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De vrucht van de Geest is liefde,
vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
(Galaten 5:22)

Bij de vrucht van de
Geest proef je Christus!
‘Snoep verstandig, eet een appel.’
Die reclame ben je vast nog niet vergeten, denk ik. Het zegt wat over het eten
van fruit. Of het nu een appel is of een
andere vrucht, fruit eten is gezond. Voor
elke smaak is er wel wat. Van tintelend
fris tot lekker zoet. Vruchten heb je in
vele soorten. In ieder geval snoep je verstandig met fruit. Daar zitten vitaminen
in.
In Galaten 5:22 gaat het ook over
een vrucht. Een heel bijzondere vrucht.
Hij komt ook van een heel bijzondere
vruchtboom. Het is de mooiste en
heerlijkste vrucht op de hele wereld: de
vrucht van de Geest. We zullen deze
vrucht eens van dichterbij bekijken.

Een vrucht
om te proeven
Van gaven naar vrucht
De laatste jaren ging het vaak en
veel over gaven van de Geest. Met name
over de gaven die bijzonder opvallen.
Denk aan de gave om in tongen te spre-

Schriftlicht
C. van den Berg

ken, de gave om te genezen en de gave
van de profetie. Het ging wat minder
over gaven die minder opvallen. Denk
aan het onderwijzen, het terechtwijzen
en het dienen. Maar al die gaven zijn
wat anders dan de vrucht van de Geest.
Gaven verschillen per persoon. De een
heeft deze gave, en de ander die. De
een biedt een luisterend oor en de ander
een helpende hand. Weer een ander
komt met een goed woord op z’n tijd.
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Heel verschillend allemaal. Dat is met
de vrucht van de Geest anders. Je leest
in de Bijbel over een en dezelfde vrucht
voor allen. Zij groeit bij iedereen in wie
de Geest woont en werkt. Bij iedereen
die gelooft, zie je één en dezelfde vrucht.
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Als je de vrucht naast de gaven legt,
merk je dat de vrucht er duidelijk boven
uitsteekt. De vrucht is mooier dan elke
gave. Zo lees je het bij Paulus in zijn
eerste brief aan de kerk in Korinte. Daar
kom je wel een paar hoofdstukken over
gaven tegen (12 t/m 14). En midden in
die hoofdstukken over gaven zegt Paulus
dit: ‘Richt u op de hoogste gaven. Maar
eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is’ (1 Kor. 12:31). En dan schrijft
hij het bekende hoofdstuk over de
liefde. Dat is de weg die nog veel verder
omhoog voert.
En wat is het eerste dat genoemd
wordt bij de vrucht? Liefde! Liefde is belangrijker dan welke gave ook. Dat merk
je als Paulus over de liefde schrijft. Je
kunt de hoogste gave hebben, maar als
je de liefde niet hebt, stelt het niets voor.
Al spreek je de taal van de engelen, het
klinkt hol en leeg als je niet liefhebt
(1 Kor. 13:1v). De vrucht is meer dan
elke gave. Dan is het goed om vooral die
vrucht te bekijken en te bewonderen.

Juist het woord vrucht
en niet het woord werk
Ik kijk eerst naar het woord vrucht.
Best een leerzaam woord. Misschien heb
je in je tuin een of andere vruchtboom
staan: een appelboom, een perenboom
of een pruimenboom. Dan hoop je dat
er deze zomer weer heerlijke vruchten
aan groeien. Maar wat kun je zelf eigenlijk doen aan de groei van vruchten?
Goed, je kunt de boom bemesten. En
je kunt de boom ook snoeien. Je kunt
hem water geven als de regen uitblijft.
Je kunt allerlei dingen doen die ook
best nodig zijn. Maar de vruchten doen
groeien, dat kun je niet! Het begin niet,
en het vervolg niet. Als vruchten gaan
groeien, kun je ze nog bespuiten tegen
ongedierte. Je kunt ze beschermen, zodat ze mooi en gaaf blijven. Maar dat
is alleen werk aan de buitenkant. De
vruchten van binnenuit doen groeien,
kun je niet. De groei zelf heb je niet in
de hand. Die komt voor honderd procent van God, en wel van de Geest
(Ps. 104:30).

