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De schepping ziet er reikhalzend
naar uit dat openbaar wordt wie
Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid,
niet uit eigen wil, maar door hem
die haar daaraan heeft onderworpen.
Maar ze heeft hoop gekregen,
omdat ook de schepping zelf zal
worden bevrijd uit de slavernij van
de vergankelijkheid en zal delen in
de vrijheid en de luister die Gods
kinderen geschonken wordt.
Romeinen 8:19-21
Zomaar twee berichten.
In het ND van 6 december stond het
bericht dat in de afgelopen dertig
jaar bijna 80% van de jungle in
Indonesië is verdwenen. Milieuorganisaties waarschuwen voor een
catastrofale klimaatverandering
wanneer de ‘Indonesische longen
van de wereld’ verdwijnen.
En dan dat andere berichtje.
Tijdens de Nationale Vogeltelling
in januari van dit jaar werden in
Nederland opvallend veel vogels
uit Zuid-Europa gesignaleerd. In de
krant werd dit beschreven als een
‘zeer opmerkelijk’ feit.

De bomen
kijken naar u uit
Een zuchtende
schepping
De apostel Paulus schrijft in zijn
brief aan de gemeente te Rome over

Schriftlicht
L.W. de Graaff

een zuchtende schepping. En wat hij
over deze zuchtende schepping schrijft,
heeft direct te maken met het thema
dat de wereld momenteel bezighoudt:
uitstoot van CO2 (kooldioxyde) en de
waarschijnlijk daarmee samenhangende
opwarming van het klimaat. Dat blijkt
heel duidelijk uit de verbanden die de
apostel legt.
De schepping is ten prooi aan zinloosheid (of vruchteloosheid), niet uit
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eigen wil maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. En wie is die
‘hem’ in deze zin? De vertaling van het
NBG-’51 schrijft Hem, dus met hoofdletter. Dan is het een duidelijke verwijzing naar God die het oordeel over de
schepping heeft gebracht.
Het ligt evenwel meer voor de hand
hier te denken aan de mens. Wij mensen zijn de oorzaak van het zuchten van
de schepping.
Na de zondeval kreeg Adam te horen: ‘Vervloekt is de akker om wat jij
hebt gedaan’ (Gen. 3:17). En Adam kon
in het vervolg van zijn leven de strijd
aanbinden met ‘de dorens en de distels’.
Ook kwam er ziekte onder de dieren en
in de planten. Aardbevingen en tyfonen
– het is allemaal meegekomen met de
vloek die over de aarde is uitgesproken.
Tegen haar wil is Gods schone
schepping meegetrokken in de val van
de mensen. Met grote tegenzin wordt de
schepping steeds verder meegesleept in
het proces van aftakeling en lijden.

Roofbouw
In deze zuchtende schepping loopt
de mens rond. Hij heeft nog steeds de
opdracht om als een goede rentmeester
te zorgen voor de schepping. En wat
leert de praktijk? Van dat rentmeesterschap komt weinig terecht.
Door de ongelijke verdeling van
de welvaart in de wereld zien vele armen zich genoodzaakt over te gaan tot
roofbouw. Om te kunnen overleven
worden bossen platgebrand en wordt
de grond uitgeput door monocultuur.
Voor de allerarmsten is het belangrijker
dat hun kinderen te eten krijgen dan
dat de vervuiling van de lucht wordt
teruggedrongen.
Daarnaast zijn er de rijken die zich
schaamteloos verrijken ten koste van het
harmonieuze evenwicht in de natuur.
Kapitalen worden verdiend aan het kappen van hardhout en andere soorten
hout. Met alle gevolgen van dien. Zie
het bericht over de houtkap in de jungle
van Indonesië.
Het verband tussen het zondigen van
de mensen en de gevolgen daarvan voor
de schepping komt juist in de milieuproblematiek heel scherp naar voren.
Dit verband is eerder al aangewezen
door de profeet Hosea. In zijn profetieën
gaat hij geweldig tekeer tegen de zon-

dige levensstijl van Gods volk. We lezen
in Hosea 4:2 de volgende aanklacht tegen het zondigende volk: ‘Het is een en
al meineed en bedrog, niets dan moord,
diefstal en overspel; het ene bloedbad
volgt op het andere.’
En dan trekt Hosea vervolgens de
zeer opzienbarende conclusie: ‘Daarom
is het land in rouw gedompeld en bezwijken al zijn inwoners, met de dieren
van het veld en alles wat vliegt; zelfs de
vissen in de zee sterven uit.’
Door de zonde van de mensen komt
de zuchtende schepping nog meer onder
druk te staan. De apostel Paulus gebruikt in Romeinen 8 het beeld van de
zwangere vrouw, die pijn lijdt wanneer
de weeën zich aankondigen. Zo gaat
ook het zuchten van de schepping naar
een hoogtepunt.
Tegelijk geeft de apostel met dit
beeld duidelijk aan dat er een einde
komt aan het pijn lijden en dat er nieuw
leven komt.
En deze hoop ontbreekt in allerlei documentaires en films over de
milieuverontreiniging en de klimaatverandering. De boodschap is dat wij
onszelf moeten redden. En wanneer wij
vandaag niet goed op onze tellen passen, dan is het binnen afzienbare tijd
gebeurd met deze wereld. Er is geen oog
voor de belofte dat ‘het lijden van deze
tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden
geopenbaard’ (Rom. 8:16).

De regenboog
Wanneer je op een winterse dag
even kunt schaatsen, lijkt het er niet
op dat het zo slecht is gesteld met
de schepping. Alles ziet er zuiver uit.
Helderblauwe lucht, witberijpte bomen,
ganzen in een V-vorm.
Het is Gods trouw aan de schepping dat er nog veel te genieten valt in
de schepping. Na de zondvloed heeft
de Heer een verbond gesloten met al
wat op aarde leeft. De schepping blijft
kostbaar in Gods ogen. Het is Gods
weerhoudende werking waardoor het
nooit zover zal komen dat de wereld een
kurkdroge vlakte zal worden. Ook zal
de wereld niet kopje-onder gaan door
een gigantische tsunami.
In Lucas 17 lezen we over de tijd
waarin de Heer Jezus zal terugkeren, dat
de mensen zullen eten, drinken en trou-

99

wen. Daaruit krijg je niet de indruk dat
de aarde totaal onleefbaar is geworden.
Toch neemt dit niet weg dat de
schepping niet meer straalt zoals God
het had bedoeld. Elk jaar verdwijnen
series planten- en diersoorten van de
aarde. Dat betekent onherstelbare
schade aan Gods schepping. De dag na
een verwoestende tornado schijnt de zon
wel weer uitbundig, maar de mensen
zijn ontredderd vanwege de verwoestingen. De omgeving van Tsjernobil ziet
er lieflijk uit, maar is wel verpest door
radioactieve straling.

De schepping
reikt de hals
Het is heel apart dat de apostel
Paulus over de schepping schrijft alsof
het een persoon is. De schepping zucht
niet alleen, maar kijkt ook reikhalzend
uit. En waarnaar kijkt de schepping
uit? Naar het moment waarop duidelijk
wordt wie Gods kinderen zijn.
Waarom is de schepping zo gespitst
op dat moment? Omdat de schepping
uitkijkt naar nieuwe mensen die op een
nieuwe manier voor haar zullen zorgen.
De schepping kijkt uit naar andere
mensen.
En wie zijn de mensen naar wie de
schepping reikhalzend uitkijkt? Het
antwoord is te lezen in vers 23 van
Romeinen 8. Daarin schrijft de apostel:
‘Ook wijzelf, die als voorschot de Geest
hebben ontvangen, ook wij zuchten in
onszelf in afwachting van de openbaring
dat we kinderen van God zijn.’
Samen met de gelovigen in Rome
kijkt de apostel Paulus uit naar het moment dat publiek duidelijk wordt welke
mensen Gods kinderen blijken te zijn.
Zo kijken de schepping en de kinderen
van God naar elkaar uit. Ze kijken uit
naar de nieuwe aarde en het leven in de
herstelde schepping.

En intussen?
Er wordt wel gesuggereerd dat christenen per definitie weinig belangstelling
hebben voor het milieu. En dat zou te
maken hebben met het feit dat christenen uitkijken naar het einde van deze
wereld en deze schepping. In het licht
van de komende vernieuwing maakt een
beetje meer vervuiling ook niks meer
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uit! Deze schepping zal toch een keer
helemaal worden opgeschoond.
Om die reden waren destijds velen
bevreesd voor de christelijke president
Reagan. In verwachting van de eindstrijd in Armageddon zou hij gemakkelijker dan anderen atoomwapens kunnen
gebruiken.
De Schrift geeft geen voeding aan
deze houding. De Heer verlangt een
zorgvuldige omgang met zijn schepping.
Het feit dat de schepping zucht onder de
vloek van de gebrokenheid, doet daaraan niets af.
Een duidelijk en aandoenlijk voorbeeld lezen we in Deuteronomium
22:6-7: ‘Als u onderweg toevallig een
vogelnest vindt in een boom of op de
grond, een nest waarin een vogel op
haar jongen of haar eieren zit, dan moet
u het moederdier zelf ontzien als u het
nest mocht uithalen. De jongen mag u
meenemen, maar de moeder moet u in
elk geval laten gaan. U zult er wel bij
varen, een lang leven zal u beschoren
zijn.’
Moet je nagaan. Aan de Israëliet
wordt een lang leven beloofd wanneer
hij zorgvuldig met de vogeltjes omgaat.
Uit de Schrift spreekt dus helemaal
niet de sfeer dat de zorg voor de schepping niet meer nodig is, omdat de
schepping toch al onder de vloek ligt.
Het is en blijft Gods schepping waarmee wij zorgvuldig zullen omgaan. Dat
blijkt ook uit een ander voorbeeld.
In Deuteronomium 20:19 lezen we
de volgende bepaling met het oog op
het voeren van oorlog: ‘Als u een stad
langdurig moet belegeren, mag u haar
boomgaarden niet vernietigen. Laat de
bijl rusten en laat de bomen staan, want
u moet er zelf van eten, en bovendien:
is een boom soms een mens, dat u tegen
hem moet strijden? Alleen de bomen
waarvan u weet dat ze geen vrucht geven, mag u vernietigen of omhakken om
ze te gebruiken voor de belegering van
de stad waarmee u in oorlog bent.’
Enerzijds is het de realiteit dat in
deze wereld oorlogen worden gevoerd
en daarvoor materialen moeten worden
gebruikt. Ook bomen. Dat is weer de
vloek waaronder de schepping zucht.
Tegelijk betekent dit geen vrijbrief om
onze gang maar te gaan in deze wereld:
vruchtbomen moeten worden gespaard.
Het zijn deze en andere schriftgedeelten die ons leren zorgvuldig om te
gaan met de schepping van God. De
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Christelijke zorgvuldigheid in de
omgang met de schepping komt niet
voort uit eerbied voor de heiligheid van
de natuur. Deze zorg is uit eerbied voor
de heilige God die de schepping heeft
gemaakt. Aan Hem moet verantwoording worden afgelegd voor het gebruik
van zijn schepping. Ook nu een vloek
op de schepping rust en de schepping
zelf zucht als een vrouw die toe is aan
het baren van een kind.

De bomen kijken u aan
Het is heel bijzonder om te lezen dat
de schepping reikhalzend uitkijkt naar
het moment dat duidelijk wordt wie
Gods kinderen zijn. De schepping kijkt
uit naar andere mensen, naar mensen
die de schepping zullen verzorgen.
En wanneer ik vandaag door het bos
loop, lijkt het wel alsof de bomen mij
vragend aankijken. Ze lijken te vragen:
Behoor jij er ook bij? Behoor jij ook tot
de kinderen van God, behoor jij ook tot
de toekomstige bewoners van de nieuwe
aarde?

zorg voor het milieu kunnen christenen
niet aan anderen overlaten. Een bijbelse
zorg voor het milieu bewaart tegelijk
voor de valkuil dat de schepping wordt
gezien als goddelijk in zichzelf. We ko-

men het tegen in het hindoeïsme met
z’n absolute verbod op het doden van
levende wezens. In onze samenleving uit
dit zich in allerlei vormen van vegetarisme en veganisme.

Samen met de bomen, de bloemen
en de dieren kijk ik uit naar dat grote
moment. Naar het moment waarop een
definitief einde komt aan alle lijden
en de heerlijkheid over ons zal worden
geopenbaard.

Leiding in de kerk
In ons blad hebben we eerder aandacht gegeven aan het rapport van
Deputaten Dienst en Recht voor
de GS Zwolle-Zuid (januari 2008).
Met anderen hebben we kritische
kanttekeningen geplaatst bij het
beeld dat deputaten van de omslag
in de GKv schetsen. Tegelijk is er
heel wat herkenbaar in het plaatje
zoals deputaten het tekenen.
Bovendien is het onthullend voor
de manier waarop soms binnen de
kerken gedacht wordt. Alle reden
om onderdelen van het rapport nog
eens nader te bekijken.

Vooropmerking
Deputaten geven een lijstje met
aspecten van de lopende paradigmaverandering (zoals zij de cultuuromslag
binnen de kerken – aanvechtbaar – noemen), waarvan ze zelf zeggen dat de opsomming tamelijk zwart-wit is en wellicht soms wat karikaturaal. Het is goed
om dat in het achterhoofd te houden.
Uit dit lijstje wil ik met u kijken

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

naar de onderdelen die betrekking hebben op het leiding geven binnen de
kerk (de nummering is ontleend aan het
lijstje van deputaten). Daarbij laat ik wat
gezegd wordt over de generale synode,
buiten beschouwing. De aanpak van het
synodewerk kwam in de Kroniek van
februari 2008 al breed aan de orde. Dat
hoeven we nu niet over te doen.
Over elk van de hier aangeroerde
onderwerpen kun je een apart artikel
schrijven. Ik volsta met enkele kanttekeningen, in het besef dat ze onvolledig
zijn. Maar ik denk dat het in ieder geval
gezegd moet worden. De aanpak (commentaar op stellingen van deputaten
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D&R) maakt deze Kroniek wat ‘brokkeliger’ dan u gewend bent. Hopelijk
geeft het zo wel impulsen tot nadenken
en gesprek!

Kerkenraad en
gemeente
1 (oud). Er wordt tot op zekere hoogte
hiërarchisch gedacht, van boven naar
beneden: de gemeente laat zich leiden
door de kerkenraad met z’n ambten.
Dus de domineeskerk, voor een groot
deel ten koste van het algemeen priesterschap van de gemeenteleden.
1 (nieuw). Er wordt tot op zekere
hoogte democratisch gedacht, van
beneden naar boven: de gemeenteleden met hun gaven reiken aan wat
de kerkenraad verder moet structureren. Dus een vervanging van
de domineeskerk door het algemene
priesterschap.
2 (oud). De bestaande ambten worden
gezien als regelrecht afkomstig uit
het Nieuwe Testament, waardoor er
weinig ruimte is om andere taken een
officiële plek te geven.
2 (nieuw). De bestaande ambten
worden gezien als een tijdgebonden
invulling van de diensten uit het
Nieuwe Testament, waardoor er
openheid is andere taken een officiële
plek te geven.
3 ( oud). Vanuit de drang alle kerkleden
bij elkaar te houden zien kerkenraden vaak af van beleidsveranderingen, met als gevolg een kleurloos
beleid waarbij op safe wordt gespeeld.
3 (nieuw). Vanuit het besef dat kerkenraden de verantwoordelijkheid
hebben beleid te maken, zetten zij
dit beleid door ook al maken ze het
daarmee velen niet naar de zin.
Hiërarchie en democratie
Het is jammer dat deputaten onzorgvuldig formuleren. Daardoor wordt de
situatietekening ook onnodig karikaturaal. Neem nu de term ‘hiërarchisch’ in
1 (oud). Wat je ook van de (ambtelijke)
structuur binnen de GKv zeggen kunt,
niet dat-ie hiërarchisch gedacht was.
Het algemene priesterschap van de gelovigen was (en is!) uitgangspunt! Het
is aantoonbaar uit belijdenis, liturgische
formulieren en KO. De typering ‘demo-
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cratisch’ past evenmin bij de bijbels-gereformeerde structuur van de gemeente.
We zijn geen democratie = het volk regeert (al nemen we besluiten met meerderheid van stemmen; overigens wordt
de minderheid geacht zich van harte aan
te sluiten bij de meerderheid), maar een
Christocratie = Christus regeert, door
Woord en Geest, met inschakeling van
ambtsdragers. Daarom hebben ambtsdragers ook gezag. Kennelijk komt dat
in het nieuwe ‘paradigma’ onder druk
te staan.

zijn de ambten gemodelleerd. Daarbij
werd enerzijds teruggegrepen op ambtsdragers uit het Nieuwe Testament (oudsten/diakenen), anderzijds speelde historische vormgeving mee. Zo is het ook
in de ‘oude’ situatie steeds in Kampen
onderwezen. Men leze het fraaie boek
van prof. dr. C. Trimp, Ministerium.
Een introductie in de reformatorische leer
van het ambt, Groningen 1982. Mooi
zoals je het historisch reliëf in het bevestigingsformulier voor predikanten vindt:
de ouderlingen die zich belastten met de
leer, noemen wij tegenwoordig dienaren
des Woords. De historische medebepaaldheid in de ambten geeft ruimte om
ook andere vormen van kerkelijk dienstwerk te onderzoeken en in te voeren.
Mits rond de drie genoemde kernen.
Beleid
Van kerkenraden mogen bij het beleid
twee dingen verwacht worden:
• volstrekte helderheid over het gereformeerd karakter van het beleid.
Dat kan nooit kleurloos zijn;
• pastorale zorg voor het geheel van
de gemeente. Rekening houden met
elkaar is wat anders dan proberen
het ieder naar de zin te maken. Wel
moet je trachten ieder mee te nemen.
De ‘nieuwe’ typering klinkt mij wat
onbarmhartig in de oren.

