwoordelijk-
heid. Beelden - zoals een triangel of een 
krukje - kunnen helpen om gericht aan 

het werk te gaan. Maar doorslaggevend 
is dat we ons door Gods Woord laten 
overtuigen en dat we vanuit die geloofs-
overtuiging aan het werk willen zijn met 
de kinderen in de klas.

Het gaat om hem en om haar: de 
kinderen die God zelf heeft aangeno-
men als zijn kinderen. Zij zijn het kost-
baarste dat we hebben gekregen.11

Noten:
1. Dit artikel is een vertaling en een bewerking van 

de response die ik gaf op ICRE-2 op de keynote speech 

van Freda Oosterhoff. ICRE-2 staat voor de tweede 

International Conference for Reformed Education, in 

september gehouden in Canada (BC).

2. Gepubliceerd in Nader Bekeken, nov. 2007.

3. De Reformatie, jrg. 82, nr. 454, p. 771.

4. De GSR is de Gereformeerde Scholengemeenschap 

Randstad, waarvan ik op dit moment sectordirecteur 

ben en waar ik jarenlang (ook) gewerkt heb als docent 

natuurkunde.

5. Dit vormde een centraal thema van ICRE-2 in 

Canada.

6. Teleologisch: dat het naar een doel toe werkt.

7. ND d.d. 12 september 2007: ‘De grootste 

exegetische inspanning levert niet de precieze gegevens 

op die je kunt gebruiken als “input” in onderzoek 

volgens het gangbare natuurwetenschappelijke 

model.’

8. Ook wel paradigmashift genoemd, om aan te geven 

dat je referentiekader fundamenteel anders wordt.

9. Barry Setterfield, The Velocity of Light & the Age of 

the Universe, waarvan ik een kopie bezit waarin geen 

jaartal wordt vermeld. Uit de references valt af te leiden 

dat het in delen gepubliceerd is, deel 1 verscheen 

onder de genoemde titel in Ex Nihilo, Vol. 4:1, p. 44, 

46: March ’81.

10. Michael Ruse, Darwin of God - een broedertwist, 

Kampen 2007; zie bijvoorbeeld p. 295: ‘Mijn 

deskundigheidsgebied is de botsing tussen 

evolutionisten en creationisten, en mijn analyse is dat 

we niet te maken hebben met een simpele botsing 

tussen wetenschap en godsdienst, maar met een 

botsing tussen twee godsdiensten.’

11. Ik verwijs hiermee naar de titel van mijn brochure 

over (bijna) een halve eeuw gereformeerd onderwijs, 

Een kostbaar bezit, verschenen als nr. 45 in de reeks 

brochures van de stichting Woord en Wereld (1999).
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ook het kind (een deel van) de dienst 
uitmaken. En het luisterpubliek wil ook 
geamuseerd worden. De eredienst aan 
de levende God dreigt te infantiliseren. 
Het moet wel leuk blijven, tenslotte. 
‘Ik durf soms nauwelijks meer met een 
gewone preek de preekstoel op,’ bekende 
een bekende collega.

Intussen heeft ook de ontlezing al 
jarenlang huisgehouden en binnenshuis 
een geestelijke kaalslag veroorzaakt. 
De schriftkennis holt achteruit. De 
grote lijnen raken onder het stof. De 
gereformeerde belijdenis is maar al te 
vaak inhoudelijk onbekend… en blijft 
dus ook gemakkelijk onbemind. Welke 
jonge ambtsdrager heeft alle formulieren 
van ons gezamenlijk geloof van begin 
tot eind echt gelezen, en met hart en ziel 
zich eigen gemaakt? Hoe brengen we de 
kerkelijke aansporing en terechtwijzing 
(kenmerkend voor een echte geloofsge-
meenschap van de Here!) in praktijk, 
wanneer ook in de kerk de mentaliteit 
gaat gelden van: ‘zoveel hoofden, zoveel 
zinnen’? Soms weten kerkenraden wei-
nig meer te doen dan de processen zo 
goed mogelijk te ‘managen’ om zoveel 
mogelijk alle kikkers in de kerkelijke 
kruiwagen te houden.

Ik weet wel, ik schets een karikatuur 
en teken zwart-wit.

Maar ergens: het gebeurt…

Het gevoel

Je kunt natuurlijk op de maatschap-
pelijke en kerkelijke ontwikkelingen 
allerlei onderzoeken en analyses loslaten. 
Maar het gaat me even om het achter-
liggende gevoel. Dat onmachtige, wat 
teleurgestelde en berustende gevoel van: 
het gebeurt gewoon. Je houdt het niet 
tegen, je kunt er niets aan veranderen, je 
kunt het leuk vinden of niet. Maar het 
lijkt onbegonnen werk om een maat-
schappelijke trend buiten de kerkdeur te 
houden. We zijn en blijven toch mensen 
van deze tijd. Het lijkt ook verspilde 
energie om de doorwerking van de tijd-
geest te bestrijden. Die sluipt overal on-
der de drempel door naar binnen en eist 
z’n ruimte op in ieder (kerk)mens.

En al die ongrijpbare ontwikke-
lingen samen vormen een beweging, 
ze zetten een trend, ze vormen een 
stille kracht die de kerk als een logge 
olietanker langzaam van koers laat ver-
anderen, haast onmerkbaar, maar ook 
onafwendbaar.

Het gebeurt…

De houding

Het gaat me deze keer niet eens om 
de vraag: wat gebeurt er nu precies? 
Welke ontwikkelingen doen zich voor? 

Welke trend zetten ze met elkaar in 
beweging?

Het gaat mij vooral om de ach-
terliggende houding. Die berustende, 
onmachtige constatering: het gebeurt… 
Alsof we eraan onderworpen zijn. Alsof 
het om autonome processen gaat, met 
een eigen wetmatigheid. Sociologisch, 
psychologisch en historisch misschien 
ook heel verklaarbaar, maar wat de oor-
zaken en gevolgen ook precies zijn: de 
kerk lijkt alleen maar mee te deinen op 
de golven van de actuele ontwikkelin-
gen. En meer niet. Ons rest weinig an-
ders dan daar zo goed mogelijk rekening 
mee te houden en op in te spelen.

Alsof de Geest uit God ergens niet 
opgewassen is tegen de geest van de tijd, 
tegen de actuele ontwikkelingen, tegen 
de machten en krachten die boven onze 
hoofden en achter de schermen zomaar 
de regie voeren vanuit het kamp van de 
vijand.

En dat weiger ik te geloven.

Strijd

Want de Geest is zelf God, on-
geschapen, onmetelijk, eeuwig en 
almachtig.

Hij bindt de geestelijke strijd aan 
tegen de hemelse vorsten, de heersers 
en de machthebbers van de duisternis, 
tegen de kwade geesten in de hemel-
sferen (vgl. Ef. 6:12). Hij durft het aan, 
Hij ziet er perspectief in en Hij waagt 
het erop ons in die geestelijke strijd te 
betrekken. Omdat de overwinning al 
zeker is.

Nee, ik ben er niet op uit om allerlei 
actuele ontwikkelingen te demoniseren. 
En de tijdgeest is niet altijd bij voorbaat 
des duivels. Veranderingen in de kerk 
voeren niet bij voorbaat af van de ge-
hoorzaamheid aan onze opperbevelheb-
ber, Koning Jezus Christus.

Maar ik huiver wel voor een geeste-
lijke gemakzucht, een argeloze houding, 
een berustende opstelling ‘alsof we er 
toch niks aan kunnen veranderen’; het 
gebeurt toch wel…

We zitten met elkaar nog steeds 
midden in de geestelijke strijd. In mijn 
vorige standplaats werd dat meestal vrij 
snel toegepast op de demonische verlei-
dingen en occulte bezettende machten 
voor ieder mens afzonderlijk. De geeste-
lijke strijd in het leven van het individu.

Maar in de Schrift roept de Here 
ons even zo goed op om die geestelijke 
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Het boek van deze maand is al even 
op de markt, maar is nog steeds 
actueel. Het verscheen in 2004 
met als titel Eén kerk in meervoud, 
geschreven door R. de Reuver. Hij 
promoveerde ermee tot doctor in 
de theologie. Zijn studie gaat, een-
voudig gezegd, over de vraag of 
en hoe er binnen de ene kerk van 
Christus een meervoud van opvat-
tingen kan bestaan. Die vraag is 
niet nieuw. Zeker niet in onze plu-
rale cultuur. Ze is ook drie jaar na 
verschijnen van dit boek nog aan 
de orde. Dat blijkt uit het feit dat 
ds. K. Hendrikse als predikant in de 

Protestantse Kerk in Nederland de 
boodschap uitdraagt dat God niet 
bestaat. We stellen ons daarom de 
vraag of dr. De Reuver helpt met 
betrekking tot eenheid en verschei-
denheid na te denken.

