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Een ander, een van zijn leerlingen,
zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug te
gaan om mijn vader te begraven.’
Maar Jezus zei tegen hem: ‘Volg mij
en laat de doden hun doden begraven.’
Matteüs 8:21-22 NBV

Een moeilijke tekst
Als je even de tekst die in dit
‘Schriftlicht’ aan de orde is, op je in
laat werken, krijg je wel je vragen.
De leerling over wie het hier gaat,
heeft zojuist te horen gekregen dat
zijn vader overleden is. En dat betekent dat hij snel naar het sterfhuis
toe zal moeten met het oog op de
begrafenis. Begraven deed men in
Israël immers meestal op de dag
van overlijden. Direct vertrek is dus
geboden voor deze man.
Maar ja, hij heeft ook net gehoord,
dat de Here Jezus Christus zijn discipelen opdracht gaf om aan boord te
gaan. Hij wil met zijn leerlingen naar
de overkant, naar het land van de
Gadarenen. Maar uiteraard zal Jezus er
geen bezwaar tegen hebben, dat deze

Totaal toegewijd
discipelschap
gevraagd
discipel eerst naar de begrafenis van zijn
vader gaat en Hem dan na de begrafenis achterna komt. Het verlangen van
deze man is immers heel redelijk en heel
begrijpelijk. En de Heiland zal daar vast
en zeker aan voldoen. Dat verwacht deze discipel. En dat verwachten wij ook.

Schriftlicht
M. Heemskerk

Maar wat we de normaalste zaak van
de wereld vinden, gebeurt niet! Jezus
weigert toestemming. Hij eist van de
man dat deze gewoon meegaat naar de
overkant van het meer, begrafenis of
geen begrafenis.
Onbegrijpelijk, ben je geneigd te
zeggen. Gevoelloos en keihard. Als zoiets je overkomt, dan blijf je toch zeker
niet langer bij Jezus? Zoiets laat je je in
deze situatie toch niet aanleunen?
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Een moeilijke tekst dus. Een
tekst die een beeld van de Here Jezus
Christus lijkt te tekenen, dat we van
Hem absoluut niet zouden verwachten:
kil, tiranniek, onder geen voorwaarde
bereid rekening te houden met de omstandigheden. Een beeld dat je toch
eigenlijk onaanvaardbaar vindt. In strijd
met hoe we Hem hebben leren kennen
uit het geheel van de evangeliën.
Een moeilijke tekst. Een tekst die
vragen geeft. Hoe kom je eruit? Ja, kom
je er wel uit?
Wel, een bekende regel of norm voor
verantwoorde uitleg van de Schrift is:
Schrift met Schrift vergelijken. De beste
uitlegster van de Schrift is immers de
Schrift zelf. Concreet betekent dat met
het oog op deze tekst dat we vragen:
komt het in de Schrift vaker voor dat
een ander gebod gesteld wordt boven de
verplichting om goede zorg te besteden
aan een overledene? Zelfs als het daarbij
gaat om de allernaaste familie zoals vader of moeder, broer of zuster?
Welnu, dat blijkt inderdaad vaker
voor te komen. We lezen daarover in
Numeri 6:6 en 7.

De nazireeër
Nadat in de voorgaande verzen gezegd is dat een nazireeër af moet blijven
van de vrucht van de wijnstok en dat hij
zijn hoofdhaar moet laten groeien, lezen
we in de verzen 6 en 7 van Numeri 6 in
de NBV: ‘En zolang hij aan de Heer gewijd is, mag hij niet in de buurt van een
dode komen. Zelfs als zijn vader of moeder of zijn broer of zuster sterft, mag hij
zich niet verontreinigen door bij hen te
komen, want op zijn hoofd draagt hij
het teken dat hij aan God gewijd is.’
De nazireeër heeft een voorbeeldfunctie binnen het volk van het verbond. Hij moet het volk laten zien hoe
het eigenlijk zou moeten leven in de
dienst van de Here. Hij is aan God
gewijd, staat hier. Daarom moet hij
elk contact met een dode vermijden.
De dood past immers van geen kanten
bij de volmaakte dienst van de Here.
Daarom moet, zelfs als één van je naaste
verwanten sterft, alle contact met de
overledene vermeden worden.
Wat ligt daar een geweldige belofte
in voor het volk van God!
Deze: als het ooit zover komt dat
dat volk de Here weer volmaakt gaat
dienen, zal het met de dood gedaan zijn.

Als ooit de paradijssituatie terugkomt,
zal men geen dood meer kennen. Ja, en
het nazireeërschap draagt de belofte in
zich dat dit geen mooie droom blijft.
Nee, de paradijssituatie zal ooit terugkomen. Want de nazireeër die zich ver
houdt van dood en graf, preekt: in het
koninkrijk van God is geen plaats voor
de dood.

Het karakter van
Christus’ werk
In deze preek van de nazireeër ligt
het antwoord besloten op de vraag
waarom die discipel van de Heiland niet
naar de begrafenis van zijn vader mag.
Immers, waar is de Here Jezus
Christus mee bezig? Hoe kun je zijn
werk van dit moment typeren? Welnu,
Hij preekt in woord en daad het evangelie van het koninkrijk. Dat is het
evangelie van zijn eigen koninklijke
heerschappij. Hij is daar vandaag mee
bezig geweest in Kafarnaüm. En daar
heeft Hij heel duidelijk laten zien, in al
die genezingen die Hij verrichtte, dat
Hij de strijd heeft aangebonden met de
krachten van dood en verderf. Ja, en dat
Hij die krachten ook áánkan! Op dit
moment kan dat voor Kafarnaüm duidelijk zijn. Daarom moet Hij nu weer
verder. Want die strijd moet doorgaan.
Vannacht is het tijd om op het meer
de storm die met de verdrinkingsdood
bedreigt, bestraffend toe te spreken.
En morgen om in het land van de
Gadarenen twee levensgevaarlijke bezetenen te verlossen van al die krachten
van het verderf die in hen huishouden.
En om die levenvernielende machten te
verwijzen naar waar ze horen. Naar een
kudde onreine zwijnen.
In al deze activiteiten is de Heiland
bezig de boodschap te brengen: nú gaat
werkelijkheid worden wat in de eisen
voor de nazireeër al werd beloofd: de
dood wordt overwonnen, want Ik ben
het offensief tegen de dood begonnen.
En dan komt midden in dat offensief
tegen de dood die discipel vragen: Here,
het is zeker wel goed, dat ik nu even
aandacht aan de dood ga besteden?
Want mijn vader is gestorven. Daarom
kan ik in uw offensief tegen de dood nu
even niet verder mee. Want deze vijand
vraagt nu mijn aandacht en mijn piëteitvolle zorg.
Concreet betekent dit: Christus’
overwinning op de dreigende dood op
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het meer vannacht en zijn overwinning
op de krachten van de dood bij die
twee bezetenen morgen niet meemaken,
omdat de dood nu alle aandacht opeist.
Het betekent: de dood een voordeel
gunnen in het grote offensief waarmee
de Heiland bezig is.
Hij is bezig om al zijn messiaanse
energie in te zetten tegen de krachten
van de dood. Bezig met de vervulling
van wat in het nazireeërschap al werd
beloofd: de terugkeer naar de toestand
van het paradijs, waar de dood onbekend was. Welnu, dan is het toch van
een discipel niet te veel gevraagd, dat
hij tegenover de dood dezelfde houding
aanneemt als de nazireeër aan moest
nemen, namelijk: geen enkel contact ermee. Maar Christus volgen in zijn strijd.
En zo met heel je leven de Here dienen
op de manier waarop dat op dit moment
van je gevraagd wordt.
O, natuurlijk is dat verschrikkelijk
moeilijk voor deze man. Het gaat nota
bene om de begrafenis van zijn bloedeigen vader. Maar moeilijk was dat altijd
al. Moeilijk was het natuurlijk ook voor
een nazireeër in een soortgelijke situatie.
Ja, deze man zal nu moeten laten
zien dat hij echt discipel van de Here
Jezus Christus wil zijn. Maar dan zal
hij ook echte troost krijgen vanwege de
dood van zijn vader. Want dan beleeft
hij vannacht het stillen van die dodelijke storm en morgen de overwinning
op een heel stel boze geesten. Signalen
zijn dat van het feit dat het eenmaal
met de dood gedaan zal zijn. Straks, als
Christus eraan toe is het herstelde paradijs open te stellen voor allen die Hij
met zijn bloed heeft gekocht.

De zwaarte
van het discipel-zijn
Discipel zijn van Jezus Christus –
het is zwaar voor het vlees. Dat was
het toen. Dat is het nu nog altijd. Het
betekent immers: altijd bij Hem blijven
en altijd naar Hem luisteren. Je altijd
door Hem laten leiden. En hoe vaak ben
je er niet haast van overtuigd: nu kan
dat toch eigenlijk niet. Want ik kom er
zwaar door in de problemen.
Altijd in elke situatie naar Hem luisteren? Ja, maar hoe wordt er dan door
anderen tegen je aangekeken? Ze vinden
je vast een grote dwaas. Want om nu
naar Jezus te luisteren, daar is de situatie toch niet naar! Of ze vinden je een
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keiharde, een fanatiekeling. Wat zullen
de mensen van deze man gezegd hebben, toen hij niet op de begrafenis van
zijn vader verscheen, omdat hij zo nodig
met Jezus mee moest? Dat is toch wel
een schandaal! Hoe haalt hij het in zijn
hoofd! Ja, discipel zijn betekent: delen
in het onbegrip dat de Meester ten deel
valt. Misschien lag deze man er bij zijn
familie wel voorgoed uit.
Discipel zijn, het is altijd weer: je
vlees kruisigen en de protesten het zwijgen opleggen. Allereerst het protest van
je eigen hart. Want dat wil dit niet: gewoon gehoorzaam Christus volgen.
Eenvoudigweg. Wat Hij vraagt, is
altijd duidelijk genoeg. Maar dat oude
hart van ons maakt het maar al te graag
ingewikkeld. Dan weten we er niet meer
uit te komen. En dan krijgen we niet
duidelijk wat de Here precies van ons
vraagt.
Neem bijvoorbeeld de tien geboden.
Die zijn toch zo duidelijk als wat? Maar
wat weven wij er vaak niet een problemen omheen, als die geboden van de
Here ons te na komen? Als ze moeite
betekenen wanneer we ernaar luisteren?
Ons isoleren? Het gevolg hebben dat we
voor hard en liefdeloos worden uitgemaakt? Het verwijt krijgen: kun je dan
helemaal geen begrip hebben voor de
situatie? Iets wat nogal eens gelijkstaat
aan: kun je dan helemaal geen begrip
hebben voor de zonde?
Volg Mij, zegt de Heiland. Hem
volgen betekent in deze wereld vaak een
stuk lijden. Ja, en toch...! Toch maar
discipel blijven! Volgen, achter Jezus
Christus aan op de weg die Hij wijst.
Een kruisbalk op je schouder, dat wel.
Maar het is de enige weg naar het delen
in zijn overwinning op alle machten van
het verderf.

De dode
begrafenisgangers
Nog een enkele opmerking over het
slot van de tekst. De Heiland zegt: laat
de doden hun doden begraven. Wat
bedoelt Hij daarmee? Wie worden hier
als doden getypeerd? Toch niet de familieleden en vrienden en kennissen die de
zorg voor de – immers onontkoombare
– begrafenis op zich zullen nemen?
Nee. Met de doden worden hier
bedoeld de mensen die leven onder de
heerschappij van de dood. Degenen die
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ten dode opgeschreven zijn en daar niets
aan doen.
Maar kun je daar dan iets aan doen?
Ja, dat kan zeer zeker.
Je doet daar namelijk iets aan als
je Christus volgt. Dat betekent op dit
moment overigens niet voor iedereen dat
je aan boord van het schip moet gaan.
Maar het betekent wel voor iedereen
dat je het offensief van Christus tegen
de krachten van de dood niet aan je
aandacht laat ontsnappen. En dat je niet
voorbijziet aan het werk van de Heiland,
zoals Hij dat vandaag in Kafarnaüm
heeft gedaan en waarin Hij zijn macht
en zijn heerlijkheid heeft getoond. Als je
daarop reageert met onverschilligheid en
ongeloof, ben je nog in de macht van de
dood. En dan moet je maar in het sterfhuis gaan zitten en op begrafenis gaan.
Deze uitspraak van de Heiland heeft
dus niet speciaal betrekking op het
sterven en de begrafenis van deze vader.
Nee, ze geeft aan dat een discipel wel
eventjes iets anders is dan een dode.
De doden in Kafarnaüm zijn al de
mensen die vandaag voorbijlopen aan
de strijd van Christus tegen de machten
van de dood. Nou, die mensen moeten
dan hun doden maar begraven! Want
wat moeten ze anders? Ze hebben toch
geen ander perspectief dan telkens maar
weer een begrafenis? Waarbij ze dan

moeten constateren: ach, het leven loopt
uiteindelijk altijd stuk in de dood.
De doden zijn er ook vandaag nog.
En zoals ze er onder Israël waren, zo
kunnen ze er ook in de kerk zijn. Je
kunt daar immers zitten zonder echt te
luisteren. Daar zitten zonder de gehoorzaamheid aan Christus te willen. Wie
daar zo zit, hoort bij de doden. Bij de
begrafenisgangers. Bij de mensen zonder
perspectief en zonder toekomst.
Zo niet de echte discipel. Hij volgt

Christus en luistert naar Hem. Dat is
vaak moeilijk. Dat doet vaak pijn. Maar
Christus zegt: Wie echt naar Mij luistert
en Mij zo volgt, is meer dan overwinnaar en heeft geweldige perspectieven.
En laten we dus maar geloven: Christus
heeft altijd het laatste woord. Als satan
en dood allang voor eeuwig zwijgen,
zegent Hij tot in eeuwigheid al degenen
die Hem zijn gevolgd.

Gezamenlijkheid
onder druk
Op weg naar de GS Zwolle-Zuid
Nog een paar maanden en de Generale Synode van Zwolle-Zuid wordt
– zo de Here wil – geopend. Alle
particuliere synodes hebben inmiddels afgevaardigden aangewezen.
Allerlei deputatenrapporten verschijnen op de site van de GKv. Er
ligt een boel werk op de broeders
te wachten. Maar is al deze energie
ook aan de kerken besteed? Komt
het werk van een generale synode
niet steeds meer los te staan van
het grondvlak, de plaatselijke kerken?

Gezamenlijkheid
Strikt genomen is de hierboven gebruikte uitdrukking ‘grondvlak’ voor
de plaatselijke kerken niet helemaal
juist. In ieder geval is er misverstand
mogelijk. Alsof de plaatselijke kerken
ondergeschikt zouden zijn aan een gene-

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

rale synode. Een soort top-downmodel
dus. In het bijbels-gereformeerde model
is een generale synode niet de hoogste
vergadering, maar de meeste vergadering.
Daar zijn álle kerken vertegenwoordigd.
Zonder dat de plaatselijke kerk een
onderafdeling wordt van een groter geheel. De plaatselijke kerk en kerkenraad
leveren hun positie en zelfstandigheid
niet in.
Tegelijk staan de plaatselijke kerken
met elkaar in verband. We herkennen
elkaar bij de Schrift, de gereformeerde
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belijdenis en de aangenomen kerkorde.
Er is een kerkelijk akkoord. Die gezamenlijkheid brengen we tot uitdrukking
in kerkelijke vergaderingen, waarin we
met elkaar besluiten nemen. Daarbij
hebben we afgesproken: de uitspraak die
bij meerderheid van stemmen gedaan
is, zal als bindend worden aanvaard.
Het is de goede regel van art. 31 KO.
Al blijft er op die regel een uitzondering
mogelijk: tenzij bewezen wordt dat de
uitspraak van de meerdere vergadering
in strijd is met het Woord van God of
met de kerkorde. In zo’n geval hoef je
als plaatselijke kerk de uitspraak niet als
bindend te aanvaarden. Al verplicht je
dat wel tot het indienen van bezwaar.
Tenminste, wanneer je geroepen bent
tot uitvoering van een besluit. Nee, er
is geen plicht maar een recht tot appèl.
Maar een besluit dat jou raakt, kun je
niet zomaar naast je neerleggen. Dan
zul je toch de kerkelijke weg moeten
gaan.

Praktijk

De gezamenlijkheid in het kerkverband betekent ook dat je als plaatselijke
kerk of als kerkelijke vergadering niet
op eigen houtje de spelregels van de KO
gaat wijzigen. Moeten die regels gewijzigd, aangevuld of verminderd worden,
dan doen we dat sámen. Kerkelijke vergaderingen – kerkenraden voorop – zullen zich erop toeleggen om de bepalingen van de kerkorde na te leven zolang
die niet door de generale synode zijn
veranderd (art. 84 KO). Die bepaling
heeft in de afgelopen jaren – merk-

Op papier klopt het allemaal. Maar
nu de praktijk. Voor zover mijn waarneming reikt, laat het een aanzienlijk deel
van de gemeente koud waarmee een generale synode bezig is of wat zij besluit.
Je merkt dat de betrokkenheid afneemt.
In menig gezin wordt het ND niet meer
gelezen. Met als gevolg dat het blikveld
niet verder reikt dan de eigen kerkelijke
gemeente. Voor het bredere kerkelijke
leven is er dan vaak geen belangstelling
meer. Een generale synode wordt dan
zoiets als een ver-van-m’n-bedshow.

waardig genoeg – soms geleid tot de
gedachte: je mag best eens van de KO
afwijken, hoor! Er staat, dat je je erop
moet toeleggen. Oftewel, je moet je best
ervoor doen. Maar het gaat niet om
dwingende regels. Een ongelukkige en
aanvechtbare uitspraak van F.L. Rutgers
(in: De geldigheid van de oude kerkenordening der Nederlandsche gereformeerde
kerken, Amsterdam 1971, reprint,
p. 41)* moet dan dienen om dit gebruik van art. 84 KO te ondersteunen.
Het lijkt me onjuist. Je erop toeleggen
wil juist zeggen: je gáát ervoor! Dat de
praktijk de regels soms te sterk wordt, is
een ander geval. Wat dat betreft heeft
Rutgers gelijk, wanneer hij zich verzet
tegen leeg formalisme. Maar je uitgangspunt is (en dát is de blikrichting
van art. 84 KO): wat je samen afspreekt,
kom je ook na.