Het woord vrucht geeft mij een
heerlijk en bevrijdend gevoel. Je hoeft
het niet zelf te maken. Je moet niet iets
gaan presteren. Het hart van ons christelijk geloof is: God doet het! God doet
alles! Dat zie je als je kijkt naar het werk
van Christus. Hij deed alles voor ons;
en Hij deed alles zelfs buiten ons. Maar
je ziet het ook als je kijkt naar het werk
van de Geest. Ook Hij doet alles voor
ons. En dan niet buiten ons, maar in
ons. Denk aan wat de Geest doet in je
hart en in je hoofd, met je wil en je gevoel, door al die functies te vernieuwen
en te veranderen.
Ik weet dat je in de Bijbel ook andere woorden tegenkomt dan ‘vrucht’.
Je leest ook over goede werken of daden
(Ef. 2:10). Maar ‘werk’ is een heel ander
woord. Dat woord zet je aan het werk.
Je moet in de benen komen en je handen uit de mouwen steken. Die kant is
er ook: werken, meewerken met God.
In de oude vertaling kun je zien hoe
die twee woorden allebei voorkomen
in Galaten 5. In vers 19 gaat het over
de oude mens. Je leest over werken van
het vlees. En dan volgt er een lijst van
lelijke zonden: ontucht, zedeloosheid en
losbandigheid … vijandschap, tweespalt,
jaloezie … enz. Dat zijn werken van
onszelf, waarmee we nog steeds te kampen hebben.
En tegenover die werken van het vlees
staat de vrucht van de Geest! En voor die
vrucht zorgt God. De Geest doet hem
groeien.

De gezindheid van
Christus groeit in je
Hoe groeit die vrucht? Johannes 15
vertelt over een vruchtboom; namelijk
de wijnstok met de ranken en de druiventrossen. Die wijnstok is Christus.
De vrucht groeit aan ranken die vastzitten aan Hem. De Geest neemt het uit
Christus en brengt dat in ons. Hij doet
vrucht groeien door je te verbinden met
Christus en je vertrouwen te geven in
Hem. Je gaat in Hem geloven, in wie
Hij is en wat Hij doet en hoe Hij het
doet. Je gelooft er zo in dat Christus in
jou gaat leven. Denk aan het sap dat
vanuit de wijnstok doorstroomt in de
ranken. En dat komt dan tot uiting: er
begint een vrucht te groeien.
Welke vrucht? Over die vrucht lees
je negen woorden: liefde, vreugde en
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vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Wat opvalt, is dat het allemaal
woorden zijn die iets zeggen over je
innerlijk. Je leest geen concrete dingen
die je moet doen, en daden die je moet
laten zien. Het zijn woorden die gaan
over een nieuwe gezindheid.
De gezindheid van de Here Jezus
gaat groeien in je. De eerste drie woorden zijn: liefde, vreugde en vrede. Al lezend in Johannes 15 kom je ze een voor
een tegen.
• Wat liefde betreft (Joh. 15:9): ‘Ik heb
jullie liefgehad, zoals de Vader mij
heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde,’
zei Jezus. Liefde komt van Hem en
van Vader. Want God is liefde.
• Wat vreugde betreft (Joh. 15:11): ‘dit
zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde
te geven, dan zal je vreugde volkomen
zijn.’ Vreugde komt van Christus en
van Vader. Want God is een God
van vreugde.
• Wat vrede betreft (Joh. 14:27): ‘mijn
vrede geef ik jullie.’ Vrede komt van
Christus en van God. Hij is de God
van de vrede.
Bij elk woord kom je bij Christus
uit. En zo bij God. En dat geldt ook bij
de woorden die de vrucht van de Geest
nog meer kenmerken.
• Geduld. ‘Lankmoedigheid’ in de
oude vertaling. Zo is God. Zo
maakte Hij Zich bekend aan Mozes:
‘barmhartig en genadig, lankmoedig
en groot van goedertierenheid.’ God is
een Vader met een groot geduld.
• Vriendelijkheid. In 2 Korintiërs 10:1
staat: ‘Ik doe een beroep op u bij de
zachtmoedigheid en de vriendelijkheid
van Christus’! Zo is Christus en zo is
God. Daarom zingen we van Gods
vriendelijk aangezicht.
Bij elk woord is duidelijk van welke
boom de vrucht komt. De vrucht van
de Geest groeit alleen aan de boom
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Christus. Aan de vrucht herken je de
boom. Zo zei Jezus zelf het in de bergrede (Mat. 7:15v).
Hier kom je in het hart van het werk
van de Geest. Hij leert je geloven in
Christus en doet je leven van Hem. Hij
vernieuwt je naar zijn beeld. Zo wordt
het na Pinksteren wereldwijd. Over de
hele wereld komen mensen die gaan
lijken op Hem. Overal wordt zijn beeld
zichtbaar.
Naar God toe. Hij ziet wereldwijd
zijn beeld weer terug in mensen! Een
feest voor God. Eindelijk ziet Hij terug
wat door onze schuld verloren ging.
En dat is te danken aan Christus en de
Geest van Christus. Ook naar mensen
toe wordt het beeld van Christus zichtbaar. Ze proeven liefde, vreugde, vrede.
Ze proeven de heerlijke vrucht van de
Geest. Ze genieten Christus, als ze goed
proeven.