Met de aanleiding tot zijn studie 
en met de uitkomst ervan beweegt dr. 
De Reuver zich binnen de Protestantse 

Kerk in Nederland. Aanleiding was dat 
hij als gemeentepredikant ‘met een veel-
heid aan geloofsbelevingen, -uitingen 
en -formuleringen’ werd geconfronteerd 
(p. 13). Hij komt uit bij ‘eenheid en 
pluraliteit van de Protestantse Kerk in 
Nederland’ (p. 319). Hij illustreert die 
ten slotte ook met het voorbeeld van een 
PKN-gemeente die ruimte geeft ‘voor 
volwassendoop binnen een gemeente die 
de kinderdoop koestert’ (p. 326). Toch 
heeft dit boek niet alleen betekenis voor 
de PKN. Andere kerkgemeenschappen 
hebben ook te maken met verschillen in 
geloof. Het belang van het onderwerp is 
dus ruimer dan de context van de PKN.

Eén kerk in  
meervoud

Boek van de maand 

J.W. van der Jagt

strijd te onderkennen in de redeneringen 
van journalisten en opiniemakers, in de 
gangbare mentaliteit van de samenle-
ving en in de ontwikkelingen buiten én 
binnen de kerkdeur.

Mobilisatie

‘Geliefde broeders en zusters, ver-
trouw niet elke geest. Onderzoek altijd 
of een geest van God komt, want er zijn 
veel valse profeten in de wereld versche-
nen’ (1 Joh. 4:1). ‘Weet dat de laatste 
dagen zwaar zullen zijn. De mensen 
zullen egoïstisch zijn, zelfingenomen en 
arrogant. … Er komt ook een tijd dat 
de mensen de heilzame leer niet meer 
zullen verdragen, maar leraren om zich 
heen verzamelen die aan hun verlangens 
tegemoet komen en hen naar de mond 
praten’ (2 Tim. 3:1-2 en 4:3). ‘U moet 
uzelf niet aanpassen aan deze wereld, 
maar veranderen door uw gezindheid 
te vernieuwen, om zo te ontdekken wat 
God van u wil en wat goed, volmaakt 
en hem welgevallig is’ (Rom. 12:2). ‘We 
leven wel in deze wereld, maar vechten 
niet met de wapens van deze wereld. De 
wapens waarmee wij ten strijde trekken 
… zijn er om met hun kracht bolwerken 
te slechten voor God. We halen spits-
vondigheden neer en iedere verschansing 
die wordt opgetrokken tegen de kennis 
van God, we maken iedere gedachte 

krijgsgevangen om haar aan Christus te 
onderwerpen’ (2 Kor. 10:5).

De Here bewaart zijn kerk door de 
vechtkracht van zijn Geest en met het 
wapen van zijn Woord. Hij leert ons 
om de strijd der geesten te onderkennen 
en mobiliseert ons om in die geestelijke 
strijd onze gevechtsposities in te nemen.

Gevechtsklaar?

Of klinkt dat te strijdlustig? Is het 
allemaal kommer en kwel op het kerke-
lijk erf?

Dat zou ik niet durven beweren. Ik 
hoor en zie heel veel goede en mooie 
dingen. Veel bijbelse bezinning, veel 
verlangen om oprecht met de Here te le-
ven, veel inzet in het ‘leger’ van de Here 
en veel vindingrijkheid om in deze tijd 
toegewijd kerk te zijn. Een dominee die 
een boekje schrijft over ‘gelukkig gere-
formeerd’, trekt volle zalen.

Toch ben ik er niet helemaal gerust 
op.

Niet toevallig signaleerde onlangs  
R. Kuiper, dat wanneer de antithese niet 
meer een geestelijke wapening inhoudt, 
de zaak teloorgaat. De geestelijke tegen-
stellingen worden niet meer herkend, er 
is geen noodzaak meer tot diepgaande 
confrontatie. Geestelijke weerbaarheid 

en dynamiek verdwijnen. Het echt 
scherpe bewustzijn van geestelijke fron-
ten, de spanning en de toerusting voor 
een echt geestelijke strijd gaan ontbre-
ken. Gezapigheid en gewenning aan 
kerkelijke luxe liggen op de loer. En… 
de onderlinge ‘gezelligheid’ gaat het hart 
vormen van de groepsbeleving. We moe-
ten het wel leuk houden met elkaar.

En M. te Velde: het is gemakkelijk 
om het antithesedenken terzijde te 
schuiven als overdreven scherpslijperij. 
Toch doen we deze benadering alleen 
recht, als we oog hebben voor de grote 
strijd der geesten die in deze wereld 
gaande is. Voor een deel heeft men in 
vrijgemaakte kring het contact met deze 
manier van denken verloren. Er ging 
veel meer een geest heersen van prag-
matisme, onderhandeling, compromis 
en relativering. Zou het niet verdiepend 
en verrijkend zijn wanneer we meer 
oog krijgen voor de geestelijke strijd, de 
grote worsteling die in de wereld gaande 
is? In de Bijbel is dat een nadrukkelijk 
thema. Dat brengt met zich mee dat 
alle verschijnselen en meningen die zich 
voordoen, tot op de kern moeten wor-
den gepeild.

Er is werk aan de winkel.
Gemeentebreed.
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Opzet

Laat ik eerst een indruk geven van 
de aanpak die De Reuver gekozen heeft.

Nadat hij heeft aangegeven welk 
probleem hij behandelt, gaat hij vanuit 
drie schriftplaatsen na wat het Nieuwe 
Testament over eenheid en verschei-
denheid zegt. De eerste is 1 Korintiërs 
12 over de gemeente als het lichaam 
van Christus (p. 35-60). Daarna volgt 
Efeziërs 4:14-21 over het samen met 
alle heiligen verstaan van de liefde van 
God (p. 61-84). Als derde volgt het 
besluit dat gelovigen uit de heidenen 
zich niet hoeven te laten besnijden, uit 
Handelingen 15 (p. 85-111). Uit deze 
plaatsen leidt De Reuver de wettigheid 
van kerkelijke pluraliteit af.

Ook laat hij zien dat deze plurali-
teit niet onbegrensd is. Dat blijkt uit 
het anathema dat Paulus een paar keer 
uitspreekt, de polemiek in de brieven 
van Johannes en de waarschuwingen 
in de zeven brieven uit Openbaring 2 
en 3. Daarna luistert De Reuver naar 
Justinus Martyr, Cyprianus en Ignatius, 
drie theologen die in de context van de 
oude kerk over eenheid en verscheiden-
heid nadachten. De twintigste eeuw 
komt aan het woord in de theologen 
G.D.J. Dingemans en J.E.L. Newbigin. 
Zij bezonnen zich op de pluraliteit van 
de kerk in de plurale context van onze 
tijd. Ten slotte verwerkt De Reuver het 
materiaal tot ‘aanzetten voor één kerk in 
meervoud’.

Nieuwe Testament

De schriftplaatsen, zeker de eerste 
drie die De Reuver bespreekt, zijn bij 
dit onderwerp wat voorspelbaar. Maar 
daarom zijn ze misschien ook niet goed 
te vermijden. Hij concludeert dat het 
legitiem is om in kerk en geloof over 
meervoudigheid te spreken (p. 114). De 
verscheidenheid komt uit de eenheid 
op en krijgt ruimte vanuit de eenheid. 
De eenheid van alle gelovigen die in 
Christus gefundeerd is, veronderstelt een 
meervoudigheid van gemeenteleden. ‘De 
verscheidenheid wordt niet betreurd, of 
gebagatelliseerd, maar getransformeerd 
tot instrument in de handen van de 
Geest, waardoor de eenheid wordt ver-
diept en het bereik van het evangelie 
vergroot’ (p. 113). Zo dient het de op-
bouw van het lichaam van Christus. De 
volheid van God is te groot om door één 
modaliteit van gelovigen bevat te kun-
nen worden (p. 114).

Maar er zijn ook gedeelten die ‘een 
exclusief verstaan van het heil van God 
benadrukken’ (id.). Zo spitst het ana-
thema van Paulus (Rom. 9:3; 1 Kor. 
12:3; 16:33 en Gal. 1:8-9) zich toe op de 
noodzakelijke voorwaarde voor de ge-
meente van Christus, namelijk dat ‘het 
evangelie van Christus voluit klinkt’ 
(p. 119). Johannes keert zich tegen de 
antichrist, valse profeten en misleiders 
met hun ‘verwrongen zicht op Christus’ 
(1 Joh. 2:22-25; 4:1-6 en 5:1-12). ‘Het 
fundament van de gemeente is hierbij 
in het geding. Als Christus “niet in het 
vlees gekomen is”, dan is het handelen 
van God schijn’ (p. 124). De kern van 
de gemeente wordt aangetast (p. 125). 
In Openbaring 2 en 3 is de verhoogde 
Christus het fundament van de ge-
meente en zij wordt opgeroepen om zich 
te verzetten tegen de dwaling, tegen de 
twijfel vanwege de laster van de Joden 
en de vervlakking van de eerste liefde en 
het verflauwen van het geloof. Een plei-
dooi voor pluraliteit heft dus de grenzen 
van de kerk niet op, maar stelt deze  
(p. 134). ‘Theologisch legitiem spreken 
over pluraliteit veronderstelt de verwer-
king van het contrapunt, zodat de gren-
zen van de kerk helder zijn. Vanuit de 
kern (het ene heil van God, JWvdJ) die 
zeer wijd ziet, komen de grenzen in het 
vizier’ (id.).