Soms is de houding tegenover een
generale synode zelfs uitgesproken negatief. Je ontmoet gemeenteleden die
hardop tegen je zeggen: Wat hebben wij
te maken met wat die hoge heren met
elkaar besluiten? ‘Ze’ doen maar. Wij
kunnen hier plaatselijk heel goed onze
eigen boontjes doppen. Ach, al die besluiten, al die regeltjes. Een hinderlijke
inperking van onze vrijheid!
Dat gemeenteleden zoiets zeggen, is
tot daaraan toe. Het wordt erger wanneer in de praktijk blijkt dat ook kerkenraden zich nog weinig gelegen laten
liggen aan kerkelijke besluiten. Ik wil
twee voorbeelden geven.
De Generale Synode van Zuidhorn
2002-2003 stelde een Koersbepaling
vast voor de omgang met art. 65 en
67 KO (orden van dienst / psalmen en
gezangen). Voor wat betreft de geselecteerde liederen staat het zwart op wit:
‘De kerken maken door deze selectie de
gezamenlijke afspraak om voor de kerkdiensten hun keuze uit deze liederen te
maken. Afwijking van deze afspraak
dient een kerkenraad te verantwoorden
en behoort uitzondering te zijn’ (Acta
Zuidhorn, p. 59). Voor het gemak werd
deze afspraak door menige kerkenraad – tegen de uitgesproken bedoeling
in – omgevormd tot: zie je wel dat je
buiten de selectie mag zingen! En opgewekt zette de opmars van de bundel
Opwekking in de kerken door. Met een
schijnberoep op de Koersbepaling werd
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de gemaakte afspraak aan de laars gelapt. En ondermijnd. Wat zullen we nog
praten over het zingen van opwekkingsliederen in de kerkdienst? Het gebeurt
al!
Ik noem een ander voorbeeld. De
Generale Synode van Amersfoort 2005
nam een besluit over de toelating tot het
heilig avondmaal van gasten die geen
lid zijn van een GKv (Acta, p. 80v). Het
gaat nu even niet om het besluit als
zodanig. Maar om de manier waarop er
in sommige kerken mee is omgegaan.
Er zijn kerken die tegen dit besluit in
appèl gaan, omdat zij het niet ver genoeg vinden gaan. Dat is op zichzelf
genomen hun goed recht. Maar aan die
appèlweg hebben sommige kerkenraden
de vrijheid ontleend, om nu alvast zélf
een aanzienlijk ruimere praktijk bij die
toelating toe te passen. Dat lijkt me
een station te ver en een inbreuk op
de gezamenlijkheid. Er ligt een geldige
gemeenschappelijke uitspraak. Bij appèl
ben je tot uitvoering van een besluit niet
verplicht. Maar dat geeft nog niet het
recht om dan zelf alvast een afwijkende
praktijk in te voeren en een voorschot
te nemen op de besluitvorming ter synode. Terecht zei de GS Amersfoort: ‘de
toelating tot het avondmaal, geregeld in
art. 60 KO, is een zaak die de kerken
gezamenlijk aangaat’ (Acta, p. 81). Met
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een eigen afwijkende praktijk maak je
inbreuk op die gezamenlijkheid. Dan
krijg je deze houding: wij denken er anders over, dus doen wij het anders. Dat
is ónze zaak!

Individualisering
Er zijn meer voorbeelden te geven.
Of de gezamenlijkheid in de praktijk
ook onder druk staat! Je vindt dat ook
in menig deputatenvoorstel terug. Steeds
meer komt het accent op de plaatselijke
kerk te liggen. Kennelijk wordt gezamenlijkheid steeds meer als een keurslijf
ervaren.
Nu moeten wij niet bang zijn voor
de zelfstandigheid van de plaatselijke
kerk. Ook is heel het kerkelijk leven
niet in regels en afspraken te vangen.
Overigens zit hier ook iets tegenstrijdigs.
We zéggen dat er meer aan de plaatselijke kerk moet worden overgelaten.
Tegelijk hebben we als GKv de merkwaardige neiging om alles in uitgebreide
regelgeving te stroomlijnen. Weliswaar
in het spoor van wat zich in de praktijk ontwikkeld heeft. Maar toch. Als
voorbeeld uit het verleden wijs ik op de
omslachtige regelgeving rond het gastlidmaatschap. Zie ook de nu voorgestelde regelgeving voor samenwerkingsge-

meenten aan het adres van de komende
GS. Opnieuw: afgezien van de inhoud
ervan. Het gaat mij om de hoeveelheid
en de gedetailleerdheid. Soms zie je door
de bomen het bos niet meer.
Het probleem is, dat een gezond gezamenlijkheidsbesef steeds meer onder
druk blijkt te staan. Met als gevolg dat
het denken in de kaders van het kerkverband soms nog maar weinig leeft.
Hier laat zich de invloed van een moderne en postmoderne maatschappij vermoeden. Dat is een maatschappij waarin
de individualisering hoogtij viert. Dat
kun je binnen de kerk vroom labelen
met de term ‘christelijke vrijheid’. Het
verhaal wordt er niet anders van. Het
blijkt moeilijk om het bijbels gemeenschapsdenken in de praktijk werkelijk te
beleven.
Dat blijkt trouwens niet alleen wanneer het gaat over de gezamenlijkheid
in het kerkverband. Het probleem laat
zich ook gelden binnen de plaatselijke
kerken zélf. Het besef dat je als avondmaalsgemeente één lichaam bent en dus
ook hebt te zijn, kan schraal zijn. Er kan
een drijven zijn van persoonlijke idealen
in de gemeente, zonder werkelijk met
anderen rekening te houden. En krijg
ik m’n zin niet? Dan shop ik wel een
deurtje verderop, waar ik wel aan mijn
trekken kom. Menige gemeente worstelt
met het probleem van een matig tot
slecht bezochte middagdienst. Dat staat
niet alleen haaks op de taal van Zondag
38 HC: dat ik trouw tot Gods gemeente
zal komen. Het staat ook haaks op het
christelijke saamhorigheidsbesef. Hoe
kun je wegblijven als de gemeente samenkomt, waarvan jij deel uitmaakt?

Organisatie
Tegelijk mogen we als kerken de
hand in eigen boezem steken, wanneer
het gaat om de afstand tussen een generale synode en de plaatselijke kerk/
kerkleden. We beschikken over een
indrukwekkende hoeveelheid deputaatschappen. Die dan ook nog eens
rapporten kunnen produceren van een
even indrukwekkende lengte. Eerder in
deze rubriek is daarop gewezen, toen in
verband met het rapport van Deputaten
Kerkelijke Eenheid. De klacht van toen
kan door een vergrootglas herhaald worden. Zowel de hoeveelheid rapporten als
de lengte van sommige ervan is voor een
doorsnee kerkenraad niet meer te behap-
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pen. Dan is het niet vreemd wanneer
het de houding wordt: laat de generale
synode het maar uitzoeken. Voor ons is
het plaatselijk niet meer te overzien.
Met onze hoeveelheid deputaatschappen werken we een ongezonde
ontwikkeling in de hand. Op papier
wijzen we het top-downmodel af. Maar
in de praktijk gaat het wel zo werken.
We hebben deputaatschappen die breed
rapporteren en zelf allerlei vervolgopdrachten voorstellen. Aan het begin van
het deputaatschap staat dan een wens
vanuit de kerken, via de kerkelijke weg
van art. 30 KO. Voor het vervolg gaat
het deputaatschap toch zoiets als een eigen leven leiden. Natuurlijk, de GS – de
kerken in afvaardiging bijeen – stuurt
bij. En toch. De richting is niet meer:
vanuit de kerken naar de meerdere vergadering, maar wordt andersom: via
de deputaatschappen van de meerdere
vergadering naar de kerken. Waarbij de
deskundigheid van deputaten een grote
stem in het kapittel krijgt.
Een typerend voorbeeld van deze
route is te vinden in het rapport van
Deputaten voor radio- en televisie-uitzendingen. Gaat dat wel helemaal goed,
met al die plaatselijke uitzendingen van
kerkdiensten op het internet? Moeten
deputaten zich daar ook niet mee gaan
bezighouden (rapport, p. 10-11)? Het
zal wel goed bedoeld zijn. Maar welke
plaatselijke kerk heeft hierom gevraagd?
Met alle respect, waar bemoeien deputaten zich eigenlijk mee?
Een ander voorbeeld is de manier
waarop deputaten hun opdracht hebben
ingevuld om in de liturgische formulieren de NBV te integreren. Het resultaat
is dat nu een reeks compleet nieuw
geformuleerde liturgische formulieren
wordt voorgelegd. Hadden de kerken
daarom gevraagd? In de praktijk blijkt
dat deputaten de gegeven opdrachten
wel erg naar eigen inzicht invullen
of uitbreiden. Het is niet alleen bij
Deputaten Eredienst aan te wijzen.
Dat lijkt niet zo aardig aan het adres
van deputaten die veel tijd en energie in
hun werk steken. Die ijver is hier niet
in geding. Het gaat hier om een cultuur die we met elkaar in stand houden.
Waarin ongemerkt deputaatschappen
een te groot eigen gewicht kunnen
ontwikkelen.
Bij deze stand van zaken moet je
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niet opkijken wanneer de vervreemding
en de afstand tussen de plaatselijke kerk
en de meerdere vergadering toenemen.
Wanneer namelijk een deel van de besluitvorming niet meer uit de kerken
zelf opkomt, maar van bovenaf naar de
kerken toekomt. Zo voelt het soms echt.

wicht ervan. En in de praktijk blijkt een
beroep op de belijdenis niet voor ieder
meer meteen overtuigend. Je komt het
tegen, tot onder ambtsdragers toe: Ja,
dit of dat staat dan wel in de belijdenis,
maar de belijdenis is de Bijbel niet. Kom
eerst maar eens met schriftbewijs!

Daarom is het een goede zaak dat
de komende synode zich gaat bezinnen op eigen werkwijze (via de rapporten van de Werkgroep afstemming
deputaatschappen en van de Deputaten
Generaal-Synodale Organisatie). Over
de inhoud van deze rapporten kan heel
wat gezegd worden. In ieder geval is
de vraag te stellen of je iets oplost door
deputaatschappen te gaan clusteren
en bepaalde activiteiten anders te organiseren. Laat er ook eens nagedacht
worden over de vraag of er niet minder
deputaatschappen moeten komen met
beperktere en strikter geformuleerde
opdrachten. De tegenwerping ligt voor
de hand: Hoe kun je dan beleidsmatig
werken? Maar beleidsmatig werken kan
ook – en meer effectief – wanneer daar
op concrete punten door de kerken om
gevraagd wordt.

Nee, de belijdenis is de Bijbel niet.
Maar wanneer we als kerken zwart-opwit verklaren dat die belijdenis in alles
overeenstemt met de Schrift, mag je hier
geen oneigenlijke tegenstelling maken.
Binnen de kerken mogen we volstaan
met een eenvoudig beroep op de belijdenis, in de overtuiging dat we dan overeenkomstig de Schrift spreken. Wie dan
nog vraagt naar een aparte bijbeltekst,
laat merken dat hij het particuliere
schriftverstaan laat spreken boven het
gezamenlijk schriftverstaan.

Subjectivering
De gezamenlijkheid staat onder
druk. Je kunt er allerlei oorzaken voor
aanwijzen. Individualisering Overorganisatie, topzwaar door deputaatschappen. Hiermee annex is op nog een
factor te wijzen, die met name met de
individualisering nauw samenhangt. En
wel de factor van de subjectivering: het
denken vanuit het eigen ik: ik denk, ik
vind enz.
Dat maakt een werkelijk gesprek
moeilijk. Verschil van mening is niet
zo erg. Maar je kunt proberen elkaar te
bereiken wanneer je in ieder geval ieder
hetzelfde vertrekpunt hebt. Wanneer je
denkt vanuit gemeenschappelijke normen. In plaats van dat je denkt vanuit je
eigen gezichtspunt.
Ook ten aanzien daarvan zie je de
gezamenlijkheid binnen de kerken onder druk komen. Op papier hebben we
hetzelfde vertrekpunt: de Schrift, de
gereformeerde belijdenis, de gereformeerde kerkorde. Maar is dat ook zo in
de praktijk? Niet alleen over de inhoud
van kerkelijke regels en afspraken is er
verschil van mening, ook over het ge-

Dan breekt het gesprek af. Want dan
hebben we allemaal ons eigen vertrekpunt. In plaats van dat we onze mening
toetsen aan de gemeenschappelijke
norm. Hier zal ieder zichzelf moeten
onderzoeken. Om zich – zo nodig – te
bekeren.
Noot:
* Volgens Rutgers zouden de woorden ‘arbeyden’
en ‘neersticheijt doen’ – de oude termen voor ‘je
toeleggen op’ – aan het einde van een wet (die
dwingend voorschrijft) niet gepast zijn. ‘Je toeleggen
op’ zou ruimte laten voor afwijkingen. Alleen al
juridisch gezien klopt deze uitspraak niet.

Rapport
minderheid DKE
Inmiddels is op de site van de
GKv het minderheidsrapport van
Deputaten Kerkelijke Eenheid verschenen. Graag maak ik u er attent
op. Tot nu toe heeft de publicatie
van dit minderheidsrapport geen
aandacht gekregen in de pers of in
informatie namens de komende GS.
Het zou jammer zijn wanneer dit
minderheidsrapport aan de aandacht
zou ontsnappen.
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De verandering en
de analyse
De Kroniek in het januarinummer
van ons blad stond onder de noemer ‘Kerk in verandering’. Dát er
heel wat in onze kerken veranderd
en aan het veranderen is, is voor
ieder duidelijk. Van alle kanten
worden de analyses opgezet. Wat
is er aan de hand? En hoe is het zo
gekomen?

Analyses in soorten
Je hebt analyses in soorten en maten.
Om te beginnen heb je de historische
analyse. Je kijkt terug naar het verleden.
Wat is er vroeger gebeurd? En hoe lopen historisch gezien de lijnen van toen
naar nu? Een voorbeeld van zo’n historische analyse is te vinden in het boek
Vrijgemaakte vreemdelingen (Barneveld
2007), en dan met name in de slotbeschouwing van prof. dr. M. te Velde
(‘Vrijgemaakte vreemdelingen tussen
verleden en toekomst. Een nabeschouwing’, p. 175v). Ook het artikel van ds.
T.S. Huttenga in De Reformatie van
19 januari 2008 (‘De identiteit van een
63-jarige. Gedachten over de GKv A.D.
2008’; op dit moment moet het tweede
artikel nog verschijnen) is als een poging
tot historische analyse te beschouwen.
Al moet dat in een of twee artikelen uiteraard beperkt blijven.
Daarnaast heb je de sociologische
analyse. Dan beoordeel je de gang van
zaken volgens wetmatigheden zoals die
gelden in menselijke samenlevingsverbanden. Een voorbeeld daarvan is het
artikel dat C.S.L. Janse op 5 januari
2008 in het Reformatorisch Dagblad
schreef (‘Vrijgemaakte kerken raken op
drift. Dekkers hypothese uit 1994 vindt
steeds meer ondersteuning’). Overigens
niet een echt aardig artikel. Breder en
grondiger is de bijdrage van Durk Hak
in het magazine Religie & Samenleving,
jrg. 2, nr. 3 (‘De Gereformeerde Kerken
Vrijgemaakt en het verval van het narcisme van de kleine verschillen’,
p. 199v). Het dagblad Trouw (van 9
januari 2008) was er als de kippen bij
om dit artikel te signaleren én met eigen
commentaar uit te breiden.

Inderdaad, analyses in soorten. Van
binnen en van buiten de kerken. Ieder
staat verbaasd over de veranderingen
binnen de GKv. En ieder vraagt zich op
eigen manier af hoe het zo heeft kunnen
komen. Wie het weet, mag het zeggen.
Tot nu toe miste ik een meer theologische analyse. Hoe komt het, dat
kerken, gereformeerd-in-het-spoor-vanKuyper (‘neocalvinisten’) zo kwetsbaar
zijn in het bewaren van hun identiteit?
Zou dat niet iets te maken kunnen hebben met de openheid voor de cultuur?
C.S.L. Janse roert deze vraag aan in
een sociologisch kader. Hier lijkt ook
een theologische doordenking geboden.
Naast en in samenhang met de historische en sociologische benadering. Dat
is te veel werk voor één man. Hier zal
teamwerk nodig zijn.

Opvallend
In zijn bespreking van Vrijgemaakte
vreemdelingen laat dr. A.L.Th. de

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

Bruijne een opvallend geluid horen (Reformatie van 12 januari
2008: ‘Vrijgemaakte vreemdelingen.
Onbevangen over het vrijgemaakte
verleden’). Naast alle waardering met
name voor de slotbeschouwing van
prof. Te Velde mist hij te zeer de nodige
onbevangenheid tegenover dit verleden.
Babyboomers zitten er nog te dicht bovenop om afstand van het (ook eigen)
verleden te kunnen nemen. Tevens blijft
je perspectief te beperkt. De traditie van
de christelijke kerk is breder dan de eigen vrijgemaakte traditie.
De Bruijne pleit voor een ander soort
evaluatie. Met name over de dwingende
sfeer uit ons vrijgemaakte verleden, oneerbiedig gezegd: de groepsdwang. ‘Niet
over inzichten en praktijken, die al dan
niet “oud” of “nieuw” moeten heten,
afgewezen of juist meegenomen moeten worden. De vrijheid zit niet vast op
standpunten of gewoonten, van vroeger
of van vandaag. Het kan alleen de vrijheid in Christus zijn.’

Voorrang
Bij de bijdrage van De Bruijne zijn
verschillende kanttekeningen te plaatsen. Zowel instemmend als kritisch. Het
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plezierige is dat dit artikel aan het denken zet, ook op de onderdelen waarbij je
je vraagtekens zet.
In ieder geval is de constatering juist,
dat een historische analyse een stuk
afstand vereist. Als medespeler in het
verleden – ook wanneer je inmiddels je
visie veranderd hebt – dreigt het gevaar
van te grote emotionele betrokkenheid
en van blikverenging. Niet dat de geschiedschrijver ‘neutraal’ moet blijven.
Geestelijke affiniteit is bepaald geen
gebrek. Als er tegelijk maar iets van afstand ingebouwd kan worden. Om aan
het verleden récht te doen. Begrip en
invoelingsvermogen voor de situatie destijds kan voorkomen dat het historisch
oordeel een veroordeling wordt. Dat
lijkt me ook het grote gebrek van de drie
delen Vuur en vlam. M.i. zijn deze delen
te vroeg geschreven.
We hoeven het ook niet allereerst
over het verleden met elkaar eens te
worden. Zie ik het goed, dan heeft
een andere zaak voorrang. Namelijk
de vraag hoe we er op dit moment als
kerken feitelijk voorstaan. Natuurlijk,
daarbij kunnen de historische en de sociologische analyse ons helpen. Dan nog
is het belangrijk om allereerst met elkaar
de vraag in kaart te brengen: wat is er
nu precies bij ons aan de hand?
Op dat punt schiet het rapport van
Deputaten Dienst en Recht tekort, ook
al doen zij waarnemingen die maar
al te waar zijn. Wat ik daarover in de
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vorige Kroniek geschreven heb, hoef ik
hier niet te herhalen. Het door hen geschetste beeld is onvolledig en inderdaad
(ik gebruik hun eigen woorden) soms
karikaturaal. En bevredigt daarom niet
echt.

Knelpunten
In de Kroniek van het januarinummer van ons blad heb ik gewezen op
de cultuuromslag die er m.i. onder ons
heeft plaatsgevonden: het veranderde
startpunt, waarin je de mens niet meer
vanuit de Schrift benadert, maar omgekeerd de Schrift vanuit de mens.
Daarover kun je een abstracte discussie
opzetten. Met als gevaar dat concrete
knelpunten buiten beeld blijven.
En er zijn wel degelijk concrete knelpunten die het verdienen hoog op onze
agenda te staan. In de eerste plaats wijs
ik op de voortschrijdende secularisering
binnen de kerken. Soms denk ik wel
eens: met al onze binnenkerkelijke discussies laten we onze jeugd hopeloos in
de steek. Een groot deel van die jeugd
maakt zich absoluut niet druk om – om
maar iets te noemen – onze liturgische
vragen en hobby’s, maar zit met de
vraag: bestaat God wel? Zo ja, moet dat
dan per se de God van de Bijbel zijn?
En hoe ervaar ik Hem dan? Hoe komt
er een brug tussen mijn dagelijks leven
en de wereld van God? Met dat soort
existentiële vragen worstelt een deel van
onze jeugd. En niet alleen de jeugd.