Liefde voorop
Negen woorden die vertellen hoe
de vrucht van de Geest is. Daarbij gaat
liefde voorop. Ik denk niet zonder reden.
Liefde is de bron voor alles wat er volgt.
Waar liefde woont, is vreugde. Als twee
jonge mensen die veel van elkaar houden, elkaar ontmoeten, zie je gelukkige
en blije gezichten. Waar liefde woont,
is ook vrede. Daar groeien harmonie en
overeenstemming. Liefde is de bron van
alles. Het is niet voor niets dat je alles
kunt samenvatten in liefde: God liefhebben en je naaste liefhebben. Daaruit
bloeit alles op.
Maar dan wel liefde zoals God die
heeft laten zien in zijn Zoon Jezus. Het
probleem is dat het woord ‘liefde’ voor
van alles en nog wat gebruikt wordt.
Liefdesliederen te over. Lovesongs in
vele muziekgenres. Maar waar brengen
die liederen je? Niet bij het kruis op
Golgota, bij de man die zijn leven gaf
voor de zijnen en bad voor zijn beulen.
Liefde neemt je mee naar een weg
die je ver omhoog voert, zegt Paulus
vlak voor 1 Korintiërs 13.
En dan schrijft hij over liefde die
niet zelfzuchtig is, maar de ander zoekt.
Liefde geeft zich met volle inzet voor de
ander. Liefde laat de ander niet vallen.
Als in een huwelijk de een de ander in
de steek laat, ontbreekt het aan liefde.
Als in een gemeente de een de ander
loslaat en het ergens anders zoekt, ontbreekt het aan liefde.
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Over wrange vruchten schrijft
Paulus ook! Ik denk aan woorden als
haat en nijd, gekonkel, geruzie, rivaliteit
en afgunst, zelfzucht. Allemaal woorden
uit Galaten 5, als het gaat over de oude
mens, ónze oude mens. En tegen die
wrange vruchten loop je nog steeds aan.
Maar als door een wonder groeit
er een kostelijke vrucht. Daar zorgt
God zelf voor, de hemelse Landman
en Wijnbouwer. Daarvoor verzet Hij
veel werk door zijn Geest. Hij snoeit en
snoeit. Dat is goed voor de vrucht. Hij
snoeit opdat de vrucht meer wordt
(Joh. 15:2). Vader houdt van veel vrucht
en van een rijke oogst. De grootheid van
mijn Vader wordt zichtbaar, zei Jezus,
wanneer jullie veel vrucht dragen.