Handelingen 15

De Reuver zegt goede dingen. 
Onmiskenbaar is er in het Nieuwe 
Testament sprake van eenheid en ver-

scheidenheid. Alleen al het spreken 
over de gemeente als het lichaam van 
Christus laat dat zien. Ook is duidelijk 
dat de Schrift grenzen aan de verschei-
denheid stelt. Met het oog daarop maak 
ik een opmerking bij de manier waarop 
De Reuver het besluit van Handelingen 
15 verwerkt. Hij ziet dat als een late 
theologische verwerking door Lucas van 
Paulus’ theologie (p. 34v, 85v). Daarom 
bespreekt hij Handelingen 15 na de 
andere schriftplaatsen. Heeft Lucas het 
besluit van Handelingen 15 dan gemo-
delleerd naar de theologie van Paulus? 
Schrijvend als historicus (p. 87) zal hij 
zijn beschrijving van de vergadering 
in Jeruzalem baseren op feiten. Dan 
is het besluit van Handelingen 15 veel 
fundamenteler dan een late theologi-
sche verwerking en staat het ook op de 
achtergrond van Paulus’ brieven aan de 
gemeenten in Korinte en Efeze.

Dit is een detail, maar gelet op de 
strekking van het besluit niet zonder 
belang. Ik heb de indruk dat De Reuver 
de kwestie die aan de orde was, toe-
spitst op de vraag of de identiteit van de 
gemeente ‘een wezenlijk verschillende 
levenswijze binnen de ene gemeente toe-
laat’ (p. 96) en dat men verschillend kon 
denken over de noodzaak van de besnij-
denis (p. 304). Ligt dit niet iets anders? 
Laat het besluit de heidenen ruimte ge-
ven om niet volgens de wet van Mozes 
te leven en de Joden om dat wel te doen, 
de mening dat dit noodzakelijk was om 
te delen in het heil van Christus werd 
wel afgewezen als een niet-legitieme 
vertolking van het evangelie! Er vindt 
afgrenzing plaats.
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Die is er ook naar de andere kant. 
De Reuver ziet de vier bepalingen waar 
gelovig geworden heidenen zich aan 
moeten houden, als een compromis 
dat uit de wet van Mozes (Lev. 17) is 
afgeleid. Dat offer moesten de heidenen 
brengen om met joodse christenen in 
één kerk te kunnen samenleven  
(p. 102-105, 304). Maar is het niet in 
strijd met het besluit dat men de wet 
van Mozes niet hoefde te onderhouden, 
als men dit op deze vier punten wel 
moest doen? Het ligt meer voor de hand 
om bij deze bepalingen te denken aan 
de heidense afgodendienst. Daar komen 
deze heiden-christenen immers vandaan. 
Nu zij in Christus geloven, kunnen ze 
niet meer participeren in de praktijken 
van hun oude religie. Zo brengt dit be-
sluit het geloof en het leven van heiden-
christenen onder het beslag van het 
evangelie van Christus. Deze grensmar-
kering laat méér begrenzing zien dan de 
opvattingen waar Paulus zijn anathema 
over uitspreekt en Johannes de kern van 
de gemeente in geding ziet. Hier kom ik 
straks op terug.

De oude kerk

Na dit bijbels-historisch onderzoek is 
het woord aan de oude kerk. Justinus  
(p. 139-171) verdedigde als filosofisch 
geschoold apologeet het christelijk ge-
loof tegen de verachting door de heide-
nen. Het is de moeite waard om te zien 
hoe hij met een filosofisch begrip als het 
uitgezaaide Woord (de Logos spermati-
kos) kans zag om waarheidselementen 
bij filosofen en de superioriteit van het 
christendom aan elkaar te verbinden. In 
Christus vinden die waarheidselementen 
hun eenheid en worden tegenstrijdighe-
den die er bij filosofen zijn, opgeheven. 
De pluraliteit vindt dus in Christus haar 
eenheid.

We lezen ook hoe Cyprianus in een 
tijd van vervolging en kerkelijke strijd 
opkwam voor de eenheid van de kerk 
waarbuiten geen heil is. Deze eenheid 
is er vanuit de Vader, de Zoon en de 
Geest. De relatie van de gelovigen tot 
God en die tot elkaar horen bijeen. De 
kerk is een geestelijke gemeenschap 
die onder leiding van de gezamenlijke 
bisschoppen staat. Wie de relatie met 
de bisschop of de medechristenen ver-
breekt, plaatst zich buiten de kerk. Er is 
ruimte ‘voor iedere individuele bisschop 
en gelovige om zijn eigen inbreng te 
hebben binnen de ene kerk’ (p. 194).

Uit dit historisch materiaal trekt De 

Reuver drie conclusies:
1. Christus bepaalt, als volledige open-

baring van God de identiteit en een-
heid van de christelijke gemeente;

2. het wezen van de kerk ligt in de een-
heid met Christus en met elkaar;

3. de pluraliteit vraagt om eenheid 
(Justinus) en de eenheid vraagt om 
veelheid (Cyprianus) (p. 207v).

De twintigste eeuw

Zowel Dingemans als Newbigin 
hebben zich op de betekenis van de 
kerk bezonnen in de context van de 
plurale westerse cultuur (p. 209v). Het 
voert te ver om hun visie weer te geven. 
Interessant is wel om te zien dat, terwijl 
beiden de pluraliteit van de cultuur 
als gegeven aanvaarden, de verschillen 
toch zo groot zijn dat Newbigin tegen-
over Dingemans staat (p. 266v). Voor 
Dingemans is de pluraliteit reden om 
de theologie om te vormen, zodat ze 
voor de moderne mens verstaanbaar is. 
Volgens Newbigin maakt dat de theolo-
gie irrelevant voor de cultuur en wordt 
de cultuur resistent tegen het evangelie. 
Niet het geloof moet zich bekeren, maar 
de cultuur. Dingemans pleit voor een 
religieus pluralisme. Newbigin wijst 
dat af als een negatief gevolg van de 
Verlichting. Daardoor is het evangelie 

geen publieke waarheid meer. Het is 
aangepast aan de westerse cultuur, een 
aanpassing die hij betitelt als een tem-
men (domestication) van het evangelie. 
Voor Newbigin gaat het evangelie wel 
verschillende culturen in, zodat het heil 
van God in vele culturen gestalte krijgt 
(pluraliteit), maar het evangelie verliest 
haar kritische kracht niet. Dat gebeurt 
bij Dingemans wel.

Betekent dit niet dat Newbigin 
ook een andere grens aan de pluraliteit 
stelt dan Dingemans? De Reuver had 
daar wat mij betreft meer aandacht aan 
mogen geven. Dat had wellicht zijn 
eigen kritiek op de grensbewaking bij 
Dingemans kunnen aanscherpen. Voor 
Dingemans ligt die grens in de mystieke 
band met Christus en de canon van de 
Schrift (p. 220). Maar kan een canon 
die volgens Dingemans in zichzelf een 
pluriform getuigenis is, als criterium 
fungeren, vraagt De Reuver terecht  
(p. 221,229). Maar hoe ligt dat dan bij 
Newbigin? En bij De Reuver zelf?

Inhoud

De betekenis van een boek als dit 
ligt natuurlijk in de verwerking van het 
gevonden materiaal. De Reuver noemt 
dat bescheiden ‘Aanzetten voor één kerk 
in meervoud’. Ik kom er goede zaken in 

Justinus
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tegen. Bijvoorbeeld de zes overwegingen 
die pluraliteit legitiem maken (p. 304). 
Maar ik moet veel ongenoemd laten. Ik 
concentreer me op wat kritiek oproept.

De Reuver onderscheidt pluraliteit 
van gemeenteleden, van gemeenten en 
‘de meest kritische en spannende vorm 
van pluraliteit is de meervoudigheid van 
waarheid. Al in het Nieuwe Testament 
zijn aanzetten tot deze meervoudigheid 
waar te nemen. Enerzijds geldt dat alle 
heiligen met hun geloofsbeleving en 
-interpretatie nodig zijn om het geheim 
van Gods volheid te kunnen omvatten. 
Gods rijkdom is te groot om in één ge-
loofsmodaliteit verstaan te kunnen wor-
den. Anderzijds klinkt in het Nieuwe 
Testament nadrukkelijk het anathema 
voor wie Christus niet als Heer, die in 
het vlees gekomen is, belijden’ (p. 292).

Het gaat hier dus om pluraliteit 
met betrekking tot de inhoud van het 
geloof. Deze pluraliteit is begrensd. Ze 
kan ‘alleen getolereerd worden als deze 
voortkomt uit gezamenlijke liefde tot 
Christus, dienstbaar is aan de opbouw 
van zijn gemeente en de identiteit - en 
eenheid - van de gemeente niet schaadt’ 
(p. 293, vgl. 305). Als aan deze grens-
voorwaarden niet wordt voldaan, verliest 
de pluraliteit haar legitimiteit (p. 294, 
305). Inhoudelijk gezien gaat het hier 
om de belijdenis van Christus als Heer 
en de incarnatie. Is daar de grens mee 
gesteld?