Johannes de Doper

Het is niet te ontkennen dat het
gevaar van de ‘domineeskerk’ in het verleden reëel is geweest. De voorbeelden
zijn er van predikanten die zich profileerden los van hun kerkenraden. Maar
te vrezen is dat dit gevaar er vandaag
nog net zo is: predikanten die straal
hun eigen gang gaan (bijv. in de liturgie), zonder zich veel van kerkenraad en
gemeente aan te trekken. Kerkenraden,
ken uw taak en wijs uw dominee z’n
grens. Dominee, besef dat je als leerouderling dan wel dubbele eer ontvangt
(1 Tim. 5:17), maar dat je één van de
ambtsdragers bent – met ouderlingen en
diaken sámen in dienst van de Here.
Norm en vorm
Het lijkt me een vertekening om
te stellen dat vroeger gedacht werd dat
onze hedendaagse ambten linea recta uit
het Nieuwe Testament stammen. De bijbels-reformatorische ambtsleer ontdekte
dat er in de kerkelijke ambten drie kernen zijn: prediking/onderwijs, regering/
tucht en dienstbetoon. Om die kernen

Plaatselijke
regels en sturing
9 (oud). Bij het toezien op kerkmensen
wordt gestreefd naar duidelijkheid
en controle. De bedoeling hiervan
is de gehoorzaamheid aan Christus
te stimuleren (waarom bijv. inzake
kerkelijke huwelijksbevestiging strikte
afspraken gelden die anders-kerkelijken, doopleden en/of samenwonenden
uitsluiten).
9 (nieuw). Het wordt geaccepteerd dat
bij het toezien op kerkmensen vaak
rafels blijven bestaan. Mensen wordt
zoveel mogelijk vertrouwen gegeven
in de hoop dat ze daardoor (beter) op
weg blijven naar Christus (waarom
bijv. al meer ertoe wordt overgegaan
kerkelijke huwelijksbevestiging te
gunnen aan anders-kerkelijken,
doopleden en/of samenwonenden).
10 (oud). Bij de tuchtoefening wordt
vooral gerekend met de vraag of ge-
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dragingen/opvattingen strijdig zijn
met de norm en of ze besmettelijk
zijn voor andere kerkleden – dit vanuit de gedachte: ‘alles of niets’.
10 (nieuw). Bij de tuchtoefening wordt
vooral overwogen hoe mensen het
beste al dichter bij de norm gebracht
kunnen worden – dit vanuit de gedachte: ‘ liever iets dan niets’.
11 (oud). De verantwoordelijkheid voor
het effect van de tucht wordt hoofdzakelijk bij het desbetreffende kerklid
gelegd.
11 (nieuw). Er wordt vooral gerekend
met het mogelijke effect van de tucht
op en de principiële spankracht van
het kerklid – vanuit het besef dat de
kerkenraad daar mee verantwoordelijk voor is.
12 (oud). Afhouding van het avondmaal
wordt toegepast onafhankelijk van
eventuele zelftucht door het desbetreffende kerklid.
12 (nieuw). In het geval van zelftucht
wordt vaak geen afhouding van het
avondmaal meer toegepast.
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ving van de bijbelse norm uitgangspunt
en inzet.
Verantwoordelijkheid
Naast de persoonlijke verantwoordelijkheid is er de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente onder
leiding van haar ambtsdragers. Sámen
hebben we te waken voor de heiligheid
van Christus’ tafel (zie antw. 82 HC).
Tegen deze achtergrond ervaar ik wat
deputaten onder 9 (oud) schrijven als
een karikatuur van de tot dusver onder
ons gevoerde praktijk. Met name de
term ‘controle’ geeft hier moeite. Alsof
het erom gaat om mensen onder de
duim te houden. Het doel is: Gods heilzame geboden handhaven, zuinig zijn
op gemeenteleden.

Opzicht en tucht
Bij (ambtelijk) opzicht en tucht
• gaat het om de eer van God onder
zijn volk. Ongehoorzaamheid aan
zijn geboden is maar niet dat je aan
‘regeltjes’ ongehoorzaam bent, maar
dat je aan de Hére ongehoorzaam
bent, dat je tekortdoet aan de eer
waarop Hij recht heeft;
• gaat het om het heil van het gemeentelid; ongehoorzaamheid is tegen
God in leven. Wanneer je daarin
onbekeerlijk verdergaat, ga je voor
eeuwig te gronde;
• gaat het om het heil van de gemeente;
zonde is een infecterende macht, die
om zich heen grijpt.

Dus houd je als kerkenraad (met
alle lek en gebrek die aan mensenwerk
eigen is) de gemeente aan de bijbelse
en kerkelijke regels (en vergeet bij de
kerkelijke regels de bijbelse achtergrond
niet!). Neem nu het voorbeeld van de
kerkelijke huwelijksbevestiging. Waarom
geen kerkelijke huwelijksbevestiging met
een anders-kerkelijke? Nogal wiedes:
een anders-kerkelijke kun je als kerkenraad niet houden aan z’n jawoord. Die
anders-kerkelijke valt niet onder jouw
kerkelijk opzicht en tucht, en dus kun
je wederzijds geen verbintenis aangaan.
Waarom geen kerkelijke huwelijksbevestiging voor doopleden? Omdat
het formulier kerkelijke mondigheid
veronderstelt, dat je als belijdend lid
op je mondige keus kunt worden aangesproken. In de maatschappij kun je
als onmondige geen rechtsgeldige overeenkomsten aangaan. Als kerkelijk onmondige kun je het in de kerk ook niet.
Geen kerkelijke huwelijksbevestiging
voor samenwonenden? Dat lijkt me geen
algemene regel. Waarom zou dat niet
kunnen na openlijke schuldbelijdenis?

Bij opzicht en tucht zijn liefde en
geduld geboden. Geestelijk kwetsbare
mensen hebben soms tijd nodig om naar
gehoorzaamheid toe te groeien. Je kunt
ook niet in één keer alles bereiken. Soms
moet je genoegen nemen met een compromis, waarbij je met minder genoegen
neemt dan eigenlijk zou moeten (bijv.
je neerleggen bij echtscheiding zonder
bijbelse grond; wel bewaak je dan de
regel van 1 Kor. 7:11). Bij hardnekkige
onbekeerlijkheid grijp je in en ga je uiteindelijk tot tuchtoefening over. Ook
dan echter zonder dopers rigorisme, en
met veel geduld. Maar steeds is handha-

Startpunt
De nieuwe praktijk, die ‘rafels’ accepteert en vertrouwen geeft, lijkt wel
sympathiek. Wat eraan ontbreekt, is
bijbels-kerkelijk denken. Het gaat helemaal niet om vertrouwen/wantrouwen.
Er zijn dingen die uit de aard der zaak
nu eenmaal niet kunnen. Daarbij is het
een vertekening dat er in de vroegere
praktijk (10) – die gelukkig niet alleen
iets van vroeger is – sprake zou zijn van
alles of niets. Inderdaad, het startpunt
is de bijbelse norm, en het doel om die
voor 100% te handhaven. Maar daarbij
werd en wordt wel degelijk rekening ge-

houden met menselijke beperkingen. Al
is er een grens aan de inschikkelijkheid.
Er zijn zonden die niet onweersproken
en onbestraft mogen blijven. Dat lijkt
me gezonder dan de zgn. nieuwe praktijk: hoe breng je mensen bij de norm,
beter iets dan niets. Dan wordt de mens
uitgangspunt, en ga je vooral naar de
haalbaarheid van de norm kijken. Het
vertrekpunt tussen oud en nieuw is
verschillend. In plaats van dat je de
mens vanuit het Woord benadert. Ik
heb eerder op deze wisseling van startpunt gewezen (NB van januari 2008).
Opmerkelijk genoeg vond ik eenzelfde
typering van de GKv bij prof. dr. A.Th.
van Deursen (in het ND van 9 februari
2008). Het is goed om ons met elkaar
van deze move bewust te zijn.
Omkering
Bij 11/12 zie je een merkwaardige
omkering in de verantwoordelijkheden
van kerkenraad en gemeentelid. Bij 11
wordt de verantwoordelijkheid voor het
effect van de tucht voor een deel (‘mee’)
verschoven naar de kerkenraad, bij de
zelftucht naar het gemeentelid. Die
omkering van verantwoordelijkheden
ligt in het verlengde van wat hierboven
gezegd werd. Niet de norm, maar de
spankracht van het gemeentelid is het
uitgangspunt. Zal de tuchtmaatregel
wel ‘landen’? Dat moet nu jouw handelen als kerkenraad bepalen. Natuurlijk
houd je rekening met menselijke begrenzingen, ook met de geestelijke
spankracht. Dat is het waarheidselement
in 11 (nieuw), al is het op zichzelf genomen helemaal niet nieuw. Tegelijk zijn
er situaties waarin je vanuit de Schrift
tot tucht zult moeten overgaan, of het
gemeentelid het nu kan begrijpen/aanvaarden of niet.
Wat de zelftucht betreft – deze is
in het licht van antw. 82 HC niet afdoende. Bij openbare zonden heeft ook
de kerkenraad (samen met de gemeente)
een taak. Al komt het gemeentelid niet
aan tafel, ook het récht om te komen
moet hem ontzegd worden. Dat is de
eigen verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Die je niet kunt afwentelen op
het gemeentelid.
Kenmerk van de (zorgende!) kerk
Over tuchtoefening is het laatste
woord binnen de kerken nog niet gesproken. In bepaalde opzichten kon de
situatietekening (nieuw) van deputaten nog wel eens te gunstig zijn. Om
maar eens iets te noemen: wordt er bij
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samenwonen nog in alle kerken tucht
geoefend? Als je gespreksfora op internet mag geloven, is dat lang niet altijd
meer het geval. Dat geeft reden tot zorg.
Tucht hoort bij de kenmerken van het
kerk-zijn. En er staat zoveel op het spel:
Gods eer, het behoud van mensen, het
heil van de gemeente. Tucht is tot genezing, de ‘uiterste remedie’ – het laatste
wat de kerk kan doen voor iemands behoud. Niet voor niets komt de tucht in
de HC ter sprake in het hoofdstuk van
de verlossing (antw. 85 HC).

Individualisering
13 (oud). Kerkmensen zijn voegzaam
tegenover kerkelijke opvattingen
en regels, met als keerzijde dat de
gemeenschap voorgaat boven het individu en er behoefte is aan sturend
leiderschap.
13 (nieuw). Kerkmensen willen hun eigen keuzes maken, met als keerzijde
dat het individu voorgaat boven de
gemeenschap; toch is er behoefte aan
inspirerend leiderschap en om erbij te
horen.
14 (oud). Kerkgrensperforatie wordt
niet toegestaan, tenzij om dringende
pastorale redenen, vanuit de gedachte
dat iedereen zich moet inzetten waar
die zijn/haar woonplek gekregen
heeft.
14 (nieuw). Kerkgrensperforatie wordt
toegestaan, in het besef dat door de
verscheidenheid tussen de gemeentes
niet iedereen in dezelfde gemeente tot
zijn/haar opbouw kan functioneren.
Samen!
In 13 (oud/nieuw) komt een bepaalde tendens om de hoek kijken.
Namelijk die van de individualisering.
Het bijbelse gemeenschapsdenken komt
steeds meer onder druk te staan wanneer je redeneert vanuit je eigen ‘ik’:
ik vind, ik heb behoefte aan enz. In de
Bijbel staan individu en gemeenschap
niet met elkaar op gespannen voet. De
eigenheid van het individu krijgt alle
ruimte. Maar dat wordt nooit tot individualisme. De enkeling staat nooit los
van de gemeenschap. ‘Ik’ en ‘wij’ lopen
dan ook door elkaar heen. In wat de
Here voor zijn volk doet, weet jij je als
lid van dat volk betrokken: dat heeft de
Here ook voor mij gedaan. Omgekeerd:
wat de Here voor mij is, is een uitloper
van wat je als zijn vólk van Hem mag
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verwachten. Zie de Psalmen (voorbeelden: Ps. 66; Ps. 131: Here, ik ben niet
hoogmoedig, Israël hope op de Here!;
zie in Nieuwe Testament 1 Kor. 12: we
hebben als leden ons plekje in Christus’
lichaam).
Voegzaam?
Over die voegzame kerkmensen is
meer te zeggen dan in 13 (oud) gebeurt.
Inderdaad, in het verleden was de kerkelijke solidariteit groter. Als regel hield
men zich aan kerkelijke regels/afspraken:
terecht – art. 31 KO! En vooral: laat uw
ja ook werkelijk ja zijn! (Mat. 5:37). Een
stap verder, soms liet in het verleden
de gemeenschap zich dwingend gelden
(denk aan de manier waarop soms GPV
en ND bijna normatief werden gemaakt). Anderzijds is er binnen de GKv
sprake geweest van kerkelijke vrijbuiterij
(independentisme in Noord-Holland
en Noord-Brabant: Breda, Rijsbergen!).
Maar ook waar men zich keurig aan de
kerkelijke regels wenste te houden, liet
het individu zich soms hinderlijk gelden: er zijn in vrijgemaakt-gereformeerd
Nederland heel wat bezwaarschriften
geschreven.
Leiderschap
De term ‘sturend leiderschap’ roept
een onjuist beeld op (leiding van bovenaf). De leiding van kerkelijke vergaderingen is leiding waartoe we in
gezamenlijkheid met elkaar besluiten,
op grond van het kerkelijk akkoord: de
Schrift, de belijdenis en de kerkorde. Op
die manier verplichten we ons als kerken
tegenover elkaar en tegenover de Here.
Er kan binnen de kerk ook geestelijk leiderschap zijn van mensen, door
de Here met een bijzondere wijsheid
gezegend. Dan praat je niet over kerkelijk verplichtend leiderschap, maar
over geestelijk leiderschap, waarin een
koers wordt aangegeven. Denkt u aan
figuren als een A. Kuyper en in later
tijd van een K. Schilder. Hun invloed
en bekendheid kun je aflezen aan het
feit dat je met hun initialen kunt volstaan om te weten wie er bedoeld wordt:
KS. Mensen, aan wie de kerk veel te
danken heeft. Al kan dit leiderschap
ook schaduwkanten hebben: mensen
kunnen een onevenredige machtspositie
opbouwen. Daarvan is zeker A. Kuyper
een voorbeeld. Overigens vind je ook
buiten de Gereformeerde Kerken dit
soort ‘geestelijke leiders’, theologen met
een grote invloed: denk aan Karl Barth
binnen de NHK, G.C. Berkouwer en

H.N. Ridderbos binnen de GKsyn. Het
is er binnen de kerken van protestantse
signatuur eigenlijk steeds geweest.
Wat dat betreft is wat 13 (nieuw)
stelt over de behoefte aan inspirerend
leiderschap, meer een nieuwe verschijningsvorm van het zojuist aangeduide
geestelijke leiderschap. Merkwaardig
genoeg ontwikkelt zich een vorm van
leiderschap met een hoog goeroegehalte:
Bill Hybels enz. Nu echter vaak van
buiten eigen kring, niet kerkelijk gebonden. Wat dat betreft doen deputaten in
een volgende stelling (16, voor degenen
die het rapport bij de hand hebben) een
juiste constatering: dat er op dit moment in onze kring gekeken wordt naar
individueel-inspirerende figuren, vooral
van buiten eigen kerkgemeenschap. Of
je daarmee altijd gelukkig moet zijn,
is een andere zaak. Uiteraard, ook van
mensen buiten eigen kerkelijke gemeenschap kun je veel leren. Om te beginnen
is de gereformeerde traditie breder dan
de GKv. En ook van buiten de gereformeerde traditie valt – met kritische
zin – veel op te steken. Als dominee heb
je echt niet alleen maar gereformeerde
boeken in je kast staan, maar ook uitgesproken ongereformeerde! Het houdt je
scherp. Ook van ongereformeerde theologen kun je leren. Maar om nu je heil
te zoeken bij figuren uit evangelicale/
charismatische kring, lijkt mij voor gereformeerden een station te ver.
Kerkgrensperforatie
Binnen de GKv komt de gezamenlijkheid onder druk te staan. Wat ik
daarover schreef in het nummer van
februari 2008 van ons blad, hoef ik hier
niet te herhalen.
In De Reformatie van 15 maart 2008 heeft
dr. A.L.Th. de Bruijne zich aangesloten
bij een tweetal constateringen in bovengenoemd artikel, namelijk hoe zowel de
individualisering als de complexiteit van
het synodebedrijf de afstand tussen de
kerken en de generale synode vergroot.
De Bruijne voegt daaraan een interessante overweging toe. Samenbinding
vraagt om gezamenlijke liefde. En het
(je weten te) staan in een gezamenlijke
traditie. Op mijn beurt sluit ik mij graag
bij deze analyse aan. Wel mis ik bij De
Bruijne het element waarmee het eerste
gedeelte van de Kroniek van februari 2008
afsloot: de subjectivering, waardoor ons
gemeenschappelijk vertrekpunt als kerken
(Schrift, belijdenis, kerkorde/kerkelijke
afspraken) onder druk komt te staan. Hier

104

Nader Bekeken april 2008

wil ik wél herhalen: 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.

Er groeien onmiskenbaar verschillen
tussen de kerken onderling. Pluriform
– het verschil in vorm – kan pluraal,
tot een inhoudelijk veelvoud worden.
Wat dat betreft gaan we als GKv wat
op de CGK met haar vleugels lijken.
Het komt op een bepaalde manier in 14
(oud/nieuw) aan de oppervlakte: perforatie van de kerkgrenzen. Overigens
formuleren deputaten 14 (nieuw) wat
voorbarig. Voor zover ik kan overzien,
geldt als regel nog steeds de handelwijze
van 14 (oud). Het is een goede en bijbelse regel dat je lid bent van de kerk
waar je woont, binnen de plaatselijk
vastgestelde kerkgrenzen. De Bijbel
weet niet van voorkeursgemeenten. Het
mooie is nu juist dat de plaatselijke gemeente niet eenvormig is. Kijkt u maar
weer in 1 Korintiërs 12. In één en dezelfde gemeente heb je heel verschillende
mensen, met hun eigen mogelijkheden,
gaven én beperkingen. We vinden elkaar in de kerk ook niet omdat we allemaal hetzelfde denken, maar omdat
we met elkaar één zijn in het geloof.
Dat wordt zichtbaar en tastbaar aan het
avondmaal.
Zeker, er kunnen redenen zijn om
van deze goede regel af te wijken. Stel
dat na een echtscheiding ex-man en
-vrouw in één en dezelfde kerkelijke
gemeente blijven wonen – dan kan het
pastoraal nodig zijn dat één van beiden
met attestatie naar een zustergemeente
overgaat. Maar ’t gaat echt om een uitzondering op een goede regel die nodig
kan zijn in een gebroken wereld. Aan
deze uitzondering zit steeds een stuk
pijn vast. Het blijft iets abnormaals.

Alarm!
Het waarheidselement in 14 (nieuw)
is, dat de pastorale redenen uit 14 (oud)
op dit moment soms breder getrokken worden dan vroeger. Het is niet te
ontkennen dat plaatselijke gemeenten
binnen de GKv in sfeer en spiritualiteit uit elkaar groeien. Zozeer, dat je
je binnen je eigen gemeente niet meer
geestelijk thuis voelt. Overigens gebeurt
dit in twee richtingen. Er zijn broeders
en zusters die het klimaat in de eigen
gemeente als te behoudend ervaren,
met name op het punt van de liturgie.
Soms speelt daarin ook moeite mee met
een klassiek-gereformeerde prediking,
waarin zonde en ellende bij de naam
worden genoemd. Terwijl omgekeerd
broeders en zusters afknappen in gemeenten waarin een meer evangelicale
spiritualiteit de toon gaat zetten.