Luisteren naar en
bidden om de Geest
Wat kun je ervoor doen dat je veel
vrucht draagt? Hierboven vroeg ik aandacht voor het woord ‘vrucht’. Dat een
vrucht groeit, is niet ons werk maar dat
van de Geest. Dan komt het op één
ding aan: de Geest in je laten werken!
Dat is een zin uit de Catechismus. En
die zin is precies in de roos. Je moet
naar zijn Geest toe en Hem opzoeken in zijn werkplaats. Die zin uit de
Catechismus brengt je bij de kerk, het
huis van God (zd. 38 HC).
Wat je moet doen, is: indrinken
wat Hij zegt. Proeven wie God is, hoe
de Here Jezus is. Het is wel wonderlijk
werk wat de Geest doet, maar geen toverwerk. Het komt er niet bij toverslag,
met een zwaai van het toverstokje. Zo
groeit een vrucht niet. Als je elke dag
naar een fruitboom kijkt, zie je van de
ene op de andere dag geen verschil. Je
ziet het wel over een langere tijd gezien.

Zo gaat het bij groei. Zo groeit ook de
vrucht van de Geest. Luisteren naar wat
de Geest tot de gemeenten zegt. En al
luisterend oog krijgen voor Christus,
zodat Hij je gaat vullen.
En niet alleen luisteren naar, maar
ook bidden om de Geest. Om door
dezelfde geest als Christus bezield en
bewogen te worden. Die zin uit Zondag
38 blijft niet staan bij de kerkdiensten
op zondag, maar gaat verder: dat ik al de
dagen van mijn leven de Here door zijn
Geest in mij laat werken. Dagelijks God
zoeken. Daar goed aandacht aan geven
en tijd voor inruimen. Dat is nodig om
vrucht te dragen voor God.
Het gaat in je leven maar om één
ding volgens Johannes 15: vrucht dragen. Veel vrucht. Zonder vrucht is er
geen toekomst. Dan snoeit God weg.
Maar bij veel vrucht wordt er iets groots
zichtbaar. De grootheid van God komt
aan het licht.

Je kunt je ook verzetten tegen de
Geest. Zo zei Stefanus het in zijn laatste
woorden voor hij stierf: Jullie willen niet
luisteren en verzetten je steeds weer tegen
de heilige Geest. Zoals jullie voorouders
ook al deden … (Hand. 7:51).
Je hoort waar het verzet in zit: jullie
willen niet luisteren! Luisteren is moeilijk
genoeg. Dat gaat verder dan alleen ter
harte nemen wat je te pas komt. Het is
je helemaal gewonnen geven aan de hele
boodschap.
Want met alles wat de Geest zegt,
wil Hij je brengen bij Christus en oog
geven voor wat Hij liet horen en zien.
Alles van Christus moet je tot je laten
doordringen. Dat moet je in de mond
nemen en proeven. Dat moet je in je
gedachten overwegen. Dat moet je in je
hart bewaren.
Zo groeit de mooiste vrucht.

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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Bevrijdingspastoraat
Het kan u niet ontgaan zijn: het
bevrijdingspastoraat staat ineens
in de belangstelling. We gaan van
hype tot hype steeds voort. Eerst
‘meer van de Geest!’, met bijbehorende aandacht voor de bijzondere
gaven van de Heilige Geest. En dan
nu het bevrijdingspastoraat. Het
blad CV.Koers wijdde er in maart
een themanummer aan. Onze TU
belegde er op 4 april jl. een studiedag over. Ook in het Nederlands
Dagblad kwam het bevrijdingspastoraat in de schijnwerpers te staan.
Wie een beetje kerkelijk meeleeft,
kan er niet omheen.