Opvallend is dat De Reuver aan 
de inhoud van het geloof verder geen 
bijzondere aandacht geeft. Wel signa-
leert hij dat niet iedereen in de PKN is 
meegegaan omdat de eenheid van belij-
den ontbreekt. Ook lezen we dat men 
al binnen de Nederlandse Hervormde 
kerk niet samen het avondmaal wilde 
vieren, omdat de geloofsverschillen te 
groot waren (p. 308). Kennelijk worden 

de grenzen van het legitieme geloofs-
verstaan heel verschillend getrokken. 
Volgens De Reuver ‘zijn eenheid in 
belijden als grondslag voor het samen 
kerk-zijn en eenheid in doop en avond-
maal noodzakelijke voorwaarden voor 
“één kerk in meervoud”’ (p. 308), maar 
hij geeft niet aan wat de eenheid van 
belijden inhoudelijk behoort te zijn. 
Een en ander roept de vraag op hoe de 
grens getrokken wordt en wat de beteke-
nis van de Schriften is bij vaststelling 
van de eenheid van belijden binnen die 
grens. Bij de visie van Dingemans vroeg 
De Reuver zich af of een pluriforme 
Schrift wel in staat was de grens van een 
pluriforme gemeenschap te bewaken. 
Met evenveel recht kan men vragen of 
een plurale gemeenschap wel in staat is 
goede inhoudelijke grenzen te trekken. 
Vallen die niet per definitie ook onder 
het plurale verstaan?

Het komt mij voor dat hierin zich 
wreekt hoe De Reuver het anathema 
van Paulus en de polemiek van Johannes 
verwerkt. Het is duidelijk dat het daarin 
om een grens gaat. Maar betekent dit 
dat wat niet onder het anathema valt of 
niet door Johannes bestreden wordt, dus 
legitieme vertolking van het evangelie is? 
Ik noemde het besluit van Handelingen 
15 al. Wie daartegen inging, zou gege-
ven de thematiek van de Galatenbrief, 
vermoedelijk onder Paulus’ anathema in 
Galaten 1:8 vallen. Maar als de apostel 
schrijft over de zwakke gelovigen die 
menen dat ze niet alles kunnen eten 
(Rom. 14 & 15), dan wijst hij hun 
mening resoluut af. Die verdraagt zich 
niet met het evangelie. Hij aanvaardt 
de zwakke als broeder, maar niet hun 
mening als legitiem. Ook met betrek-
king tot het eten van offervlees (1 Kor. 
8 & 9) aanvaardt Paulus de broeder, 
maar niet diens kijk op de wereld van 

de goden. Zo zijn er meer zaken (bijv. 
m.b.t. de opstanding 1 Kor. 15 en de 
wederkomst, 1 & 2 Tess.; huwelijk en 
echtscheiding, 1 Kor. 7, Ef. 6) waarin 
de apostel bepaalde leer of leefstijl als 
illegitiem afwijst, ook zonder anathema. 
De leer van het evangelie omvat meer 
dan genoemde hoofdwaarheden. Als 
de eenheid van belijden die De Reuver 
terecht noodzakelijk acht, daartoe wordt 
beperkt, kan het niet anders of het leidt 
tot pluraliteit die ruimte geeft aan lerin-
gen die in strijd met het evangelie zijn.

Tot slot

Helpt de studie van De Reuver ons 
om te onderscheiden waar het in het 
kerk-zijn om gaat? Hij geeft in zijn boek 
veel en interessant materiaal over een-
heid en verscheidenheid van de kerk om 
te overwegen. Helaas stelt het op het 
centrale punt van de grens van de plura-
liteit teleur. Ik zie de contouren van een 
kerk die ruimte geeft aan allerlei wind 
van leer.

N.a.v.: R. de Reuver,
Eén kerk in meervoud. Een theolo-
gisch onderzoek naar de ecclesiologische 
waarde van pluraliteit, Boekencentrum, 
Zoetermeer, 2004. ISBN 9023917979, 
360 pag.
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Gedicht G. Slings

Zondagochtend, Wielwijk

De nevel hield de geuren bij de grond.

Uit open kerkdeur kwam een walm

van wierook. Geheim sloop

rond het ziekenhuis de ether.

Bij het bejaardenhuis hing

een belofte in de lucht

van zevenhonderd karbonaden.

Jongere geuren waren niet voorradig.

Het park lag uitgebloeid.

De Opels der gelovigen waren

gestald. De roekelozer wagens

van ’t volk dat straks

ter voetbal trekken zou

stonden nog roerloos in de kou.

De vogels wachtten op de zon.

Tot dan: kyrie eleison.

J. Eijkelboom

Uit: Tot zo ver 2002

De dichter wandelt door Wielwijk in Dordt.
Hij snuift de geuren op van zondagmorgen.
Treffend beschreven.

Die laatste woorden geven te denken.
Heer, ontferm U.
En dat uit de mond van een dichter
die zegt zijn geloof verloren te zijn.
Heimwee naar de zondagen van zijn jeugd?
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Deze Nader Bekeken verschijnt aan 
het eind van 2007. Het einde van het 
jaar maakt altijd dat we wat diepzinni-
ger gaan kijken en beginnen te beschou-
wen en terug te kijken. Dat kan beslist 
ook geen kwaad. Zeker niet wanneer 
dat beschouwen een poging probeert te 
zijn iets te peilen en te doorschouwen 
van eigen tijd en cultuur. In deze laatste 
Persrevue van dit jaar wil ik dat enigs-
zins bevorderen met behulp van de be-
roemde (en voor christenen beruchte) fi-
losoof Friedrich Nietzsche (1844-1900). 
Hij heeft de naam de ‘profeet’ te zijn 
geweest van de geseculariseerde cultuur 
waarin wij ook in 2007 leefden. In  
HW/Confessioneel van 11 oktober 2007 
is een uitvoerig referaat hierover gepu-
bliceerd van de hand van dr. A.A.A. 
Prosman, die eerder dit jaar promoveer-
de op een proefschrift getiteld Geloven 
na Nietzsche.

Prosman vertelt hoe onze cultuur 
aan de ene kant de vervulling laat zien 
van Nietzsches profetie van de triomf 
van het nihilisme (er is geen andere 
werkelijkheid dan de zichtbare en tast-
bare waarin we leven), terwijl er aan 
de andere kant toch ook sprake is van 
herlevend religieus besef. Is die laatste 
ontwikkeling een steun in de rug voor 
de christelijke kerk? Aandacht voor 
Nietzsche in dat verband vindt Prosman 
waardevol, omdat het nihilisme dat 
hij verkondigde, zich in het hart van 
onze cultuur heeft genesteld. Ik stap 
Prosmans verhaal binnen wanneer hij 
toe is aan een weergave van Nietzsches 
boodschap. Ik heb de vrijheid genomen 
zelf wat tussenkopjes toe te voegen.

De dwaas
… Ik haalde al even het verhaal van de 
dwaas aan. Dat verhaal gaat over een 
dwaas die op klaarlichte dag een lantaarn 
aanstak, de markt opliep en onophoudelijk 
schreeuwde: ik zoek God, ik zoek God. 
De mensen waren verbaasd, maar namen 
hem niet serieus. Want, zo staat er, het 
waren mensen die niet aan God geloofden. 
Daarom begonnen ze hard te lachen. En 

ze riepen hem toe: is Hij soms verloren ge-
gaan? Is Hij soms verdwaald als een kind? 
Heeft Hij zich verstopt? Is Hij bang voor 
ons? Is Hij scheep gegaan? Is Hij naar het 
buitenland vertrokken? Zo schreeuwden 
en lachten ze door elkaar heen. De dwaas 
was ontzet, toen hij dit hoorde. Hij sprong 
tussen hen in, keek hen doordringend aan 
en zei: waar God heen is? Dat zal ik jullie 
vertellen! Wij hebben Hem gedood - jullie 
en ik! Wij allemaal zijn zijn moorde-
naars!
Het waren mensen die niet aan God ge-
loofden. Ze waren daarom niet onder de 
indruk van de boodschap dat God dood 
is. Maar ze waren wel even stil van de 
heftigheid van die dwaze man. Toen hij 
ophield met spreken keken ze hem be-
vreemd aan. De man smeet de lantaarn 
op de grond en ging weg. Ik kom te vroeg, 
zei hij. Het is mijn tijd nog niet. Deze on-
gelooflijke gebeurtenis is nog onderweg, het 

is nog niet tot de mensen doorgedrongen. 
Bliksem en donder hebben tijd nodig, het 
licht van de sterren heeft tijd nodig om 
gezien te worden en zo is het ook met dit 
feit, dat wij God vermoord hebben. Het 
heeft tijd nodig misschien wel veel tijd om 
dit werkelijk te beseffen.