Ook ouders en ouderen blijken het in
de praktijk moeilijk te vinden om hun
christen-zijn te beleven en gestalte te
geven. Met als gevolg dat het leven van
alledag soms behoorlijk los van God kan
staan.
In de tweede plaats wil ik de evangelicalisering noemen, de ontvankelijkheid
voor de evangelicale spiritualiteit waardoor kerkmensen weg groeien van de
gereformeerde leer en de gereformeerde
vroomheid. In alle argeloosheid wordt
in menige gemeente de Alpha-cursus
gekoesterd. Jawel, ’t is niet helemaal
gereformeerd, maar toch. Terwijl een
groot deel van deze cursus – zéker als
het gaat over de Heilige Geest – in een
gereformeerde context onbruikbaar is.
We zingen het opwekkingslied, ondanks
de terechte opmerking van Jan Smelik
dat het andere lied een andere kerk
betekent. Zo worden mensen rijp voor
het evangelicale denken. Met als triest
gevolg dat velen afhaken en zich metterdaad bij een evangelische gemeente
voegen. Want binnen een gereformeerde
kerk worden je evangelicale idealen
nooit helemaal haalbaar. Soms gaan ze
met tientallen tegelijk. En ik overdrijf
niet.
Maar ja, ervaren we deze twee zaken
echt allemaal als concrete en primaire
knelpunten…?
Afgesloten op 23 januari 2008.
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Op de academie
van de
Heilige Geest
Groeien
Er wordt in onze tijd niet alleen
veel geschreven over de groei van
de economie of van het autogebruik, maar ook het groeien in
geloof krijgt steeds meer aandacht.
Conferenties over het laatste kunnen rekenen op belangstelling. In
verschillende gemeenten worden
‘groeiprojecten’ opgestart, waarbij
intensief in een aantal weken aangelegen thema’s in prediking en
groepsverband besproken worden.
Er is van deze aandacht voor groeien
in geloof zeker veel goeds te zeggen. De
Heidelbergse Catechismus onderstreept
meer dan eens dat Gods kinderen nooit
mogen berusten in een ‘status quo’. Het
ware geloof is een geloof dat zich kenmerkt door groei. Het gaat om het ‘hoe
langer hoe meer’ waarop ons leerboek
ons herhaaldelijk wijst. We worden
‘steeds meer’ naar het beeld van God
vernieuwd (antw. 115). Wij bidden om
ons ‘steeds meer’ aan de Here te onderwerpen (antw. 123). We leren ‘steeds
meer’ onze zondige aard kennen
(antw. 115). We verlangen ‘hoe langer
hoe meer’ ons leven te beteren
(antw. 81). We worden ‘steeds meer’ met
Christus verenigd (antw. 76). We sterven ‘steeds meer’ van de zonde af
(antw. 70).
Deze nadruk op onze geestelijke
groei is voluit naar de Schrift. Op tal
van plaatsen leert ze ons dat er inderdaad geen stilstand, maar voortgang mag
en moet zijn in het leven van het geloof.
Paulus spreekt over een ‘groeien’ in liefde (Ef. 4:15), over het ‘toenemen van uw
geloof’ (2 Tess. 1:3) en een veranderd
worden ‘van heerlijkheid tot heerlijkheid’ (2 Kor. 3:18). Petrus heeft het over
een heilig ‘worden in heel uw wandel’
(1 Petr. 1:15) en over een ‘toenemen in
genade en kennis’ (2 Petr. 3:18). En in
Openbaring 22:11 horen we: ‘Wie heilig
is, hij worde nog meer geheiligd.’

Middelen
Conferenties worden gehouden, projecten in de gemeenten opgestart, boeken over het kennen van Christus zien
het licht. Bij dit alles is het echter belangrijk niet uit het oog te verliezen dat
onze belijdenis ook duidelijk aanwijst,
welke middelen de Heilige Geest bij dit
groeien in geloof en gehoorzaamheid wil
gebruiken. De Heidelberger wijst dan
in Zondag 25 op de verkondiging van
het heilig evangelie en het gebruik van
de sacramenten. Willen wij geestelijk
groeien, dan zijn het niet de conferenties en ‘kleine kringen’ die het allereerst
in zicht komen, maar de kerkdiensten
waarin het Woord ons wordt verkondigd
en de sacramenten ons worden bediend.
Groeien in geloof gaat hand in hand
met trouw naar de kerk gaan, gelovig
het Woord van de prediking horen en
de sacramenten gebruiken. Het is een
miskennen van de werktrant van de
Heilige Geest, wanneer we druk van

Thema
A.N. Hendriks

conferentie naar conferentie gaan, maar
slordig zijn in onze kerkgang en ’s middags onze plaats onbezet laten.
Ik vind het altijd zo treffend dat de
Dordtse Leerregels het hoofdstuk over
wedergeboorte en bekering laten uitlopen op een paragraaf (IV, 17) die ons op
het hart drukt de middelen te gebruiken,
waarmee de Here zijn kracht aan en in
ons wil uitoefenen. De Leerregels wijzen
dan op de bediening van het Woord,
van de sacramenten en van de kerkelijke tucht en zeggen: ‘Want door al dat
onderwijs wordt de genade geschonken
en hoe meer wij ons inzetten bij het volbrengen van onze roeping, des te heerlijker openbaart zich het heilzaam werk
van God in ons en zo gaat zijn werk des
te voorspoediger voort.’
Het recept voor geestelijke groei is
kortweg allereerst: naar de kerk, naar
de prediking, naar doop en avondmaal!
Daar werkt de Geest het geloof en daar
versterkt Hij het ook (vgl. antw. 65 HC).

Leed
In veel publicaties over geloofsgroei
is geen of erg weinig aandacht voor de

43

Nader Bekeken februari 2008

Ik kan het geloof slechts leren, als de
dood om mij heen is en zonde en honger mij willen verslinden.’
Wat Luther zegt, zien we in het
boek van de Psalmen. Daar ontdekken
we de lessen die geleerd worden aan de
academie van de Geest. David zong zijn
indrukwekkendste geloofsliederen in de
meest barre omstandigheden. Het hooglied van het geloof blijkt telkens weer
juist uit de diepte te klinken! Daar leren
Gods kinderen wat het is: te ‘zoeken’ en
te ‘kloppen’ (vgl. Mat. 7:7) en uiteindelijk te vinden.
We gaan dat diepe woord van de
reformator verstaan: ‘Niemand moet
denken dat hij bidden kan zonder angst
en nood. Daarom is het heilige kruis
(= ons leed) een grote schat.’

Wat leren we?

Maarten Luther

donkere kant van het leven. Sommige
evangelische voormannen geven nu zelf
toe dat ze het christelijk leven wel wat
eenzijdig als een leven van louter blijdschap en overwinning hebben neergezet.
Te weinig was er oog voor dat Paulus
het ook heeft over het ‘zuchten’ van
Gods kinderen (Rom. 8:23), dat wie
gelooft, door veel ‘verdrukkingen’ heen
moet (Hand. 14:22) en dat Gods kinderen ook erg ‘bedroefd’ kunnen zijn
(1 Tess. 4:13; vgl. 2 Kor. 6:10). Er is
vaak veel leed in hun leven, leed om
Christus’ wil (Mat. 16:24), maar ook
doordat zij volop delen in de gebrokenheid van het leven hier op aarde
(Rom. 8:14v; vgl. 2 Kor. 5:1,4).
Verrassend is dat het Nieuwe Testament juist dat leed als middel ziet om te
groeien in geloof !
Je zou kunnen zeggen dat als leed
ons treft, wij student worden aan de
academie van de Heilige Geest. Zeker,
zijn leerschool is allereerst in de kerk
wanneer Woord en sacrament worden
bediend. Maar de Geest heeft in het verlengde daarvan nog een bijzondere academie. Dat is de academie waar Paulus,
Jakobus en Petrus over spreken, wanneer
zij het over leed en beproevingen hebben
en laten zien wat Gods kinderen dan

kunnen leren. Wat we in de kerk gehoord en geloofd hebben, wordt dan
heel persoonlijk doorleefd en geleerd. Er
bloeit een bevinding op, waarvan Psalm
46 getuigt: ‘God is ons een toevlucht en
sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in
benauwdheden.’
Het is met name Maarten Luther
geweest, die aanvechting en beproeving
gezien heeft als een bijzonder middel in
Gods hand om ons verder te brengen op
de weg van het geloof.* De reformator
schrijft: ‘Achter het lijden, dat ons van
Hem wil scheiden als een wand, staat
Hij verscholen en daar kijkt Hij naar
mij. Hij kan zijn ogen niet van mij
afhouden. Hij staat verdekt opgesteld,
gereed om ieder ogenblik te hulp te snellen in genade. Door het venster van het
donkere geloof laat Hij Zich zien.’
Luther ziet aanvechting en lijden voluit in het licht van Gods liefde voor zijn
kinderen. Ze vormen ‘de beste geneeskunde’, want ze zijn een probaat middel
om ons te brengen tot nederigheid en
afhankelijkheid. Juist wanneer ons leven
door diepten gaat, leren we wat bidden,
vertrouwen, op de Here wachten is. Zo
kan Luther zeggen: ‘Het geloof is niets
wanneer louter volheid voorhanden is.

Wat er geleerd mag worden aan deze
academie van de Heilige Geest, verkondigt ons allereerst Paulus in Romeinen
5:3 en 4. We lezen daar in de NBV:
‘… we prijzen ons zelfs gelukkig onder
alle ellende, omdat we weten dat ellende
tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot
hoop.’
De Geest gebruikt het leed om ons
volharding te leren. Het Griekse woordje
dat de apostel hier gebruikt, betekent
zoveel als uithoudings- of draagvermogen.
Zoals een atleet door training wordt
gestaald en uithoudingsvermogen krijgt,
zo leren wij door moeilijke omstandigheden het vol te houden, het niet op
te geven. We ontdekken dat wondere
geheim: ‘Ik vermag alle dingen in Hem,
die mij kracht geeft’ (Fil. 4:11).
Het tweede dat we ontvangen in dit
leerproces, is betrouwbaarheid. Je wordt
een ‘beproefd’ christen. Je doorstaat de
proef en blijkt een echt gelovig kind van
God te zijn. Wat Petrus ‘de echtheid’
van het geloof noemt (1 Petr. 1:7), komt
voor de dag. Je geloof geeft het bewijs
van echtheid af. Het stelt niet teleur,
maar laat zien dat je werkelijk op de
Here vertrouwt en aan zijn hand gaat.
En dat maakt je op zijn beurt weer
krachtiger in het derde dat Paulus
noemt: de hoop. Wie onder leed volhardend gelooft, kijkt met nog meer
vertrouwen uit naar de dag waarop God
alle tranen zal afwissen en zijn kinderen
zullen delen in zijn luister. Hij weet met
de apostel dat het leed van deze tijd niet
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opweegt tegen de heerlijkheid die over
ons geopenbaard zal worden
(Rom. 8:18).
Ook Jakobus wijst op de zegenrijke
gevolgen van leed. Ook hij noemt volharding als vrucht van beproevingen,
maar voegt er nog aan toe wat die
volharding mag uitwerken. Hij schrijft
immers: ‘Als die standvastigheid ook
daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en
volkomen zijn, zonder enige tekortkoming’ (Jak. 1:4 NBV). Wat Jakobus wil
zeggen, is: je komt door beproevingen
heen tot geestelijke rijpheid, je geloof
wordt verdiept en laat zich zien. Hand
in hand daarmee draagt het vrucht in
je gedrag. Het blijft niet ‘onafgewerkt’,
maar resulteert in wat Jakobus in
vers 27 noemt ‘zuivere en onbevlekte
godsdienst’.
Ten slotte is het Petrus die ons nog
verkondigt hoezeer de Here in moeilijke
wegen met ons bezig is. Het leed is voor
Gods kinderen als de smeltkroes van
een edelsmid (1 Petr. 1:7). Ons geloof
wordt aan een reinigingsproces onderworpen. Het wordt gezuiverd van verkeerde motieven en bijbedoelingen. Dat
proces heeft de bedoeling ‘de echtheid’
van ons geloof tevoorschijn te brengen,
het in zijn ware aard naar voren te laten
komen. Het is als bij Abraham, van wie
de Here zegt nadat hij Isaak op het altaar heeft gelegd: ‘… nu weet Ik dat gij
godvrezend zijt’ (Gen. 22:12).

Blijdschapsmotief
Er is nog een ding dat in dit verband
ter sprake moet komen. Ik doel op het
vreemde dat zowel Paulus als Jakobus
zo prijzend spreken over het leed. Paulus
zegt namelijk dat wij zelfs roemen in de
verdrukkingen (Rom. 5:3). De NBV
heeft hier: ‘we prijzen ons zelfs gelukkig
onder alle ellende.’ En Jakobus roept
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ons toe: ‘Houdt het voor enkel vreugde,
mijn broeders, wanneer gij in velerlei
verzoekingen (= beproevingen) valt’
(Jak. 1:2).
Is dit niet overgeestelijk? Herkennen
we ons niet méér in wat Petrus schrijft,
wanneer hij het heeft over bedroefd worden door allerlei beproevingen
(1 Petr. 1:6)?

klagen, zuchten en roepen. We horen
ook hoe ze onder en in het leed toch
bij de Here schuilen en hun houvast
vinden in zijn Woord. Als onze ziel zich
neerbuigt, roepen de psalmdichters ons
toe te hopen op God. We zien het in
de psalmen vóór ons hoe de Geest door
leed heen volharding, beproefdheid en
hoop werkt.

Gelukkig zeggen Paulus en Jakobus
niet dat we om het leed dat ons treft,
blij moeten zijn en ons gelukkig moeten
prijzen. Het gaat duidelijk om blijdschap en geluk onder en in het leed. Die
houding is mogelijk en werkelijk, wanneer we het leed met de Here verbinden
en weten van zijn leerschool. Met name
Jakobus wijst daarop. Zijn oproep motiveert hij door te schrijven: jullie weten
immers waartoe al jullie moeilijkheden
dienen! (Jak. 1:3). Ze komen niet zomaar op jullie af, maar God heeft er de
hand in en Hij heeft er zijn liefdevolle
bedoeling mee. Het leed staat in het
kader van een groeiproces. De Heilige
Geest gebruikt het om ons te leren en
zijn vrucht (vgl. Gal. 5:22) bij ons steeds
meer tevoorschijn te roepen.
Wie dat beseft, kan van geluk spreken onder het leed en kent een wonderlijke blijdschap in alle droefenis. Want
hij weet hoe de Here met hem bezig
is en al het moeilijke gebruikt om ons
deel te geven aan zijn heiligheid (Heb.
12:10).

Dat mag ons bemoedigen wanneer
we het zwaar hebben. We hebben de
heiligen in het boek Psalmen om ons
heen. Ze waren op dezelfde academie.
Kijk, hoe ze verder komen, licht vinden,
er rijker uit te voorschijn komen, groeien
in geloof!

Afsluitend
Wat heerlijk dat wij in de Bijbel
het boek Psalmen hebben! Juist als wij
student worden aan de academie van
de Heilige Geest, wil dit bijbelboek
ons aanspreken. We kijken er - om met
Luther te zeggen - de heiligen in het
hart en staan ermee voluit in de gemeenschap der heiligen. Hier horen we
hoe Gods kinderen het moeilijk hebben,

Daarbij hebben wij als nieuwtestamentische gelovigen de kracht én het
voorbeeld van onze Heiland bij ons.
Ook Hij leerde - hoewel Hij nooit door
zonde gehinderd werd - aan de academie van de Geest (vgl. Heb. 5:8). Juist
als het gaat om volharding, moeten we
het oog op Hem richten (Heb. 12:1).
Hij is daarin ‘de Leidsman en Voleinder
van het geloof’ (Heb. 12:2). Hij baande
voor ons de weg en geeft ons kracht om
die weg te gaan. Tegelijk liet Hij zien
wat geloven is en hoe wij de weg moeten
gaan.
Wij hebben op onze reis Vaders
Zoon aan boord. We moeten ons niet
verbazen, wanneer er storm opsteekt
(vgl. Mat. 8:23-27). Maar laten we in de
storm zijn stem horen: ‘Waarom zijt gij
bevreesd, kleingelovigen?’
Noot:
* Voor de uitspraken van Luther zie A. de Reuver,
‘Een dienaar is niet meer dan zijn Meester’, in:
J. van Oort e.a., Verbi divini minister. Een bundel
opstellen … aangeboden aan L. Kievit,
Amsterdam 1983, p. 203v.

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

Zijn wij als kerken met een soort
inhaalslag bezig? Zijn we tot het
inzicht gekomen dat we zonder veranderingen als kerken niet meer verantwoord bezig kunnen zijn?
Niet iedereen is even blij met alles
wat er gebeurt. Niet elke gemeente
omarmt even enthousiast nieuwe
vormen en liturgieën. Niet iedere kerkenraad is even gretig als het gaat
om beamers en drummers. Nu hoeven we ons daarover geen zorgen te
maken, zo begreep ik van Deputaten
Dienst en Recht. We hoeven niet allemaal even vergevorderd te zijn op
de tijdbalk van oud naar nieuw. Het
gaat er niet om hoe snel we vernieuwen, maar dat we vernieuwen. Maar
hoe dan ook: dat vernieuwen moet.
Da’s nodig voor de nieuwe generatie
en ook om buitenstaanders aan te
spreken.
Ik ben ervan overtuigd dat een kerk
in beweging moet zijn. We moeten
absoluut geen oude vormen conserveren. Het is prachtig dat er nieuwe,
diep schriftuurlijke liederen ontstaan.
Een variatie in liturgische vormgeving
die niets afdoet aan het ontmoetingskarakter van de eredienst, juich
ik toe. Mensen gaan immers heel
gemakkelijk over op de automatische
piloot. Je laat in de kerkdienst de

bekende en vertrouwde klanken en rituelen over je heenkomen. En je voelt
je weer echt thuis. Maar het is dan
wel de vraag hoeveel er in je hart terechtgekomen is.
Het zal u niet onbekend voorkomen
dat we in een tijd van allerlei ‘missies’ leven. Op het bedrijf wordt een
missie vastgesteld. Alle werknemers
mogen eraan meewerken. In onze
maatschappij worden ook missies
geformuleerd. Denk aan de millenniumdoelen. Denk aan de wereldwijde
inspanning om de uitstoot van CO2
te verminderen. De ministers dragen
hun steentje bij door een auto uit te
kiezen met een energielabel A of B.
We hebben samen een missie!
In de kerk worden ook allerhande
missies vastgesteld. Soms met de
volgorde: eerst naar buiten en dan
naar binnen. We behoren immers een
missionaire gemeente te zijn. Maar
ook kan de volgorde wel eens andersom zijn: we werken aan een sterke
kerk die vervolgens z’n betekenis kan
gaan krijgen voor de omgeving.
Het lijkt me goed om over zulke dingen na te denken. De kerk is immers
niet een soort reli-buurtsuper waar je
je geestelijke noodzakelijkheden kunt
halen. Nee, de kerk is met name in
de kerkdienst een werkplaats van de
Heilige Geest. Hij gaat aan het werk,
door het Woord, in mensen die midden in de maatschappij staan. Daar
moeten wij present zijn en niet met
een boek in een hoek.

van onze gemeente is …’ Het kan er
ongemerkt zomaar op gaan lijken dat
het ons werk is.
Wij hebben dezelfde opdracht als
Adam. Dat de volle glorie van God
gaat glinsteren in alles wat onze
hand aanraakt. De glorie van God
mag alle ruimte krijgen. God wil ons
nog steeds gebruiken voor dat doel.
Juist nu zijn glorie zo enorm helder
geworden is door het volbrachte werk
van zijn Zoon.
Het hoeft geen tegenstelling te zijn:
‘onze missie is …’ of: ‘de Here God wil
ons gebruiken om …’ Maar het helpt
je wel om dienaar te blijven als je je
afvraagt waartoe God je eigenlijk
wil gebruiken. Het gaat, ook in het
voortgaan van de kerk, om de glorie
van God.

Column

Je hoeft niet van Mars te komen om
te zien dat er in onze kerken heel
wat bezig is te veranderen. Ik denk
dat er buitenstaanders zijn van wie
de mond intussen behoorlijk opengevallen is: ‘Zijn dat nu die kerken die
enkele decennia terug zich nog met
hand en tand verzetten tegen veel
van wat er vandaag met groot enthousiasme wordt ingevoerd?’