Als kerkenraden probeer je deze
broeders en zusters zo lang mogelijk
voor de eigen gemeente te bewaren.
Maar soms ontkom je er niet aan de
gevraagde medewerking te verlenen. Het
lijkt mij een signaal, dat ons als kerken aan het denken moet zetten. Deze
ontwikkeling is méér dan alleen maar
ongezond. We hebben ons altijd verzet
tegen een modaliteitenkerk, en terecht.
Gezamenlijkheid onder druk – dat blijkt
plaatselijk te beginnen, een ondermijning van de geestelijke saamhorigheid.
Dat moet voor ons allen een alarmsignaal zijn. Als de eenheid van Gods kerk
je lief is!
Afgesloten op 27 maart 2008.

Artikelen uit oudere jaargangen blijven beschikbaar!
Als redactie willen we graag artikelen uit vorige jaargangen, die nog van belang (kunnen) zijn, voor de lezers en andere
belangstellenden beschikbaar houden. De mogelijkheid om artikelen van tenminste twee jaar geleden op te vragen is er nu
via www.woordenwereld.nl! Door te klikken op Nader Bekeken, Artikelen kunt u al uit een aantal nummers downloaden.
Verder is een groot trefwoordenregister op alle voorgaande jaargangen te vinden op www.woordenwereld.nl, onder Nader
Bekeken.
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Een
apostolische kerk
In de Geloofsbelijdenis van Nicea
belijden wij een heilige apostolische kerk. Daarmee wordt iets heel
wezenlijks van de kerk uitgezegd.
De kerk kent verschillende eigenschappen. Zij is één, algemeen en
heilig. Onder deze eigenschappen
neemt haar apostoliciteit een heel
belangrijke en tevens opmerkelijke
plaats in. Want met deze eigenschap wordt een duidelijke link
gelegd naar een uniek verleden. Er
verschijnt ineens iets menselijks
aan de kerk. Er blijkt een onlosmakelijke betrokkenheid van de kerk
te zijn met de leerlingen die Christus tot zijn apostelen aanstelde.
Tegelijk blijkt dat deze relatie voor
de kerk van fundamentele betekenis is. Het Nieuwe Testament verkondigt ons immers dat de kerk
gebouwd is op het fundament van
apostelen en profeten (Ef. 2:20),
en dat op de fundamenten van het
nieuwe Jeruzalem geschreven staan
de twaalf namen van de apostelen
van het Lam (Op. 21:14).
In dit artikel ga ik na in welk opzicht de apostelen van fundamentele betekenis voor de gemeente van Christus
zijn en wat haar apostoliciteit concreet
inhoudt. Kortom: wat belijden wij met
het Nicaenum als de kerk daar zo nadrukkelijk apostolisch wordt genoemd en
wat zijn de implicaties van dit belijden?

De plaats van de
apostelen
Wij kennen in onze kerken – in tegenstelling tot apostolische genootschappen – geen apostelen meer. Maar dat
betekent niet dat de rol van de apostelen
is uitgespeeld. Op een bepaalde manier
reizen zij met de kerk mee tot de jongste
dag. Er is te spreken van een blijvende
betekenis. De Here Jezus heeft niets
schriftelijks ons nagelaten. Er is geen
tekst waarvan we kunnen zeggen: die is
door Hem zelf op schrift gesteld. Tussen
Hem en ons in staan de apostelen. Er is

Jezus roept Petrus (Julius Schnorr)

het apostolisch getuigenis dat van Hem
spreekt. A.A. van Ruler heeft in dit opzicht gelijk, wanneer hij zegt dat wij geloven ‘op gezag van de apostelen’.1 Wat
de apostel Johannes schrijft, is de realiteit: ‘hetgeen wij (als apostelen) gezien
en gehoord hebben, verkondigen wij
ook u, opdat gij met ons gemeenschap
zoudt hebben. En onze gemeenschap is
met de Vader en met zijn Zoon Jezus
Christus’ (1 Joh. 1:3). De gemeenschap
met onze Heiland is alleen mogelijk via
de gemeenschap met de apostelen, door
geloof in hun verkondiging!
Dat dit zo is, vloeit voort uit de
unieke heilshistorische plaats die de
apostelen innemen.2 Kenmerkend voor
hen is allereerst dat zij door Christus
zelf uitgekozen en gezonden zijn (vgl.
Mat. 4:18v; Luc. 6:13). Mattias, de

Thema
A.N. Hendriks

plaatsvervanger van Judas Iskariot,
wordt door de Here zelf aangewezen.
Ook Paulus noemt zich later ‘een geroepen apostel van Christus Jezus door de
wil van God’ (1 Kor. 1:1). Hun taak was
om ‘met Hem’ te zijn (Mar. 3:14), om
alles te zien en te horen wat Jezus deed
en sprak. Zij moesten de ‘ogen’ en ‘oren’
zijn voor de latere christelijke kerk.
Speciaal komen de apostelen naar
voren als getuigen van Christus’ opstanding. Petrus noemt dat als de grote
opdracht van ‘de twaalven’ (vgl. Hand.
1:22). We zien hen dan ook na de pinksterdag als zodanig functioneren: ‘En
met grote kracht gaven de apostelen
hun getuigenis van de opstanding van
de Here Jezus …’ (Hand. 4:33; vgl.
10:41,42). Dit getuigenis gaat gepaard
met ‘tekenen en wonderen’ (Hand.
5:12) die hun volmacht om te getuigen
onderstrepen.3
Er waren vele broeders die Jezus
hadden meegemaakt (vgl. Hand. 1:21)
en die Hem als opgestane Heer hadden
gezien (vgl. 1 Kor. 15:6). Het is dan ook
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niet toereikend te zeggen dat kenmerkend voor de apostelen is het oog- en
oorgetuigen zijn. Dat zijn ze voluit,
maar dan als speciaal door Christus/
God daartoe aangesteld en gevolmachtigd.
Bij het getuige-zijn moet ook de bijzondere roeping genoemd worden als typerend voor de twaalven en Paulus.
Vlak voor zijn hemelvaart wees de
Heer nog eens de apostelen op hun bijzondere taak: ‘… gij zult mijn getuigen
zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en
Samaria en tot het uiterste der aarde’
(Hand. 1:8). Deze opdracht hebben zij
vervuld, daartoe in staat gesteld door
de bijzondere bijstand van de Heilige
Geest. Alle woorden die we in het
Evangelie naar Johannes vinden over de
Parakleet (de ‘Trooster’), hebben primair
te maken met de taak van de apostelen.4
Hij is het, die hen in de waarheid leidt
(Joh. 16:13), hen helpt om hun unieke
opdracht te vervullen: Christus’ getuigen te zijn voor de kerk van alle tijden
(Joh. 15:26,27).
Met hun getuigenis hebben zij het
fundament van de kerk gelegd als kundige bouwmeesters (vgl. 1 Kor. 3:10),
ja beter: als gevolmachtigde getuigen
zijn ze het fundament van de kerk.
Paulus schrijft immers dat de gemeente
gebouwd is op het fundament van apostelen en profeten (Ef. 2:20). De Here
Jezus zei al eerder dat Hij zijn gemeente
zou bouwen op ‘deze petra’ (Mat.
16:18), waarmee Hij doelde op Simon
Petrus als belijder van de Christus.
‘Simon mag heten (individueel) naar
wat alle leerlingen samen zijn: de rots
waarop Jezus bouwt.’5

Het onderwijs van de
apostelen
Van de gemeente te Jeruzalem wordt
gezegd dat zij bleef bij het onderwijs
van de apostelen (Hand. 2:42). Dit
onderwijs is aanvankelijk mondeling
tot de gelovigen gekomen. Later is dit
onderwijs op schrift gesteld. Paulus wijst
de Tessalonicenzen op wat hun ‘hetzij
mondeling, hetzij schriftelijk geleerd
is’ (2 Tess. 2:15). Er heeft zich al vroeg
een ‘overlevering’ gevormd, waarbij het
getuigenis van de apostelen een bepalende rol speelt (vgl. 1 Kor. 15:3v). Deze
aanvankelijk mondelinge en later schriftelijke overlevering ‘is niets anders dan
de autoritatieve verkondiging, die de
apostelen als de getuigen van Christus
als het fundament der kerk is toever-
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trouwd en die zij als een kostbaar pand,
in nauwkeurige overeenstemming met
hun opdracht hebben over te dragen, 1
Tim. 6:20)’.6
Deze overlevering vindt uiteindelijk
haar definitieve fixatie in de canon van
het Nieuwe Testament. In deze canon
is de unieke betekenis die de apostelen
voor de kerk van alle tijden hebben,
voor altijd uitgedrukt en het criterium
voor haar apostoliciteit voor altijd
gegeven.
In de boeken van het Nieuwe
Testament vinden wij nu ‘het onderwijs
van de apostelen’ of wat ook heet: ‘de
gezonde leer’ (1 Tim. 1:10), ‘de goede
leer’ (1 Tim. 4:6), ‘de leer van God’
(Tit. 2:10). Het gezag van de canon rust
ten diepste in de volmacht waarmee
de apostelen hun onderwijs gaven. In
hun spreken gaf de Geest van Christus
zelf getuigenis (vgl. Hand. 5:32; Joh.
15:26,27). Zo kan Petrus schrijven dat
zijn lezers de blijde boodschap hebben
gehoord bij monde van hen ‘die door de
Heilige Geest … u het evangelie hebben
gebracht’ (1 Petr. 1:12), en geldt ook van
de nieuwtestamentische geschriften wat
deze apostel zegt van de (oudtestamentische) profetie: ‘door de Geest gedreven,
hebben mensen van Godswege gesproken’ (2 Petr. 1:21).
Dit alles leidt tot de conclusie dat het
apostolisch karakter van de kerk staat
of valt met haar blijven bij dit onderwijs
van de apostelen, met haar trouw aan
de verkondiging die wij in het Nieuwe
Testament vinden. Zo alleen blijft ze
gebouwd op het fundament dat eens is
gelegd en waarop zij in gehoorzaamheid
verder moet bouwen (1 Kor. 3:10v).

Apostolische
successie?
Bekend is dat de kerk van Rome
meent dat de kerk zich niet alleen aan
haar apostolisch fundament heeft te
houden, maar ook zelf met het apostolisch ambt door Christus blijvend is
begiftigd. De apostelen hebben volgens
haar gezorgd voor opvolgers: de bisschoppen met de paus als plaatsvervanger van Petrus. Er is een apostolische
successie van personen, die krachtens een
ononderbroken keten van wijdingen de
volmacht hebben om in het voetspoor
van de apostelen de kerk te leren en te
regeren. Die keten van wijdingen is in
feite de legitimatie voor de positie van

paus en bisschoppen.7 Daardoor bezitten
zij de macht die bij hun ambt behoort,
daardoor zijn ze te eren als de bevoegde
opvolgers van de apostelen.
Het is het sacrament van de wijding
dat de bisschop maakt tot wat hij is:
herder en leraar, vertegenwoordiger van
Christus op aarde, bestuurder van de
kerk.
De wijding is echter niet alleen de
weg waarlangs de apostolische volmacht
voor de kerk gegarandeerd blijft, ze geeft
de kerk ook de zekerheid van de blijvende assistentie van de Geest der waarheid. Door de handoplegging wordt de
eeuwen door de gave van die Geest aan
de bisschoppen overgedragen. Daarbij
heeft de paus als opvolger van Petrus het
uiteindelijk te zeggen. Hij is de eerste
onder de opvolgers van de apostelen en
hun hoofd. Al treedt de paus in belangrijke zaken wel op ‘verenigd met de bisschoppen’, toch is hij het die het hoogste
en uiteindelijke gezag in de leer en de
regering van de kerk bezit.
Deze leer van de apostolische opvolging is beslissend voor de visie van
Rome op de apostoliciteit van de kerk.
De kerk is voor Rome eigenlijk vanzelfsprekend apostolisch. Want zij kan
niet van haar fundament afdwalen.
Krachtens de door het sacrament van de
wijding gegarandeerde assistentie van de
Heilige Geest gaat zij in het spoor van
de apostelen. De Geest leidt haar in de
waarheid en de geschiedenis van de kerk
laat dat ook zien.
Een bijzondere toespitsing kreeg
deze overtuiging toen op het Eerste
Vaticaanse Concilie (1870) het leerstuk
van de pauselijke onfeilbaarheid werd
vastgelegd. Uitdrukkelijk is daar uitgesproken dat de paus niet kan dwalen
wanneer hij ‘ex cathedra’ spreekt: als
opvolger van Petrus en leraar van alle
christenen.
Rome meent dat de parakleet-beloften uit Johannes 14-16 nog altijd worden
vervuld en dat het door deze zekere
bijstand van de Geest is dat de paus
(samen met de bisschoppen) de kerk
onfeilbaar bij haar fundament houdt en
voortleidt in Gods waarheid. Er is een
‘heilig geleide’ dat de kerk de eeuwen
door bij haar apostoliciteit bewaart!
De Reformatie heeft terecht tegen
deze diep-theologisch gewortelde vanzelfsprekendheid geprotesteerd. Er is
geen apostolische successie van personen,
maar alleen van de leer. Er wordt geen
volmacht overgedragen via een keten
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van wijdingen, want de enige macht in
Christus’ kerk is die van zijn Woord. De
band met de apostelen ligt dan ook niet
in een keten van wijdingen, maar in het
blijven bij hun onderwijs. Dat is bepalend voor de apostoliciteit van de kerk.
Een apostoliciteit die de Reformatie
juist niet als iets vanzelfsprekends heeft
gezien. Ze heeft het ‘heilig geleide’ niet
ontkend. Er is inderdaad een blijvende
bewaring door de Geest. Maar die bewaring is wel verbonden met de gehoorzaamheid aan het Woord. De kerk mag
er nooit van uitgaan dat de Geest haar
in de waarheid leidt en dat zij dus nooit
kan dwalen. Wat Calvijn schrijft in een
brief aan kardinaal Sadoletus (1539), is
blijvend actueel: ‘Omdat Hij (Christus)
voorzag, hoe gevaarlijk het is zich op de
Geest te beroepen zonder het Woord,
heeft Hij wel beloofd, dat de kerk door
de Geest zou worden geleid, maar
Hij heeft die leiding aan het Woord
verbonden.’8

Apostolische
bepaaldheid
Omdat het apostolisch karakter van
de kerk staat of valt met haar gehoorzaamheid aan het Woord, heeft het
onderwijs van de apostelen heel haar
zijn en doen te bepalen. Zij moet geworteld zijn in Christus Jezus en bevestigd
zijn in het geloof (Kol. 2:7). Zij moet

gebouwd worden op het fundament dat
eens door de apostelen is gelegd (1 Kor.
3:2v). Kenmerkend is dan ook dat zij
volhardt bij het apostolisch onderwijs
(Hand. 2:42) en zichzelf bewaart bij het
allerheiligst geloof (Judas :20).
Dat kenmerkt met name haar prediking. Artikel 29 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis noemt dan ook terecht
als het eerste kenmerk van de ware kerk,
dat zij ‘de zuivere prediking van het
evangelie onderhoudt’. Onderhouden
is meer dan dat je zo nu en dan een
goede preek kunt horen. De kerk van
Christus dient ervoor te zorgen dat de
verkondiging over de hele linie naar het
apostolisch Woord geschiedt. De leer
moet ‘gezond’ zijn (Tit. 2:4), ‘zuiver’
(Tit. 2:7). Er moeten ‘rechte sporen’
getrokken worden ‘bij het brengen van
het woord der waarheid’ (2 Tim. 2:15).
Het is daarom dat de ouderlingen ‘zitten
op de leer’, zoals onze vaderen het wel
uitdrukten. Zij hebben erop toe te zien
dat de prediking inderdaad de gemeente
bouwt op het apostolisch fundament
en dat naar het voorbeeld van Paulus
‘al de raad van God’ verkondigd wordt
(Hand. 20:27) en ‘geen ander evangelie’
wordt gebracht (Gal. 1:6).
In dit verband is ook de tuchtoefening over leer en leven te noemen. De
apostoliciteit van de kerk manifesteert
zich ook daarin dat zij de dwaalleer niet
toelaat en in haar huis geen plaats heeft
voor ieder die ‘deze leer’ niet brengt
(2 Joh. :10), allen ‘bestraft’ wie in zonde

Ik zal u tot een visser van mensen maken (Ernest Zimmermann)

leven (1 Tim. 5:20) en ‘wie niet deugt’
uit haar midden wegdoet (1 Kor. 5:13).
Een kerk die het verkeerde tolereert,
verloochent haar voornaamste eigenschap: haar band en gemeenschap met
de apostelen.
De taak van de apostelen was meer
dan het leggen van het fundament van
de kerk. Uit het Nieuwe Testament
blijkt duidelijk dat zij de bouw van de
gemeente ook zelf ter hand hebben
genomen. Wij lezen dat zij het Woord
bedienden en voorgingen in de gebeden
(Hand. 6:4) en aanvankelijk ook ‘de
tafels’ bedienden (Hand. 6:2). Paulus is
naast fundamentlegger (1 Kor. 3:10) ook
degene die bevoegdheid heeft om de
Korintiërs ‘op te bouwen’ (2 Kor. 10:8).
Petrus noemt zich een ‘mede-oudste’
(1 Petr. 5:1) en kreeg ook tot taak zijn
broeders te ‘versterken’ (Luc. 22:32)
en Christus’ schapen te ‘weiden’ (Joh.
21:17).
Met hun brieven hebben de apostelen de jonge christelijke kerk gebouwd
en tegelijk aangewezen hoe Christus’
gemeente ook in de toekomst kerk van
Hem kan blijven. Zij wezen aan hoe
men zich behoort te gedragen in het
huis van God (1 Tim. 3:15), hoe de
gemeente geleid dient te worden (Tit.
1:5v) en hoe men in de gemeente elkaar
heeft te dienen (1 Kor. 12:12v).
Ook dit alles raakt de apostoliciteit
van de kerk. Zij is alleen apostolisch
wanneer zij ook in dit alles het onderwijs van de apostelen in ere houdt.
Daarbij mag zij niet vergeten dat de
apostelen ook daarin een unieke plaats
hebben, dat zij de gemeente een voorbeeld hebben nagelaten van de manier
waarop men het evangelie moet gehoorzaam zijn. Zij hebben een spoor
getrokken waarin ambtsdragers en gemeenteleden moeten gaan. Paulus wijst
de oudsten van Efeze op zijn voorbeeld:
‘Ik heb u in alles getoond …’ (Hand.
20:35) en herinnert Timoteüs aan
‘zijn wijze van doen’ (2 Tim. 3:10). De
apostel vermaant de Korintiërs: ‘Wordt
mijn navolgers, zoals ik Christus navolg’ (1 Kor. 11:1) en stelt zich aan de
Tessalonicenzen ten voorbeeld (2 Tess.
3:9).
Als fundamentleggers hebben de
apostelen ook daarin een unieke plaats
en blijvende betekenis, doordat zij ons
de toewijding aan Christus en zijn
dienst in leer en leven hebben voorgeleefd. Hun ‘wijze van doen’ is normatief
voor de kerk van alle tijden. Alleen wan-
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neer de kerk ook daarin het spoor van
hen volgt, mag zij aanspraak maken op
het predikaat ‘apostolisch’. Het raakt
haar leer, maar ook haar leven!