Tussen bezinning
en hype
Met nadenken over het bevrijdingspastoraat is op zichzelf genomen niets
mis. Wat zich op de markt van geloven
en denken aandient, mag en moet aan
de Schrift getoetst worden. Wat dat betreft is de studiedag aan de TU niet onder de noemer ‘hype’ te brengen. Al zal
de hype rond het bevrijdingspastoraat er
stellig de aanleiding toe zijn geweest. De
verslagen in het RD van 4 april 2008 en
het ND van 4 en 5 april 2008 laten zien
dat er heel zinnige dingen zijn gezegd.
Tegelijk maakt het hypeachtige karakter een werkelijk gesprek bij voorbaat
moeilijk. Kritische opmerkingen over het
bevrijdingspastoraat worden afgezwakt
en zo mogelijk geneutraliseerd. Doet
de psychotherapeut Arthur Hegger in
CV.Koers van maart 2008 een relativerende uitspraak, dan maakt dit ds.
J. Ophoff uit Zwolle-Noord ‘verontwaardigd’ (CV.Koers van april 2008). Je
merkt het in heel de discussie, zoals die
in het ND gevoerd is naar aanleiding
van het spreken van prof. dr. G. Glas op
de studiedag in Kampen. Voorstanders
van het bevrijdingspastoraat laten zich
niet overtuigen. En wanneer de predikanten J. van Benthem en K. de Vries
in het ND van 19 april 2008 wijzen op
Marcus 16, krijgen ze meteen te horen

dat ze zélf niet kunnen lezen wat er
staat (ingezonden in ND van 22 april
2008). Wie één keer meent het licht gezien te hebben, wordt onbereikbaar voor
tegenargumentatie.
Er is hier nog een schaduwkant.
Dat is de uitslijtende werking van een
debat als dit. Alsof het gaat over iets wat
bijbels-legitiem is en passend binnen
een gereformeerde kerk. Heb je het over
bevrijdingspastoraat, dan heb je het over
een extreme vorm van evangelicaal denken. Het gaat om een toegespitste vorm
van pentecostaal denken (= het denken
binnen de pinksterbeweging) waaraan
(o.a.) de naam van Derek Prince verbonden is. Beknopte informatie over hem
kunt u vinden op Wikipedia. We zijn
hier kilometers van het gereformeerde
huis verwijderd. Maar al pratend lijkt
het net alsof je over iets mogelijk aanvaardbaars spreekt.
Dat is dan ook te betreuren in bijdragen als die van prof. dr. M.J. Paul
(zie bijv. RD van 4 april 2008). Nee,
prof. Paul is niet te plaatsen in het kader
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van het extreem-evangelicale denken als
van een Derek Prince. Tegelijk baant hij
er wel mede de weg voor. Principieel is
er een wissel om.

Bevrijdingspastoraat
in het kort
Het bovenstaande roept om bewijsvoering. Het is daarbij van belang om
te weten waarover we het hebben. Dat
kan in het kader van deze rubriek niet
anders dan kort aangeduid worden. Wie
meer wil weten, raad ik aan eens te googelen met de term ‘bevrijdingspastoraat’.
Bevrijdingspastoraat gaat uit van de
veronderstelling dat er naast psychische
aandoeningen sprake kan zijn van gebondenheid door demonen. Boze geesten kunnen mensen in de houdgreep nemen. Stemmen in je hoofd beweren dat
het nog maar de vraag is of jij een kind
van God bent. Satan kan je belasten
met gedachten waarmee je jezelf naar
beneden haalt. Enz., enz.
Bij het bevrijdingspastoraat zegt
men: Jezus is bevrijder, ook van zulke
demonische machten. In zijn naam
kunnen mensen van demonen bevrijd
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reliëf in rekening te brengen.
Vandaar dat bij het bevrijdingspastoraat het tekenkarakter van wat in Marcus
16 genoemd wordt, uit beeld verdwijnt.
Het uitdrijven van demonen wordt een
zelfstandige grootheid. En fungeert niet
langer als een teken bij de doorbrekende
evangelieprediking. Welnee, Jezus bevrijdt ook vandaag nog! Het is de taal
van het triomfalisme. Dat vergeet dat
we met elkaar kerk onder het kruis zijn.
Zeker, ook vandaag kan een christen de
tegenwerking van satan ervaren. Er kan
een engel van satan zijn, die je met vuisten slaat. Zonder dat de Here je ervan
bevrijdt. Want we leven nog niet in het
volmaakte koninkrijk. Op weg daarheen
kun je satans aanvechting aan den lijve
voelen en blijven voelen. Maar je hebt
aan Gods genade genoeg (2 Kor. 12:8v).