Als je loopt, moet je opletten waar je
je voeten neerzet. Anders struikel je.
Maar een kerk die op weg wil blijven
en niet wil struikelen, moet allereerst
omhoog kijken. Want daar wordt de
richting bepaald: doe alles alleen
tot eer van God! En daarom geldt:
een missie begint en eindigt bij het
Woord. Het Woord dat woont in de
kerk en dat de wereld zoekt. Dat is
een kostbare balans en de kern van
ons kerk-zijn. Wij behagen niet onszelf, maar dienen God in zijn wereld
door deel te nemen aan zijn missie.
Dat velen nog zijn glorie zullen zien
en aanbidden.
R.Th. Pos

Het is goed als een gemeente voor
alle duidelijkheid een aantal afspraken maakt. Dat mag je van mij ook
wel een missie noemen, al vind ik dat
wel wat pretentieus klinken, eerlijk
gezegd: ‘Onze missie is …; de missie
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Interkerkelijke
samenwerking bij
evangelisatie
Achterliggende kerkvisie
Dit artikel is een vervolg op een
eerder artikel, waarin ik de betekenis en de historische achtergrond
van artikel 26 KO heb besproken.
Daarbij kwam de vraag naar voren
naar de achterliggende kerkvisie.
Die is hierbij immers van doorslaggevende betekenis.

De actualiteit
In 2007 diende op een vergadering
van de classis Groningen een notitie
over interkerkelijke samenwerking
bij evangelisatie. Ik citeer daaruit het
volgende: Het zou geweldig zijn wanneer niet-christenen Jezus leren kennen,
in Hem gaan geloven en zich zo voegen
bij de gemeente van Christus. Van welke
kerkelijke gemeente mensen vervolgens lid
willen worden, daarin heeft men de vrije
keus. Het hangt af van bij welke gemeente
en leer men zich thuis voelt. Oproepen tot
gereformeerd zijn roept bij de meerderheid
… weerstand op. Teveel drang, waarbij de
vrije keus in het geding komt.
Dit is wat er leeft in de plaatselijke
evangelisatiecommissies, zo meldde deze
notitie. Uit eigen waarneming kan ik
bevestigen dat dit in onze gemeenten
leeft. Jongeren bijvoorbeeld willen vaak
wel hun geloof in Christus belijden,
maar weten nog niet of ze ook voor
de GKv kiezen. Dat is ook minder belangrijk. Als je maar van harte in Jezus
Christus gelooft. Dan maak je ook deel
uit van zijn lichaam. En dat is dan de
‘algemene christelijke kerk’ van art. 27
NGB. Iets als een ‘onzichtbare kerk’
dus. En als je van kerk verandert, dan
blijf je lid van Christus’ lichaam. Ook
als je kiest voor een gemeenschap als de
Vrije Baptisten Gemeente (VBG). De
kerkvraag wordt dus erg secundair.
Maar dat is wel een andere kerkvisie dan achter artikel 26 KO zit. Er

Handen en voeten

is in het denken over de kerk binnen
de GKv dus duidelijk iets veranderd.
Interkerkelijke Samenwerking bij
Evangelisatie is nog maar één van de
actuele discussies in de GKv, die de
kerkvraag als achtergrond hebben.1
Daarom is het van belang om apart bij
die kerkvraag stil te staan. Wat is onze
gereformeerde visie op de kerk? Moet
de kerkvisie uit ons verleden misschien
worden bijgesteld? En een vraag die
daaraan vastzit: hoe kijk je aan tegen
de ‘gereformeerde léér’, zoals ook art.
26 KO die noemt? Die vraag is dus nog
breder dan de kerkvraag.

Rondblik S.M. Alserda

De Bijbel
Wanneer God mensen brengt tot
geloof in zijn Zoon Jezus Christus, verbindt Hij die mensen ook aan elkaar,
als broeders en zusters. God voegt zo
mensen toe aan ‘de kring (van hen),
die behouden worden’ (Hand. 2:47).
Zo ontstaan overal waar het evangelie
wordt aangenomen, gemeenten. Aan die
gemeenten geeft God oudsten en andere
voorgangers/ambtsdragers, om leiding
te geven en de zorg van Christus, als
de Goede Herder, handen en voeten te
geven. Binnen die gemeente geeft God
mensen aan elkaar, als broeders en zusters, binnen zijn Gezin (vgl. NGB art.
35), om elkaar tot een hand en een voet
te zijn: vele leden, één lichaam
(Rom. 12; 1 Kor. 12).
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automatisch samenvallen, gaat het toch
om één en hetzelfde werk van Christus
en gaat het dus ook nog steeds om één
en dezelfde kerk van Christus. Dat belijden we ook in HC Zondag 21: vr./antw.
54 gaat over Christus’ kerkvergaderend
werk, en vr./antw. 55 gaat over de plicht
van elke gelovige zijn gaven beschikbaar te stellen. En in NGB art. 27-29:
art. 27 legt de nadruk op het werk van
Christus, en art. 28-29 leggen de nadruk op de verantwoordelijkheid van de
gelovige.4 Dat moet ons bewaren voor
eenzijdigheden. We mogen de bijbelse
boodschap niet versmallen tot ons eigen
systeem, waarin alles moet kloppen. In
de kerk mag je nooit zweren bij je eigen
specialiteiten, bijvoorbeeld eenzijdige
nadruk op verbondsmatig denken of op
de toe-eigening van het heil, op kerklid
zijn of op persoonlijk geloof. Ook hier
dus met twee woorden blijven spreken.5
In de Bijbel (NBV) zijn de woorden ‘gemeente’ en ‘kerk’ uitwisselbaar,
omdat beide woorden vertalingen zijn
van het Griekse woord ‘ekklesia’. Dat
woord zegt al iets over kerk-zijn, want
het betekent letterlijk: vergadering van
hen ‘die door Christus uit de wereld
geroepen zijn’, om als Gods volk heilig
voor Hem te leven. Van die gemeente
geldt: dat ze één is, heilig, christelijk,
katholiek (algemeen) en apostolisch.
Dat zijn de zogenaamde ‘eigenschappen’
van de kerk 2, zoals we belijden in de
Apostolische Geloofsbelijdenis en in de
Geloofsbelijdenis van Nicea. Over twee
van die eigenschappen wil ik in dit kader wat meer zeggen, namelijk katholiek
en één.

Katholiciteit
en eenheid
Bij het begrip katholiciteit gaat het
erom dat Christus’ kerkvergaderend
werk alomvattend is (vgl. HC vr./antw.
54). De kerk is verbreid en verstrooid
over de hele wereld (NGB art. 27). Dus
niet aan plaatsen of personen gebonden.
En de kerk is van alle tijden.
Dat is om zo te zeggen de buitenkant van die katholiciteit.3 Maar die
katholiciteit heeft ook alles te maken
met de universele boodschap van de
Bijbel, dus met de léér (apostoliciteit:
blijven bij de leer van de apostelen, vgl.
Hand. 2:42; Ef. 2:20). Het gaat om de
volle rijkdom die God schenkt. God
de Vader, die de Schepper van alles is.

Die zijn schepping in stand houdt. En
er is niets wat buiten Hem om gaat.
Zijn Woord omvat het hele leven. Jezus
Christus, die de enige Verlosser is voor
alle mensen (Hand. 4:12), aan Wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde
(Mat. 28:18). Hij is Hoofd boven al
wat is (Ef. 1:22). Zo vergadert Hij zijn
kerk, uit alle volken en talen. En het is
de Geest die ons aan dit alles deel geeft.
Alles wat we in Christus hebben. En die
ons doet leven vanuit die rijkdom.
Ook daarover gaat het bij de katholiciteit van de kerk. En dan nog een
derde aspect: de bijbelse boodschap is
niet eenzijdig, maar veelzijdig. De Bijbel
leert ons om in veel opzichten met twee
woorden te spreken. Bijvoorbeeld als
het gaat om Gods soevereiniteit en de
menselijke verantwoordelijkheid. Als het
gaat om God die mensen kiest en mensen die voor God kiezen. Als het gaat
om belofte en eis, over ‘reeds’ en ‘nog
niet’. Een voorbeeld bij dat laatste: in
Christus zijn we een nieuwe schepping,
maar toch zijn we nog lang niet nieuw;
in Christus beschouwt God ons als
zonder zonde, maar we doen nog steeds
zonde. Kortom: ‘we moeten steeds meer
wórden, wat we in Christus al zijn.’
Dat geldt ook t.a.v. de kerk: met
twee woorden spreken. Over de éne
kerk kunnen we namelijk spreken vanuit
twee verschillende invalshoeken:
1. Christus roept mensen tot geloof en
brengt gelovigen bij elkaar, en
2. gelovigen komen daadwerkelijk samen. Hoewel 1 en 2 in de praktijk niet

Uit dit alles blijkt dat de katholiciteit
van de kerk alles met haar éénheid te
maken heeft. Je mag zelfs zeggen: juist
omdat de kerk katholiek is, kan zij ook
één zijn.
Die eenheid blijkt ook verder uit
de Bijbel. In de eerste plaats al uit het
woordgebruik: het enkelvoud ‘kerk’
of ‘gemeente’ duidt meerdere malen
het totaal aan (bijv. Mat. 16:18). Jezus
Christus benadrukt die eenheid
(Joh. 10 en 17). Zo ook Paulus
(bijv. Ef. 4:1-6 en Fil. 2:1-11). En het
blijkt uit de beelden die in de Bijbel
voor de kerk gebruikt worden:
- volk van God (één Koning en één
koninkrijk),
- lichaam van Christus (ook: zijn
bruid),
- tempel van de Geest.
Wanneer de Bijbel zó over de kerk
spreekt, dan is het voor ons van belang
om hieraan recht te doen, zowel in ons
spreken over de kerk als ook in de manier waarop we zelf kerk willen zijn. Bij
dat laatste gaat het dus niet alleen om
de bijbelse leer over de kerk, maar ook
of de leer van de kerk bijbels is: de kerk
is geroepen om de leer van de Bijbel uit
te dragen.

Eenheid en waarheid
Van beide, de katholiciteit en de
eenheid van de kerk, geldt dat ze staan
of vallen met het bewaren van de léér
van de Bijbel (vgl. Gal. 1:6-9; 1 Tim.
1:3,10; 4:16; 6:1,3; 2 Tim. 4:3; Tit. 1:9;
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2:1,7,10; Op. 22:19). De kerk is immers
pijler en fundament van de waarheid
(1 Tim. 3:15). Dus de kerk zélf staat of
valt daarmee!
Uit het citaat aan het begin van dit
artikel blijkt dat er kennelijk anders tegen de ‘gereformeerde leer’ aangekeken
wordt: niet hetzelfde als de ‘bijbelse
leer’, maar iets als een vrijgemaakte specialiteit, een soort vrijgemaakte cultuur.
Je bent vrij om daar wel of niet voor
te kiezen. Bepalend is, of iemand zich
daarbij wel of niet thuis voelt.
Naar mijn idee spelen hier vaak
drie aspecten een rol. Het eerste is het
onderscheid tussen pretentie en praktijk. Want art. 26 KO bedoelt met die
‘gereformeerde’ leer niets anders dan
de bijbelse leer, zoals de kerk die door
de eeuwen heen, ook door tijden van
reformatie (= ‘gereformeerd’) heen, heeft
bewaard. Dat is de pretentie. Maar de
vraag moet ook steeds weer worden gesteld: maken we die pretentie ook wáár?
Gaat het nog steeds over die bijbelse
leer, of gaat het soms toch ook over een
vrijgemaakte specialiteit (zie boven bij
‘katholiciteit’)? De pretentie is tegelijk
ook onze norm: wat zegt de Bijbel? Om
die norm moet het ook gaan wanneer
we anderen oproepen om ‘gereformeerd’
te zijn.
Het tweede aspect is de veronderstelling dat de Bijbel op verschillende ma-
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nieren kan en mag worden uitgelegd. Je
hebt dan de gereformeerde uitleg, maar
daarnaast bijvoorbeeld ook de evangelische uitleg. De één leest de Bijbel en
komt uit bij de kinderdoop. De ander
leest dezelfde Bijbel en komt tot afwijzing van de kinderdoop. Kennelijk is de
Bijbel voor meerderlei uitleg vatbaar.
Dat is een riskant uitgangspunt.
Want dan kun je op veel punten de
Bijbel wel dicht doen: je komt er toch
niet uit. Conclusie: de Bijbel is niet
duidelijk. En uiteindelijk is God zelf
de oorzaak van allerlei verdeeldheid en
scheuring. Maar de Bijbel zelf spreekt
deze conclusie nadrukkelijk tegen
(2 Petr. 1:20-21). Niet de Bijbel is onduidelijk, maar het probleem zit in de
mensen die de Bijbel lezen. Als mensen
hebben we maar een beperkt inzicht. En
als mensen willen we de Bijbel soms in
een bepaalde richting lezen (vgl. 2 Petr.
3:16). Daarom moeten we de Bijbel
blijven bestuderen: teksten in hun verband plaatsen en oog hebben voor de
doorgaande lijn in de Bijbel. Daar hebben we elkaar ook bij nodig: gelovigen
vandaag en gelovigen van vroeger. Want
wij zijn vandaag niet de eersten die de
Bijbel lezen (Ef. 3:16-19; 1 Kor. 14:36).
En we hebben Gods hulp nodig, dus
bidden om verlichting door de Heilige
Geest. Want God heeft beloofd dat de
Geest ons zal leiden in alle waarheid
(Joh. 14:17,23-26).

Het derde aspect is de gedachte dat
je binnen de bijbelse waarheid kunt
onderscheiden tussen fundamentele en
niet-fundamentele waarheden. Dat is
een onderscheid dat vooral in verband
met interkerkelijke evangelisatie naar
voren wordt gebracht. Ook al zijn er
verschillen in de leer, je kunt toch wel
samen evangeliseren. Want bij evangelisatie gaat het om de fundamentele
waarheden.
Ook dit is een gevaarlijke redenering. Want wie maakt uit of iets wel of
niet fundamenteel is? De Bijbel heeft
wel een kern: Jezus Christus (vgl. HC
vr./antw. 19). En niet alle bijbelteksten
staan even dicht bij die kern. Maar je
kunt niet zomaar de conclusie trekken: dus zijn sommige waarheden in de
Bijbel minder belangrijk en mag je daar
verschillend over denken. Want het staat
niet voor niets in de Bijbel.6
In de Bijbel worden dwalingen bestreden, dwaalleraars ontmaskerd en
uit de gemeente gebannen. Huichelaars
worden aangepakt (zie bijv. Hand. 5).
En Jezus bidt (nog steeds!) voor de eenheid van de gelovigen (Joh. 17). Daaruit
mag worden afgeleid dat het nog steeds
de roeping van de gelovigen is om de
eenheid met andere gelovigen te zoeken
en gestalte te geven. Dat heeft alles te
maken met de katholiciteit van de kerk:
wie katholieke kerk wil zijn, moet de
eenheid zoeken met allen die aan Gods
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Woord onverkort willen vasthouden!
Anders verlies je die katholiciteit en loop
je het gevaar te verworden tot een sekte.7
Het gaat dus om waarheid en eenheid:
om de waarheid van Gods Woord en op
die basis om eenheid van de gelovigen
(Joh. 17:17).
In dat kader staat art. 28 (en 29)
NGB. En in dat kader staat ook art. 26
KO!

Onzichtbaar?
Nog weer even het citaat aan het
begin van dit artikel. Daarin komt
deze gedachte naar voren: wie in Jezus
Christus gaat geloven, voegt zich zo bij
de gemeente van Christus. En vervolgens
kun je lid worden van een kerkelijke
gemeente.
Dat is de gedachte van een ‘onzichtbare’ kerk: alle oprechte gelovigen zijn
dan lid van de ene kerk van Christus,
in welk kerkverband je ook zit. En ook
wanneer je van geen enkele (plaatselijke)
kerk lid bent.
De kerk heeft inderdaad onzichtbare
aspecten. Iemand als prof. Douma heeft
hier terecht op gewezen.8 Art. 29 NGB
heeft het over huichelaars, die wel in
de kerk zijn, maar toch niet bij de kerk
horen. Dat is iets wat wij niet zien. En
wanneer je de kerk definieert als de optelsom van alle gelovigen/uitverkorenen,
dan is die kerk voor een belangrijk deel
niet zichtbaar. Tenminste, niet voor onze
ogen. Omdat we niet alles kunnen overzien. Maar voor een deel zien we die kerk
dan toch wel. En anderen zien die kerk
weer voor een ander deel. Dus is de term
‘onzichtbare kerk’ alleen daarom al minder geschikt. Bovendien is de kerk veel
méér dan de optelsom van alle gelovigen
(zie boven bij katholiciteit en eenheid).
In de praktijk is het begrip ‘onzichtbare kerk’ vaak ook een vluchtweg om
je te onttrekken aan de roeping je bij
de ware, dat is de katholieke, kerk te
voegen. Want die ene katholieke kerk is
wel altijd concreet aanwijsbaar: die presenteert zich namelijk in vele plaatselijke
kerken.9
Als argument voor die ‘onzichtbare
kerk’ wordt vaak gewezen op HC vr./
antw. 20. Daar staat dat je door het geloof bij Christus bent ‘ingelijfd’. Dat ‘ingelijfd’ wordt dan uitgelegd als: lid van
het lichaam van Christus, dat is: lid van
de kerk. Dat bedoelt de HC hier echter
niet (zie de tekstverwijzingen). Een gelovige is niet ‘automatisch’ kerklid.10
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Een ander veel gehoord argument:
NGB art. 27 gaat over de ‘algemene
christelijke kerk’. Terwijl het in art.
28-29 over een concrete plaatselijke gemeente gaat. Dus een ‘onzichtbare kerk’
in art. 27? Uit de tekst van de NGB zelf
is echter al duidelijk dat dit onderscheid
niet juist is: art. 28 sluit direct bij art.
27 aan en zegt ‘deze vergadering’. Het
gaat in deze drie artikelen dus over één
en dezelfde kerk.11
Tegenover deze (m.i. onjuiste) argumenten wil ik er nog op wijzen dat
de bijbelse uitdrukking ‘lichaam van
Christus’, als beeld voor de kerk, de
zichtbaarheid van de kerk nog benadrukt. De bedoeling van dit beeld is
namelijk dat gemeenteleden samen een
‘lichaam’ (moeten) vormen, waarvan
de leden elkaar tot een ‘hand’ en een
‘voet’ zijn. Het gaat hier dus vooral over
de concrete plaatselijke gemeente. En
niet over een ‘onzichtbaar’ lichaam van
Christus.12
Conclusie: niet elke oprecht gelovige
is lid van het lichaam van Christus. Er
zijn gelovigen buiten de kerk. Daarom
kan en moet er ook gesproken worden
over de roeping om je bij de (ware) kerk
te voegen.