Nietzsche en zijn eigen tijd
Het zal niet ver bezijden de waarheid zijn 
te veronderstellen dat Nietzsche zichzelf 
afbeeldt in de figuur van die dwaas. Het 
leek ook dwaas om in zijn tijd te verkon-
digen dat God dood is. De kerken waren 
nog echt volkskerken. De kerken hadden 
veel invloed. Europa was rond 1880 nog 
een christelijk Europa. Hoe haal je het 
dan in je hoofd om te zeggen: wij hebben 
God vermoord: jullie en ik. Inderdaad, 
dan word je uitgelachen. Nietzsche is 
ontzet over wat gaande is. Hij betreurt de 
dood van God. Want het verhaal eindigt 
ermee dat de dwaas kerken binnendrong 
en daar een requiem, een treurlied, aan-
hief wegens de dood van God.
Nietzsche is een verscheurd mens geweest. 
Enerzijds vindt hij het onbegrijpelijk dat 
de mensen van zijn tijd geen erg hadden 
in de fundamentele verandering die zich 
in de cultuur voltrok. Aan de andere kant 
heeft hij de dood van God toegejuicht. 
En dat niet alleen, maar hij heeft er ook 
op aangedrongen dat wij zijn schaduwen 
zouden overwinnen. Want overal zijn 
sporen van God te vinden: in wetenschap 
en kunst, in onderwijs en rechtspraak. Al 
die schaduwen moeten overwonnen wor-
den. Dat is volgens hem noodzakelijk om 
tot echte bevrijding te komen. Maar meer 
dan iemand anders was hij zich ervan 
bewust wat de gevolgen hiervan waren. 
Namelijk dat de mens dan geen doel en 
geen houvast meer heeft en dat hij voort-
aan zal ronddobberen op een eindeloze 
oceaan zonder dat koers gezet kan worden 
naar een veilige haven.

Nietzsche en de Verlichting
Hoe kwam Nietzsche tot deze stelling-
name? Waarom was volgens hem God 
dood, ja vermoord, en waarom richtte hij 

Nietzsche, nihilisme 
en herlevend  
religieus besef

Persrevue P.L. Storm

Friedrich Nietzsche
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zijn pijlen op het christelijk geloof?
Nietzsche borduurde voort op de visie van 
de Verlichting, namelijk dat het geloof de 
wetenschap verhindert en de vooruitgang 
in de weg staat. De Verlichting viel het 
geloof aan en viel het gezag van de kerk en 
van de Bijbel aan en toch wilde men God 
ontzien. God wilde men sparen. Want 
God radicaal overbodig verklaren zou 
de samenleving ontwrichten en ook veel 
protest en onrust veroorzaken. God mocht 
voorlopig nog blijven. Voor Kant was God 
een postulaat, een veronderstelling. Je kan 
niets zeggen over zijn bestaan, maar je 
moet zijn bestaan wel veronderstellen. De 
God, die door Kant verondersteld werd, 
legde de mens zijn moraal op. En zo werd 
je leven en handelen toch nog door het ge-
loof in Hem geleid.
Toen kwam Nietzsche. Hij spaarde de 
kerk niet, maar hij spaarde ook de Ver-
lichting niet. Hij spaarde ook Kant niet. 
Als we Nietzsche recht willen doen dan 
moeten we hem niet alleen zien als een 
gevaarlijk criticus van het geloof en van 
de kerk, maar ook van de Verlichting. 
Nietzsche heeft de halfslachtigheid en laf-
heid van de Verlichting doorzien en aan 
de kaak gesteld. De Verlichting had het 
niet aangedurfd om het christelijk geloof 
echt aan te pakken, zelfs Voltaire durfde 
dat niet. Voltaire durfde in het bijzijn 
van zijn bedienden niet over het bestaan 
van God te discussiëren. Want als die ook 
niet meer in God geloofden dan was hij 
bang voor zijn tafelzilver. Nietzsche was 
vele malen radicaler dan de vertegen-
woordigers van de Verlichting. Nietzsche 
zag het geloof in God en in het kruis als 
de belangrijkste oorzaak van de verzwak-
king van de cultuur. In zijn dagen mocht 
het christendom bijna oppermachtig zijn, 
het was wel een uitgehold christendom en 
haar moraal verzwakte de mens. Daarom 
wilde hij er radicaal mee afrekenen. Dat 
is niet zonder gevolgen gebleven.

Prosman vertelt vervolgens dat de 
theologie in Nietzsches eigen tijd met 
een grote boog om hem heen gelopen is. 
Hij vraagt zich af of we in onze tijd wel 
het hoofd bieden aan de veranderingen 
in cultuur en samenleving. Dan keert 
hij terug naar Nietzsche:

Hoe kwam Nietzsche zover?
De vraag die ons natuurlijk interesseert is 
hoe het gekomen is dat hij, die uit een echt 
christelijk gezin kwam, zich zo tegen het 
christelijk geloof is gaan verzetten. Juist 
op het laatst van zijn actieve leven kreeg 
dat verzet het karakter van een oorlogs-
verklaring. Hij werd zo fel omdat hij zich 

er niet van kon ontdoen. Het christelijk 
geloof ging toch als een schaduw met hem 
mee. Dat maakte hem bijna razend. Zijn 
laatste geschriften zijn een frontale aanval 
op het christendom. De titels spreken al 
boekdelen: De Antichrist was de titel van 
één van zijn laatste geschriften en het al-
lerlaatste geschrift heette Ecce homo, zie 
de mens. Dat is een duidelijke toespeling 
op Christus.
Waarom was hij zo geworden? Wat zat 
hem dan dwars in het christelijk geloof? 
Het is lastig die vraag te beantwoorden. 
Je kan die omslag in zijn leven in ieder 
geval niet terugvoeren op zijn jeugd. Er 
is geen enkele reden om aan te nemen dat 
hij door zijn opvoeding gefrustreerd was. 
Als ik probeer te verklaren hoe Nietzsche 
tot een nihilist is geworden wil ik op een 
aantal zaken wijzen. In ieder geval heeft 
de filosoof Schopenhauer grote invloed op 
Nietzsche gehad en Schopenhauer was een 
atheïst. Als student vond hij Schopenhauer 
fascinerend. Op die manier is er een wissel 
omgezet in zijn leven en in zijn denken.
Daarbij komt dat Nietzsche classicus was. 
De Griekse cultuur kende hij van binnen 
en van buiten. De Griekse religie had 
voor hem geen geheimen. Zo werd hij 
zowel door zijn studie van de Griekse en 
Romeinse cultuur als door zijn lectuur van 

Schopenhauer losgeweekt van zijn chris-
telijke wortels. In de derde plaats werd 
het Nietzsche duidelijk dat er een grote en 
diepe kloof was ontstaan tussen de kerk en 
Jezus. De kerk was eigenlijk het tegendeel 
geworden van wat Jezus gezegd had en be-
doeld had en zoals Hij geleefd had.
Dat veroorzaakte een afkeer van het chris-
tendom. In Nietzsche groeide gestaag de 
visie dat het christendom helemaal niet zo 
gunstig geweest was voor Europa, maar 
veeleer een verzwakking, een uitholling. 
Maar niet alleen het christendom lag 
onder vuur. Nietzsches kritiek ging veel 
verder.

Geen andere werkelijkheid dan déze
Hij richtte zijn aanvallen op elke levens-
beschouwing die uitdraagt dat er een 
werkelijkheid is boven en buiten deze 
werkelijkheid. Want die werkelijkheid 
die zich boven onze zichtbare en tastbare 
werkelijkheid bevindt, functioneert als een 
ideale werkelijkheid. Dat heeft weer tot 
gevolg dat ons leven steeds maar weer af-
gemeten wordt aan die ideale, volmaakte, 
goddelijke werkelijkheid. Gemeten aan die 
maat voelt de mens altijd weer zijn tekort. 
De mens wordt naar beneden geduwd. 
Hij wordt vernederd. Dat was niet alleen 
de schuld van het christendom maar ook 

Arthur Schopenhauer
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van de Griekse filosofie. Denk dan vooral 
aan Plato. Nietzsche wilde daarom af van 
dat hele complex van de christelijke en 
Griekse normen en waarden. Want het 
hield de emancipatie van de mens tegen. 
Ten diepste werd de mens veracht. Dus 
zijn bezwaren tegen het christendom en 
het christelijk geloof kunnen samengevat 
worden in één zin: zij verachten de mens 
en staan zijn echte emancipatie in de 
weg. Maar ook hier verbaast ons de te-
gendraadsheid van zijn denken. Want op 
het moment dat het christendom op haar 
hoogtepunt was en haar triomfen vierde, 
klaagde Nietzsche haar aan en verwierp 
hij haar uitgangspunten.

Prosman vertelt vervolgens hoe in 
Nietzsches tijd onze West-Europese we-
reld heel duidelijk bezig was een andere 
oriëntatie te zoeken. De veilige haven 
van de christelijke beschaving was echt 
verlaten.