Actualiteit
Ik heb slechts het voornaamste kunnen aanstippen. Er zou ook nog te wijzen zijn op het missionaire, de ambtelijke toerusting en het functioneren van
de gaven die de Geest in de gemeente
geeft. Ik laat dit rusten: dit artikel mag
niet te lang worden. Het was mijn bedoeling te laten zien wat het betekent
een apostolische kerk te belijden: hoe zij
hangt aan het onderwijs van de apostelen, waarom er die link is met een
uniek verleden en op welke manier de
apostelen met de kerk meereizen tot de
jongste dag.
Het bovenstaande krijgt opeens
nieuwe actualiteit wanneer verwezen
wordt naar de vroegchristelijke credo’s
en gezegd wordt: ‘Daar liggen vooral de
grenzen die ertoe doen.’9
Hoezeer de oude credo’s te eren zijn,
de gereformeerde kerken hebben het
apostolisch geloof nader beleden in de
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drie formulieren van eenheid. Daarin
hebben zij mijns inziens de grenzen getrokken ‘die ertoe doen’, en aangegeven
hoe men blijft bij het onderwijs van de
apostelen. Men kan deze formulieren
herzien, maar de leer die daarin is samengevat, zal men niet mogen veranderen, tenzij men uit de Schrift bewijst
dat er het een en ander te wijzigen is.
De binding aan deze gereformeerde leer
raakt naar mijn overtuiging direct het
apostolisch karaker van onze kerken.
De weg naar eenheid met protestantse christenen is niet die van
terugkeer tot de oude credo’s, maar
elkaar steeds meer gaan vinden in het
onderwijs van de apostelen, zoals dat in
onze kerken in de drie grote belijdenisgeschriften is samengevat. Dát gereformeerde is geen opgeefbaar extra, maar
‘gehoorzaamheid van het geloof’ (vgl.
Rom. 1:5), niets anders dan ‘het geloof
dat eenmaal de heiligen overgeleverd is’
en waarvoor de kerk van Christus ook
vandaag te ‘strijden’ heeft (vgl. Judas :3)!
Wij hebben hier geen keus. We kunnen geen delen van dit geloof opgeven,
want de apostoliciteit van de kerk hangt
aan het ‘onderhouden’ van ‘al wat’ Hij
ons bevolen heeft (Mat. 28:19).

Noten:
A.A. van Ruler, Op gezag van een apostel,
Nijkerk 1971, p. 37.
2.
Vgl. hiervoor A.N. Hendriks, ‘En God heeft
sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste
apostelen …’, in: Ambt en Aktualiteit, opstellen
aangeboden aan prof. dr. C. Trimp, red. F.H. Folkerts
e.a., Haarlem (1992), p. 37v.
3.
Paulus wijst de Korintiërs op ‘de tekenen van een
apostel’ die bij hen zijn verricht (2 Kor. 12:12).
4.
Vgl. ‘De Heilige Geest als Parakleet’, in: A.N.
Hendriks, Die in de waarheid leidt. Bijdragen over de
Heilige Geest en zijn werk, Heerenveen 2002, p. 155v.
5.
J. van Bruggen, Matteüs. Het evangelie voor Israël,
Kampen (1990), p. 312.
6.
Herman Ridderbos, Heilsgeschiedenis en Heilige
Schrift van het Nieuwe Testament, Kampen 1955,
p. 45,46.
7.
Vgl. C. Trimp, Ministerium. Een introductie in de
reformatorische leer van het ambt, Groningen (1982),
p. 29v, die de leer van het Tweede Vaticaanse Concilie
in de Constitutie over de kerk weergeeft.
8.
Geciteerd bij G.C. Berkouwer, Conflict met Rome,
Kampen 1948, p. 58.
9.
Aldus WFH in het hoofdartikel van het Nederlands
Dagblad 29 september 2007.
1.
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Een rib uit z’n lijf

Kunstenaars scheppen niet alleen
kunst door iets moois te maken, maar
ook door het gemaakte voor een
bepaalde plaats te bestemmen. De
Nachtwacht is niet gemaakt als
douchegordijn. Het staat anderen
niet vrij om het geschapene naar
eigen believen te benaderen.
In de schepping van God is een zekere ordening te ontdekken. Neem
alleen al de zes opeenvolgende
scheppingsdagen. God schept de
mens niet te midden van een chaotisch niets, maar plaatst hem in een
prachtige, eerder geschapen hof. Het
is de opdracht aan de mens om heel
de aarde net zo mooi en paradijselijk
te maken als de hof. Daartoe moet
de mens alle andere levende wezens
namen geven. Dat is: ordenen. Hun
een plaats wijzen. Op grond van
karakter, instinct, mogelijkheden en
onmogelijkheden.
Heel bijzonder dat de mens, zelf ook
schepsel, zo’n belangrijke taak krijgt:
het ordenen van Gods schepping.
Wie z’n Bijbel kent, weet dat de na-

righeid begonnen is toen de mens de
door God gegeven orde verstoorde.
Toen de Here Adam aansprak en
vroeg of hij soms gegeten had van de
boom waarvan de Here het eten verboden had, antwoordde Adam: ‘De
vrouw die U hebt gemaakt om mij
ter zijde te staan, heeft mij vruchten
van de boom gegeven en toen heb
ik ervan gegeten.’ Da’s een veelzeggend antwoord. Het geeft eerst al
aan hoe Adam veranderd is door zijn
zonde. Het was slecht en laf dat hij
Eva aanwijst als de schuldige. En het
was nog slechter dat hij God er ook
nog in betrekt als Degene die verantwoordelijk is voor het geschenk van
juist deze vrouw. Tegelijk formuleert
Adam haarfijn dat Eva aan hem gegeven was om hem ter zijde te staan.
God schiep Eva als een helper die bij
Adam paste.

Adam als eerste geschapen.
Sommigen zijn van mening dat de
scheppingsorde zo langzamerhand
achterhaald is door de praktijk. Kijk
maar: vrouwen komen echt niet meer
op de tweede plaats en ze kunnen
heus alles wat mannen ook kunnen.
Ik vraag me af: zou dat nu evolutie
zijn? Dat God de vrouw als vrouw
schiep, maar dat ze intussen gelukkig
dat stadium te boven gekomen is? En
bedoelt Paulus met zijn voorschriften
dus alleen maar de vrouwen van zijn
eigen tijd op hun door de toenmalige
cultuur bepaalde plaats te zetten?
Maar waarom wijst hij dan terug naar
het begin?

Column

Een zanger die zich niet wenst te
houden aan de partituur, zal niet
lang voor volle zalen zingen. Hij beledigt de componist en dat kan hem
niet in dank worden afgenomen, hoe
mooi hij misschien ook zingt. Een
beeldhouwer zal ontstemd zijn als
zijn kunstwerk van z’n sokkel wordt
afgehaald of op een onzinnige plek
wordt neergezet. Een schilder zal
zich beklagen bij de directie van het
museum als zijn schilderij op de kop
wordt geëxposeerd.

Je kunt er niet onderuit te aanvaarden dat zowel Adam als Eva bij de
schepping een bepaalde plek gekregen hebben van de Here en dat ze
beiden blijkbaar van die plek zijn
weggelopen. Om het ouderwets te
zeggen: Adam was het hoofd van
Eva, maar Eva heeft zich, met goedvinden van Adam, in de plaats van
Adam als hoofd aangesteld. Gods
orde hebben ze daarmee omgekeerd.
Daar wijst Paulus op als hij een
aantal dingen noemt die wel en niet
passen bij een vrouw. ‘… ik sta haar
dus niet toe dat ze zelf onderwijst of
gezag over mannen heeft; ze moet
bescheiden zijn. Want Adam werd als
eerste geschapen, pas daarna Eva’
(1 Tim. 2:12-13).

God vormde hem (Adam) uit stof,
uit aarde. Maar heel opvallend en
veelzeggend: Eva werd van een ander
materiaal gemaakt dan Adam. ‘Uit
de rib die God bij de mens had weggenomen bouwde God, de Heer, een
vrouw en bracht haar bij de mens.’
Adam had het direct door: dit was
iemand die gelijk was aan hemzelf, in
tegenstelling tot de dieren. Kort gezegd: Adam zag direct dat het in Eva
om een (mede)mens ging. En wel een
heel bijzondere (mede)mens: ‘een uit
de man gebouwd!’
Eva, niet uit hetzelfde hout gesneden
als Adam. Eva, uit Adam genomen.
Een overbodig detail of veelzeggende
aanduiding van een door God zelf geschapen orde?
Ik wens de broeders op de generale
synode veel bijbelse wijsheid toe.
R.Th. Pos

110

Nader Bekeken april 2008

Follow up?
Voor mij ligt een drietal boekjes
met de titel Follow Up!. Het is een
nieuwe catechesemethode. ‘Follow up’ betekent: ‘iets dat volgt
op.’ Blijkens de omslag is die naam
gekozen, omdat het leren kennen van God en de Here Jezus niet
pas begint op catechisatie. Vaak
begon dat thuis, toen onze ouders
ons ‘Ik ga slapen, ik ben moe’ hebben geleerd. En toen we heel klein
waren en ‘Here, zegen deze spijze’
baden voordat we gingen eten.
Kerkdiensten en de basisschool
hebben ook een steentje bijgedragen in het leren kennen van de
Here.
Er is nog een andere reden waarom
de titel Follow Up! is gekozen. De Here
Jezus zegt tegen de mensen: Volg Mij,
in een Engelse vertaling: ‘Follow Me!’
Hij vraagt of we zijn leerlingen willen
worden. Die vraag geldt niet alleen voor
jonge mensen, maar ook voor ouderen.
De lessen uit Follow Up! zijn bedoeld
om te groeien als volgeling van Hem.

Voorlichting
De afgelopen zomer hebt u de advertenties in het Nederlands Dagblad
en in gereformeerde kerkbodes wellicht
wel gelezen. Er werden voorlichtingsavonden aangekondigd, waar een aantal
redactieleden en een uitgever informatie
gaven over het hoe en waarom van deze
catechesemethode.
Een van de leden van de kernredactie van Follow Up! is Hans Meerveld.
Hij is ook de projectleider van dit catecheseproject. In een aantal artikelen
in De Reformatie heeft hij onder de titel
‘Catechese in beweging’ een toelichting
gegeven op de aanpak van Follow Up!.
In die artikelen hield hij zich bezig ‘met
ontwikkelingen in het onderwijs en met
gegevens uit de Bijbel met betrekking
tot leren en onderwijzen’.
In het derde artikel, ‘Catechese in
beweging 3’, schrijft Meerveld: ‘In de
methode “Follow Up” wordt nadrukkelijk de Bijbel centraal gezet. Dat is niet
alleen bedoeld als een aanwijzing dat
er een verschuiving is t.a.v. het gebruik

van bijv. de Heidelbergse Catechismus.
Want die komt pas in de hogere jaren
prominent naar voren. De uitdrukking
geeft ook aan dat de leefwereld van de
jongeren of de jongeren zelf niet het
uitgangspunt voor de catechese vormen,
maar de Bijbel’ (p. 592). In hetzelfde
artikel merkt hij op: ‘catechese is in die
zin te typeren als verbondsonderwijs.’

Follow Up!
De methode bestaat uit modules.
Iedere module heeft een thema, bijvoor-

Rondblik H.B. Driessen

beeld: ‘Jouw plek in de kerk’ (nr. 27)
en ‘Wat vind jij van de Bijbel?’ (nr. 25).
Elke module heeft zeven hoofdstukken.
Een module wordt als een boekje van
ongeveer dertig bladzijden uitgegeven,
en je zou per jaar ongeveer drie boekjes
kunnen behandelen, aannemend dat er
ongeveer twintig weken per jaar catechisatie gegeven wordt.
Om deze modules te bespreken heb
ik een aanloop nodig. Ik wil in het vervolg van dit artikel eerst iets vertellen
over het ontstaan van de Heidelbergse
Catechismus, dan iets zeggen over mijn
catechisatie-ervaring, en daarna een
aantal schriftgegevens langslopen. Met
die voorbereiding kom ik terug op de
methode Follow Up!. U wordt dus uit-
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genodigd voor een korte rondleiding.
Loopt u mee?

Heidelbergse
Catechismus
De Heidelbergse Catechismus is
het werk van twee mannen. Professor
Zacharias Ursinus en Casper Olevianus,
die ongeveer 400 jaar geleden in
Heidelberg woonden. Zij werden door
de keurvorst Frederik III van de Paltz
gevraagd om een catechismus voor te
bereiden. Het boekje is in 1563 in het
Duits en in het Latijn gepubliceerd.
Sindsdien is het in vele talen vertaald.
Frederik III wilde met dit boekje de kerken in zijn land helpen om gereformeerd
te zijn in hun leer en leven, in plaats van
rooms, luthers of baptist. Op de synode
van Dordrecht 1618/1619 is het boekje
een van de belijdenisgeschriften geworden van de Gereformeerde Kerken.
Het boekje wordt wereldwijd gebruikt als een samenvatting van de leer
van de Schrift. Na de eeuwenlange,
schriele roomse catechese was het een
geweldige stap vooruit om als kerk de
rijkdom van het evangelie te leren verstaan. Datheen heeft de Heidelberger in
het Nederlands vertaald.

Casper Olevianus

Hoe komen we aan
catechese?
Ursinus schrijft in zijn commentaar
op de Catechismus, dat God sinds het
begin van de wereld niet alleen de God
wilde zijn van oude mensen, maar ook

Zacharias Ursinus

van jonge mensen, kinderen en baby’s.
Want in het verbond met Abraham zegt
Hij: ‘Ik sluit een verbond met jou en
met je nakomelingen, met alle komende
generaties, een eeuwigdurend verbond:
ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen’ (Gen. 17:7). Daarmee zegt
Hij dat jong en oud onderwezen moeten
worden in de leer van de verlossing, naar
de hun gegeven mogelijkheden.
De Here heeft aan Abraham de weg
van de verlossing bekendgemaakt, Hij
heeft hem uitgekozen uit de volken van
de wereld, opdat hij in zijn wegen zou
leren te wandelen.
Het Oude Testament staat boordevol
met aanwijzingen en opdrachten om onderwijs te geven. Daarvoor worden speciaal de vaders aangesproken. Exodus 12
en 13: ‘want de Heer zal door Egypte
heen gaan om hen te straffen. Maar
ziet hij bij een deur bloed … dan zal hij
aan die deur voorbijgaan’ (12:23). ‘Dit
voorschrift blijft voor u en uw kinderen
voor altijd van kracht’ (vs. 24). ‘En als
uw kinderen dan vragen: “Wat betekent
dit gebruik?”, antwoordt dan: “ons heeft
Hij gespaard”’ (vs. 26-27).
‘En als een van uw kinderen u later
vraagt: “Waarom doen wij dit?” dan
moet u dit antwoord geven: “Met krachtige hand heeft de Heer ons bevrijd uit
Egypte, uit de slavernij”’ (13:14). De
Here onderwijst zelf (Ps. 32:8, Exodus
– zie boven), en Hij schakelt vaders,
moeders, ouderen, catecheten, leraren
enz. erbij in.
Nog een gedeelte uit het Oude

Testament: ‘Hij richtte een getuigenis
op in Jakob en stelde een wet in Israël,
die Hij onze vaderen gebood hun kinderen te leren, opdat het volgende geslacht
die zou kennen, de kinderen, die geboren zouden worden, dat zij zouden opstaan om ze te vertellen aan hun kinderen: opdat die hun vertrouwen op God
zouden stellen, en Gods werken niet
vergeten, maar zijn geboden bewaren, en
niet gelijk hun vaderen, een weerbarstig
en weerspannig geslacht, en welks geest
niet trouw was jegens God’ (Ps. 78:5-8).
Het is ook een tekst die veel gebruikt
is rond de stichting van gereformeerde
scholen. In die triangelgedachte zoek je
naar manieren om thuis, op school en in
de kerk toegerust te worden tot nieuwe
mensen.
In het Spreukenboek lees je soortgelijke opdrachten: ‘vergeet mijn onderwijzing niet’ (3:10), ‘houd mijn woorden
vast’ (4:4), ‘schrijf ze op de tafel van
uw hart’ (7:3), en voor wie meer wil lezen: Deuteronomium 4:9; 6:7-8; 11:19;
Spreuken 3:3; 4:2; 4:6; 6:21; 22:16; en
in het Nieuwe Testament Kolossenzen
3:16 en Efeziërs 6:4. Het is een voortdurend pleidooi om de Here te kennen in
zijn oordelen, zijn machtige daden, zijn
redding. Schrijf ze op de tafel van uw
hart, prent ze in en houd ze vast.

Mijn
catechese-ervaring
Mijn catechisatietijd is alweer een
poos geleden. Wij hadden toen de tekst
van de Catechismus bij ons, en de dominee besprak die met ons en de Bijbel
ging open. Soms onder het genot van
een heerlijke sigaar. Later kwam een
boekje van ds. R.H. Bremmer en ds. G.
Visee. In de vragen en antwoorden van
dit boekje was een aantal woorden dik
gedrukt, om je te helpen bij het leren.
We leerden de vragen en de antwoorden
van de Catechismus uit ons hoofd, en
ik ben er dankbaar voor! Het ging over
simpele tritsen: ellende, verlossing en
dankbaarheid, over geloof, gebod en
gebed, en over profeet, priester en koning. Wat krijg je dan veel gereedschap
mee om mens te zijn op de aarde van
Vader. Ik denk ook dankbaar terug aan
het boekje van ds. C. van der Waal en
ds. J. Kok, Van strijd en zegepraal. Het
gaf me een prachtig overzicht van de vaderlandse kerkgeschiedenis, van dwaalleer, van Afscheiding en Wederkeer.
De methodes De weg en Ik geloof zijn
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pas na mijn catechisatietijd gekomen.
Ik ken die methodes (alleen) door onze
kinderen.