Prof. dr. G. Glas

worden. Het bevrijdingspastoraat kent
globaal twee fasen: het begint met een
intakegesprek. Iemands voorgeschiedenis en voorgeslacht komen in beeld.
Welke zonden zijn er (geweest)? De
volgende fase is die van de bevrijdingssessie. Er wordt schuld beleden. Het
bevrijdingsteam bidt om bevrijding door
Jezus. Maar dat niet alleen. In Jezus’
naam worden de demonen ook met autoriteit weggestuurd. In alle gevallen is
nazorg geboden.
Dit verhaal is te kort. Wilt u er meer
over weten, dan verwijs ik u naar de site
van Wilkin van de Kamp
(www.bevrijdingspastoraat.nl). U kunt
voor een iets uitgebreider traject van
aanpak terecht in CV.Koers van maart
2008 (‘De praktijk van het bevrijdingspastoraat’,p. 76v).

Kernbezwaar
Terecht wijzen de predikanten Van
Benthem en De Vries in hun bijdrage
in het ND van 19 april 2008 (‘Hoezo,
in opdracht van Jezus?’) aan, hoe het
hele verhaal van het bevrijdingspastoraat
staat of valt met de bijbelse onderbouwing ervan. Waarbij in het bevrijdingspastoraat – kortweg – de redenering is:
Christus dreef demonen uit. De apostelen werden ertoe gemachtigd. En die
machtiging is nog steeds van kracht.

Voorstanders van het bevrijdingspastoraat stellen: de bewijslast dat die
machtiging niet meer zou gelden, ligt
bij degenen die dit ontkennen. En laatdunkend wordt gesproken over ‘streeptheologie’. Nu kun je eindeloos over de
bewijslast twisten. Maar het staat als
een paal boven water dat de apostolische brieven nergens over zoiets als een
‘bevrijdingspastoraat’ spreken. O ja,
de boze geesten in de lucht zijn om ons
heen. Ze vechten ons aan om ons bij
de Here vandaan te voeren. Vader, leid
ons niet in verzoeking, maar verlos ons
van de boze! Maar nergens wordt de
bevoegdheid voor de apostelen en hun
helpers overgedragen aan de gemeente
en/of haar ambtsdragers. De gemeente
wordt gewezen op de wapenrusting van
God, om sterk te zijn met het Woord,
onder aanhoudend gebed (Ef. 6). Alleen
al dat gegeven zou wel eens aan het denken mogen zetten.
Elke bezinning op de aard van het
optreden van de demonen in de tijd van
Jezus en de apostelen ontbreekt. Het
gaat daarbij niet om een demonische
bezetting in het algemeen. Maar om
door de satan georganiseerde tegenstand, toen Gods Zoon op aarde kwam
en het evangelie aan zijn opmars begon.
Voorstanders van het bevrijdingspastoraat lezen de Schrift in feite biblicistisch.
Er worden makkelijke en vlotte isgelijktekens gezet. Zonder het heilshistorisch