Weg uit de haven
Maar nu het daarmee gedaan is, is geen 
oriëntatie meer mogelijk. Want er is geen 
horizon. Je bevindt je op de oceaan. Dan 
kun je twee dingen doen: je kunt angstig 
worden, maar je kunt het ook zien als 
een geweldige uitdaging. Er is wel moed 
voor nodig om midden op de oceaan te 
varen zonder kompas, zonder dat je een 
veilige haven kunt opzoeken. Je moet 
Übermensch zijn om dit avontuur aan te 
durven. Is er dan helemaal geen mogelijk-
heid om koers te bepalen? Vaar je dan als 
een stuurloos schip op de oceaan van het 
leven? Nietzsche zegt dan dat het beter is 
geen koers te hebben dan een verkeerde 
koers te varen. Bovendien zou hij vragen 
waar onze angst vandaan komt. Waarom 
is het zo erg om geen vaste koers te heb-
ben? Als je je angst overwonnen hebt is er 
geen reden meer om bang te zijn. We we-
ten inderdaad niet waar we naartoe gaan. 
De kleine mens kan zoiets niet verdragen. 
Dus verzint hij een geborgenheid in God. 
Maar wie echt mens wil zijn die staat 
daarboven. Die heeft het geleerd om te le-
ven zonder zo’n bedrieglijke geborgenheid.
We doen er goed aan de woorden van 
Nietzsche niet achteloos naast ons neer 
te leggen. Hij heeft iets onder woorden 
gebracht dat in feite heel herkenbaar is. 
Juist in onze tijd zijn er talloze mensen 
die zo leven. Talloze mensen zijn op zoek. 
Maar hun zoeken levert nog geen aan-
knopingspunt op voor de christelijke bood-
schap. Want men is niet naar iets bepaalds 
op zoek. Men is niet onderweg naar een 
laatste doel. Het leven bestaat uit heel veel 
doelen. Bijna elke dag heeft een ander 

doel. De mensen kijken niet meer zover 
voor zich uit. Het leven moet je nemen zo-
als het is. Het beste kun je je aan het leven 
overgeven en van dag tot dag je doel be-
palen. Want een definitief doel is er niet. 
Wie denkt in een uiteindelijk doel, wie ge-
looft in een leven hierna, in een hemel, of 
in een hemel op aarde, of in een heilsstaat, 
die hoort nog tot een tijd die voorbij is. De 
wereld boven ons en vóór ons is verbleekt. 
Van God is hoogstens nog een schaduw 
overgebleven, een iets.

Iets
Dat is precies uitgedrukt. Er is iets. Dat 
iets heeft weinig te maken met een per-
soonlijke God. De God die spreekt en han-
delt en redt en troost, is er niet meer. Het 
‘ iets’ dat er nog wel is, is een mysterie. Je 
kan het de grond van je bestaan noemen. 
Een dichter noemt Hem de adem in een 
ontoegankelijk licht.
Mooi gezegd, maar tot dat iets kun je niet 
bidden. Net als Nietzsche is de mens van 
nu dikwijls een religieus mens. Nietzsche 
verachtte het atheïsme. Dat was hem te 
plat en te goedkoop. Hij had gevoel voor 
het mysterie. Dat vind je terug bij veel 
moderne mensen. De mens van onze tijd 
is gelukkig lang niet altijd oppervlakkig. 
Veel mensen hebben een antenne voor het 
goede en het schone. Maar juist zij zijn zo 
afwijzend als het gaat om de God van de 
Bijbel. Zij willen openstaan voor het mys-
terie van het leven, het ondoorgrondelijke 
van het bestaan, maar zij wijzen de bood-
schap van verlossing nadrukkelijk af.

Deze dingen wil ik nog een toespitsing 
geven. Want is het niet zo dat de eeuwen 
door mensen niet in God geloofd hebben? 
Denk maar aan Psalm 14: de dwaas zegt 
in zijn hart: er is geen God. Zo hebben 
velen gedacht en soms ook gezegd. Dat is 
waar. Al is het ook waar dat het aantal 
atheïsten in het verleden heel klein was. 
Zelfs in Nietzsches dagen was dat aantal 
zeer gering. Maar we hebben al gezien 
dat Nietzsche het helemaal niet aanstuurt 
op atheïsme. Dat vindt hij oppervlak-
kig. Hij vindt het prima als mensen in 
God geloven. Hij heeft zelfs mensen in 
zijn omgeving, met wie hij bevriend was, 
aangeraden om het geloof niet op te geven. 
Want hij besefte heel goed dat je dan veel 
kwijtraakt. Met name het gebed. In God 
geloven is eigenlijk wel goed, maar het 
is niet goed te geloven in de God van de 
Bijbel. Dat is de kern. Het gaat hem niet 
om het geloof in God in het algemeen, 
maar om deze bepaalde God. Het geloof 
in deze God is schadelijk.

Het kruis de aanstoot
Lezing en bestudering van zijn geschriften 
brengen duidelijk aan het licht, dat vooral 
het kruis hem in de weg stond. Want het 
kruis bevat de boodschap van de verlos-
sing door Jezus Christus. Maar juist op dit 
punt botst het met Nietzsche. Het kruis is 
voor Nietzsche helemaal niet het teken dat 
God de mens helpt. Integendeel, het kruis 
is het teken en het bewijs dat God de mens 
niet serieus neemt. Want het kruis maakt 
duidelijk dat God de mens niet accepteert 
zoals hij is. God wil de mens veranderen, 
verlossen en vernieuwen. De boodschap 
van liefde en genade is de boodschap van 
verandering en vernieuwing.
Daaraan heeft Nietzsche zich geërgerd. 
De mens is goed zoals hij is. De mens is 
zoals hij is. Dat betekent dat de mens zijn 
donkere kant heeft en zijn zwakke kant. 
Maar de mens moet met die donkere en 
zwakke hoedanigheden aanvaard worden. 
Dat zou pas een bewijs zijn van echt res-
pect. Als God door middel van het kruis 
de mens wil redden dan betekent dat niet 
minder dan dat Hij de mens, zoals die is, 
niet accepteert.
Vandaar dat Nietzsche het kruis als een 
vorm van ressentiment, van rancune ziet. 
God kan het niet hebben dat de mens is 
zoals die is. God kan het niet laten de 
mens te veranderen naar zijn beeld. 
Nietzsche ziet God als een moeder die het 
niet kan laten haar kind met lieve woor-
den te manipuleren tot haar kind precies 
is zoals zijzelf. Juist het kruis moet het 
bij Nietzsche ontgelden. Hij wantrouwt 
de liefde van God. Liefde is pas liefde als 
daardoor het menselijke gebrek serieus ge-
nomen wordt en als men daarvoor respect 
heeft. Met andere woorden: het kruis staat 
de emancipatie van de mens in de weg.

Er bestaat een misverstand rond Nietzsche. 
Men heeft hem te vaak afgeschilderd als een 
Godzoeker. Dat heeft te maken met het feit 
dat Nietzsche ook positieve dingen weet te 
zeggen over Jezus. Hij ziet hem als de enige 
christen. En meer positieve dingen kunnen 
we bij hem lezen. Maar we moeten wel 
goed lezen. Nietzsches waardering geldt een 
Jezus die hij zelf geconstrueerd heeft. Nietz-
sche is er duidelijk over dat de evangelisten 
het beeld van Christus vertekend hebben. 
Paulus is in dat spoor verder gegaan en 
heeft van Jezus een karikatuur gemaakt, 
omdat Paulus het kruis verbindt met ver-
zoening. Nietzsches lovende woorden over 
Jezus hebben een bedenkelijke achtergrond. 
Bovendien heeft hij zich ook laatdunkend 
over Jezus uitgelaten. Eigenlijk zag hij Je-
zus als een mens die te zwak was om zich in 
deze wereld te handhaven. Dus, al met al 
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is het beeld dat Nietzsche van Jezus schetst 
helemaal niet zo positief.

Onder het kopje ‘Nietzsche en de 
kerk’ maakt Prosman een aantal eva-
luerende, afrondende opmerkingen. 
Daaruit tot slot het volgende:

Wat moeten wij ons van Nietzsche 
aantrekken?
1. Is het niet zo dat Nietzsches kijk op 
mens en wereld onze kijk op deze wer-
kelijkheid is geworden? Namelijk dat er 
geen andere hogere werkelijkheid is waar 
we ons aan oriënteren, waardoor ons le-
ven zin ontvangt en een doel krijgt? Het 
leven is plat geworden. Zo plat dat veel 
mensen weer op zoek gaan naar religie. 
Maar wat is religie? Is religie nog steeds 
een middel om het leven zin te verlenen? 
Is religie werkelijk op zoek gaan naar het 
hogere? Naar een tegenover? Die religie 
zou Nietzsche ten sterkste afwijzen. Hij 
ziet in religie veel meer als een vorm van 
kunstenaarschap, een vorm van scheppen 
en creëren. Religie staat dicht bij kunst. 
Het is een manier om je eigen leven vorm 
te geven. Op die manier religieus zijn is 
modern. Maar deze vorm van religie is 

heel iets anders dan de religie waardoor 
de mens verlossing zoekt. Vandaar dat ik 
gezegd heb dat het nog maar de vraag is 
of religie een bondgenoot kan zijn in de 
strijd tegen het nihilisme.
2. …
3. … We moeten niet meer spreken van 
een postchristelijk tijdperk, maar van een 
postseculier tijdperk. De secularisatie in de 
zin van de verminderde invloed en afne-
mende betekenis van het christelijk geloof 
is reeds achter de rug. Het heidendom is 
terug en daarmee ook het polytheïsme. 
Nietzsche proclameerde de dood van God, 
maar ten diepste mocht God blijven be-
staan en hij had al helemaal geen plannen 
om religie uit te roeien. Nietzsche had een 
religieuze natuur. Het christelijk geloof 
was gevaarlijk en het kruis was gemaakt 
van het slechtste hout, schrijft hij ergens. 
Maar religie is volgens hem niet verkeerd. 
Niet voor niets zei hij dat Europa koers 
moest zetten naar het Oosten. Het Oosten 
is niet de wereld van het abstracte denken 
en van concepten en van modellen, maar 
dat is de Dionysische wereld vol religieuze 
mysteries. Het lijkt erop dat het hoofd 
(het denken) van Europa nog in het Wes-
ten is, maar dat het hart (het geloof) van 

Europa reeds in het Oosten verkeert. Er is 
sprake van een duidelijke koerswijziging.
We kunnen daarom concluderen dat onze 
wereld nietzscheaanse trekken vertoont, 
namelijk door de beleden dood van de 
God van de Bijbel, door het feit dat het 
christelijk geloof belachelijk gemaakt 
wordt (Nietzsche zei: doden doe je het 
beste door te lachen) en door de terugkeer 
van religie. Dit alles past binnen Nietz-
sches filosofie. Maar het belangrijkste is 
dat op de achtergrond het verzet tegen het 
kruis staat. Die verborgen drijfveer mag 
ons niet ontgaan. Daar waar alles onder-
geschikt gemaakt wordt aan de emancipa-
tie van de mens, moet het wel uitlopen op 
een confrontatie met het kruis. Daarom 
is er een strijd gaande, die nog lang niet 
voorbij is en naar mijn mening nu pas 
echt begonnen is.