Catechisatie en
Follow Up!
Na deze rondleiding wil ik een aantal opmerkingen maken over catechese
en over Follow Up!. Voor de indeling
doe ik dat puntsgewijs:
1. Ik waardeer het dat er rond Follow
Up! wordt nagedacht over catechisatie. Dat is belangrijk voor ons en
voor de komende generaties. Het
gaat om het onderwijs in de leer van
Christus (2 Johannes :9).
2. De indeling in zeven lessen per
module, de vragen bij de lessen en
het materiaal dat wordt aangereikt,
zijn de moeite van het overwegen
waard, als je een catechisatieavond
voorbereidt.
3. Ik vind het een vondst om een van
de lessen uit een module met de
ouders van de catechisant – thuis? –
door te nemen. Dat stimuleert de gedachte dat catechisatie niet de hobby
is van een kerk of van een predikant,
maar dat het voluit een deel is van
het dienen van de Here in onze
aardse missie.
4. Het valt me op dat er in de modules
veel bijbelgedeelten aan de orde komen, maar ik zie helaas weinig terug
van de Heidelbergse Catechismus,
de NGB en de Dordtse Leerregels.
Die belijdenisgeschriften zouden in
de deeltjes voor ouderen ‘prominent
naar voren’ komen, maar ook dat
stelt teleur. Ik vind dat jammer, want
die confessies helpen me niet alleen
het Sola Scriptura (de Schrift alleen)
te zingen, maar ze leren me ook
lijnen in de Schrift. Ik leer iets van
Tota Scriptura, de Schrift als geheel.
Ik hoop dat de bijbelgedeelten die
behandeld worden in deze methode,
na veel jaren gereformeerd onderwijs
thuis en op school, min of meer bekende stof zijn voor onze jeugd. En
net als de keurvorst van de Paltz zou
ik dan willen, dat onze kinderen een
stevig fundament meekrijgen door
de behandeling van de Catechismus,
de andere belijdenissen en van de
kerkgeschiedenis.
Zijn we de kennis van die
Catechismus langzaam aan het verliezen? Ik bedoel niet alleen voor
de catechisatie van jongeren tus-

sen 12 en 20 jaar, maar ook buiten
deze leeftijdscategorie. Hebben we
zo stiekemweg secularisatie in huis
gekregen? En kennen we de belijdenis alleen nog als de ‘belijdenis der
vaderen’?
Is er ’s zondags in de catechismusprediking ook zoiets aan de hand her
en der? Wanneer bij een Zondag uit
de Catechismus een bijbelgedeelte
gelezen wordt, en dan vervolgens
alleen over dat bijbelgedeelte wordt
gepreekt? Dan lijkt de lezing van de
Catechismus een stukje folklore die
je samen nog een poosje in stand
wilt houden. En – baken in zee – het
verdwijnt dan vanzelf, net als in de
PKN.
5. Het valt in de bijbelgedeelten hierboven op dat vaders een belangrijke
rol hebben in het onderwijs aan de
kinderen. Recent schreef Jetze Baas
in De Reformatie een artikel ‘Over
Joodse opvoeding en onderwijs’, en
gaf daar ter overweging: ‘Vader is
voor de Joden de belangrijkste opvoeder in de Thora. Welke rol heeft
de vader bij de geloofsoverdracht in
onze gezinnen?’ Het lijkt erop dat
wij als vaders zwemmen in de welvaart van salaris en vakantiedagen,
en verder zijn we heel druk, druk,
druk. Is het een aanval van de Boze
dat we geen tijd nemen voor onderwijs aan onze kinderen, voor een
doordeweekse gemeentevergadering,
voor ouderling-zijn?
6. Gezien het recent verschenen rapport
Deputaten Kerkelijke Eenheid lijkt
me een gezamenlijke methode van
GKv- en NGK-predikanten voorbarig, gezien de onduidelijkheid over
de binding aan de confessie (par.

5.2.3.) en over het schriftverstaan
(par. 5.3).
7. Al is de aanleiding van dit artikel de
catechesemethode Follow Up!, het
zou jammer zijn wanneer we alleen
aandacht hebben voor de jongeren.
Het gaat ook over catechisatie aan
ouderen. Dat gebeurt gelukkig
’s zondags in de eredienst.
Als ik woorden als ‘inprenten’, ‘het
Woord van Christus wone rijkelijk
in u’ en dergelijke lees, heb ik het
idee dat wij als GKv langzaam wegglijden. Onbedoeld, niet met opzet,
maar toch. We hebben prachtige
schetsen voor bijbelstudie, dagboeken, we hebben commentaren op
het Nieuwe Testament, we hebben
geld voldoende om die boeken aan te
schaffen. Hebben we ook tijd om dat
materiaal te lezen en te overwegen?
Hoe zit het met onze wapenrusting
Gods van Efeziërs 6? Voor inprenten
heb je tijd nodig, en voor ‘rijkelijk in
u wonen’ moet je niet druk, druk,
druk zijn. Ouderlingen en diakenen
worden in het bevestigingsformulier
opgeroepen het Woord van God
gedurig te onderzoeken, en catechisanten wordt gevraagd of de leer die
in de christelijke kerk alhier wordt
geleerd, de waarachtige en volkomen
leer der zaligheid is, waarin je zalig
kunt leven en sterven. Dan moet je
toch weten wat er ‘alhier’ wordt geleerd? En, ook, dat moet je toch uit
je hoofd kunnen zingen?
8. Ik loop het risico dat ik de twintig
uur catechisatie per jaar overvraag,
maar als toerusting van jonge en
oudere mensen, zou catechese in een
triangelkader niet misstaan.
Dr. Verboom signaleerde kortgele-
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den een ontstellend gebrek aan kennis bij jonge kerkleden. Dan heeft
hij met name jongeren op het oog
uit het brede middenveld van de
Nederlandse Hervormde kerk. In dit
verband vraagt Meerveld: ‘Maar wie
zegt dat dit niet geldt voor jongeren
van de gereformeerde kerk (v)?’
‘Het roer moet om’, kopte het Friesch
Dagblad, wanneer het verslag doet
van het afscheidscollege van
dr. Verboom. Ik hoop dat zijn pleidooi royaal gehoor vindt.
De predikanten, catecheseteams en
allen die catechisatie geven, verdienen dus ons gebed en onze medewerking, want onze dagen zijn boos
door de welvaart. En, als u kinderen
op catechisatie hebt: probeer elke
keer weer creatief met die kinderen
in gesprek te komen en te blijven
over wat er is behandeld, en laat dan
ook merken waar uw schat is, in leven en sterven.
Er zijn intussen veel jaren verstreken
waar in het kader van het ‘nieuwe
leren’ iets uit het hoofd leren niet ‘in’
was. Je mocht het geleerde wel met
je eigen woorden zeggen. Daarin
lijkt gelukkig een kentering te komen, zodat kennis die paraat is, weer
gewaardeerd wordt.
Ik begrijp dat een vwo-leerling gemakkelijker uit het hoofd kan leren
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dan een leerling uit het vmbo, en
dat onderscheid moet ook verdisconteerd worden. Toch zou ik heel
graag willen dat we gemeentebreed,
jong en oud, grote stukken van de
Heidelberger paraat hebben.
En verder, zouden we samen weer op
volwassencatechisatie moeten gaan
en ons de Heidelberger eigen moeten
maken? En zo de roemrijke daden
van de Here te vertellen aan de komende generaties?

Een kijkje over de grens
Van tijd tot tijd mag ik een eredienst
bezoeken van de Orthodox Presbyterian
Church (OPC) te Morgantown, West
Virginia. Daardoor lees ik ook het blad
van de OPC New Horizons. Maandelijks
staat er in het blad een kleine rubriek
‘Gefeliciteerd’. Daarin worden de namen van kinderen vermeld die de kleine
Westminster Catechismus geheel uit het
hoofd kunnen opzeggen.
Voor de morgendienst is er Zondagsschool, ook voor volwassenen. Na de
opening haalt de predikant een aantal
kaartjes uit zijn broekzak met bijbelgedeelten erop. Hij leest een klein stukje
voor: ‘En gij Betlehem Efrata …’, en
dan zegt iemand uit de klas de rest van
de tekst op, en dat gaat zo tien-twintig

teksten door! Daarna gaan ze samen het
boek van Ridderbos over Paulus behandelen. Ze zijn intussen bezig met hoofdstuk 3 over de zonde.
Ik doe verwonderd en dankbaar mee
en schrijf in gedachten een artikel.
Literatuur:
Follow Up!, http://www.follow-up.nu/. De methode
is in wording. Er verschijnen regelmatig nieuwe
modules. Er is een bijbehorende cursus Didactiek van
de catechese, er is ook een leerplan. De participanten
van Follow Up! kunnen via deze website informatie
uitwisselen. De website biedt aanvullende informatie
en materiaal zoals filmpjes, cartoons en alternatieve
werkvormen.
J.J. Arnold, Wandelen met God, Woord en Wereld,
nr. 2.
J. Meerveld, ‘Werken aan betekenisvolle catechese’,
in: De Reformatie 16 april 2005.
J. Meerveld, ‘Catechese in beweging’, 4 artikelen in:
De Reformatie, mei 2007.
Wikipedia (Nederlands) > Catechismus. Er staat wel
een artikel in over diverse roomse catechismussen,
maar nog niet over de Heidelberger.
Jetze Baas, ‘Over Joodse opvoeding en onderwijs. De
beste opvoeding van de wereld’, in: De Reformatie 15
december 2007.
‘Roer in catechese moet om. Dr. Wim Verboom,
over kennis en catechese in de twintigste eeuw’, in:
Friesch Dagblad 29 september 2006 (rubriek ‘Geloof
en kerk’).

Mediation
Strijd
Conflicten in de kerk zijn er sinds
mensenheugenis. Het is niet altijd
zo dat de ‘zonen van Israëls huis als
broeders samenwonen, in vrede bij
elkander zijn’. De conflicten zijn verklaarbaar doordat ons geloof verbonden is met onze diepste emoties.
Als mensen zich geraakt voelen in
zaken die met geloof te maken hebben, kunnen hun reacties extra heftig zijn. Natuurlijk spelen daarnaast
de menselijke zonde, ongeduld,
heerszucht, haantjesgedrag, slordigheid en dergelijke een merkbare
rol. En zoals bekend, zijn principiële
meningsverschillen soms moeilijk of
niet te overbruggen. Breng bovendien ook in rekening dat kerkmen-

sen bij conflicten er niet snel voor
zullen kiezen om uiteen te gaan. In
de gemeente ben je aan elkaar gegeven en blijf je samen – ook bij verschillen en tegenstellingen. Terecht.
Maar dat zet het onderlinge contact
nogal eens zwaar onder druk.
In kerken kan grote onenigheid
zijn over kerkbouwplannen, liturgische
vernieuwingen, synode-uitspraken, of
over het functioneren van predikanten,
kosters, organisten of andere werkers in
het veld. Ook de toenemende diversi-

Gemeentebreed
P. Groen

teit in opvattingen kan een haard van
onrust zijn. Nog afgezien van ruzies of
jarenlange (soms generaties lange) vetes
die een persoonlijk karakter dragen,
al dan niet met betrokkenheid van
familieverbanden.
Conflicten spelen zich af in verschillende stappen. Het kan al erger worden.
F. Glasl heeft dit als een escalatieladder in schema gebracht met daarin drie
opeenvolgende fasen en negen stappen
waarin een conflict zich kan bevinden.
Een conflict kan drie fasen doormaken.
1. Een probleem dat gezamenlijk opgelost kan worden.
2. Een strijd die elke partij voor zich
winnen wil.
3. Een totale oorlog met ten slotte uitsluitend verliezers aan beide kanten.
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Escalatieladder van Glasl

Zowel uit recente als vroegere kerkelijke situaties zijn voor alle drie de
fasen genoeg voorbeelden te geven. In
dit artikel over mediation gaat het speciaal om fase 2, de strijd. Hoe kunnen
we in de kerken daarbij interveniëren
en zoiets oplossen. In fase 1 komen de
betrokkenen er vaak met elkaar wel
uit. En fase 3 vereist een heel specifieke
conflicthantering.

Oog voor belangen
Bij strijd roept een van beide partijen ten slotte vaak de hulp in van een
kerkelijke vergadering met het verzoek
om in het gelijk gesteld te worden en
het gedrag van de tegenstander te veroordelen. Hiermee krijgen alle kerkelijke
vergaderingen, van kerkenraad tot generale synode, regelmatig te maken. Met
als resultaat dat er meestal een uitspraak
gedaan wordt waarmee de partijen het
maar moeten doen of anders revisie aanvragen of een appel instellen.
De praktijk is echter dat de strijd
daarmee niet is beslecht. Het conflict
woedt openlijk of ondergronds door,
omdat de diepste oorzaken niet op tafel
gekomen zijn. Een juridische aanpak
door de uitspraak van een kerkelijke vergadering is vaak geen oplossing. Omdat
zo’n vergadering zich alleen uitspreekt
over het punt dat aan de orde gesteld
is. Een meerdere kerkelijke vergadering
mag bij een appel alleen de vraagstelling

van de appellant behandelen (art. 30
KO) en kan niet veel meer dan daar ja
of nee op zeggen. Maar daardoor blijft
het eigenlijke probleem meestal onbesproken en onopgelost liggen.
In plaats van naar posities kan veel
beter naar belangen worden gekeken.
Voorbeeld: broeder Aanspreker uit de
gemeente Klankhoven klaagt zijn kerkenraad aan bij de classis omdat af en
toe een koor in de kerkdiensten liederen zingt die niet door de synode zijn
vrijgegeven. De classis spreekt echter
uit dat de kerkenraad hiervoor de juiste
argumenten heeft genoemd. Maar br.
Aanspreker is met deze uitspraak absoluut niet tevreden, heeft veel moeite
om naar de kerk te gaan en overweegt
een revisieverzoek te richten aan de
Particuliere Synode. Kerkrechtelijk kon
de classis inderdaad niet anders dan
een uitspraak doen over de posities van
appellant en kerkenraad. Maar als er
geheel los van het appel met de twee
partijen was doorgesproken over hun
belangen en hun behoeften, zou er een
persoonlijke achtergrond in beeld gekomen zijn. Br. Aanspreker had al jarenlang in zijn contact met de kerkenraad
het idee gekregen dat hij geen werkelijk
antwoord kreeg op zijn kritische vragen
over verschillende onderwerpen. Allang
had hij het gevoel met een kluitje in het
riet gestuurd te worden. Dat kon hij
niet meer verdragen en hij wilde dan nu
over deze in zijn ogen hooghartige ker-

kenraad maar eens een scherpe klacht
indienen bij de classis. De onvermijdelijk formele uitspraak van de classis
maakte het probleem onbedoeld alleen
maar erger.
Waarschijnlijk had een gesprek tussen een afvaardiging van de kerkenraad
en br. Aanspreker onder leiding van een
onafhankelijke derde wél soelaas kunnen bieden. De broeder had zijn hart
kunnen luchten over zijn persoonlijke
moeite en frustratie. De kerkenraad
had op deze voor hen vaak zo irritante
broeder een héél andere kijk gekregen
en beloofde hem voortaan goed serieus
te zullen nemen. De broeder voelde zich
opgelucht en stapte over zijn bezwaren
tegen de koorzang heen. Het probleem
was uit Klankhoven verdwenen en de
vrede keerde er terug.

Aan oplossing werken
Dit gesprek met de twee partijen
is een klassiek voorbeeld van hoe een
mediation kan verlopen. Mediation is
een vorm van conflictoplossing, speciaal
bedoeld voor kwesties uit fase 2 van de
escalatieladder, namelijk bij een strijd
die elke partij voor zich winnen wil.
Maar ook in fase 1, het probleem, kan
het optreden van een mediator heilzaam
werk doen. Mediation is niet geschikt
voor fase 3: de totale oorlog.
De kenmerken van mediation zijn de
zes V’s.
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dubiis libertas, in omnibus caritas.’ Wat
vertaald wil zeggen: ‘In het benodigde
eenheid, in het betwijfelde vrijheid, in
alles liefdadigheid.’