Het biblicistisch lezen van de Schrift
wreekt zich ook nog op een andere manier. Dat de satan geestelijke macht over
een mens kan krijgen, doordat die mens
zich aan zonde overgeeft, zal ieder erkennen. Vandaar de waarschuwing: geef
de duivel geen kans (Ef. 4:27). Maar
waar staat in het Nieuwe Testament dat
de door boze geesten bezetenen bijzondere zondaars waren of getekend door
de zonden van hun voorgeslacht? Die
vraag is vanwege het isgelijkteken dat
gezet wordt met de demonische binding
vandaag, van het grootste belang.
Daar hebt u het kernbezwaar. Er
worden wel bijbelwoorden gebruikt.
Maar geen bijbeltaal. Oftewel, een valide bijbels-exegetische onderbouwing
ontbreekt. Terwijl er vergaande consequenties aan worden verbonden. Een
vorm van magisch denken (boze geesten
die bezworen moeten worden) wordt bijbels gelabeld. Dan heb je het bijbels gezien
toch echt over dwaalleer.
Gelukkig dat er in CV.Koers van
maart 2008 ook andere geluiden klonken. Ook van prof. dr. C. van der Kooi.
Hij kan gelden als een onverdacht getuige. Tegenover de zogenaamde charismatische vernieuwing staat hij positief.
Maar als het gaat over het bevrijdingspastoraat, trapt hij zowel voorzichtig als
nadrukkelijk op de rem. Hij waarschuwt
zelfs voor een ‘spookgeloof’. Want hij
herkent in de Schrift niet de fixatie op
persoonlijke demonische bindingen,
waarom het in het bevrijdingspastoraat
draait. Een verademing, dit gematigde
en bezonnen geluid!
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Zelfoverschatting
Lees je de verhalen van het bevrijdingspastoraat, dan valt de grenzeloze
zelfoverschatting op. Inzicht in psychische verschijnselen en ziektebeelden is
een vak apart. Maar zonder blikken of
blozen meent men een ‘demonische binding’ te kunnen onderscheiden. Aan de
hand van welk criterium blijft volstrekt
onduidelijk. Men claimt door de Heilige
Geest een geestelijke diagnose te kunnen stellen. Maar hoe ver je er dan naast
kunt zitten, blijkt wel uit het verhaal
dat te lezen was in het ND van 14 april
2008. Was het demonische binding
(zoals het bevrijdingsteam meende) of
hyperventilatie? Hyperventilatie dus.
Ik las een tweetal tussenopmerkingen
in. Binnen de charismatische beweging
vallen de ervaringsverhalen op, van wat
er allemaal aan wonderlijks beleefd is.
De nuchterheid gebiedt te zeggen dat de
interpretatie van jouw beleving niet steeds
juist hoeft te zijn. Er kan ook sprake zijn
van autosuggestie. Maar het belangrijkste
is: de beslissingen vallen niet bij de ervaring,
maar bij de Schrift!
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nood. Het bevrijdingsteam stelt voor
jou de diagnose. Het team beschikt
ook over ‘de autoriteit van Jezus’
om jou te bevrijden. Hier worden
in naam van de vrijheid mensen
geknécht. Het past ook wel in het
plaatje van Derek Prince. Mensen
hebben zich te onderwerpen aan het
absolute gezag van geestelijke leiders
(zie John F. MacArthur jr, De charismatische verwarring, Apeldoorn
1994, p. 116v).
• Het laat onbevoegden jongleren op
het gebied van de psychiatrie. Het
werd prof. Glas niet in dank afgenomen dat hij hierop wees (zie ND
van 11 en 17 april 2008; zie ook de
reactie van Glas in ND van 23 april
2008). Maar het is levensgevaarlijk
wanneer mensen onbevoegd en onprofessioneel zich gaan bezighouden
met een materie die niet tot je competentie behoort. Destijds werden
wij er als studenten in Kampen al
voor gewaarschuwd: weet bepaalde
ziektebeelden te onderkennen, maar
laat de behandeling ervan over aan
degenen die daarvoor zijn opgeleid.
Je kunt enorme brokken aanrichten!