Christus niet scheiden
van zijn lichaam
Bij evangelisatie gaat het erom
dat mensen het volle evangelie horen
en aannemen. Zo krijgen ze deel aan
Christus. En zo wil Christus hen ook
tot zijn kerk vergaderen.
Hierbij is het onjuist om een scheiding te maken tussen Christus en zijn
lichaam. Je kunt dus niet zeggen: het
gaat erom mensen tot Christus te brengen en de kerk is secundair (zie citaat in
het begin van dit artikel).13 Dat laatste
zegt iemand als Griffioen 14 niet, maar
hij maakt toch wel een onjuiste scheiding, als hij schrijft dat we mensen
allereerst naar de Here Jezus moeten
brengen en niet naar de kerk. Hij noemt
dat zelfs een ‘onomstreden regel’. We
prediken inderdaad de Christus, maar
daarin prediken we tegelijk ook de kerk
als het lichaam van Christus. Dan is
de uitdrukking ‘propaganda maken’
minder gelukkig, maar we moeten wel
concreet aanwijzen waar vandaag die
ene katholieke kerk te vinden is.
Aan de andere kant moeten we hier
wel onderscheiden. We mogen dankbaar

zijn wanneer - via andere kerken - mensen tot geloof in Christus komen. We
mogen erkennen dat Christus’ Geest
ook zó kan werken.15 Griffioen grijpt dit
aan (met een beroep op Mat. 12:30 en
Mar. 9:3916) om te pleiten voor samenwerking. Maar hier zal het werken aan
kerkelijke eenheid dan toch het eerste
programmapunt moeten zijn, vóórdat er
sprake kan zijn van volledige 17 samenwerking bij evangelisatie. Wanneer kerkelijke éénwording niet mogelijk blijkt,
dan geldt dat ook voor samenwerking
bij evangelisatie.
Anderzijds: wanneer we zo erkennen dat er oprecht gelovigen (kunnen)
zijn buiten de kerk, moeten we ook niet
aarzelen om hen royaal onze broeders
en zusters te noemen.18 Zoals Christus
mensen al schapen noemt, ook al moeten
ze nog bij de stal worden gebracht (Joh.
10). Tegelijk houden we staande dat
ze tegen Gods bevel handelen (art. 28
NGB). Maar het is nooit onze kerkvisie
geweest dat ze dan niet in de hemel zouden komen.19

Conclusie
Moet onze kerkvisie uit het verleden
worden bijgesteld? Als het gaat om de
officiële kerkleer, heb ik daar geen goede
gronden voor gevonden. Wel is er in de
praktijk terecht een nuancering gekomen.20 We mogen voluit erkennen dat er
broeders en zusters buiten de kerk (kunnen) zijn. We hebben terecht meer oog
gekregen voor het goede dat er ook in
andere kerken en bij andere christenen
gevonden kan worden. Vaak kunnen we
over en weer van elkaar leren. Maar dat
moet ons niet de ogen doen sluiten voor
dwalingen.
We hoeven ook niet alle andere kerken van etiketten te voorzien.21 En we
mogen oog houden voor nuanceringen
wanneer plaatselijke trouwe kerken
(nog) niet breken met een verkeerd
kerkverband.
Maar de conclusie moet ook zijn:
het blijft de roeping van alle gelovigen
om zich te voegen bij die ene katholieke
kerk van Christus. Omdat de eenheid
van de gelovigen voor Christus nog
steeds een zaak van groot belang en van
gebed is. Juist ook met het oog op de
verkondiging van zijn heil in deze wereld (Joh. 17). Daarom is interkerkelijke
(volledige) samenwerking bij evangelisatie een brug te ver. De consequentie
moet dan wel zijn dat we met des te
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meer ijver zélf werk maken van evangelisatie! En waar we elkaar als ware kerken
herkennen, moet het eerste programmapunt daarom niet zijn: samenwerking in
evangelisatie, maar: samenspreking over
kerkelijke eenwording. Pas wanneer er
van een zusterkerkrelatie sprake is, kan
volledig worden samengewerkt.22 Zo
blijven we ook in de evangelisatie werken aan de eenheid van Christus’ kerk.
Dat was en is de bedoeling van art. 26
KO. Die bedoeling is niet achterhaald
en ook geen ‘vrijgemaakte’ specialiteit
(gezien ook de historische achtergrond
van dit artikel), maar staat in het kader
van de belijdenis van die ene katholieke
kerk van Jezus Christus.
Noten:
Bijvoorbeeld: ‘externe’ gasten aan het avondmaal,
perforatie van kerkgrenzen, ‘shoppen’, kerkelijk
gemengde huwelijken, onttrekkingen naar andere
kerken, bruikbaarheid ‘Alpha-cursus’. Zie ook mijn
website (www.alserda.web-log.nl), waar ik onder
Gereformeerde Identiteit ook breder inga op een
Gereformeerde Kerkvisie (onderdeel 3). De tekst staat
onder de dia’s van de powerpointpresentaties. Er is
een samenvatting als Worddocument te downloaden.
2.
Niet te verwarren met de bekende drie ‘kenmerken’
van de kerk uit art. 29 NGB. De eigenschappen geven
antwoord op de vraag: wat is de kerk? De kenmerken
helpen antwoord te vinden op de vraag: wáár is de
kerk? (zie B. Kamphuis in: themanummer van
De Reformatie, 27 februari 1993).
3.
Zie voor dit gedeelte: B. Kamphuis, ‘Katholiek’
(schooldagrede, gepubliceerd in: De Reformatie,
17 oktober 1992) en P.L. Voorberg, ‘Wat is de kerk?’
(vier artikelen in: De Reformatie, oktober/november
1999), p. 130v.
4.
Zie ook E. Brink, Het Woord vooraf (2004), p. 130
en B. Kamphuis, Boven en beneden, in: De Reformatie,
23 juli 2005.
5.
Ik denk hier ook aan wat prof. Te Velde zei over de
breedheid van de gereformeerde overtuiging (in: ‘Met
overtuiging gereformeerd’; lezing gehouden in
Ten Boer, januari 2007).
6
. Zie C. Trimp, Kerk in aanbouw (1998), p. 165-173.
7.
Zie Trimp, a.w., p. 99; zie ook zijn bespreking van
het ‘oecumenisch willen’ bij K. Schilder (a.w., p. 95v).
1.
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J. Douma in: Het vuur blijft branden (1979), p. 119.
Ook bij Calvijn komen we die terminologie tegen.
Maar Trimp wijst erop dat De Brès als opsteller van
de NGB die terminologie van Calvijn toch niet heeft
overgenomen. En verder is Trimp van oordeel dat de
uitdrukking ‘onzichtbare kerk’ voor velerlei misverstand
vatbaar is (a.w., p. 57 en noot 10 op p. 108). Van der
Jagt (in: J. Kamphuis / W.G. de Vries / J.W. van der
Jagt, De Kerk, serie Woord en Wereld, 1995) wijst erop
dat Calvijn deze uitdrukking anders gebruikte dan
tegenwoordig vaak gebeurt: niet tegenover de zondige
verdeeldheid van christenen (p. 72).
9.
Trimp (a.w., p. 61v) geeft hierbij een verhelderend
voorbeeld: de zee. Je kunt bij Katwijk de zee zien
en je kunt bij Oostkapelle de zee zien. Je staat op
verschillende plaatsen en je ziet ook niet precies
hetzelfde. Toch mag je zeggen: in beide gevallen zie
je de zee. En dan heb je het nog steeds over een heel
concreet zichtbare werkelijkheid, ook al overzie je
nooit het geheel.
10.
Ook Douma gebruikt dit argument (a.a., p. 120).
Maar intussen heeft de GS Spakenburg-N (1987)
uitgesproken: De inlijving bij Christus door waar
geloof (antw. 20 HC) en de inlijving in de christelijke
kerk (antw. 74 HC) zijn niet dezelfde zaak of één werk
van de Here (Acta, art. 172, besluit D1, grond 2); zie
verder nog Voorberg, a.a., p. 129 en noot 16 op
p. 132.
11.
Zie Trimp, a.w., p. 62; Kamphuis, a.w.,
p. 37v; Van der Jagt, a.w., p. 63v; E.A. de Boer
(‘Verantwoording van veranderingen’, in:
De Reformatie, januari 2006), p. 299v.
12.
Zie Voorberg, a.a., p. 107, waar hij in noot
59
noteert: De kerk als lichaam van Christus is de
ambtelijk georganiseerde gemeente (met verwijzing naar
J. Kamphuis, Verkenningen I, p. 70v); ook E.A. de
Boer legt hier de nadruk op de plaatselijke gemeente
(zie: ‘Gasten bij het heilig avondmaal’, in: De
Reformatie, december 2005, p. 187v).
13
. Zie ook P.H. van der Laan, Kan het samen? p. 9; en
K. de Vries, ‘De opkomst van jongerenkerken’ (drie
artikelen in: De Reformatie, december 2002), p. 200.
14.
Zie D. Griffioen, ‘Samenwerking in zending en
evangelisatie’, in: De Reformatie, april 2000, p. 927.
15.
Zie GS Spakenburg-N 1987: God heeft ons aan de
kerk en de prediking gebonden. Maar zelf bindt Hij
toch niet zo aan haar, dat Hij met zijn Woord en Geest
nergens anders is dan binnen de concreet aanwijsbare
kerk, zoals wij haar in ambten, samenkomsten etc.
8.

kennen (Acta, besluit II, grond ad 1). En ook: Steeds
is erkend dat de Here in zijn welbehagen nieuw leven
kan werken, ook kerkelijk leven, buiten de grenzen van
de kerk, die in gehoorzaamheid zich heeft geïnstitueerd
(idem, grond ad 3, gewijzigd door de synode van
Zuidhorn, Acta art. 15). Zie nog Van der Laan, a.w.,
p. 10.
16.
Het is de vraag of het beroep op deze teksten hier
terecht is. Voor ingewijden: zie de preekschets van
Joh. Francke hierover, gepubliceerd in het blad Pro
Ministerio, augustus 1982. Uit deze preekschets blijkt,
dat Francke voluit erkent dat Gods Geest ook via
andere kerken of groeperingen kan werken, en dat we
dankbaar moeten zijn wanneer zo mensen komen tot
geloof en bekering.
17.
Zie mijn vorige artikel, waar verschillende niveaus
van samenwerking worden onderscheiden.
18.
Voorberg wijst erop, dat Petrus (in Hand. 3:17) het
heeft over de Joden die niet in Christus geloofden, als
dwalende broeders (a.a., p. 104)
19.
Voorberg wijst op K. Schilder, die van oordeel is
dat Christus mensen ook vanaf hun sterfbed kan
vergaderen tot de bovenafdeling van de kerk
(a.w., p. 155)
20.
Zie hierover bijvoorbeeld K. de Vries, ‘55 jaar
Vrijmaking’ (drie artikelen in: De Reformatie,
november 1999), p. 148v) en M. te Velde in:
Vrijgemaakte vreemdelingen (2007), passim.
21.
Zie o.a. Trimp, a.w., p. 98, 99 en 275;
en Van der Jagt, a.w., p. 66
22.
Daarom is samenwerking met de CGK bij
evangelisatie toe te juichen. Een praktische
moeilijkheid hierbij is wel dat binnen de CGK
over het algemeen gemakkelijker wordt gedacht
over interkerkelijke samenwerking. Binnen de
classis Groningen is op dat punt uitgesproken dat
we hier over en weer van elkaar kunnen leren: De
Gereformeerde Kerken kunnen van de Christelijke
Gereformeerde Kerken telkens opnieuw leren, dat
het accent op het geloof in Christus belangrijk is. ...
Anderzijds kunnen de Christelijke Gereformeerde
Kerken van de Gereformeerde Kerken leren, dat
kerkelijke gescheidenheid beslist een moeilijk punt
is in het evangelisatiewerk, waar we niet makkelijk
overheen moeten willen lopen. In het evangelisatiewerk
is heenwerken naar de kerk van groot belang (notitie
classiscommissie over samenwerking, 2003).
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Een handreiking
voor de zondag
De Generale Synode van Amersfoort
heeft in 2005 een Handreiking
vrijgegeven voor de viering van
de zondag. Het ontstaan van deze
Handreiking ligt in een niet al te
vrolijke periode in ons kerkelijk
leven. Dat brengt met zich mee dat
velen er niet veel trek in hebben
deze Handreiking te lezen. Er hangt
een geur aan van polemiek en zelfs
van het kerkelijk uiteengaan van
broeders en zusters die bij elkaar
horen. Tegelijk is deze Handreiking
juist een document dat op zichzelf
gelezen en verstaan wil worden.
Kan dat en wat is dan de waarde
van dit stuk?
De verhouding tussen sabbat en
zondag is een onderwerp waar werkelijk
al duizenden jaren strijd over gevoerd
wordt. Dat is niet verwonderlijk als je de
gegevens van Gods Woord over dit onderwerp bestudeert. Er staat geen heldere tekst in het Nieuwe Testament waarin
geleerd wordt dat de zondag in de plaats
van de sabbatdag gekomen is. Dan gaan
mensen redeneren en in menselijke redeneringen worden fouten gemaakt. Het is
te vergelijken met de verhouding tussen
besnijdenis en doop. De heldere uitspraak van de Heidelbergse Catechismus
dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, vinden we (helaas) zo
niet in Gods Woord, zodat ook daarover
de discussie niet verstomt.

De Handreiking
De Handreiking is dan wel voortgekomen uit de discussie rond een
preekfragment op de GS van Leusden
in 1999, zij blijft daar bepaald niet bij
staan. Het lijkt mij goed te verdedigen
dat we door deze discussie kerkelijk
wezenlijk verder gekomen zijn in ons
denken over de zondag.1 Dat was ook
wel nodig. Het klimaat rond de zondag is de laatste decennia zo veranderd
dat dit nieuwe antwoorden vraagt. ‘De
Handreiking wil de kerken helpen de
christelijke overtuiging te vernieuwen
ten aanzien van het rusten op en het

vieren van de zondag in het Nederland
van de 21e eeuw.’2

Onderwijs
Wie iets zeggen wil over de viering
van de zondag, zal moeten beginnen met te luisteren en wel naar het
Woord van God. Daarom begint de
Handreiking ook met een onderwijzend
deel, waarin in hoofdlijnen het onderwijs van Gods Woord over dit onderwerp wordt weergegeven.3 Het is duidelijk dat God van meet af een dag in
de week apart heeft gesteld. Dat blijkt
al uit de scheppingsweek. Adams eerste
dag was Gods rustdag. Vervolgens horen

Gemeentebreed
P.L. Voorberg

we niets meer in het Oude Testament
over die rustdag, tot hij opeens weer
naar voren komt in het verbod om op de
sabbat manna te gaan rapen, in Exodus
16. Enkele hoofdstukken verder komt
die rustdag dan weer heel prominent
naar voren in het vierde gebod (Ex. 20).
Het blijft een intrigerende kwestie hoe
het zat met de sabbat tussen schepping
en mozaïsche wetgeving. Die sabbat
blijft zijn waarde houden voor altijd,
want Christus noemt Zich Heer over
de sabbat (Mar. 2:28). Hij verbindt zijn
Naam aan die dag, die dus niet kan
verdwijnen. Tegelijk zien we het accent
voor wat betreft rusten en vieren in het
Nieuwe Testament, verschuiven van de
laatste naar de eerste dag van de week.
‘In Christus brengt God de geschiedenis van zijn heil beslissend verder.’4
Het loopt eropuit dat de zondag in het
Nieuwe Testament de dag van de Heer
wordt genoemd (Op. 1:10).
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Het lijkt voor de hand liggend dat
met ‘de dag van de Heer’ in Openbaring
1:10 de zondag wordt bedoeld. Toch
is daar nog genoeg discussie over en
niet zonder argumenten. In het Oude
Testament is ‘de dag des Heren’ vaak
de aanduiding voor een dag van oordeel
van Gods kant. Moet die notie niet
meespelen in Openbaring 1:10? In de
Handreiking wordt ervan uitgegaan dat
er verbinding ligt met 1 Korintiërs 11,
waar gesproken wordt over de ‘maaltijd
van de Heer’. Daarmee wordt het heilig
avondmaal bedoeld. Die verbinding ligt
meer voor de hand dan die met de dag
van de Heer uit het Oude Testament.
Een eschatologisch geladen begrip past
niet in Openbaring 1:10, waar het puur
om een tijdsaanduiding gaat.5 Aan de
aanduiding uit deze tekst ontleedt de
Handreiking zijn titel.

Verder
Het Nieuwe Testament brengt ons
verder. De sabbat moet een uitstralende
werking hebben over alle dagen van de
week. De Heidelbergse Catechismus
geeft dat aan door in Zondag 38 te
spreken over: ‘alle dagen van ons leven
onze boze werken nalaten en de Here
door zijn Geest in ons laten werken.’
De scheiding tussen het heilige en het
profane moet minder scherp worden
ten voordele van het heilige. Zacharia
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profeteerde over een tijd waarin op
de potten en de pannen in gewone
Israëlische huizen de woorden ‘de Here
heilig’ zouden staan, woorden die in zijn
dagen te vinden waren op de tulband
van de hogepriester. Heel het leven
moet geheiligd zijn. Daar past bij dat de
rust- en vierdag verschuift van de laatste
naar de eerste dag van de week: heel
het leven van de komende week moet
gevierd worden vanuit de zondag. De
werkweek neemt zijn uitgangspunt in
de dag van de Heer. De hele week komt
in het licht te staan van Hem die alles
heeft volbracht en zo de echte rust deed
aanbreken en schenkt.
Het heeft de oude kerk moeite genoeg gekost om deze verschuiving van
de rustdag mee te maken, en te doorgronden waartoe de Heer van de kerk
zijn kerk wilde leiden. Constantijn de
Grote verheft tot wet wat inmiddels de
algemene wens van de christelijke kerk
was geworden: de eerste dag van de
week vrijstellen tot een dag die geheel
gewijd kon worden aan de dienst van
de Heer, omdat hij vrij zou zijn van verplichte arbeid. Zo blijft Christus Heer
van de sabbat, zij het dan dat die op een
andere dag wordt gevierd.
Dat betekent niet dat de zondag
een naar de eerste dag van de week verschoven sabbat is. De sabbat wordt in
de Schrift een schaduw van wat komen
zou, genoemd (Kol. 2:17). Als de wer-

kelijkheid komt, krijgt de schaduw een
andere functie. In de schaduw heeft het
Oude Testament zich mogen verheugen
op de komende werkelijkheid, maar de
werkelijkheid is meer en anders. Ook de
samenlevingsvorm waarin de kerk nu
wordt vergaderd, brengt mee dat de positie van de zondag een andere wordt. Er
is geen theocratische samenleving meer,
de kerk heeft haar positie in de ‘wereld’.
Tegelijk is het van het grootste belang de gedachte van de sabbat vast te
houden: de noodzakelijke afwisseling
van werken en rusten, het creëren van
ruimte en rust om de daden van de
Heer te gedenken en samen te vieren,
het loskomen van eigen prestatie en afhankelijk willen zijn van Gods zorg.

Het blijvende
Zoals hierboven al werd aangegeven:
de fundamentele aspecten van de sabbat
blijven tot op vandaag geldig. De rust
van de sabbat heeft een diepere klank
gekregen, evenals het gedenken van de
daden van God: we eren Hem om zijn
werk in Christus! Met nadruk wijst de
schrijver van de brief aan de Hebreeën
erop dat we onze samenkomsten (terecht
meervoud, in tegenstelling tot de vertaling van het NBG 1951) niet moeten
verzuimen. Er is nog veel meer aanleiding om samen te komen om de Heer
te eren dan in het Oude Testament: de
verzoening is volbracht. We gedenken
(term uit het vierde gebod) Gods werk
in Christus en komen in eeuwigheid
niet klaar met Hem daarom te loven
en te prijzen. Daarom zal een kind van
God alles in het werk stellen om die dag
vrij te hebben, om de kerkdiensten in te
bedden in rust en ruimte, een arbeidsloze dag, en daarvoor mogen we gerust
verwijzen naar een oudtestamentisch
woord: Jesaja 58:13.
Het vieren van de zondag is net
als dat van de sabbat een kwestie van
liefde. Het is de liefde tot God die ons
drijft zijn dag optimaal te benutten voor
Hem. Ook de liefde tot de naaste (zie
hieronder) en tot de broeder en de zuster
floreert op die dag. We ontmoeten elkaar in de samenkomst van de gemeente
en willen er daar ook voor elkaar zijn.
Onnodig kerkverzuim is ook bijzonder
demoraliserend voor de gemeenschap
van de gemeente. Op de belangrijkste
momenten in het kerkelijk leven afwezig
zijn, doet de anderen de moed in de
schoenen zinken. Daar wél zijn is iets
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wat de Heer blij maakt: hoe goed en hoe
lieflijk is het als broeders (en zusters)
tezamen wonen (Ps. 133), laat ons samenzijn daar een voorafschaduwing van
mogen zijn!