Beproefd instrument
voor vrede

1. Staakt het Vuren. Acties tegen elkaar
door correspondentie, bezwaarprocedures enzovoorts worden gestaakt.
2. Vertrouwelijk. Elke betrokkene heeft
zwijgplicht over wat er gezegd wordt
aan de mediationtafel, tenzij het anders is overeengekomen. Ieder moet
zich vrij voelen om zich goed uit te
spreken.
3. Vrijwillig. Niemand is verplicht tot
de mediation. Je kiest er zelf voor
om deel te nemen of om met opgave
van redenen te stoppen.
4. Verplichtend. Elke deelnemer is
verplicht zich in te spannen om het
conflict gezamenlijk op te lossen.
5. Voorbehoud. Je mag geheel vrijblijvend allerlei ideeën noemen.
6. Vaststellingsovereenkomst. Het doel is
om ten slotte de gezamenlijk gevonden conclusie en oplossing schriftelijk vast te kunnen leggen. Dat is
dan ook bindend!
Voor een mediation kunnen meerdere sessies nodig zijn. Men moet onderling de drie E’s in acht nemen: naar
Elkaar luisteren, Elkaar uit laten spreken en Elkaar respecteren.
De mediator die de gesprekken leidt,
moet neutraal zijn: niet één bepaalde
oplossing stimuleren, en moet ook onpartijdig zijn: hij dient geen enkele voorkeur te hebben voor één van de partijen
en zelfs de schijn daarvan te vermijden.
Hij of zij moet bij een instituut geregistreerd staan. Dan zijn de kwaliteiten
erkend en is er ook vanuit de beroepsgroep toezicht op het functioneren.
Een van de mooie dingen van mediation is, dat de partijen zelf op eigen
kracht naar een oplossing moeten streven. Natuurlijk is te overleggen dat ze
gebruikmaken van adviseurs. De media-

tor doet in beginsel geen inhoudelijke
uitspraken over het conflict. Hij let erop
dat de gesprekken procesmatig goed verlopen door het stellen van diverse soorten vragen, en door tussentijdse samenvattingen en conclusies te geven. Het is
daarom ook niet correct om mediation
met bemiddeling te vertalen. Een bemiddelaar (bijvoorbeeld een kerkvisitator) spreekt zich namelijk wél inhoudelijk uit bij onenigheid en is daarin vaak
sturend en stimulerend bezig. Zoiets zal
een officiële mediator niet doen, want
dat zou zijn neutraliteit aantasten.
Een mediation zal extra moeilijk
verlopen in situaties waar een strijd tussen kerkleden uitsluitend veroorzaakt
wordt door een botsend meningsverschil
in zgn. principiële zaken, zoals de visie op de zondag, toenadering tot een
ander kerkgenootschap, opinies over
menselijke relaties, over de doop, een
bijbelvertaling, anderskerkelijke gasten
aan het avondmaal etc. Dan is er geen
sprake van een relationeel conflict, maar
van een waardeconflict. Het Handboek
Mediation zegt hierover: ‘Volgens sommige auteurs zijn waardeconflicten niet
te verzoenen en is het enige wat een mediator in zo’n geval kan doen, proberen
de zaak niet erger te maken dan het is
en de partijen laten bespreken hoe in de
toekomst om te gaan met de effecten
van deze verschillen.’1
Hopelijk ontvangen de discussiërende partijen toch het inzicht om
samen bij een thema te onderscheiden
tussen centrum en periferie (ofwel: al
dan niet onopgeefbaar), als dat mogelijk en verantwoord is. Om dan zo
met elkaar misschien te ontdekken dat
het over een middelmatige zaak gaat,
en daarmee een waardeconflict te relativeren. Met de oudkerkelijke spreuk
in gedachten: ‘In necessariis unitas, in

In allerlei christelijke verbanden is
met mediation uitstekend te werken.
Openlijke of sluimerende conflicten
kosten ontzaglijk veel energie, die vele
malen beter gebruikt kan worden. Naast
privékringen is mediation ook goed
bruikbaar op het niveau van plaatselijke kerk of classis. Gelukkig zie je dat
inzicht ook doorbreken.2 Als strijdende
partijen om de tafel gaan onder deskundige leiding, elkaar in de ogen kijken,
niet op elkaars posities maar op elkaars
belangen en behoeften letten, kan er veel
oud zeer worden opgeruimd en ontstaat
de mogelijkheid om op een goede manier verder te gaan. Samen weer door
één deur. Of als het niet anders kan, de
wegen toch uiteen laten gaan, maar wel
op een goede manier en zonder wrok.
1 Korintiërs 13, het hooglied van de
liefde, is hierbij tot inspiratie. De liefde
kent geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet
grof en zelfzuchtig. Daarom kan een in
de alledaagse praktijk beproefd en door
de ‘kinderen van deze wereld’ ontwikkeld instrument als mediation ook
onder de ‘kinderen van het Licht’ met
vrucht en zegen gebruikt worden!
Noot:
A.F.M. Brenninkmeijer (hoofdred.), Handboek
Mediation, Den Haag, 2005, p. 48.
2. Diverse christelijke mediators hebben zich
georganiseerd. Zie www.churchmediation.nl en
www.geweldloossamenleven.nl.
In veel recente regelingen van deputaatschappen
voor appelzaken is opgenomen, dat ‘de deputaten de
bevoegdheid hebben een geschil te schikken, indien
dat tot intrekking van het appelschrift leidt.’
Een interessant idee voor het tijdig schikken van
conflicten is uitgewerkt door Hessel Holwerda in zijn
artikel ‘Appelregelingen in de kerk’, in: De Reformatie,
jrg. 82, nr. 44, p. 757-759.
Ik ben als mediator geregistreerd bij het Nederlands
Mediation Instituut.

1.
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Ja tegen
Karl Barth?
De theoloog Karl Barth (1886-1968)
blijkt nieuwe aandacht te trekken. Tot in de jaren zeventig van
de vorige eeuw speelde zijn denken
een grote rol in het theologiseren.
Al bleef hij een theoloog om wie je
niet heen kunt, de laatste decennia van de twintigste eeuw nam
de belangstelling voor zijn werk
af. Daarin lijkt enige kentering te
komen. Merkwaardig genoeg ook in
kringen waar tot nu toe altijd grote
weerstand tegen Barth was. Het
boek van René Barkema, Nee tegen
Karl Barth? Een historisch-theologische terugblik (ADChartasreeks 12,
Barneveld 2007) is er een kenmerkend voorbeeld van.

Introductie
Het hier te bespreken boek is een
omgewerkte doctoraalscriptie, verdedigd
aan onze Theologische Universiteit te
Kampen. Het gaat om een terugblik,
die zowel historisch als theologisch van
aard is. Barkema brengt in kaart hoe
er binnen de GKv op de theologie van
Barth gereageerd is. Daarbij overziet hij
de periode van 1944 (Vrijmaking) tot
aan 1961.
Overigens maakt Barkema een bredere start. Om te beginnen geeft hij een
overzicht van de manier waarop er vanaf
de Afscheiding van 1834 in Kampen
getheologiseerd is. In dat kader komt
ook het theologiseren in de sinds 1892
verenigde Gereformeerde Kerken summier aan de orde.
De theologie van K. Schilder krijgt
een eigen hoofdstuk (hfdst. 2, ‘Het
erfgoed van Schilder’). In hoofdstuk 3
(‘Over de grens’) krijgen we informatie
over de theologie van Karl Barth. In de
Nederlandse situatie bleek Barth binnen
de Nederlandse Hervormde Kerk bij
theologen als Noordmans, Haitjema en
Miskotte weerklank te vinden. Binnen
de Gereformeerde Kerken in Nederland
was het oordeel als regel negatief. In
later tijd zou een verschuiving optreden

bij G.C. Berkouwer, die aan de oppervlakte kwam in diens boek uit 1954, De
triomf der genade in de theologie van Karl
Barth.
In het vervolg van Nee tegen Karl
Barth? worden enkele publicaties van
C. Trimp over Barth uitgebreid besproken. Barkema kiest voor Trimp, omdat
deze zich binnen de GKv het meest intensief en het meest systematisch met de
theologie van Barth heeft beziggehouden. Deze keus is goed te verdedigen.
Ook anderen binnen de GKv hebben
zich over Barth uitgelaten:
R.H. Bremmer, L. Doekes, J. Kamphuis. Maar de diepgravende analyses
van Trimp springen eruit.

Boek van de maand
H.J.C.C.J. Wilschut

Het boek sluit af met een evaluerende terugblik. Een tweetal bijlagen
werd toegevoegd (een lezing die
C. Trimp in 1945 als student hield,
en twee brieven uit 1954, één van
Trimp aan J.G. Woelderink, één van
Woelderink aan Trimp; dit n.a.v. Trimps
boek Tot een levendige troost Zijns volks).

Rode draad
Er is in het boek van Barkema een
herkenbare rode draad die steeds terugkomt. In mijn woorden gezegd: wat
is de betekenis van de filosofie in de
theologie? Barkema laat zien hoe vanaf
de Afscheiding de theologiebeoefening
in Kampen gestempeld werd door een
rechtstreeks beroep op de Schrift, de
gereformeerde belijdenis en Calvijn.
Voorbeelden hiervan zijn Helenius de
Cock en Lucas Lindeboom (en in later
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tijd S. Greijdanus). Met de filosofie
hadden ze niet zoveel op. Wijsheid van
mensen kan de wijsheid van God niet
vervangen. Geen speculatie!
Dat lag een slag anders bij Herman
Bavinck. Niet dat deze de wijsheid
van God inruilde voor de wijsheid van
mensen. Tegelijk wilde Bavinck niet
volstaan met een simpel beroep op de
gereformeerde belijdenis. In zijn denken
ging hij wijsgerige kwesties niet uit de
weg. Wijsgerige methodes wees hij niet
af. Moderne inzichten zijn ook voor de
theologie van belang. Tegelijk merk je
bij Bavinck een diep respect voor de
normatieve betekenis van de Schrift
als Woord van God. Bavinck was wel
degelijk een gereformeerd theoloog. Dat
had Barkema van mij meer mogen onderstrepen dan nu het geval is. Maar het
moet gezegd, Bavinck staat positiever tegenover de bijdrage van de filosofie dan
De Cock en Lindeboom.
Hier staat K. Schilder meer in de lijn
van laatstgenoemden. Zeker, Schilder
was filosofisch geschoold én belezen,
Barkema wijst er meer dan eens op.
Maar inderdaad merk je bij Schilder
de nodige reserves ten aanzien van de
filosofie en het speculatieve denken. Of
Schilder er helemaal aan ontkomen is,
mag met recht betwijfeld worden. In ieder geval was het wel zijn ‘Anliegen’ om
overheersing van de theologie door de
filosofie te voorkomen.
Terecht wijst Barkema erop dat
voor Schilder de klaarblijkelijkheid van
de Schrift het beslissend uitgangspunt
was. Vandaar zijn rechtstreeks beroep
op de Schrift, en in het verlengde daarvan op de belijdenis en Calvijn. Dat
rechtstreeks beroep blijkt ook uit het
feit dat Schilder de belijdenis las vanuit
haar tekst en niet vanuit de bedoeling
van de opstellers. Dat lijkt mij principieel te verdedigen. Al heeft dit voordeel
bij Schilders lezen van Calvijn ook een
nadeel, zo voeg ik eraan toe: bij zijn historische interpretatie van Calvijn is meer
dan eens een vraagteken te zetten.
Barkema merkt op dat Schilder zijn
theologische motieven uitwerkte in confrontatie met het denken van K. Barth
(p. 47). Op zichzelf genomen is die constatering juist. Schilders theologiseren
is betrokken op de theologische en kerkelijke actualiteit van zijn tijd. Tegelijk
mist hier iets in Barkema’s tekening.
Hoe begrijpelijk het ook is dat zijn boek
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moeilijk alle ins en outs van de door
hem besproken theologen kan weergeven, hier is de tekening van Schilder te
smal. De term ‘klaarblijkelijkheid’ had
Barkema al kunnen waarschuwen, van
hoe grote betekenis ‘Assen 1926’ is geweest voor Schilders denken. Wij lezen
de Schrift – Genesis 1 tot 3 voorop –
naar haar klaarblijkelijke bedoeling. Wat
tevens inhoudt dat we oog houden voor
de gang van de geschiedenis. Er is een
‘staat der rechtheid’ geweest. Wie geen
oog heeft voor de paradijshistorie, begrijpt ook niet wat de Schrift zegt over
het herstel en de vervulling van het paradijs in en door Christus. In dit platte
vlak is God met mensen op pad gegaan,
het pad van zijn verbond. Dat moest wel
botsen met Barth. In de confrontatie
met Barth heeft Schilder zijn stellingname verdedigd en nader ontwikkeld.
Maar deze werd niet pas door Barth
opgeroepen.
Wat is de betekenis van de filosofie
voor de theologie? Heb ik Barkema goed
begrepen, dan is het antwoord op die
vraag bepalend voor de afwijzing binnen
de GKv – Schilder voorop en
C. Trimp in zijn spoor – van het denken
van Barth. Barth nam rond 1915 afscheid van de liberale theologie, waarin
hij was opgeleid. In die theologie speelt
het (verlichtings)denken van Kant een
grote rol: er bestaat geen kennis van de
dingen buiten het verstand van de mens
om. Waarheid en waarneembaarheid
gaan samenvallen, met de mens als maat
van alle dingen. Het is typerend voor de
moderniteit.
Barths grote stelling is: er is alleen
van God uit kennis van God. Beslissend
is Gods openbaring, het werk van de
Heilige Geest. Dat klinkt op het eerste
gehoor bijbels en reformatorisch. Toch
grijpt Barth niet rechtstreeks op de
Schrift en het reformatorisch belijden
terug. Ook al kun je niet zeggen dat
Barths theologie een directe en bewuste
reactie is op het denken van Kant, je
merkt bij Barth wel hoezeer hij door
Kant is heen gegaan. Ook voor Barth is
er geen kennis van God van beneden uit
mogelijk. Die kan alleen van bovenaf
komen. Tegelijk blijft God de verborgen
God! Als God blijft God vrij, zonder dat
Hij Zich laat inkapselen in menselijke
kaders. Gods openbaring blijft dan ook
momentaan, krijgt geen blijvende plek
hier beneden. Er kan bij de Schrift een
moment van inspiratie zijn, het leidt niet
tot duurzame ‘geïnspireerdheid’. Barth

moest dan ook niet zoveel hebben van
art. 2 NGB, van een openbaring van
God in de natuur. Er is alleen openbaring van God in Jezus Christus. Je
vindt dit grondpatroon in heel Barths
theologiseren terug als het gaat om (het
kennen van) God, de uitverkiezing, het
geloof, de geschiedenis enz.
Ook bij de ‘latere’ Barth (er is bij
Barth zeker een ontwikkeling in zijn
denken) blijft dit grondpatroon spelen.
Wat dat betreft vind ik Barkema’s formulering op p. 169 aanvechtbaar: ‘Barth
was de theoloog die met het liberalisme
heeft willen breken en opschoof naar
de gereformeerde positie.’ Barkema
concludeert dan ook dat Berkouwer
dat in 1954 alsnog heeft ingezien: ‘Hij
zag dat Barth van filosofische categorieën opgeschoven was naar het bijbelse
spreken en de reflectie daarop in de
kerkelijke traditie. Schilder daarentegen
bleef Barth zien onder de aanvankelijke
belichting’ (opnieuw p. 169). Met alle
respect, ik waag hier een vraagteken te
zetten. Ik wil niet ontkennen dat er bij
de latere Barth meer bijbelse klanken te
horen zijn. Maar het grondpatroon bleef
hetzelfde. Beter kan ik mij dan ook
vinden in de typering van Barkema op
p. 168, dat het verschil tussen Schilder
en Barth te plaatsen is op de kaart van
de geschiedenis in het algemeen en de
geschiedenis van de theologie en de filosofie in het bijzonder.

Kanttekeningen
Het valt niet mee om van Barkema’s
boek een bespreking te geven die hem
in alle opzichten recht doet. Ik kan
hoogstens wat elementen aanduiden.
Voor uitdiepen ontbreekt de ruimte.
Bovendien moet dit verhaal ook leesbaar
blijven voor niet theologisch/filosofisch
geschoolde lezers. Wat dat betreft houdt
deze bespreking iets onbevredigends. Ik
maak de volgende kanttekeningen.
1. Er zijn om te beginnen over
Barkema’s boek waarderende woorden te spreken. Het boek is helder
geschreven en goed leesbaar. Er komen ingewikkelde vraagstukken op
tafel. Barkema weet ze inzichtelijk te
beschrijven. In dat opzicht blijkt hij
goed boven de door hem beschreven
stof te staan.
2. Met name van de bijdragen van C.
Trimp aan het debat met K. Barth
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geeft Barkema een helder overzicht.
Barkema typeert Trimp terecht als
een leerling van K. Schilder. Ook de
eigen bijdrage van Trimp (over de
eenheid van het verkiezingsbesluit
met de vrederaad: het verkiezingsbesluit staat niet los van Christus)
krijgt goede aandacht. Barkema
heeft gelijk, wanneer hij bij Trimp
als leerling de stem van K. Schilder
herkent. Tegelijk had m.i. meer
gezegd kunnen worden over de zelfstandigheid van deze leerling. Er
is toch echt wel meer aan de hand
dat hij de erfenis van Schilder waardeert ‘afgezien van een enkel punt’
(p. 172). Trimps publicaties hebben
een eigen gewicht. Hij heeft met
zijn eigen bijdrage over verkiezing/
vrederaad en met zijn uitleg over het
‘Boek des levens’ in Tot een levendige
troost de discussie wezenlijk verder
gebracht.
3. J. Douma heeft in zijn bespreking
van Barkema’s boek in De Reformatie
van 19 januari 2008 de eigen evaluatie van Barkema wetenschappelijk
onder de maat genoemd. De wegen
van Barth en de gereformeerden
zouden (volgens Barkema) veel meer
parallel lopen dan binnen de vrijgemaakt-gereformeerde traditie erkend
wordt. Douma mist hiervoor de
onderbouwing. De argumenten ontbreken. Voor een groot deel kan ik
deze kritiek bijvallen. Al denk ik dat
deze kritiek meer expliciet gemaakt
moet worden dan Douma gedaan
heeft. Want ik heb zo het vermoeden
dat Barkema niet één twee drie door
Douma’s kritiek overtuigd is. Het
zou mij niet verbazen, wanneer hij
zou zeggen: ik heb wel degelijk een
beoordelingsmaatstaf gegeven. Het
gaat om de manier, waarop Schilder/
Trimp enerzijds en Barth anderzijds
met de filosofie en de moderniteit
omspringen! Barth heeft meer oog
voor de culturele en historische context waarbinnen theologie bedreven
wordt en ook bedreven moet worden. Terwijl binnen gereformeerde
kring alle aandacht uitging naar de
Bijbel en de belijdenis en de normativiteit ervan (p. 168).
4. Dit blijkt voor Barkema de beoordelingsnorm zowel voor Schilder als
voor Barth. Schilder pareerde de vragen van de verlichting (p. 58), Barth
leerde ze stellen (p. 71). Bij beide
omschrijvingen zijn vragen te stellen.
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ook verantwoorden.
5. Nu kun je zeggen dat dit wat veel
gevraagd is voor een doctoraalscriptie of voor een uitwerking ervan in
boekvorm. Akkoord. Maar onthoud
je dan van eigen beoordelende conclusies. Nú wordt er toch wel heel
wat gezegd. Terwijl de kwestie dan
ook meer argumentatie verlangt. Ik
beschouw dat als een gemiste kans.
Want op zichzelf lijkt mij het debat
over de betekenis van Kant en het
verlichtingsdenken voor gereformeerd theologiseren nog niet uitgekristalliseerd. Kortom, niet alleen de
conclusies van Barkema, maar ook
de zaak in kwestie is meer inhoudelijke bespreking waard.
K. Schilder

‘Pareren’ lijkt me voor Schilder een
te smal woord. Op zijn manier ging
ook hij door de moderniteit heen. Ik
ontken dat Schilder de confrontatie
met de seculariserende wereld niet
is aangegaan (p. 58). Denk alleen
al eens aan Schilders omgang met
de moderne literatuur. Ook hij kon
niet om het echec van de Eerste
Wereldoorlog heen. Zijn teruggrijpen op de Schrift, de belijdenis en
Calvijn was m.i. niet bedoeld om de
vragen van de moderniteit te neutraliseren (‘pareren’), maar om die
vragen (eigentijds) te beantwoorden.
Inderdaad vanuit een diepe eerbied
voor de Schrift, als het gegeven
Woord van God, waardoor er (verbonds)omgang tussen God en mens
op aarde mogelijk is. Anderzijds
deed Barth meer dan alleen maar
de vragen stellen. De antwoorden
van de moderniteit gingen mede zijn
antwoorden beïnvloeden – ten koste
van de Schrift en het reformatorisch
belijden. Voor Barkema zit kennelijk
hier het sympathiepunt voor Barth.
Alleen, juist hier – want hier zit in
feite het hele verhaal op vast – had
van hem een nadere onderbouwing
en argumentatie verwacht mogen
worden. In die zin zou ik Douma’s
kritiek willen aanscherpen. In dit
opzicht gaat de situatietekening
mank én ontbreekt een inhoudelijke
confrontatie met Schilder en Trimp.
Beiden hebben zich grondig in Barth
verdiept. Ze hebben met argumenten
het filosofisch karakter van Barths
grondpatroon aangewezen en afgewezen, ook toen Barth dit in meer
bijbelse termen verpakte. Wie meent
het beter te weten, moet zich dan