In die strijd zijn we ook in 2008 
opgenomen. En we dienen ons daar heel 
goed bewust van te zijn. Maar ook 2008 
zal een jaar zijn in een wereld waarin het 
kruis heeft gestaan. Het kruis van Hem 
van Wie ook 2008 is. Anno Domini!

De heilige God  
van 2008

Als er van één religieus besef de ople-
ving niet groot genoeg kan zijn (vgl. vo-
rige stukje Persrevue) dan is het dat van 
het besef van Gods heiligheid. Het besef 
met Wie we te maken hebben in onze 
tijd en cultuur, ook in 2008. Degene die 
erover oordelen zal. Daarover gaat een 
interview met dr. H.G.L. Peels, de oud-
testamenticus van Apeldoorn. Huib de 
Vries nam het af voor Terdege (14 nov. 
2007). Het kruis, waarvan we hierbo-
ven Prosman de centrale plaats hoorden 
benadrukken, is ook en juist de plaats 
waar we geconfronteerd worden met de 
heilige God. En dat tegenover een al 
langer dominerend religieus besef van 
het gehumaniseerde Godsbeeld, waarbij 
mensen niet meer over de Here willen 
horen als krijgsheld, wreker en rechter. 
Een paar stukjes van het genoemde 
interview (titel: ‘Een blinde vlek voor 
Gods heiligheid’) neem ik over:

Hoe wezenlijk is een evenwichtig 
Godsbeeld voor het christelijk ge-
loof?
‘Zeer wezenlijk. Iemand die God ziet als 
een persoon tegen wiens schouder je kunt 
aanleunen en bij wie je mag zijn die je 
denkt te moeten zijn, heeft een ander ge-
loof en een andere ethiek dan iemand die 
God ziet als een dreigende God, Die in de 
eeuwigheid alles al bepaald heeft.
In de Bijbel klinkt een veelheid aan stem-
men. Vergelijk het met een orkest. Er is 
de hoge fluittoon, maar ook de zware bas. 
Die lijken stem en tegenstem, maar als 
je goed luistert, hoor je hoe ze op elkaar 
inspelen en elkaar aanvullen. Wij zijn 
altijd weer geneigd ons eigen Godsbeeld te 
construeren, door als kippen op een boe-
renerf op te pikken wat ons zint en de rest 
te laten liggen. De Bijbel is een totaliteit, 
die in z’n geheel gehoord wil worden. Het 
Oude en Nieuwe Testament vormen één 

verhaal. Niet alleen het “sola Scriptura” 
is van belang, maar ook het “tota Scrip-
tura”: heel de Schrift.
De Bijbel spreekt altijd met twee woorden 
over God. Denk aan de aanspraak in het 
gebed dat Jezus Zelf ons heeft geleerd. 
“Onze Vader”, zeer nabij. “Die in de 
hemelen zijt”, zeer ver weg. Die tweeheid 
vind je de hele Bijbel door, al diep in het 
Oude Testament, als God zich openbaart 
aan Mozes door het uitroepen van zijn 
namen. “God, barmhartig en genadig, 
lankmoedig en groot van weldadigheid en 
waarheid. Die de weldadigheid bewaart 
aan vele duizenden, Die de ongerechtig-
heid en overtreding en zonde vergeeft, Die 
de schuldige geenszins onschuldig houdt...” 
Met twee woorden over God spreken is 
fundamenteel voor het christelijk geloof. 
Ook als het gaat over Christus. Hij is het  
Lam, maar ook de Leeuw.’
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Wat is in uw optiek typerend voor 
het dominerende godsbeeld van de 
westerse christenheid?
‘We zijn allemaal beïnvloed door een 
klimaat dat wordt gekenmerkt door 
afkeer van geweld en gezag. Het gevolg 
is een blinde vlek voor wat de Bijbel 
zegt over de schrikwekkende heiligheid 
van God, waardoor we snel goedkoop 
en humaniserend over God spreken en 
denken. Waar dat uiteindelijk toe kan 
leiden, zie je in de recente Nederlandse 
kerkgeschiedenis. Het centraal stellen van 
het menselijke religieuze denken eindigde 
bij een bekende synodaal-gereformeerde 
theoloog met de bekentenis dat hij zelfs 
niet meer in een persoonlijke God gelooft.’
…

Welke betekenis kent u toe aan pre-
diking uit het Oude Testament?
‘Om te beginnen vormt dat driekwart van 
de Bijbel. Vervolgens was het Oude Tes-
tament de Bijbel van de jonge christelijke 
kerk. Het heeft bovendien een breedte die 

je in het Nieuwe Testament zó niet tegen-
komt. Je doet de gemeente schade wanneer 
je als predikant grotendeels uit het Nieuwe 
Testament preekt. Het heeft de Heilige 
Geest niet voor niets goed gedacht om ons 
deze breedte van de Schrift te geven. De 
grote tijdsspanne die het Oude Testament 
omvat, bepaalt je bij de geweldige diep-
gang van de liefde van God, Die in ein-
deloos geduld steeds weer een komma zet 
waar Zijn volk een punt zet.
Vandaar mijn advies aan studenten: 
“Preek regelmatig over het Oude Testa-
ment, maar preek dan niet alsof er geen 
Nieuwe Testament is.” Dan misken je 
de beweging die in het Oude Testament 
zelf aanwijsbaar is, richting dat wat wij 
hebben leren kennen als het Nieuwe Tes-
tament. Omgekeerd verwijst het Nieuwe 
Testament talloze malen naar het Oude. 
Het verkondigt op alle mogelijke manieren 
de vervulling of aanvankelijke vervulling 
van de beloften van God.’
…

Hoe concreet moet worden gepreekt 
over de heiligheid en de toorn van 
God?
‘Net zo concreet als de Bijbel zelf dat doet. 
God haat de zonde. Wie op die weg voort-
gaat, moet bedenken dat Hij een wreker 
is. Tegelijk staat de oordeelsprediking, 
ook in het Oude Testament, altijd in een 
evangelische setting. Het is een lokroep 
tot omkeer. Hét voorbeeld daarvan is de 
oordeelsaankondiging over Ninevé in het 
boek Jona, een boek dat eindigt met Gods 
bewogenheid voor de mens, zelfs voor de 
dieren. Dat gevoelen mag bij de prediker 
op de kansel die het oordeel van God aan-
zegt, nooit ontbreken.’

Het Nieuwe Testament typeert u 
als een tussenperiode waarin het 
gericht wordt opgeschort. Wat is de 
consequentie van dit standpunt?
‘Dat we moeten beseffen dat de tegen-
woordige wereld voorbijgaat. God heeft in 
het midden der tijden ingegrepen, door het 
gericht aan Zijn Zoon te voltrekken. Nu is 
er de tijd van het zaaien en het opkomen 
van het gewas, met alle verwarring van 
dien. Er zit ook onkruid tussen, dat samen 
met het kruid opgroeit tot de dag van de 
oogst. De wetenschap dat het eindoordeel 
wacht, heeft consequenties voor de wijze 
waarop we met het Evangelie omgaan en 
voor onze ethiek. We hebben de dag van 
het open graf van de opgestane Christus 
achter ons en de dag van de graven die 
opengaan voor ons. In die tussentijd strekt 
God Zijn liefde over de wereld uit in de 
verkondiging van het Evangelie tot de uit-
einden van de aarde.’

Nader Bekeken
Neem een proefabonnement op nader bekeken! U ontvangt het blad 3 maanden lang voor maar € 5,-.
Wilt u iemand een waardevol cadeau aanbieden? Denk dan eens aan een geschenkabonnement op nader bekeken. Het kost 
u slechts € 10,- en hij/zij ontvangt het blad dan een halfjaar lang!
Bel 050-3013636 of mail woordenwereld@scholma.nl of kijk op www.woordenwereld.nl.
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De discussies over de voors en tegens 
van de in 2004 verschenen Nieuwe 
Bijbelvertaling (NBV) duren voort. Wat 
de leesbaarheid betreft zijn we er met 
deze vertaling een stuk op vooruitge-
gaan. Maar wat betreft de betrouwbare 
weergave van de brontekst ook?