Missionair
De positie van de kerk in de samenleving is totaal veranderd. Ging
een honderd jaar geleden nog 90% van
Nederland trouw naar de kerk, inmiddels is dat percentage gereduceerd tot
twaalf. Waar een gemeenschap dat wel
doet, valt die op in de samenleving. Dat
is het missionaire aspect van trouwe
zondagsviering: christenen hebben
iets aparts op zondag en dat kan de
ongelovige tot nadenken brengen. Zo
getuigen wij in onze samenkomsten van
onze Schepper die ons het ritme van
zes dagen werken en één dag rust heeft
geleerd. We getuigen van onze Verlosser
die ons vrijmaakt van de slavernij van
arbeid en winstbejag. We laten zien dat
we geleid worden door de Heilige Geest
die ons juist op die dag voorsorteert
voor de eeuwige sabbat.6

Ethiek
In de Handreiking heeft de GS ook
concreet willen zijn door aan te geven
hoe we de zondag kunnen en behoren
te vieren in het maatschappelijk leven
van de 21e eeuw. Dat heeft geresulteerd
in maar liefst twintig aandachtspunten
voor de praktijk van vandaag. Uiteraard
is daar de kritiek op uit te oefenen
dat ze niet praktisch genoeg zijn. Wie
van deze twintig punten verwacht dat
je daarmee pasklare oplossingen hebt
voor alle discussie over werken en vieren, recreatie en genieten op zondag,
wordt teleurgesteld. Het zijn twintig
aandachtspunten waarmee we aan het
werk moeten. Er wordt een bepaalde
denklijn uitgezet waarmee we wel degelijk de vraagstukken van de 21e eeuw
te lijf kunnen. Ze ademen een bepaalde
geest uit die kan bewerken dat we elkaar
vinden in de benadering van de zondag
in de 21e eeuw en inderdaad onze christelijke overtuiging kan vernieuwen ten
aanzien van de viering van de zondag in
onze tijd. Het zal duidelijk zijn dat dit
ook nodig is, willen we de zondag niet
kwijtraken aan werk en recreatie!
In de aandachtspunten wordt het
geschenk van de rustdag benadrukt, de
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positieve insteek. Gewezen wordt op de
lijnen van het Oude Testament en hoe
die richtinggevend kunnen zijn voor de
viering van de zondag van het Nieuwe
Testament. De zondag is geen dag die
individueel gevierd moet worden. De
zondagsviering bindt ons als gemeente
samen, waarbij we ook oog moeten hebben voor wie op zondag werkt en moet
werken. Hier maken we een nuance
die de aandacht verdient. We zullen
het op dit gebied niet altijd met elkaar
eens zijn. Hoe gaan we om met die verschillen? Bij bepaalde arbeid is weinig
discussie (beveiliging, geestelijk ambt,
medische wereld), maar hoe te handelen
als een broeder of zuster zich moreel
gedwongen voelt die ene keer het bedrijf
waar hij of zij werkt, te ondersteunen
door wél aanwezig te zijn op een beurs
op zondag, een show van het bedrijf op
de dag van de Heer? Het gaat er hier
niet om op die vraag een antwoord te
geven, maar wel dat er vanuit de ethische richtlijnen wel degelijk handvatten
worden aangereikt voor het gesprek in
zulke situaties.
In het praktisch-ethische deel worden ook het gezin en de opvoeding niet
vergeten. Het begint in het gezin, en
wat ouders hun kinderen meegeven op
de zondag en met betrekking tot de
zondag, is fundamenteel (naar de mens
gesproken) voor de toekomst van de
zondagsviering in onze kerken. Er is van
de zondag zoiets moois te maken omdat
we juist op die dag het mooiste werk
van God gedenken: het werk van de
Heer op de dag van de Heer.

Aan de gang
Het zou werkelijk jammer zijn als
de Handreiking na 2005 onder het stof
zou verdwijnen. Laat ik daarom ten
slotte nog wat suggesties mogen aanreiken om ermee aan de gang te gaan.
De Handreiking is goed bruikbaar voor
een avond op een bijbelstudievereniging. Je hoeft dan zelf niet echt meer
voor een inleiding te zorgen, al zou de
inleider er goed aan doen hem wel te
introduceren op de avond. Voor catechisatie is een aparte leskatern verschenen
over dit onderwerp Anders dan andere,
uitgegeven door het SGO en voor een
paar cent aldaar verkrijgbaar (www.
steunpuntgemeenteopbouw.nl). Een
lesbrief voor het basisonderwijs over
zondagsviering, opgesteld door Peter
Hindriks en uitgegeven door de Geref.
Hogeschool te Zwolle, is nagenoeg ge-

reed. Basisscholen hoeven alleen hun
mailbox maar in de gaten te houden.
Wijkbijbelstudieverenigingen kunnen
er een waardevolle avond aan wijden. In
veel gemeenten is het gewoonte samen
te komen op de zondagen waarop het
heilige avondmaal is gevierd. Dan kan
de Handreiking waardevolle gespreksstof
leveren. Veel kerkenraden vinden het
van betekenis hun vergadering met een
inhoudvolle opening te beginnen. Na
enige voorbereiding is de Handreiking
daarvoor zeer bruikbaar.
Als we op deze wijze met dit product
van de GS van Amersfoort 2005 aan de
gang gaan, heeft de strijd die in 1999
losbarstte, opbouwend effect gehad!7
Noten:
1.
Dat geldt in ieder geval voor mij persoonlijk. In
1995 publiceerde ik met ds. H.J. Room een boekje
over de zondag in de serie Woord en Wereld: De
zondag, Bedum 1995. Daar staan geen dingen in
die in strijd zijn met het Woord van de Here voor
zover ik kan nagaan, maar het vertoont wel het
beperkte van mijn denken over de zondag in die tijd.
Wellicht is het mij gegeven om eens een herziene druk
daarvan uit te doen komen. Dan wordt de publicatie
evenwichtiger.
2.
Aldus de paragraaf Aanleiding in de Handreiking.
3.
De achtergrond van die paragraaf is het boekje
van de hand van deputaten vierde gebod en zondag:
E.A. de Boer e.a., Zondag, HEERlijke dag, Barneveld
2005. In dat boek wordt hun rapport aan de GS van
Amersfoort 2005 weergegeven met nog enige extra’s.
4.
Handreiking 1.1.
5.
Ongetwijfeld is over deze kwestie meer te zeggen,
hier wordt alleen de argumentatie op hoofdlijnen
geboden.
6.
Handreiking 1.6.
7.
Hij is eenvoudig te downloaden van de website
van onze kerken: www.gkv.nl: in de zoekfunctie
Handreiking invoegen en uitprinten.
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Niet tegen
bloed en vlees
Professor H.G.L. Peels, oudtestamenticus van de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Apeldoorn, heeft
een inhoudsvol boekje geschreven
onder de titel God en geweld in
het Oude Testament. Hij behandelt
daarin een actueel thema. Vanouds
zijn er ten aanzien van de plaats
van geweld kritische vragen gesteld
bij het Oude Testament en bij de
God van het Oude Testament. En
iedereen die God kent als de Vader
van onze Here Jezus Christus, kan
die vragen meevoelen. Maar in onze
tijd van zoveel religieus en (vaak
daaraan gekoppeld) etnisch geweld
is dit onderwerp meer dan ooit
actueel. Wat moet ik me voorstellen
van de God en de godsdienst van
Israël, als daar vormen van geweld
aan de orde van de dag zijn die wij
in onze wereld nadrukkelijk verwerpen en bestrijden?
Waaraan moet je denken bij geweld
in het Oude Testament? Peels brengt het
in kaart. Hij onderscheidt de volgende
categorieën van geweld: geweld in huwelijk en gezin (Gen. 4), geweld tussen
individuen (2 Sam. 11), geweld in de
maatschappij (1 Kon. 21), geweld tussen
volkeren (Deut. 7), geweld tegen dieren
(1 Kon. 3:4), natuurgeweld (Gen. 6-9),
religieus geweld (Num. 25:9) en ten
slotte goddelijk geweld (Jes. 63:1-6)
(p. 15-16).
Om een evenwichtig beeld te geven
van de plaats van geweld in het Oude
Testament, laat Peels ook de keerzijde
zien. Hij geeft een overzicht van wat hij
noemt ‘anti-geweldteksten’ (p. 23-27).
Je leest in het Oude Testament passages
waarin het geweld wordt ontmaskerd als
een kwaad. Bijvoorbeeld in Genesis 4,
waar geweld als ‘zonde’ wordt gekwalificeerd. In andere passages lees je dat het
geweld wordt begrensd. Bijvoorbeeld in
de strafbepalingen in de wet van Mozes,
als tegenover oeverloze vergelding het
zogenaamde ius talionis (met gelijke
munt betalen) wordt toegepast (Ex.
21:24). Of in de oorlogswetgeving en
in het asielrecht, waarin het geweld aan

David en Goliath, Rembrandt

banden wordt gelegd.
Het Oude Testament ontmoedigt
ook meer dan eens het geweld en kritiseert het, zoals in 2 Kronieken 28,
waar het leger van Samaria, dat van de
overwinning op Juda terugkeert, wordt
bestraft door de profeet Oded: ‘Met een
razernij die tot in de hemel reikte hebt u
velen van hen gedood’ (28:9). Het Oude

Boek van de maand
M.H. Oosterhuis

Testament overstijgt ook het geweld,
bijvoorbeeld in Zacharia 4:6, waar tot
Zerubbabel wordt gezegd dat hij het als
leidsman van Gods volk niet van kracht,
noch van geweld, maar van Gods Geest
moet verwachten.

Uitlegkundige
principes
Hoe kun je al dit geweld bijbels
verantwoord plaatsen? Dat is een vraag
waar in de loop van de geschiedenis
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vanuit verschillende uitlegkundige
principes verschillende antwoorden op
gegeven zijn. Peels geeft daarvan een
helder overzicht. Hij onderscheidt zeven
varianten: de allegorische uitleg (teksten
over geweld en oorlog worden geprojecteerd op het vlak van de strijd tussen
goed en kwaad), de antithetische uitleg
(waarbij wordt uitgegaan van een tegenstelling tussen het Oude en het Nieuwe
Testament), de dialectische uitleg (het
Oude Testament is van betekenis als
donker decor waartegen de boodschap
van het Nieuwe Testament duidelijk
oplicht), de psychologiserende uitleg (de
geweldteksten moeten worden gelezen
tegen de achtergrond van de wreedheid
en de immoraliteit van de volkeren in
de tijd van het Oude Testament; dan
onderscheiden het volk en de God van
Israël zich nog gunstig), de metaforiserende uitleg (teksten over geweld moeten gelezen worden als beeldspraak, ze
beschrijven geen werkelijke historie), de
evolutionistische uitleg (de geweldteksten
dateren uit een primitief stadium van
Israëls godsdienstige ontwikkeling)
en ten slotte de zogenaamde eclectische
uitleg (in het Oude Testament moet onderscheiden worden tussen twee wegen,
die van het geweld en die van het vrede
stichten, de lijn die in Jezus tot overwinning komt op het geweld).
Omdat deze laatste variant in de
moderne wetenschappelijke literatuur
de meeste invloed heeft, besteedt Peels
hieraan aparte aandacht. In dit verband
geeft hij aandacht aan A.W.J. Houtepen,
die een pleidooi voert voor een ontmilitarisering van het godsbeeld van het
Oude Testament. In Christus wordt
duidelijk dat de ‘oorlogen des Heren’
plaats moeten maken voor de ‘vrede des
Heren’. Iemand die deze voorstelling
heeft uitgewerkt aan de hand van het
onderscheiden van bronnen waarop de
bijbeltekst zou teruggaan, is N. Lofink.
Hij stelt dat in de jongste bronnen van
het Oude Testament geen spoor van
geweld en oorlog is te vinden. ‘Noties
van geweld en vergelding in het oudtestamentische godsbeeld zijn derhalve te
beschouwen als menselijke projecties uit
achterhaalde fasen van de ontwikkeling.’
Verder noemt Peels in dit verband E.
Zenger, die van oordeel is, dat het bewuste monotheïsme het gewelddenken
in Israël heeft teruggedrongen.
Ook in het vervolg van zijn boekje
geeft Peels aandacht aan deze eclectische
benadering van het probleem van ge-
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weld in het Oude Testament. Peels publiceert daar de polemiek die hij in het
blad Wapenveld gevoerd heeft met dr. S.
Janse, die in zijn De tegenstem van Jezus.
Over geweld in het Nieuwe Testament
(Zoetermeer 2006) eveneens kiest voor
een eclectische benadering van het
Oude Testament. Hij legitimeert dit
onder meer door erop te wijzen dat het
Nieuwe Testament meer dan eens kritisch reageert op geweldteksten in het
Oude Testament. Peels weerlegt deze
stelling van Janse overtuigend
(p. 47-48). Daarnaast legt hij de vinger
bij de consequentie van de eclectische
benadering van het probleem van het
geweld in het Oude Testament, namelijk dat ons gevoel voor verhoudingen
gaat uitmaken wat wel en wat niet tot
de bijbelse openbaring moet worden
gerekend.

gericht wordt voltrokken, maar dan over
niemand minder dan Jezus zelf en de
volkeren komen onder het beslag van
zijn genade. Toch wacht in het Nieuwe
Testament nog het eindgericht, dat ooit
anticiperend reeds aan de Kanaänitische
volkeren is voltrokken. Van een tegenstelling tussen het Oude en het Nieuwe
Testament op het punt van geweld,
zoals door Janse voorgesteld, is dan ook
geen sprake.
Peels voegt hiermee aan de benaderingen waarvan hij een overzicht heeft
gegeven, nog zijn eigen benadering toe,
de heilshistorische uitleg. In de polemiek
met Janse ziet hij kans om dit duidelijk neer te zetten, en aannemelijk te
maken dat deze benadering het meest
recht doet aan Gods samenhangende
heilsopenbaring in het Oude en Nieuwe
Testament.

Leesbril

Waarde

Zijn eigen benadering van geweldteksten in het Oude Testament typeert
Peels als het gebruik van een ‘leesbril
met twee glazen’. Bij het ene glas denkt
hij aan de scopus van de directe context
van de geweldteksten in de wereld van
het oude nabije Oosten. Hij schrijft:
‘We moeten doorvragen naar sociaalculturele omstandigheden, historische
contouren, literaire vormen.’ Hij werkt
dit uit aan de hand van Psalm 139 en
stelt: ‘Een haatuitspraak als die van
Psalm 139:21,22 is ingebed in de spiritualiteit van het Oude Testament, en is
niet “los verkrijgbaar” met voorbijzien
aan de bijzondere (verbonds)relatie tussen YHWH en dit volk Israël’ (p. 28).
Bij het tweede glas van de leesbril
die Peels gebruikt bij het lezen van geweldteksten, denkt hij aan de breedste
scopus van de heilsgescheidenis waarin
deze teksten een plaats hebben. We
moeten rekenen ‘met de realiteit van de
heilsgeschiedenis en haar implicaties’.
Het is daarbij van belang de bijzondere
positie van Israël in de heilsgeschiedenis in rekening te brengen. Het Oude
Testament kende een unieke concentratie op Israël, dit éne volk Israël,
volk van Gods verbond, waar Hij wil
wonen in een ‘theocratisch bestel’. In
dit kader moeten we het voltrekken en
aankondigen van gerichten over de volkeren plaatsen. Het Nieuwe Testament
brengt een ingrijpende wijziging. In
Christus’ persoon krijgt het koninkrijk
van God definitief gestalte. Maar het
gericht over de volkeren blijft uit. Het

Peels geeft in God en geweld in het
Oude Testament veel meer dan ik in deze
samenvatting kan recht doen. Het is als
deel in de serie ‘Apeldoornse studies’
ook een waardig visitekaartje van de
Theologische Universiteit Apeldoorn,
dat getuigt van academisch niveau en
van confessionele belijndheid. Peels verwerkt een grote hoeveelheid kersverse
literatuur en geeft verschillende nuttige
excursen. Een voorbeeld daarvan is zijn
behandeling van het ‘collectieve denken’
in het Oude Testament, waarin hij ter
vervanging van het begrip ‘corporate
personality’ het begrip ‘corporate responsibility’ introduceert. Waardevol is
ook het laatste hoofdstuk, een bewerking van zijn in 2006 gehouden rectorale oratie over Genesis 4:1-16, waarin
het onderwerp ‘geweld’ in een samenhangende exegetische bijdrage aan de
orde komt.
De eigenlijke waarde van dit boekje
ligt in het feit, dat het een goede weg
wijst in het nadenken over geweld in de
samenhangende godsopenbaring in het
Oude en Nieuwe Testament. Het heeft
mij op weg geholpen in het nadenken
hierover.
Als vrucht hiervan een paar opmerkingen als reactie op Peels’ boek.
Ik wil de auteur de suggestie doen
om bij het uitzetten van het heilshistorisch kader minder te focussen op de
uitzonderingspositie van Israël en te beginnen bij Genesis 3:15. Daarmee wordt
nog meer recht gedaan aan ‘het totaal-
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Prof. dr. H.G.L. Peels

verhaal van de Bijbel’. Maar vooral biedt
Genesis 3:15 een goed uitgangspunt
voor een bijbels theologische doordenking van de betekenis van geweld in het
Oude Testament. Speciaal het geweld
van God en het geweld dat God aan
mensen opdraagt. Wat mij betreft ligt
met name in dit laatste, wat getypeerd
zou kunnen worden als religieus geweld,
het zwaartepunt van de problematiek
van geweld in het Oude Testament.
Hier ligt ook de grootste pijn van Janse.
Denkend vanuit Genesis 3:15 wordt

nog duidelijker dan in Peels’ benadering
wat het eigen karakter is van dit geweld. In dit bijbelvers is immers sprake
van geweld dat het nageslacht van Eva
om Gods wil zal gebruiken tegen het
nageslacht van de slang. Dit geweld
draagt het karakter van een strijd niet
tegen bloed en vlees, maar tegen de boze
geesten in de hemelse gewesten. Dit is
geweld dat naar z’n aard niets met wellust heeft te maken. Het is geweld dat
een mate van zelftucht en offerbereidheid vraagt, die het nageslacht van de
vrouw vaak niet heeft kunnen opbrengen. Het Oude Testament geeft dan
ook voorbeelden van nalatigheid in de
uitoefening van dit geweld, bijvoorbeeld
bij de inname van het beloofde land
en het uitroeien van de Kanaänitische
volkeren.
Wanneer vanuit Genesis 3:15 dit
karakter van het religieus geweld in
het Oude Testament in rekening wordt
gebracht, is de continuïteit met het
Nieuwe Testament nog overtuigender
duidelijk te maken. Ditzelfde dragen
van de wapenrusting Gods tegen de boze geesten in de hemelse gewesten wordt
ook in het Nieuwe Testament van het

nageslacht van de vrouw gevraagd (Ef.
6:10-20). En in het verlengde hiervan
schrijft het Nieuwe Testament aan het
nageslacht van de vrouw een rol toe in
het laatste oordeel over de wereld en de
engelen (1 Kor. 6:2-3).
Geweld in het Oude Testament.
Het is een moeilijk thema om bij stil te
staan. Maar het is meer dan dat. Bezien
vanuit Genesis 3:15 kan het geweld in
het Oude Testament ook tot nadenken
stemmen over de vraag in hoeverre
wij als nieuwtestamentisch nageslacht
van de vrouw nog bereid zijn de wapenrusting van God te dragen. Ook
deze teksten in het Oude Testament
zijn, om met Paulus te spreken, tot ons
onderricht geschreven, opdat wij in
de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden
vasthouden.
N.a.v.: Prof. dr. H.G.L. Peels, God
en geweld in het Oude Testament,
Apeldoornse Studies nr. 47, Apeldoorn,
TU, 2007. ISBN 978-90-75847-19-2,
115 pag. Prijs € 7,95 (excl. € 2,20
verzendkosten)
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Boek
Toen ik nog geen boeken had,
hadden wij één boek.
Het boek der boeken heette dat,
het was geen pocketboek.
Het was een heel dik boek,
dat in een zwarte omslag
als een baksteen op de hoek
van de schoorsteenmantel lag.
Het bindwerk was versleten,
de rug van leesgenot gekromd,
de bladen van ’t vette eten.
Het lag daar als een dam,
hoe hoog de kachel ook stond,
het vatte nooit eens vlam.
Rien Vroegindeweij
Uit: Statig landschap achter glas 1982

De dichter herinnert zich zijn ouderlijk huis.
Daar lag één boek op de schoorsteen: een Statenbijbel.
Het lag daar als een baksteen: dik en zwaar.
Het was stukgelezen. Fraai die derde strofe.
Maar dat was verleden tijd.
De laatste strofe verraadt de houding van de dichter:
wat hem betreft mag de vlam erin.
De titel van de bundel is veelzeggend in dit verband.
Triest: want juist in die Bijbel ligt zijn behoud.