Barth: ja of nee?
Is Barth – al is het op enige afstand
– een medestander of is hij juist een
tegenstander en ketter? Binnen de vrijgemaakt-gereformeerde traditie klonk
hier het ‘Nee’. In z’n algemeenheid geldt
dit binnen de orthodox-gereformeerde
traditie. Je kunt best van Barth dingen
leren. In het spoor van Barth spreekt
J. van Genderen over de volkomenheden
van God (Beknopte gereformeerde dogmatiek, Kampen 1992, p. 163; tegelijk
neemt Van Genderen afstand van de
manier waarop Barth die volkomenheden indeelt, p. 164). Ook in dogmahistorisch opzicht is er van Barth te leren.
Al blijft het bij de dogmahistorische
partijen in Barths Kirchliche Dogmatik
oppassen. Ook Barths beroep op Calvijn
– om maar eens iets te noemen – is lang
niet altijd echt koosjer.
Maar – vanuit gereformeerd gezichtspunt overweegt het ‘Nee’. M.i.
terecht hebben Schilder en Trimp
onderkend dat het grondpatroon van
Barth zich niet verdraagt met het gereformeerd belijden. Wat dat betreft
ben ik blij wanneer B. Kamphuis in het
Reformatorisch Dagblad van 16 januari
2008 opmerkt, dat in Kampen Barth
dan wel niet langer gelezen wordt als
een afvallige gereformeerde – toch keert
bij het lezen van Barth veel van de kritiekpunten van Schilder en Trimp terug.
Jammer dat dit dan bij Barkema niet
echt is terug te vinden. Over de meer
positieve benadering van Barth zou nog
eens doorgesproken moeten worden. Al
keert Barth zich tegen een liberale theologie, de manier waarop hij dat gedaan
heeft, brengt hem m.i. nog niet in de
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nabijheid van het gereformeerde kamp.
Bij Barkema zie je de balans naar
een voorzichtig ‘Ja’ overhellen. Jawel,
ook Barkema heeft zijn kritiek op Barth,
waarbij hij zich aansluit bij C. Trimp
(zie p. 156). Maar het is duidelijk:
Barkema voelt zich aangesproken door
Barths omgang met de moderniteit.
Zoals hij zich ook aansluit bij de manier waarop Barth de Heilige Geest ter
sprake brengt. Dankzij het werk van de
Geest mag de mens leven in Gods nabijheid, wat altijd een groot geheimenis
blijft. ‘Alleen daarom al is de theologie
van Karl Barth niet met een afwijzend
‘nee’ te beantwoorden’, sluit Barkema
zijn terugblik af (p. 175).
Hoezeer Barkema gegrepen is door
Barth, blijkt ook uit een artikel in het
blad Radix, 33e jaargang, nr. 1 (2007):
‘Een vak vol schoonheid en vreugde.
Over de theologie en de Kirchliche
Dogmatik van Karl Barth’ (p. 68-79).
In Barkema’s boek heet het voorzichtig,
dat in de theologie Karl Barth door velen beschouwd wordt als de kerkvader
van de twintigste eeuw (p. 9). In het
artikel in Radix blijkt ook Barkema
zélf bij die velen te horen: ‘Karl Barth
(1886-1968) was de kerkvader van de
twintigste eeuw. Hij had oog voor de
schoonheid en heeft krachtig antwoord
gegeven op de Verlichting’ (p. 69). Ook
in het artikel is de bewondering niet kritiekloos (p. 73). Maar bewonderd wordt
er terdege! Barkema leest een ‘schone
passage’ uit de KD (over de Godsleer).
In deze waardering voor Barth gaan
boek en artikel hand in hand. Het citaat
van Barth waarmee het boekje opent
(p. 7), vind je terug aan het eind van het
artikel (p. 79). Ja tegen Karl Barth? Met
hoeveel mitsen en maren ook omgeven,
ik hoor bij Barkema dit ‘Ja’. Ik kan het
moeilijk plaatsen bij een gereformeerd
theoloog en even moeilijk rijmen met de
gereformeerde belijdenis.

Misverstand
Heeft Barkema Barth wel helemaal
goed begrepen? Ik meen dat hij te argeloos redeneert, wanneer het gaat om
Barths spreken over Schrift en Geest.
Bij Barth is de verbinding tussen de
Schrift en Gods Woord indirect. De
Geest moet de Schrift tot Gods Woord
maken. Daarmee komen de directe
normativiteit en duidelijkheid van de
Schrift onder druk te staan. De Schrift

ìs niet Gods Woord, maar wórdt het
door de Geest. Er is inspiratie (als actuele daad van God), geen geïnspireerdheid als blijvende eigenschap van de
Schrift.
Het gaat op de laatste bladzijde van
Barkema’s terugblik wonderlijk door
elkaar heen lopen (p. 175): ‘Gods weg
en wil zijn niet één op één van de bladzijden van de Schrift af te lezen. … Op
dit punt komt Barth dichter in de buurt
van de Heidelbergse Catechismus: dat
Jezus redder en heer is, is niet primair
of niet allen bekend uit de duidelijke
Schrift, maar is de mens bekend “door
het heilig evangelie …”’ In de volgende
regel is de cursivering van mij: ‘In de
verwoording van het Evangelie heeft de
heilige Geest zijn inspirerend werk gedaan, bij de lezing en verwerking ervan
doet de Geest het werk dat terecht getypeerd mag worden als Verlichting met
een hoofdletter V.’ Deze weergave lijkt
mij een misvatting van Barths positie.
Alsof ook volgens Barth de Schrift door
de Heilige Geest geïnspireerd zou zijn.
Om die Schrift vervolgens door zijn
verlichtend werk in mensenharten toe

te passen. Was het maar waar dat Barth
dat zei! Helaas. Wat Barth ‘inspiratie’
noemt, is wezenlijk wat anders dan wat
gereformeerden ‘illuminatie’ noemen
(verlichting door de Geest). Pas door de
Geest wórdt de Schrift tot Woord van
God, volgens Barth. Dan pas klinkt het
spreken van God en kan de Schrift als
Woord van God gehoord worden. Dat is
echt iets anders dan de verlichting door
de Geest. Had Barkema dat beseft, dan
had hij het evangelie en de Schrift niet
tegen elkaar uitgespeeld. Al zijn evangelie en Schrift te onderscheiden, ze zijn
niet te scheiden. Ik zou Ursinus wel eens
willen horen over dit gebruik van antw.
19 HC…
N.a.v. René Barkema,
Nee tegen Karl Barth? Een historischtheologische terugblik (ADChartasreeks
nr. 12), De Vuurbaak, Barneveld, 2007.
ISBN 978 90 5560 381 7. 205 pag.
Prijs: € 15,90
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Deze Dag
Wie moet ik bedanken voor deze dag?
Moet? Mag - als je wil. Ja ik wil.
Bedanken wie? Dat ik ontwaakt ben.
Dat ik mezelf nog herken. Dat ik vannacht niet
in een monsterachtig ongedierte ben veranderd.
Ik wil u bedanken
wiens naam mij te binnen schiet telkens
als ik het licht en lichter zie worden.
God is uw naam in alle talen der mensen
en licht is uw pseudoniem.
Toen ik klein was dacht ik Hij ziet me.
Nog hoop ik dat Gij mij ziet.
Bedanken wil ik voor de liefde die ik in mij voel.
Ik wil mijn liefde louteren.
En voor de woorden, ik wil de woorden
van alle mensentalen mooi uitspreken.
Waarheid spreken wil ik, maar geen pijn doen.
Dat kan niet? Maar dan zo min mogelijk pijn
en in één adem troosten en tranen drogen.
Ik wil goed zijn, ik wil een leeuw en een lam zijn,
geen takje krenken, opgewassen
tegen windkracht tien, niet buiig, lachen
en huilen, en dat het mag als het moet.
Ik wil de vragen stellen die mij laat in de avond
wakker houden; van wie het licht is, het water,
dat duizenden in duisternis leven, miljoenen
vuil water drinken en sterven van dorst –
van wie is de aarde?
Zie ik nog wat ik zie, sinds Gij mij hebt gezien?
Ik zie meer ongelukkige mensen.
Ik zou vandaag in vrede willen zijn
met de mensen die Gij om mij heen hebt geschapen.
Moge ik aan het eind van een lang leven
gelukkig zijn.
Huub Oosterhuis

Mijn 100ste gedicht in dit blad geeft weer wat
een kind van God aan gedachten bij zich kan
dragen. De moeite waard om je eigen dagelijkse
gedachten over en met God eens naast te leggen.

Uit: Een maal zeventig 2003

Gedicht G. Slings
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Waarden en normen
Alweer enige tijd geleden belegde het
Platform Waarden en Normen een debatbijeenkomst over het thema ‘Religie
in de samenleving. Een botsing van
ideologieën’. Eén van de sprekers was
prof. dr. ir. J.H. van Bemmel, hoogleraar medische informatica en oud-rector
magnificus van de Erasmus Universiteit
in Rotterdam, die het thema vanuit de
invalshoek van de wetenschap benaderde. Het Reformatorisch Dagblad van
4 oktober 2007 gaf een brede samenvatting van zijn toespraak. Hieraan ontlenen we het volgende.
Elke onderzoeker weet dat onze kennishorizon beperkt is, dat elke theorie, hoe
goed ook, vroeg of laat wordt verdrongen
door een andere of meer omvattende. Ons
kennen draagt een tijdelijk karakter. In
de wetenschap zijn wij slechts in staat
bepaalde aspecten van de werkelijkheid
te onderzoeken. … Een van de redenen,
waarom elke theorie vroeg of laat moet
worden ingeruild voor een betere is dat
aan elke wetenschap menselijke vooronderstellingen ten grondslag liggen; die zijn
wellicht aannemelijk, maar meestal onbewijsbaar. Het getuigt van integriteit zulke
a priori’s expliciet te maken. Het behoedt
je voor ongefundeerde extrapolaties. Elke
wetenschap moet principieel afzien van
zaken die niet tot haar terrein behoren,
want elk aspect van de werkelijkheid heeft
een eigen-aardige wetmatigheid, die we
in de wetenschap op het spoor trachten te
komen.
Je kunt je verwonderen over de orde in
de werkelijkheid, maar niemand, wetenschappers incluis, weet waar die orde
vandaan komt. … Over theorieën van de
levenloze materie kunnen de meningen al
sterk uiteengaan; temeer geldt dit voor de
levende materie.
Levende natuur
Levende organen en organismen blijken
behalve aan die van de natuurkunde aan
nog heel wat andere wetten te voldoen.
Dit hangt samen met de rol van informatie voor het doen verlopen van de talloze
complexe biotische processen. … We kunnen steeds meer en verfijnder waarnemen,
maar zijn daardoor aan de grenzen gekomen van wat we kunnen begrijpen. In
de biologie weten we door onderzoek van
de laatste decennia meer over de uiterst

gecompliceerde werking van de cel, maar
hoe de eerste cel tot stand kwam wordt
steeds minder duidelijk. In de tijd van
Darwin en Mendel kon men de cel nog
zien als een klompje protoplasma; vandaag
weten we dat de cel ingewikkelder is dan
de meest uitgebreide chemische fabriek.
De kernvraag is nog steeds – en steeds
meer – wat leven in essentie is. Is het alleen maar een andere, maar dan wel heel
complexe, vorm van organisatie van materie, of is leven van totaal andere aard en
niet vanuit de fysica verklaarbaar? Sinds
de verlichting denkt men alles te kunnen
verklaren vanuit de materie. Iemand als
Jacques Monod heeft een uitgesproken
mening: ‘Alles kan worden gereduceerd
tot eenvoudige en voor de hand liggende
mechanische interacties. De cel is een
machine. Het dier is een machine. De
mens is een machine.’ Behalve dat dit een
zeer vermetele uitspraak is en een extreem
voorbeeld van reductionisme, is ze ook
ijskoud. Ik durf te stellen dat geen enkele
wetenschapper die deze theorie aanhangt
tegen zijn of haar geliefde durft te zeggen
dat wat zij voor elkaar voelen louter chemische processen zijn. …

Persrevue G.J. Schutte

Waarden
Wetenschappelijke feiten zijn waar of niet
waar (binnen de grenzen van het wetenschapsdomein); voor waarden geldt dat we
ze kunnen accepteren of verwerpen. De
gesloten wereld van de wetenschap weet
niets van de oorsprong en de zin of het
plan achter de objecten en processen die zij
bestudeert. Maar voor de moderne wetenschapper is de kans groot dat wat hij met
zijn verstand bestudeert voor hem samenvalt met de ‘echte’ werkelijkheid; daarbuiten bestaat dan niets. Alle waargenomen
feiten worden geacht waardenvrij te zijn
en de wetenschap neutraal.
Het is opmerkelijk dat, waar in de middeleeuwen de kerk de grenzen aangaf voor
de wetenschap (denk aan het proces tegen
Galileï), nu wetenschappers de rol van de
religie hebben overgenomen. Zij pretenderen aan te kunnen geven wat waar en
onwaar is (de feiten) en wat goed en fout
is (de waarden). Wellicht zijn sommige
wetenschappers daarom zo fel gekant tegen
het geloof, omdat ze beseffen dat dit hun
pretenties aanvecht.
De moderne wetenschap is daarom niet in
staat opnieuw terug te keren tot waarden
die zij a priori heeft buitengesloten. Dat
begon met Descartes en is voltooid met
Kant. Dit heeft een enorme invloed gehad
op de maatschappij waarin wij leven en
had de opkomst van het positivisme, en
als reactie daarop het postmodernisme,
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tot gevolg. Daarin staat het iedereen vrij
te kiezen welk moreel waardensysteem hij
wil aanhangen. Vanuit een ‘zo is het’redenering in de wetenschap is er geen
weg naar ‘zo zou het moeten zijn’ in het
publieke leven.
De moderne wetenschap biedt principieel
dus geen mogelijkheden om daarop een
systeem van waarden en normen te baseren. De keuze waar of niet-waar behoort
tot de wereld van de feiten en de wetenschap; de keuze tussen goed, minder goed
of fout en kwaad behoort tot de wereld
van de volledige werkelijkheid waarin alle
mensen verkeren, het publieke domein.
Kortom: de wetenschap is principieel niet
in staat zich uit te spreken over normen en
waarden. …
Als de verlichte wetenschap niet bij machte
is richting te geven aan het leven van alledag, heeft de mensheid blijkbaar een
morele grondslag nodig die van buiten de
wetenschap komt. De hoogste waarden
in het leven hebben een religieuze basis –
men gelooft in hun zin en betekenis. Dat
is van alle tijden en van alle religies.
Een christen gelooft dat de morele grondslag hem wordt aangereikt in de Bijbel:
de wet van God, op de Sinaï gegeven aan
Mozes en door Jezus Christus bekrachtigd
in de Bergrede.
Geloven
Het geloof in iets schommelt al jaren rond
de 70 procent. Heel wat mensen – daaronder vooral wetenschappers – beweren
dat zij helemaal niet (meer) geloven.
Maar ‘als we niet geloven, wat geloven we
dan?’ Het is de titel van een boekje dat
de discussie behelst tussen Umberto Eco
en kardinaal Carlo Maria Martini van
Milaan. Eco is ongelovig; Martini gelooft.
Je kunt wel zéggen niet te geloven, maar
waar haal je dan bijvoorbeeld je normen
vandaan, waar is je gedrag op gebaseerd,
waarom zou je om andere mensen geven,
zo vraagt Martini. Ik voeg toe: wat is de
basis voor genegenheid, laat staan liefde
van mens tot mens? De vraag dringt
zich op waar mensen die niet in God
geloven hun handelen dan wel op baseren. Waarom zou je in vrede met andere
mensen willen leven als je niet gelooft dat
God er is en dit van je vraagt? Is je handelen dan bijvoorbeeld gebaseerd op: ‘als
ik maar goed ben voor anderen, zijn zij
ook goed voor mij’ of op het besef dat geen
maatschappij kan bestaan wanneer daarin
de wet van de jungle geldt?
Toch is het helemaal niet vreemd wanneer niet-gelovigen en vele andersgelovigen
hetzelfde morele gedrag vertonen als christenen. Paulus schrijft in de Romeinen-
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brief over degenen die niet geloven: Zijn
onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de
schepping van de wereld zichtbaar in Zijn
werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Elk mens is dus in staat in te zien
dat er een ‘eeuwige kracht en goddelijkheid’ achter de werkelijkheid schuil gaat.
Paulus bedoelt dat elk mens naar Zijn
beeld is geschapen, radicaal verschillend
van het dier.
De mens is begiftigd met een ingeschapen
begrip van goed en kwaad: zijn geweten –
we treffen dat aan in vele vormen bij alle
volkeren en alle godsdiensten. Immanuel
Kant was daarvan diep onder de indruk,
al meende hij dat de mens uiteindelijk
slechts verantwoordelijk is jegens zichzelf.
Maar als ons verstand is verduisterd en
ons geweten bezoedeld, dan moeten wij
ons er niet over verbazen dat ook ons zicht
op goed en kwaad mistig wordt.
Als gelovigen samen met niet-gelovigen een
leefbare maatschappij kunnen opbouwen
en in gezamenlijkheid wetenschap kunnen
bedrijven, dan komt dit, naar inzicht van
de christen, omdat alle mensen naar Gods
beeld zijn geschapen en samen leven in de
door Hem geschapen wereld.
Niet-gelovigen voelen haarscherp aan
dat als zij maar enigszins toegeven aan
de afhankelijkheid van een Schepper, het
gedaan is met hun autonomie. Dan heb
je immers geen volledige zelfbeschikking
meer. Maar gelukkig kunnen zowel christenen als niet-gelovigen zich vaak vinden
in een gemeenschappelijke visie op moreel
handelen – anders zou er nooit van gemeenschappelijke standpunten sprake zijn
in wetgeving van de overheid.
Menselijke afspraken rond moreel handelen dienen soms te worden vastgelegd in
bijvoorbeeld een gedragscode, waaraan ieder zich kan toetsen. In het bedrijfsleven,
bij de overheid, tot aan de Tweede Kamer
toe, is er behoefte aan regels en afspraken.
Van Bemmel noemt als voorbeeld regels
van integer gedrag, zoals deze ook binnen
de wetenschap worden gehanteerd. Christenen en niet-christenen zijn het daarover
van harte eens. Dat is veel minder het
geval als het gaat om discussies over menselijk leven.
Menselijk leven
In de discussies rond erfelijkheid is de term
pre-embryo in zwang. Bestaat een preembryo eigenlijk wel? De vraag is of het
prefix pre in biologisch opzicht geen onzin
is, maar vooral een juridische vondst met
een verhullend woordgebruik om aan het
embryo waardenvrij onderzoek te kunnen