In dit verband is het misschien leer-
zaam, te weten dat er in Zuid-Afrika 
al in 1983 een Nieuwe Vertaling in 
gebruik genomen is, die qua opzet veel 
weg heeft van onze Nederlandse NBV, 
maar dat de slinger daar bezig is terug 
te zwaaien. Ik neem onderstaand artikel 
(onvertaald) over uit het Mededelingblad 
van 28 oktober 2007 van Die Vrye 
Gereformeerde Kerk te Pretoria:

’n Versoek van die kerke
Die Bybelgenootskap is in 2004 deur die 
kerke wat die Afrikaanse Bybel gebruik, 
versoek om - na jare van navorsing, proef-
vertalings en omvattende bespreking - 
’n nuwe vertaling van die Bybel in 
Afrikaans voor te berei. (Die inisiatief 
vir ’n nuwe vertaling het dus nie by die 
Bybelgenootskap begin nie!) In Februarie 
2005 het die Nasionale Raad van die By-
belgenootskap besluit dat daar aan hierdie 
versoek voldoen word en beklemtoon dat 
die vertaalproses so inklusief moontlik 
moet wees ten opsigte van alle kerke wat 
die Afrikaanse Bybel gebruik. ’n Oorwel-
digende aantal kerke het hulle dan ook 
ten gunste van die beplande vertaling 
uitgespreek en onderneem om hulle on-
dersteuning daaraan te gee. Die vertaling 
sal ongeveer 10 jaar neem om te voltooi, 
nadat in 2006 met die projek begin is.

Vertaalopdrag
Hierdie nuwe Afrikaanse Bybelvertaling is 
vir gebruik deur kerke en gelowiges bedoel. 
In die lig hiervan is die volgende vertaal-
opdrag geformuleer en goedgekeur: ‘Skep 
’n goed verstaanbare, bronteksgeoriën-
teerde Afrikaanse vertaling van die Bybel 
wat geskik is vir voorlesing en gebruik in 
eredienste, asook vir kategese, Bybelstudie 
en persoonlike gebruik.’
Dit word verder omskryf as ’n vertaling 

wat ’n getroue weergawe van die beteke-
nis van die bronteks moet wees, terwyl 
beelde, metafore, styl en struktuur van die 
bronteks sover moontlik behou moet word. 
Die vertaling moet van hoë letterkundige 
gehalte en goed verstaanbaar wees.

Waarom ’n nuwe Bybelvertaling?
Daar kan tereg gevra word: Waarom is 
’n nuwe vertaling nodig? Verskeie sake het 
’n rol gespeel by die besluit om ’n nuwe 
vertaling in Afrikaans voor te berei, waar-
onder die volgende: 
1. Die behoefte bestaan in Afrikaansspre-

kende kerke aan ’n Bybelvertaling wat 
sterker aansluit by die bronteks (dit wil 
sê die Hebreeuse, Aramese en Griekse 
tekste) as die bestaande vertalings. Baie 
gelowiges het dus behoefte aan ’n Bybel 
wat so na moontlik aan die bronteks 
is, maar steeds verstaanbaar is.

2. Die vertaalkunde en -teorieë het aan-
sienlik ontwikkel sedert die publikasie 

van die 1983-vertaling in Afrikaans. 
Terwyl daar tradisioneel tussen let-
terlike (of woord-vir-woord) vertalings 
(soos die 1933/53-vertaling) en vrye 
(of dinamiese) vertalings (soos die 
1983-vertaling) onderskei is, word 
daar tans eerder met die begrippe ‘ in-
strumentele vertaling’ en ‘ dokumentêre 
vertaling’ gewerk. ’n Instrumentele 
vertaling is dié soort vertaling wat ’n 
mens byvoorbeeld by ’n advertensie sal 
gebruik. Dit is onbelangrik of die ver-
taling presies sê wat in die oorspron-
klike teks staan, omdat die vertaalde 
teks slegs ’n instrument is om die doel 
van die teks te bereik, naamlik die 
verkoop van die produk. Daarteenoor 
sal ’n vertaler van ’n dokument soos 
die grondwet van die land probeer om 
die oorspronklike so noukeurig moont-
lik in ’n vertaling weer te gee, maar 
dit ook in goeie en verstaanbare Afri-
kaans te doen. Daar bestaan ruimte 
vir ’n ‘ dokumentêre’ vertaling van die 
Bybel in hedendaagse Afrikaans naas 
die bestaande woord-vir-woord verta-
ling asook die dinamiese vertalings wat 

Nieuwe  
bijbelvertaling  
in Zuid-Afrika

Persrevue F.J. Bijzet

Pretoria
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Nieuw: cahier 75

Altijd veilig
Gods vasthouden en ons volhouden

Ds. H. Drost Ga je belijdenis van je geloof doen?
Heb je belijdenis van je geloof gedaan?
Of weet je niet of je het wel moet doen?
Dan schreef ik dit voor jou. 

Dit boek gaat over Gods vasthouden en 
ons volhouden. 
Over veiligheid bij God.
En over eenzaamheid zonder God. 

Dat soort ervaringen staat warm en 
herkenbaar beschreven in hoofdstuk 5 
van de Dordtse Leerregels. Dat hoofdstuk 
vertelt blij over Gods vasthouden van 
struikelende mensen. Vanuit de Bijbel wil 
ik er met je over nadenken. In dit boek 
vind je naast persoonlijke bijbelstudie ook 
tips om er samen over te praten op een 

vereniging of in de groep. Er staan ook 
tips in om samen met de gemeente ermee 
bezig te zijn in een kerkdienst. 

Ik heb het geschreven toen ik predikant 
was in de Gereformeerde Kerk 
(vrijgemaakt) in Houten en veel jongeren 
blij waren met het houvast dat je in deze 
belijdenis vindt. Door veel mensen in de 
gemeente werd enthousiast gereageerd 
na de kerkdiensten over dit onderwerp. 

Nu werk ik in het buitenland. In Oekraïne 
mag ik werken in de ondersteuning van 
kerken. 

Ds. Henk Drost

neig na ‘ instrumentele’ vertalings.
3. Ons kennis van die tale waarin die 

Bybel oorspronklik geskryf is, het in die 
afgelope aantal jare geweldig uitgebrei. 
Argeologiese opgrawings en vergely-
kende studies het, veral met die moon-
tlikhede wat rekenaarprogramme bied, 
ons kennis van uitdrukkings, idiome, 
metafore, ensovoorts in die Bybeltale 
geweldig uitgebrei.

Die verskil met bestaande vertalings?
Die beoogde nuwe vertaling in Afrikaans 
sal in verskeie opsigte van die huidige 
Afrikaanse Bybelvertalings verskil, byvoor-
beeld:
1. Alhoewel die beplande vertaling ’n sg. 

dokumentêre vertaling sal wees waarin 
die bronteks so getrou moontlik weer-
gegee word, is die fokus nie so sterk 
op ’n woord-vir-woord vertaalwyse 
soos die 1933/53-vertaling nie. In die 
nuwe vertaling sal daar groter klem 
gelê word op die weergee van die bron-

teks in vloeiende Afrikaans as wat by 
woord-vir-woord vertalings die geval 
is.

2. Die beplande vertaling sal minder as 
die 1983-vertaling aangepas word by 
die leefwêreld van vandag. Metrieke 
mate en gewigte sal byvoorbeeld nie 
in die vertaling gebruik word nie, 
maar wel die terme wat nader aan die 
brontaal lê, soos byvoorbeeld sikkels, 
handbreed, el en dagreis.

3. Voetnote sal, anders as in die vorige 
twee vertalings van die Bybelgenoot-
skap, gebruik word om kort verduide-
likings aan die leser te gee ten opsigte 
van sake soos byvoorbeeld probleme in 
die bronteks of verskillende geldige ver-
talingsmoontlikhede.

4. Groter klem op die vorm van liedere 
en gedigte sal meebring dat die eie 
aard van Bybelse poësie behoue bly.

5. Die beplande vertaling sal ook ’n uit-
gawe met die Deuterokanonieke boeke 
insluit, aangesien die Rooms-Katolieke 

en Anglikaanse Kerke wat ook hulle 
ondersteuning aan die projek toegesê 
het, hierdie boeke gebruik.

6. Die werkswyse in die geval van die 
beplande vertaling verskil ook aan-
sienlik van vorige vertalings van die 
Bybelgenootskap. Vir die eerste maal is 
alle kerke wat die Bybel in Afrikaans 
gebruik, by die vertaalproses betrek. 
Naas eksegete en brontaalkenners sal 
professionele Afrikaanse vertalers, let-
terkundiges en taalkundiges ’n baie 
groter rol speel as by vorige Afrikaanse 
vertalings. ’n Groot aantal vroulike 
medewerkers maak ook deel van die 
vertaalspan uit.

Die beplande sg. dokumentêre vertaling 
verskil ook van die ander meer vrye of di-
namiese vertalings van ander, kommersiële 
uitgewers wat tans in die mark is.
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