Gedicht G. Slings
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Exit federatief
groeimodel –
CG-reacties (1)
Het besluit van de Generale Synode
2007 van de CGK om het zgn. federatieve groeimodel definitief niet in te voeren, heeft de afgelopen tijd veel pennen
in beweging gebracht. Dit voorzichtige
groeimodel waarbij twee kerkverbanden
(CGK en GKv) wat intensiever zouden
gaan samenleven en samenwerken met
behoud van de zelfstandigheid van eigen
verband, was de synode een stap te ver.
Plaatselijke eenwordingsprocessen, prima, maar landelijk beslist niet. Ook niet
in deze vorm. Teleurgestelde reacties
volgden vanuit ons eigen kerkverband.
Dat was te verwachten. Ook wel uitingen dat het verhaal natuurlijk twee kanten heeft, gezien het verwarde beeld dat
we als GKv momenteel vertonen. Ook
ons eigen blad heeft over één en ander
geschreven. Ik mag wel verwijzen naar
de Kroniek van het januarinummer. In
deze Persrevue vraag ik ruim aandacht
voor deze zaak. Niet om veel eigen commentaar te leveren. Het leek me interessant voor onze lezers om eens royaal
plaats in te ruimen voor wat bij de CGK
zelf zoal aan reacties is losgekomen.
Want ook daar zorgt het synodebesluit
voor de nodige beroering. In een voor
CG-begrippen zelfs opmerkelijk scherpe
toonzetting soms.
In De Wekker van 7 december 2007
schrijft ds. J. Jonkman (Drachten) over
het synodebesluit. Met name over het
argument dat zijn kerken het nu nog
niet kunnen dragen, dat groeimodel.
Hij geeft aan dat in die overweging een
zekere wijsheid kan zitten. Vervolgens
constateert hij dat plaatselijk ondertussen wel degelijk nauwer kerkelijk samenleven gedragen blijkt te kunnen worden
(hij spreekt uit ervaring), met alle
vreugde die dat geeft. Daarna schrijft hij
vooral zijn teleurstelling van zich af:
Profetisch spreken
Hier is een profetisch spreken nodig. Ik las
dat de voorzitter van deputaten (en waarschijnlijk ook wel anderen met hem) stem
heeft gegeven aan het profetische geluid.

Wat is de kerk? Wie zijn de kerken? We
wijzen aan de ene kant een sociologische
en psychologiserende benadering van de
kerken af. De kerk is een eigen grootheid.
Ze is uniek in haar ontstaan en in haar
voortbestaan. De toekomst van de kerk is
gegarandeerd. Daar hoeft niemand aan te
twijfelen, Jezus Christus zal nooit zonder
onderdanen zijn. Zijn koningschap is een
effectief en harten veranderend en mensen
vernieuwend koningschap. Het is de genadeheerschappij. Hij voert die uit door Zijn
Woord en Geest. Maar als wij nu zeggen
dat de kerken eenheid met allen die Jezus
Christus belijden en dat nog wel op de
gereformeerde wijze (!) thans niet kunnen
dragen, welke maatstaf hanteren wij dan?
Is er iemand die durft te zeggen dat het
werkelijk een ongeestelijke maatstaf is? Ik
neig echt in die richting. Zijn we niet bezig de kerk te verlagen wanneer we aan al
te menselijke factoren een doorslaggevende
rol toewijzen in een beslissing, die bovenal
een geestelijke, profetische benadering
nodig heeft? Ik durf niet te zeggen dat we
als kerken het profetische gehalte helemaal
kwijt zijn. Dan doe ik onrecht aan het
werk van God in de gemeenten. Toch zijn
we als kerken niet echt profetisch bezig.
Ik trek me dat persoonlijk aan omdat
we de kerk en ook de concrete gemeenten
en het kerkverband liefhebben. En ook
omdat we de broeders en zusters die hun
plaats hebben in andere kerkverbanden
hartelijk liefhebben. Wat is het (meestal)
een vreugde wanneer we hen ontmoeten
en we elkaar herkennen vanuit eenzelfde
geloof in de Here Jezus Christus en de
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hartelijke liefde tot het Koninkrijk van
God. Als men zelf die vreugde heeft ervaren dan ervaart men te dieper de pijn
van onze onmogelijkheden. Pijn die grenst
aan boosheid. En of die boosheid helemaal
geestelijk is laat ik maar openstaan.
Gehalteverlies
Als wij als kerken werkelijk in de kracht
van het Evangelie staan, kunnen we heel
veel aan. Dan kunnen we de wereld weerstaan. Dan weerstaan we de overste van
deze wereld: de duivel. Zouden we dan
niet een nog broze eenheid met andere
broeders en zusters kunnen dragen? Het
wil er bij mij niet in. Ik deel zorgen over
ontwikkelingen in de kerken. Ik weet niet
of wij met elkaar het Evangelie van vrije
genade nog ten volle verstaan. Ons leven is
versnipperd. We moeten met zoveel zaken
bezig zijn. Het is o zo vermoeiend bij tijd
en wijle en het levert gezien over de loop
van vele jaren nauwelijks iets op. Hoe dikwijls hoor je het predikanten (en andere
christenen) die op leeftijd zijn gekomen,
zeggen dat ze met veel dingen zijn bezig
geweest maar dat het ene nodige wel meer
accent had mogen krijgen. Predikanten
zijn er voor het Woord en de Woordbediening. Wat er in de beroepsbrieven staat,
is op zich genomen wel goed maar stevig
doorgedacht onmogelijk. Als je alles wat
prioriteit heeft, gedaan hebt – en dan ben
je al een week kwijt – moet je ook nog
doen al wat tot het werk van een dienaar
van het Woord behoort. Ga er maar aan
staan. Gelukkig vinden we onze weg
wel. Althans de meesten van ons. Maar
ons drukke bezig zijn belemmert ons de
diepgang en de profetische kracht van
het Woord op te vangen en te vertalen en
door te geven in allerlei verbanden en ver-
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houdingen vandaag. We versimpelen het
Woord aan de ene kant en aan de andere
kant schieten we door in zwaarwichtigheid en onhaalbare idealen.
Toch voortgaan
Hoe het verder ook zij, gelukkig heeft de
synode wel uitgesproken om de deputaten
op te dragen om samen met de deputaten
van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
samenwerking en nauwer kerkelijk samenleven op plaatselijk niveau voluit te stimuleren en te faciliteren. Dus om er alles aan
te doen om die samenwerking en samenleving op plaatselijk niveau ook mogelijk te
maken en doorgang te laten vinden. Met
deze uitspraak, die toch wel een minimum
is, heeft de synode kerken binnen boord
gehouden. Want men moet niet verwonderd zijn als kerkenraden en gemeenten
nu zeggen: wij gaan door op een ingeslagen weg omdat we oprecht menen dat
die goed is en aangestuurd werd door de
breedste kerkelijke vergadering. Niet alle
leden van de kerken hebben evenveel ‘ feeling’ voor het werk van een synode. Aan
de ene kant dus: de kerken kunnen het nu
nog niet dragen. Aan de andere kant: kerken, ga door op de weg waarvan we hopen
en bidden dat die onder de leiding van de
Heilige Geest en door ons verstandig en
geestelijk handelen zal leiden tot kerkelijke
eenheid, omdat het Lichaam van Jezus
Christus één is. Aan de ene kant: een brevet van onvermogen – uitgereikt door de
Heilige Geest? – en aan de andere kant:
toch opening gelaten. We hoeven op deze
manier elkaar echt niet uit het zicht te
verliezen.
Ik heb even gedacht: we zouden een
aantal jaren een gereformeerde Duitser
of Fransman moeten zijn. We hebben in
Nederland kerkelijk gezien een redelijk
comfortabele positie. Maar die positie tast
onze geestelijke kracht aan. Het profetisch
gehalte is minimaal. Als we niet uitkijken
gaat ons dat nog meer leden kosten! We
hebben het ‘recht’ verspeeld om met een
vinger naar andere kerkverbanden te wijzen. Van ons is op het gebied van de noodzakelijke kerkelijke eenheid – noodzakelijk
om diverse redenen – weinig te verwachten. Of zal de Geest door een voortgaand
verstaan van het Woord ons toch verder
leiden? Durven en kunnen we daarom
bidden? Dat de Geest ons zal leiden? Ook
als Zijn weg een andere is dan die ons op
dit moment voor ogen staat? Het zijn vragen waarop niet zo gemakkelijk een antwoord is te geven. Maar het zijn wel vragen die ertoe doen. We hebben de plicht
om met deze vragen bezig te zijn omdat
we elke zondag durven belijden: ik geloof
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een heilige, algemene, christelijke kerk, de
gemeenschap der heiligen. In lichte mineurstemming heb ik wel eens overwogen
om op een zondagmiddag die passage een
keer over te slaan. Maar dan klonken van
heel ver en toch dichtbij de stemmen van
Augustinus, van een Luther en Calvijn en
van Zwingli – en ook bijvoorbeeld van W.
van ’t Spijker (!)– en beleden we toch met
overtuiging de ene heilige, katholieke kerk:
de kerk van Christus.
En daarom hebben we die kerk lief en is
dit stuk geschreven vanuit de pijn van die
liefde.
Die slotwoorden (‘de pijn van de
liefde’) kiest ds. A.P. van Langevelde als
titel voor zijn reactie op Jonkman in De
Wekker van 14 december 2007. Hij was
voorzitter van de synodecommissie die
de besluitvorming voorbereidde. Maar
nu schrijft hij op persoonlijke titel. Hij
bestrijdt Jonkman niet, is zelfs blij met
zijn artikel. Ook hij meent dat schaamte
past omdat beneden de maat gebleven
is van wat volgens Schrift en belijdenis kenmerkend is voor Christus’ kerk.
Maar hij wil wel uitleggen hoe het tot
dit besluit gekomen is en waarom hij er
toch met overtuiging aan meegewerkt
heeft. Dat gedeelte van zijn artikel neem
ik over:
Het heeft alles te maken met de weerbarstigheid van ons kerkelijk leven. In
het Nederlands Dagblad van zaterdag
8 december 2007 werd ons kerkverband getypeerd als ‘een lappendeken van
uiteenlopende kerken’. De onderlinge
verschillen zijn groot en het evenwicht tussen de kerken is broos. Er is dan ook een
‘permanente worsteling om elkaar vast te
houden’.
De geschiedenis van het zoeken naar
eenheid met de Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt) is daar een illustratie van.
Al op de generale synode van 1998 werd
er in verband met de bereikte eenheid
op gewezen dat onze kerken door allerlei
interne verschillen zwak zijn en dat er
daarom niets geforceerd moet worden.
Door de generale synode van 2001 werd
het zgn. ‘ federatief groeimodel’ een goede
vorm genoemd om aan de eenheid in een
weg van geleidelijkheid verder gestalte te
geven. Dat vervolgens besloten werd om
‘op dit moment nog niet tot invoering
daarvan over te gaan’, had o.a. te maken
met het feit dat de plaatselijke kerken nog
onvoldoende waren geïnformeerd over de
implicaties ervan. Nadat deputaten in
de daarop volgende jaren aan alle kerken
een brochure over het ‘ federatief groei-

model’ hadden toegezonden en hadden
gepeild hoe groot het draagvlak was voor
invoering daarvan, presenteerden zij aan
de generale synode van 2004 een weinig
hoopgevend rapport. In ongeveer gelijke
aantallen hadden de kerken zowel positief
als negatief gereageerd. Het had deputaten moeite gekost om te komen met een
eenstemmig voorstel. Opnieuw droeg de
synode aan deputaten op om de kerken de
bedoeling van het ‘ federatief groeimodel’
uit te leggen en opnieuw moesten zij de
kerken daarover om een oordeel vragen. In
2007 meldden deputaten dat de tweede
raadpleging van de kerken het diverse
beeld van de reacties niet wezenlijk veranderd had. De ene helft van deputaten bepleitte op grond van principiële motieven
om voorzichtig over te gaan tot invoering
van het ‘ federatief groeimodel’. De andere
helft benadrukte dat de daarvoor noodzakelijke eenparigheid ontbreekt en stelde
voor het model nog niet in te voeren.
Principieel of pragmatisch?
In het spanningsveld tussen de uitersten
binnen ons kerkverband heeft de generale
synode een weg gezocht die begaanbaar
is. Van meet af aan was duidelijk dat een
beslissing over het ‘ federatief groeimodel’
niet weer kon worden uitgesteld. Ook
de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
hadden gevraagd om duidelijkheid. In
gesprekken met deputaten verkende de
commissie eerst welke ruimte er was om
er samen uit te komen. Die ruimte bleek
er niet te zijn. Had dat te maken met een
gebrek aan souplesse van deputaten? Dat
zou te snel geoordeeld zijn. Vertegenwoordigers van beide standpunten lieten zich
immers leiden door voor hen principiële
overwegingen! Je kunt dan simpelweg de
voorstellen in stemming brengen. We hebben echter geleerd dat er veel stuk gaat als
je niet rekent met gewetensovertuigingen!
Terecht kopte het Nederlands Dagblad
van zaterdag 8 december 2007: ‘We zoeken elkaar, dat zit ons in de genen.’
Om uit de impasse te komen is de commissie eenparig op zoek gegaan naar een
‘ derde weg’. Die werd gevonden door
principieel vast te houden aan de eenheid
van de kerk van onze Here Jezus Christus.
Met die eenheid is de eer van zijn naam
gemoeid, maar ook de geloofwaardigheid
en de effectiviteit van ons getuigenis in de
wereld (Johannes 17: 20-23). Nadrukkelijk werd gesteld dat we als Christelijke
Gereformeerde Kerken de relatie met de
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) niet
kwijt willen. Wat aan eenheid en samenwerking is bereikt moet behouden blijven.
Ook voor nieuwe initiatieven – zowel lan-
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delijk als plaatselijk – blijft alle ruimte.
Alleen van het geleidelijk steeds meer met
elkaar ‘vergroeien’ van beide kerkverbanden geldt: dat kan ons kerkverband op dit
moment niet dragen!
…
Bescheiden en beschaamd
Het voorstel van de commissie werd door
de synode met grote meerderheid overgenomen. Dat stemt tot dankbaarheid. Het
neemt niet weg dat in het besluit van de
synode op een pijnlijke manier de zwakte
van ons kerkverband zichtbaar wordt.
Gelet op die zwakte mogen we ons wel
hoeden om ‘grote woorden’ te spreken in
de richting van de Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt). We hebben vooral reden om
bescheiden en beschaamd ons onvermogen
te belijden en de broeders en zusters te
vragen geduld met ons te hebben. Ook om
die reden ben ik blij met het artikel van
collega Jonkman.
Weer een week later (in De Wekker
van 21 december 2007) komt het onderwerp terug in een interview met prof.
dr. J.W. Maris. Maris nam afscheid als
hoogleraar dogmatiek aan de TU in
Apeldoorn. Maar ook als voorzitter van
het deputaatschap voor eenheid van gereformeerde belijders. In die laatste hoedanigheid heeft hij zich ook enorm ingezet voor de ontwikkeling en invoering
van het federatieve groeimodel. Het liep
voor hem uit op een teleurstellend afscheid dus. Een stukje uit het interview:
Waarom raakt dit onderwerp u zo diep?
‘De kerk heeft destijds uit gehoorzaamheid
aan de belijdenis het deputaatschap voor
de eenheid van de gereformeerde belijders
ingesteld. Met de Belijdenis van NiceaConstantinopel zeggen we te geloven in
één heilige, katholieke en apostolische kerk.
Met het doel om te werken aan die een-

punt een ongemakkelijk gevoel bij iedereen
die er in de kerk bij betrokken is.’

Prof. dr. J.W. Maris

heid is het deputaatschap opgericht. Bij dit
streven struikel je vaak over de weerbarstigheid van de praktijk. Natuurlijk vond
en vind ik ook dat er goed doorgesproken
moet worden over vragen rondom de
prediking. Maar er wordt vaak zo gemakkelijk gezegd: dit zijn onze maatstaven en
als de ander daar niet aan voldoet dan
is dat jammer. Het belang van eenheid
wordt dan wel erg gemakkelijk van tafel
geschoven. Men gaat eraan voorbij dat een
kerk breder kan zijn dan wat jij acceptabel vindt. Dit houdt mij erg bezig.’
De samenwerking met zowel de Nederlands Gereformeerden als de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) is op een
laag pitje gezet. Tijdens de synode was
goed te merken dat u erg teleurgesteld
was. U denkt bij uzelf: waar heb ik het
allemaal voor gedaan?
‘Ja, die vraag heb ik mezelf zeker gesteld.
Maar toch heb ik geen seconde spijt van
de vele energie die ik in die 21 jaar in het
deputaatschap heb gestoken. Natuurlijk
zou je graag willen dat de energie die
door de kerken in dit werk geïnvesteerd is,
niet zomaar opzij gelegd wordt. Dat geeft
wel een gevoel van diepe teleurstelling.
Tegelijkertijd ben ik wel overtuigd van de
noodzaak van het werk. Hopelijk geeft dit

Openstaande deur
Op de synode is gezegd dat de samenwerking met de Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt) op het grondvlak gewoon
door kan gaan.
‘Ja, maar op het grondvlak is er al lang
sprake van samenwerking. Je kunt een
deur openzetten die al openstaat, maar
daar heb je niet zoveel aan. Nu zegt
men: voorwaarts mars op het grondvlak,
maar roept men halt als het gaat over samenwerking tussen twee kerkverbanden.
Dat staat op gespannen voet met elkaar.
Intussen hebben we op onze vrijgemaaktgereformeerde gesprekspartners na de eerdere synodebesluiten niet zo’n betrouwbare
indruk gemaakt. Wat echter veel erger
is, is dat dit in het licht van de Bijbelse
normen tegenover de Here God moeilijk te
verteren is.’
U vindt het een zonde?
‘Ja ik vind het een zonde. Je moet je tegenover de maatstaven van de heilige God
verantwoorden. Er wordt erg beleidsmatig
met dit onderwerp omgegaan. Ik hoorde
een collega-predikant eens zeggen: “Voor
mij hoeft het niet.” Dan zeg ik dat je
jezelf niet als maatstaf moet nemen. Het
gaat erom wat God van ons vraagt en dan
ben je niet zomaar klaar.’
U heeft zich erg ingespannen voor nauwere samenwerking tussen de verschillende kerkverbanden. Kun je niet beter
bij jezelf beginnen? De verdeeldheid
tussen de verschillende vleugels in onze
kerken is erg groot.
‘Dat stem ik volmondig toe. Maar je moet
die twee dingen niet tegenover elkaar gaan
uitspelen. Je kunt je niet afzijdig houden
omdat je intern zo verdeeld bent.’