Prof. dr. ir. J.H. van Bemmel

doen. Biologisch is het beter te spreken van
een pre-implantatie embryo, duidend op
de bestemming van het embryo zich in de
baarmoeder in te nestelen.
Een pre-embryo zou volgens deze indeling
een lagere status bezitten dan een geïmplanteerd embryo, dat weer een lagere status heeft dan een eenmaal geboren kind.
Maar biologisch of ethisch is er geen enkele
reden om mensen in verschillende stadia
van wording of aftakeling een verschillende status toe te kennen. De verschillende visies op de status van het embryo
hangen samen met de mensvisie die men
hanteert.
Door juristen wordt ook wel gesproken
van ‘progressieve beschermwaardigheid’.
Bij het pre-embryo is, zoals wordt gesteld,
de ontwikkeling tot kind nog maar net
begonnen. Wetenschappelijk onderzoek
zou daarom slechts bij uitzondering toelaatbaar zijn.
Beschermwaardigheid heeft van doen met
de visie op de totale mens, in potentie of
niet. Elk mens is uniek, niet herhaalbaar,
maar volledig – ook in genetisch opzicht
– waarbij deze (hoe jong of oud, hoe in
wording of gedementeerd, hoe waardevol
of gehandicapt dan ook) dichter bij ieder
van ons staat dan enig ander schepsel. Dit
dient onze visie op een gehandicapt kind,
een gedementeerde oudere en een geconcipieerde vrucht te bepalen. Een menswaardige samenleving kenmerkt zich door de
zorg voor de meest kwetsbaren. …
Wat de mens tot mens maakt kan door
wetenschappelijk onderzoek niet worden
vastgesteld. Zodra getracht wordt dit te
definiëren, wordt iets van het mens-zijn
verloren. Wij nemen slechts waar dat
elk mens-zijn aanvangt bij de conceptie.
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Indien we vaststellen dat er een continue
ontwikkeling is tot de geboorte, dan vangt
het individu dus aan bij de conceptie.
Totaalvisie
Het christelijk geloof heeft, in tegenstelling
tot het beperkte blikveld van de wetenschap en in afwijking van de individuele
kijk van het postmodernisme, een totaalvisie op de werkelijkheid. Het erkent dat
deze door God is geschapen, niet neutraal
is en een bedoeling heeft. Het gaat in de
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Bijbel steeds om de totale geschapen werkelijkheid en de hele mens: zijn hart, zijn
ziel en al zijn kracht. De verschillende benaderingen van de werkelijkheid – vanuit
een beperkt wereldbeeld, dan wel vanuit
een christelijk totaalbeeld – leiden soms
tot onderling sterk afwijkende visies op de
toepassingen van de wetenschap, het formuleren van normen, en het maken van
maatschappelijke en politieke keuzes. …
Concluderend: niet de wetenschap botst
met het christelijk geloof (integendeel),

maar de ongefundeerde en als ideologisch
te kwalificeren uitspraken van sommigen
van haar beoefenaars. Niet de wetenschap
is in staat zicht te bieden op waarden als
basis voor de normatieve inrichting van
het individuele leven en de maatschappij,
maar de levensvisie zoals verwoord in de
vele eeuwen omspannende Bijbel.

Politiek debat
en de Bijbel
De conclusie van Van Bemmel over
de betekenis van Bijbel en christelijk
geloof voor het formuleren van normen
en het maken van maatschappelijke en
politieke keuzes maakt de vraag actueel
welke rol de Bijbel in het politieke debat
dient te spelen. Christen-politici zullen
zich die vraag regelmatig stellen. Ook
als zij zich in hun politieke keuzes willen laten leiden door de Bijbel, leidt dit
niet altijd tot een herkenbaar bijbelgebruik in het debat.
Het SGP-Kamerlid mr. C.G. van der

Staaij ging tijdens een studieweek van
de Gereformeerde Bond voor theologiestudenten in op de afwegingen die hierbij aan de orde zijn. Het Reformatorisch
Dagblad van 22 augustus 2007 plaatste
een samenvatting van zijn betoog. We
ontlenen er het volgende aan.
In een recent debat over de embryowet
bracht PvdA-Kamerlid Gill’ard naar voren dat het voor haar partij onacceptabel
zou zijn als medisch-ethische kabinetsvoornemens op de uitleg van teksten van

de Bijbel of de Koran zouden zijn gebaseerd. Zo’n opmerking is tekenend: zowel
het in één adem noemen van de Bijbel en
de Koran, als het expliciet afwijzen van
een godsdienstige fundering.
De seculiere weerstand kan zo ver gaan,
dat het als een zonde tegen de constitutionele orde wordt beschouwd om Bijbelse
argumenten aan te dragen. Toen in de
Tweede Kamer het wetsvoorstel werd besproken om het zogenoemde homohuwelijk
mogelijk te maken, hebben we daartegen
ook Bijbelse argumenten ingebracht vanuit
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de instelling van het huwelijk. ‘Maar het
gaat hier toch om het burgerlijk huwelijk
en niet om het kerkelijk huwelijk?’ zo
werd er tegengeworpen.
Staatsrechtelijk gezien is er echter geen enkele reden om een beroep of een verwijzing
naar de Bijbel af te doen als buiten de
orde. Er is daarentegen alle reden om ons
te weer te stellen tegen een steeds radicalere
interpretatie van de scheiding van kerk en
staat, die neerkomt op een privatisering
van het geloof en een strikte scheiding van
geloof en politiek.
Onopgeefbaar
Maar ook al is het ons goed recht om Bijbelse argumenten naar voren te brengen,
dan blijft nog de vraag staan of dit in de
huidige tijd nog passend is. Velen begrijpen het immers niet meer als je verwijst
naar een Bijbelplaats. En ook al wordt het
begrepen, dan nog mist het overtuigingskracht voor een meerderheid die het gezag
van de Bijbel niet erkent. Het is goed om
die tegenwerpingen onder ogen te zien.
Het is mijn overtuiging dat het onopgeefbaar is om fundamentele politieke keuzes
te baseren op de Bijbel. Dit raakt de kern
van onze politieke overtuiging. Zonder
het licht van de Schrift, de vaste grond
van het Woord, kunnen we niet beslissend
onderscheiden tussen goed en kwaad, tussen recht en onrecht, tussen waarheid en
leugen. Het welzijn van de samenleving
staat of valt ten diepste met het daadwerkelijk gehoor geven aan Gods Woord. De
bezinning op waarden en normen, zonder
normering en inkleuring bij het licht van
de Schrift, schiet tekort. …
Met dit pleidooi voor het vrijmoedig
verwijzen naar de Bijbel wil ik intussen
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geenszins suggereren dat we ons in het
politieke debat zouden moeten beperken
tot expliciet aan de Bijbel ontleende argumenten. Integendeel. Het behoort tot
onze politieke verantwoordelijkheid om al
het mogelijke bij te dragen om het kwade
te beteugelen en het goede te bevorderen.
Hierbij past ook om andersdenkenden op
hun uitgangspunten aan te spreken en
actief en creatief te zoeken naar argumenten die andersdenkenden over de streep
kunnen trekken. Zo is er bijvoorbeeld na
aanvankelijke tegenstand uiteindelijk ook
brede steun gekomen voor aanscherping
van kinderpornowetgeving en uitstapprogramma’s voor prostituees.
Van der Staaij wijst er vervolgens
op, dat wel degelijk rekening gehouden
moet worden met de veranderde omgeving, de plurale samenleving waarin we
leven, waardoor er een verstaanskloof
is ontstaan. Dit vraagt om ‘actieve publieke catechisatie’, ook om te voorkomen dat de Bijbel in een oppervlakkige
gelijkheidsreflex naast de Koran in de
beklaagdenbank wordt geplaatst. Tegen
die achtergrond noemt hij drie trefwoorden voor bijbels spreken in het publieke
debat: bewogen, bescheiden en beslist.
Bewogen, bescheiden, beslist
Bewogenheid, dat is de houding die ons
ook in het publieke debat past. Niet uit
de hoogte de ander eens de les lezen, maar
spreken vanuit een gestalte van liefde.
Getuigen van oprechte betrokkenheid bij
het welzijn van onze samenleving. Blijk
geven van bewogenheid met de eer van
God, bewogenheid met het leven van onze
medeschepselen. …

Bescheidenheid is evenzeer geboden. De
Bijbel is een onbedrieglijke toetssteen,
maar geen politieke encyclopedie waarin
kant-en-klare antwoorden te vinden zijn
voor allerhande concrete beleidsvragen. De
vertaalslag van Gods geboden naar politieke beslissingen van vandaag is gebrekvol
mensenwerk. Niet alleen een vorige generatie was bij die interpretatieslag kind van
de eigen tijd, dat geldt ook ons.
In allerlei gecompliceerde politieke vraagstukken is het van wezenlijk belang telkens weer te onderzoeken welke concrete
Bijbelse waarden en normen van toepassing zijn. Geen terrein is neutraal. Maar
in de concrete keuze voor of tegen verlenging van de missie naar Uruzgan of voor
of tegen een pardonregeling voor asielzoekers kunnen we niet zo maar claimen hét
Bijbels geboden standpunt te verwoorden.
…
Naast bescheidenheid is beslistheid nodig als wetgeving of beleid duidelijk in
strijd is met Gods gebod. De wetgeving
rond abortus en euthanasie, de wetgeving
rond het zogenaamde homohuwelijk zijn
daarvan duidelijke voorbeelden. Bij dit
soort debatten worden ons als christelijke
Kamerleden telkens weer de uiteenlopende meningen in de christelijke kerken
in Nederland voorgehouden, en wordt
de suggestie gewekt dat je met de Bijbel
nu eenmaal alle kanten uit kunt. Dat
verkeerde beeld is helaas ook de trieste
consequentie van het loslaten van het
Schriftgezag en het gebrek aan eenheid in
belijden.
De Bijbel is geen wirwar van geboden
waaruit iedereen maar zelf wat kan
halen, maar het gaat erom eerbiedig en
fijngevoelig te luisteren naar het geheel
van de Schrift, om vast te stellen wat
tot de onveranderlijke regels van goed en
kwaad behoort. Het gaat om het kennen
en volgen van Gods wil, om de navolging
van Christus. Ook en juist als dat tegen
de tijdgeest ingaat. Ook voor de politiek
hebben de gereformeerde belijdenisgeschriften daarbij bijzondere betekenis in
de aanduiding van grondlijnen van Gods
Woord, het de pas afsnijden van verkeerd
Schriftberoep waarbij de Bijbel voor het
karretje van de eigen inzichten wordt
gespannen.
De juiste omgang met de Schrift in de
politiek laat zich uiteindelijk niet in sluitende formules stoppen. Er is geestelijke
fijngevoeligheid nodig om te zien waar
het op aankomt. Het gaat niet aan om
bij elk debat krampachtig te proberen een
Bijbeltekst te vinden om er als het ware
een christelijk sausje over te gieten. Maar
als bij wezenlijke debatten de Bijbelse
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argumentatie geheel ontbreekt, is er een
onaanvaardbare verschraling opgetreden,
een knieval voor de secularisatie. Kortom:
het komt aan op de wijsheid tijd en wijze
te weten!
We willen hier twee kanttekeningen
aan toevoegen.
Het is goed onderscheid te maken
tussen de noodzaak politieke standpunten en keuzes te baseren op en te toetsen
aan de Bijbel, en de wijze waarop die
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standpunten en keuzes in het politieke
debat worden onderbouwd. Het eerste
is cruciaal voor christelijke politiek, het
tweede heeft te maken met fijngevoeligheid én doelgerichtheid. In een geseculariseerde samenleving kan een expliciet
beroep op de Bijbel gemakkelijk een
excuus vormen om bij voorbaat niet te
luisteren naar het betoog van een christenpoliticus. Het kan dan van ook door
Van der Staaij bepleite wijsheid getuigen, tijd en wijze van een beroep op de

Bijbel te weten.
Over het bredere thema van Bijbel
en overheid zou meer te zeggen zijn dan
Van der Staaij doet. Vermoedelijk zouden we dan stuiten op verschillen van
mening als het gaat over (de beperkingen van) het ambt van de overheid en
de geestelijke vrijheid voor alle burgers.
Maar dat doet niet af aan onze instemming met wat hij wel heeft gezegd.

Ambt van de
overheid
Over het bredere thema van het
ambt van de overheid wordt ook binnen
de ChristenUnie volop gediscussieerd.
Dat is ook niet zo vreemd in het licht
van de verscheidenheid van de achterban van de partij terwijl partijleden voor
het eerst regeringsverantwoordelijkheid
dragen. Wijsheid met betrekking tot tijd
en wijze is dan extra nodig!
Interessant is in dat verband kennis te nemen van de inhoud van het
themanummer Geen staat zonder
richting van het studieblad van de
ChristenUnie Denkwijzer van december
2007. Daaraan ontlenen we de volgende
mededeling:
Momenteel loopt er een traject om te
komen tot een herzien kernprogramma,
waarin opnieuw geformuleerd wordt hoe
we de verhouding tussen kerk en staat,
Bijbelse overtuiging en publieke machtsuitoefening zien.
Gelet op de actuele discussies in ons
land over de betekenis van religie voor
de publieke samenleving en de positie
van niet-christelijke religies daarbij, valt
te verstaan dat behoefte gevoeld wordt
aan een heldere en actuele formulering
op dit punt. Maar de marges om tot
nieuwe formuleringen te komen zijn
smal. Immers, de Uniefundering – die
de grondslag van de partij weergeeft –
zal maatgevend zijn voor de inhoud van
het kernprogramma.
Het is goed de tekst van deze fundering in herinnering te roepen:

De ChristenUnie erkent Gods heerschappij over het staatkundig leven, dat de
overheid door God is gegeven en in zijn
dienst staat en dat christenen de verantwoordelijkheid hebben actief te zijn in de
samenleving. Zij fundeert haar politieke
overtuiging op de Bijbel, het geïnspireerde
en gezaghebbende Woord van God, die
door de Drie Formulieren van Eenheid
wordt nagesproken en die ook voor het
staatkundig leven wijsheid bevat.
De hieraan ontleende Unieverklaring
zegt onder meer het volgende:

… Wij zijn ervan overtuigd dat de God
die wij belijden en willen dienen, ook
door de overheid en in de samenleving
gehoorzaamd en geëerd behoort te worden.
Een overheid die Gods geboden in praktijk
brengt dient het welzijn van de samenleving. …
De schrijvers van een herzien kernprogramma hebben aan deze geboortepapieren van de partij een goed kader.
Het is dan ook jammer dat in de discussies in de media wel allerlei vragen
worden opgeworpen, maar dat het kader
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waarbinnen het antwoord op die vragen
verwacht wordt, vaak ongenoemd blijft.
In het inleidend artikel in het themanummer van Denkwijzer schrijft de
eindredacteur Geert Jan Spijker onder
meer het volgende:
De ChristenUnie moet een weg zoeken
tussen uitersten die zij wil vermijden:
een christelijke staat met theocratische
inslag en een neutrale staat waarin alle
overtuigingen uit het publieke domein
worden geweerd zijnde kortweg gevaarlijk
of desintegrerend. Enerzijds gelden in
een staat bepaalde randvoorwaarden die
voor iedereen gelijk zijn, er is een zekere
algemeenheid van wetgeving. Anderzijds
betekent dit niet dat een staat neutraal
is. Altijd is wetgeving gekleurd op een
bepaalde manier, in het ene kabinet
neoliberaal-vrijzinnig, in het andere meer
christelijk-sociaal. Overtuigingen werken
ook door in een kabinet, in de standpunten van een coalitie, maar wel gefilterd
door de noodzaak tot compromis. In een
coalitie moet elke partij water bij de wijn
doen. Het blijft daarom van belang dat
de ChristenUnie zich nadrukkelijk blijft
onderscheiden van het kabinet, dat per
definitie minder uitgesproken is dan een
partij.
De ChristenUnie streeft dus geen christelijke staat na, maar heeft wel een idee van
wat een goede staat is. In een christelijke
staatsidee geldt dat de overheid opkomt
voor de zwakke, de weduwe en wees. Ook
is wezenlijk dat de overheid de geestelijke
vrijheid van burgers respecteert en dat ze
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de menselijke waardigheid erkent; in een
christelijke staatsidee heeft de overheid
(door hogere rechtsnormen) beperkte macht
en is er royaal ruimte voor sociale verbanden. In zo’n idee past goed dat de overheid
niet alles wat in de samenleving dreigt te
ontsporen met wet- en regelgeving tracht
te beheersen. Integendeel, in zo’n idee
past juist dat de overheid waar nodig een
moreel beroep durft te doen op de samenleving. Het is het aanspreken, vanwege
(dreigende) ontsporingen in het samenleven, van vrije burgers op mentaliteit en
verantwoordelijkheid.
In zo’n idee past niet een overheid die
mensen wil bekeren en het evangelie gaat
verkondigen. Dat is niet de taak van de
overheid – overigens ook niet van een
politieke partij. Hier ligt een taak voor de
christelijke gemeente.
Wat hier als een christelijke staatsidee wordt geschetst, zal op instemming
van velen kunnen rekenen, ook buiten
de ChristenUnie. Maar waarom moet
dit worden afgezet tegen uitersten die
hopelijk niemand binnen de partij zal
bepleiten? Het GPV (en de RPF dacht
daarover niet anders) heeft zich in het
verleden vele malen uitgesproken tegen
een Nederlandse theocratie, maar vóór
een overheid die zich gebonden weet aan
Gods Woord en daarom ook de grenzen
van haar ambt erkent. Het onderscheid
tussen de ambten in kerk en staat behoorde tot de uitgangspunten van de
partij. Zo bezien durfden beide partijen
te spreken over een christelijke (niet

theocratische) staat met daarbinnen
geestelijke vrijheid voor alle burgers.
Het is goed dat erkend wordt dat een
neutrale staat niet kan. Maar als we met
de Uniefundering en -verklaring onderschrijven dat ook de overheid God moet
gehoorzamen en eren, dan verwacht je
hiervan ook iets terug te vinden als een
omschrijving gegeven wordt van een
christelijke staatsidee.
Een overheid die zich door Gods
geboden laat leiden, is in onze tijd ver
verwijderd. Nuchterheid in het stellen
van concrete politieke doelen is dan
ook geboden. Van deelneming aan een
coalitie – hoe waardevol ook – kunnen
geen wonderen worden verwacht. Maar
we zouden wel de laatsten moeten zijn
om de eer van God feitelijk een plaats te
ontzeggen in het publieke domein.
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Cahier 75				

Op zoek naar een
belijdenisgeschenk?

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

Verschenen: 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?