Register Nader Bekeken jaargang 1-14
Iedere jaargang van Nader Bekeken blijft toegankelijk doordat er in het januarinummer registers van de afgelopen jaargang worden opgenomen. Om het zoeken te vergemakkelijken is nu ook van alle eerder verschenen jaargangen één groot
trefwoordenregister samengesteld. U kunt het vinden op www.woordenwereld.nl, onder Nader Bekeken.

61

Nader Bekeken februari 2008

Exit federatief
groeimodel –
CG-reacties (2)
Nog meer christelijke gereformeerde
reacties zijn het doorgeven waard. Nu
eerst een tweetal uit het Reformatorisch
Dagblad. Op 11 december 2007 verscheen een ronduit emotioneel protest
tegen het synodebesluit van de hand van
ds. J. Groenleer (getiteld: ‘Synodebesluit
haast niet te [ver-]dragen’). Ook hij getuigt van persoonlijk goede, verrijkende
ervaring in een plaatselijk eenwordingsproces met de GKv (Groenleer is
predikant te Woerden). Hij stelt vervolgens de vraag naar de gronden voor het
synodebesluit:
Twee maten
Die vraag is gauw beantwoord, omdat het
synodebesluit daarover geen misverstand
laat bestaan. In een deel van de CGK is
de zorg met betrekking tot de praktijk
van de prediking in de GKV niet weggenomen. Dat blijkt een onoverkomelijk
bezwaar te zijn.
Nu heeft een ander deel van de CGK ook
wel gemerkt dat er verschillende accenten
worden gelegd. Maar het taxeert die blijkbaar anders. Het beschouwt dit in ieder
geval niet als een barrière voor kerkelijke
eenheid.
Het verschil van inzicht over de toe-eigening des heils in de praktijk van de prediking leeft dus ook binnen de CGK zelf.
Dat is echter nooit een reden geweest om
uit elkaar te gaan. Ondanks de spanningen die dit met zich meebrengt, blijft er
die drang om elkaar vast te houden. Heeft
dáárom de synode bij haar besluitvorming
ook overwogen dat zorgvuldig dient te
worden omgegaan met de verschillen binnen het eigen kerkverband? Dan wordt
er dus met twee maten gemeten, een handelwijze die meer lijkt op een vorm van
kerkpolitiek dan van geestelijk met elkaar
(ook met de GKV) omgaan.
Kerkisme
Lang heb ik geaarzeld of ik het hiernavolgende wel zou schrijven. Wellicht dat
iemand er een bittere ondertoon in proeft.
Het zij zo. Als publiekelijk door synodeleden verklaard wordt dat het ons (christe-

lijke gereformeerden) in de genen zit om
elkaar te zoeken en vast te houden, en dat
dit uit allerlei synodebesluiten blijkt
( Nederlands Dagblad van 8 december),
dan neem ik de vrijheid om daar publiekelijk ook iets anders tegenover te stellen.
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken
dat we ons – gelet op onder andere de besluiten met betrekking tot de GKV – op
deze manier vermeien in een kerkelijk
provincialisme dat in het licht van Christus en Zijn Koninkrijk ronduit beschamend is. Een ander woord daarvoor is:
kerkisme. Hoe lang nog houden we (CGK)
het vol om met allerlei kerken van gereformeerd belijden in Nederland contacten
te zoeken en te onderhouden om daarna
weer allerlei redenen te vinden om toch
niet al te dicht bij elkaar te komen? Zijn
we zo geen onbetrouwbare gesprekspartners op het gebied van de (kleine) oecumene? Willen wij wel de eenheid van de
kerken?
Hoe lang nog kunnen plaatselijke kerken
het verdragen dat de met blijdschap en
dankbaarheid gevonden eenheid tussen de
GKV en de CGK ter plaatse telkens weer
in twijfel wordt getrokken door (een deel
van) de meerdere vergaderingen? Hoe lang
nog kunnen wij verdragen dat daarbij
allerlei bezwaren worden opgediept waarover allang overeenstemming is bereikt?
Hoe lang nog kunnen we verdragen dat
het deel van de kerken dat grote zorg heeft
met betrekking tot de prediking in de
GKV, ook veelal dat deel is dat niet daadwerkelijk plaatselijke gesprekken voert?
Hoe lang nog kunnen we verdragen dat
broeders en zusters van de GKV met wie
we ons in Christus verbonden weten en
met wie we dat ook plaatselijk beleven,
op meerdere vergaderingen van de CGK
worden getekend op een manier waarin

wij die broeders en zusters volstrekt niet
herkennen?
Hoe lang nog kunnen we verdragen dat
er haast lyrisch wordt gedaan over de
wil om elkaar binnen de CGK vast te
houden, ondanks verschillen die er zijn,
terwijl juist diezelfde verschillen worden
aangevoerd om de GKV buiten de deur te
houden?
Omgedraaid
De synode sprak uit om het samenwerken
en nauwer kerkelijk samenleven met de
GKV op plaatselijk niveau voluit te willen stimuleren en te faciliteren. Heeft de
synode wel begrepen dat dit in de praktijk
niet zal werken? Want wanneer een plaatselijke gemeente verder wil komen, moet
ze eerst naar de classis. En bij de classis
vinden we weer dat deel van de kerken
dat zorgen heeft met betrekking tot de prediking in de GKV. En als dat deel net de
meerderheid heeft en niet van standpunt
verandert, gaat het niet door. Het klinkt
ongeestelijk, maar dit is de praktijk.
Jarenlang hebben we de GKV verweten
dat zij meenden de enig ware kerk te zijn.
In de kerkelijke praktijk van vandaag doe
ik een andere ontdekking. De rollen lijken
nu te zijn omgedraaid. Niet de GKV menen nog langer de enig ware kerk te zijn,
maar de CGK, of in ieder geval dat deel
van de CGK dat moeite heeft met de prediking in de GKV. Dat wordt niet gezegd
en ook niet bedoeld, maar in de praktijk
van de kerkelijke vergaderingen functioneert het wel zo.
Een reactie op dit artikel volgde in
dezelfde krant op 18 december 2008.
Nu van een predikant die zich rekent
tot de rechtervleugel van de CGK (waar
de meeste moeite leeft met toenade-
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ring tot onze kerken). Ds. A.C. Uitslag
(Kerkwerve) schrijft met als titel ‘Aloude
beginsel CGK in het geding’:
Het heeft mij verbaasd dat nog niemand
heeft gereageerd op het artikel van ds.
Groenleer. De toon en de inhoud van zijn
artikel hebben mij namelijk diep geraakt.
Want hierin wordt nogal wat gezegd. Dan
heb ik het niet over zijn verwijt dat er
wordt gemeten met twee maten, waardoor
er voor de eigen interne eenheid andere
criteria zouden gelden dan voor de samensprekingen met andere kerkverbanden.
Iedereen weet dat er binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) liggingsverschillen bestaan. Maar omdat die
verschillen er zijn, kan toch niet zomaar
worden gezegd dat de Gereformeerde
Kerken vrijgemaakt (GKV) er ook wel
bij kunnen? Wanneer het achter de gevel
rommelt, is het nodig eerst intern orde op
zaken te stellen. Ds. Groenleer geeft in
zijn artikel de lezer een blik achter die gevel. Zo vraagt hij zich tot drie keer toe af
‘ hoe lang wij het nog kunnen verdragen’
dat de gevonden eenheid tussen de GKV
en de CGK telkens weer in twijfel wordt
getrokken ‘ door een deel van de kerken’
(het behoudende deel, ACU). Bovendien
voegt hij aan het slot van zijn artikel hieraan toe dat ditzelfde deel van de CGK in
de praktijk zo functioneert ‘alsof de CGK
de enig ware kerk is’.
Dwarsligger
Achter de vragen van ds. Groenleer schuilt
een bepaalde gedachtelijn. Dat zit hem
in dat woord ‘verdragen’. Dat woord veronderstelt een bepaalde machtspositie. De
ander is in staat om aan het verdragen een
einde te maken. Het lijkt erop dat voor ds.
Groenleer de grens van verdraagzaamheid
ook in zicht komt. Dat ligt dan aan dat
behoudende deel van de CGK. Zij zouden
de dwarsligger zijn als het gaat om de
oecumene. Maar ‘ hoe lang verdragen we
dat nog?’
Wil ds. Groenleer daarmee zeggen: als de
getalsmatige verhouding tussen de delen
van de kerk anders komt te liggen dan
moeten er maar eens andere besluiten
vallen? Het artikel lezende en herlezende
bekroop mij het gevoel dat voor ds. Groenleer dat behoudende deel van de kerken
een lastig blok aan het been is. Zeker als
het gaat om de kleine oecumene.
Ik heb hem echter niet gehoord over de
contacten met de Hersteld Hervormde
Kerk. Want daar staat het behoudende
deel sympathiek tegenover. Nu is op de synode vanuit deputaten eenheid gezegd dat
de HHK terughoudend wil zijn ten op-

zichte van kanselruil in verband met onder andere de liturgische verschillen die er
op diverse plaatsen zijn tussen de HHK en
de CGK. Die liturgische verschillen zijn er
niet met het behoudende deel. Realiseert
ds. Groenleer zich dat ‘zijn’ deel van de
kerken daardoor belemmeringen opwerpt
voor de contacten met bijvoorbeeld de
HHK? Gezien de wijze van hun kerk-zijn
staan zij ook vormen van oecumene in de
weg. Dat is ook een gegeven.
Verbondsbeschouwing
Het lijkt er echter op dat daar geen oog
voor is. Wel vraagt ds. Groenleer zich af
hoe lang de opstelling van een deel van de
CGK ten aanzien van de oecumene met
de GKV nog te verdragen valt. Met die
‘(on)verdraagzaamheid’ heb ik nu veel
moeite. Daarmee wordt gedaan alsof dat
deel van ds. Groenleer de ware CGK is.
Dat is voor mij haast niet te (ver)dragen.
Juist omdat het andere (behoudende) deel
historisch gezien de oudste papieren heeft
binnen de CGK.
Denk alleen maar aan de visie op de toeeigening van het heil en de praktijk van
de prediking. In 1953 kon in een kanselboodschap nog op synodaal niveau worden
gezegd over bijvoorbeeld de verbondsbeschouwing: ‘Daarbij wordt uitgegaan van
ons van nature midden in de dood liggen
in een verbroken werkverbond om alzo de
noodzakelijkheid en de rijke inhoud van

het genadeverbond te leren verstaan. Zo
blijft zalig worden een wonder en wordt
de noodzakelijkheid der wedergeboorte
door de Heilige Geest niet uit het oog verloren.’ De kerken werden opgeroepen niet
het uitgangspunt te nemen in Abraham,
maar in Adam: wie Christus goed zal preken, moet beginnen van Adam te preken.
Onder andere die verbondsbeschouwing,
maar ook de noodzaak van de wedergeboorte en alles wat te maken heeft met de
toe-eigening van het heil maakt een deel
van de kerken bezwaard als het gaat om
de contacten met de GKV. Bezwaren die
inderdaad ook binnenkerkelijk leven. Het
aloude christelijke gereformeerde beginsel
is daarmee in het geding. Denk aan de
wezenlijke zaken die ds. J.H. Velema in
zijn catechisatieboekje schreef over wat
christelijk gereformeerd-zijn is.
Wanneer dan de dreigende vraag klinkt
hoe lang dat nog te verdragen is, dan hoor
ik daarin een groeiend stuk onverdraagzaamheid tegen hen die niets anders willen dan christelijk gereformeerd blijven.
Dat baart mij zorgen.
Het is duidelijk hoezeer het bewuste
synodebesluit alles te maken heeft gehad met de interne spanningen binnen
de CGK. Dat heeft tot dit innerlijk
tegenstrijdige besluit geleid. Want innerlijk tegenstrijdig ís het om landelijke
en plaatselijke ontwikkelingen inzake
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het streven naar kerkelijke eenheid zo
uit elkaar te plukken. De eerlijkheid
gebiedt toch ook te zeggen dat we als
vrijgemaakten niet moeten doen alsof
dit nu allemaal zo verrassend is. Tegelijk
lijkt dit besluit dat de interne vrede wil
beschermen, toch juist te leiden tot het
openlijker benoemen over en weer ván
die spanningen en van hoe groot die eigenlijk zijn. Beschuldigingen van zonde
(Maris), kerkelijk provincialisme en
kerkisme (Groenleer), onverdraagzaamheid (Uitslag). Dat liegt er allemaal niet
om. Dat kun je als kerkverband toch
niet blijven toedekken? Dat is wat dr. D.
Visser dan ook benadrukt in het christelijke gereformeerde Kerkblad van het
Noorden, 18 januari 2008 (titel: ‘Hoe
lang houden we het nog vol?’). Het is de
laatste reactie die ik doorgeef. Nadat hij
het besluit heeft samengevat, schrijft hij:
Inhoudelijk ga ik niet in op het besluit.
Daar is al genoeg over geschreven. Wat
mij bezighoudt is de tegenstrijdigheid in
dit besluit. Het is in onze kerkstructuur
onmogelijk, dat plaatselijke – groeiende
samenwerking met andere kerken geen
gevolgen op landelijk niveau heeft. Als de
samenwerking op landelijk niveau niet
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mogelijk is, kan het niet anders dan dat
de plaatselijke samenwerking stagneert.
Maar toch hebben de kerken samen – in
de GS – besloten dat moet wat niet kan.
Veel gemeenten zitten daar niet mee. Dat
geldt voor hen die niet van samenwerking
met de GKv willen weten. Maar ook voor
hen die in het besluit alle ruimte zien
tot nauwe(re) samenwerking. Bovendien
groeit de tendens om alle nadruk op de
plaatselijke gemeenten te leggen. Daardoor
worden de CGK steeds meer een federatie
van gemeenten. Men zou dit een federatief
afslankmodel kunnen noemen.
Hoe lang is de tegenstrijdige beweging dat
plaatselijk mag wat landelijk niet kan, vol
te houden? Niet lang meer, zeggen pessimisten. Nog heel lang, zeggen optimisten,
want wij verstaan als geen ander de kunst
met zulke tegenstrijdigheid te leven. Beide
benaderingen zijn te oppervlakkig. Het
gaat om de vraag waaruit het verschil in
visie op de samenwerking voortkomt en
wat daar nog meer mee samenhangt.
Is er in de CGK zelf eenheid? Ja, kan
men zeggen, want we staan op Schrift
en belijdenis. Maar is er op die basis ook
ervaren eenheid? Zou dat niet een punt
van bespreking in de CGK moeten zijn?

Ik zie ervan af om voor te stellen een deputaatschap voor eenheid in de CGK te
benoemen. Want geen deputaatschap eenheid kan de verdeeldheid kleiner maken.
Dat kan alleen gebeuren als we met elkaar
in gesprek raken. Als dat gesprek gevoerd
wordt rondom een open Bijbel, met aanvaarding van elkaar en in het vertrouwen
dat ieder de eer van de Here wil zoeken.
Daarin kan de eenheid worden beleefd.
Dan kunnen verschillen ook eerlijk worden benoemd en gewogen. Zulke gesprekken zouden in de eerste plaats in de plaatselijke gemeente moeten worden gevoerd.
Maar ook zou het goed zijn om te zoeken
naar mogelijkheden om op classicaal en
synodaal niveau zulke gesprekken te voeren. Want daar moet aan de orde komen
wat tot de kerken in het algemeen behoort.
Maar zonder inhoudelijke gesprekken
houden we het niet vol met elkaar. Of
wel, maar dan alleen om historische en
zakelijke redenen. En onder dezelfde
naam: Christelijk Gereformeerd.
Laat het ons verlangen zijn om christelijk
en gereformeerd te worden. Dat geeft het
inzicht dat God het met ons volhoudt.
Zouden wij het dan ook niet met elkaar
kunnen volhouden?

De mythe van het
slachtofferschap
Nog even iets in deze Persrevue
over een verhouding met een ander
kerkgenootschap: de NGK. In Opbouw
(4 januari 2008) vond ik een opmerkelijke column van dr. B. Wielenga. Hij
geeft zijn leeservaring van het ook in
ons blad besproken boek Vrijgemaakte
vreemdelingen (red. M. te Velde en H.
Werkman). Hij schrijft:

werkt op het terrein van kunst en cultuur,
komen er tranen in mijn ogen. Wat ging
het er bloedserieus aan toe; veel ruimte
voor gewoon genieten van wat schoon en
mooi en gaaf is, was er niet. In Kampen
hoorde ik een hoogleraar een pyjama eens
een ambtsuniform noemen. In bed geen
seksueel plezier; er was ambtelijk werk
aan de winkel.

Na lezing verzuchtte ik: vreemde vrijgemaakten. Maar ik besef: het gaat over
mijn verleden, over de geschiedenis van
onze kerken. Waar zijn we niet allemaal
vol vuur en vlam aan begonnen na de
vrijmaking? Een hele eigen zuil, die er
wezen mocht, ontstond er, die maatschappelijk zeer actief was. Vanuit de ene, ware
kerk werden antithetisch de scheidslijnen
tussen geloof en ongeloof overal haarscherp
getrokken. Als ik lees hoe dat werd uitge-

Mees te Velde analyseert in een waardevolle nabeschouwing de oorzaken van de
teloorgang van het vrijgemaakte reveil.
Hij doet dat kritisch maar afgewogen en
met het oog op de toekomst. Hij zoekt een
publiek gesprek, met theologisch voldoende
diepgang, over wat er fout ging en wat
er toch ook goed was in de vrijgemaakte
wereld. En dat goede is nog altijd veel!
Van onze kant lijkt er niet veel animo
te zijn voor zo’n publiek gesprek. Zou de

ontstaansgeschiedenis van onze kerken niet
eens kritisch onderzocht kunnen worden?
Is er in ons verleden niets dat nodig aan
ontmaskering toe is? Bijvoorbeeld de mythe dat wij alleen maar slachtoffers waren
van vrijgemaakt machtsmisbruik in de
jaren 1960!
Omzien in verwondering over Gods zorg
voor onze kerken door de jaren heen is
zeker op zijn plaats. Is er echter geen reden
tot erkenning van medeplichtigheid aan de
breuk die niet alleen ondanks ons maar ook
dankzij ons plaats vond?
Wat zou het goed zijn als die ‘medeplichtigheid’ eens door Wielenga en/of
anderen uit de NGK concreet ingevuld
en nader getaxeerd zou worden!
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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

Verschijnt binnenkort: cahier 76

Samen in de wereld
Wat biedt de kerk?
Ds. P. Niemeijer

Hoe ben je als kerk en als christen
betrokken bij de maatschappij?
Hoe stel je je op tegenover andere
religies?
Welke boodschap heb je in de politiek?
Hoe sta je tegenover sociaal onrecht?
Hoe kijk je naar de mensen om je heen?
Hoe ligt de verhouding tussen het recht
van God en de gelijke rechten waarnaar
in de politiek wordt gestreefd?
Uitdagende vragen, die aan de orde
komen in dit boekje dat de bezinning wil
dienen.
Dit boekje kan zowel persoonlijk als
gezamenlijk gebruikt worden.
In ieder hoofdstuk wordt eerst geluisterd
naar wat de Bijbel zegt.

Voor de bespreking op een
bijbelstudiegroep of plaatselijke politieke
afdeling worden vervolgens een aantal
gespreksonderwerpen aangedragen.
Zo leren we rond te kijken in een door God
geschapen en geregeerde, maar door de
zonde verstoorde wereld. Daarin heeft het
evangelie van Christus veel te bieden! En
zijn kerk, wat doet die?