Vervolgens, prof. Glas pleit voor het model
van twee elkaar overlappende cirkels:
alles wat we zien gebeuren, heeft voor
100% een schepselmatige achtergrond en
voor 100% een geestelijke achtergrond.
In (psychische) ziektebeelden kan satan
(mede) de hand hebben. Alleen, de
onzichtbare geestelijke werkelijkheid
is alleen via de schepselmatige kennis
te bereiken (ND van 23 april 2008).
Zo krijgen de psychiater en de pastor
beiden hun eigen plaats, zonder de
grensoverschrijdende zelfoverschatting
binnen het bevrijdingspastoraat.

Het getuigt ook van weinig bescheidenheid om een bevrijdingssessie te
plannen. Als het niet zo triest was, zou
je haast spottend zeggen: en nou maar
hopen dat de demon in kwestie de afspraak ook in zijn agenda heeft staan.
Maar het meest verdrietige en hoogmoedige is, dat je denkt de Here Jezus en de
Heilige Geest op jouw tijdstip te kunnen
mobiliseren. Brrr.

Gevaarlijk
De aanpak van het bevrijdingspastoraat kent m.i. drie grote gevaren:
• Het kweekt een oneigenlijke afhankelijkheid bij mensen in psychische

nood te suggereren dat dit wel eens
gebondenheid door schuld zou kunnen zijn, zonder dat er van werkelijke
schuld sprake hoeft te zijn. Wanneer
je niet depressief was, zou je het er
wel van worden. Dat kun je pastoraal gezien niet máken!
Wij verwerpen elke leer die suggereert
dat ziekte en ongeluk altijd veroorzaakt
wordt door demonen en kwade geesten,
waaraan wij door onze ontrouw ‘open
huis’ zouden hebben gegeven. Hoewel wij
erkennen dat zonde de oorzaak van de
vervloeking van deze wereld is, mogen
wij toch geen voet geven aan de gedachte
dat een lijdend persoon slachtoffer is van
zijn eigen, hoogstwaarschijnlijk verborgen, zonden en dat hij door diep berouw
en door het uitdrijven van demonen
genezen kan worden. Deze leer veroorzaakt een ondraaglijke spanning in een
ziek mens, schuldig als hij zich voelen
gaat en onzeker van zijn verlossing als
hij niet geneest.
The Candlestand Statement,
Gereformeerde overwegingen bij de charismatische beweging, Weerleggingen 31

Niet los verkrijgbaar

• Het kan gemeenteleden in psychische nood opzadelen met oneigenlijke
schuldgevoelens. Achter jouw zgn.
‘demonische gebondenheid’ zit eigen
schuld of schuld van het voorgeslacht. Waarbij wat betreft de schuld
van het voorgeslacht voor het gemak
vergeten wordt dat de Here kinderen
niet straft om de schuld van de ouders (Ez. 18). Wanneer de Here de
schuld van de ouders aan de kinderen bezoekt (tweede gebod van Gods
wet), is dat onder de beperkende
bepaling: ‘wanneer ze Mij haten’.
Maar afgezien daarvan, het is onverantwoord om mensen in psychische

Ten slotte, het gevaar is niet denkbeeldig dat de discussie zich gaat richten
op het bevrijdingspastoraat als onderwerp op zichzelf. Wat het per se niet is.
Het bevrijdingspastoraat is een uiting
van een breder verschijnsel: een bepaalde vorm van charismatisch denken.
Mensen als Derek Prince en Wilkin
van de Kamp staan voluit in de traditie
van het charismatische denken, zijn
‘pinksterchristenen’. Denk niet dat het
bevrijdingspastoraat los verkrijgbaar is.
Wie het bevrijdingspastoraat aanvaardt
met de achterliggende redenering, heeft
geen enkel verweer meer tegen de rest
van het charismatische denken en handelen, tongentaal en profeteren incluis.
Hier is een ernstige waarschuwing
geboden. Verkijk u niet op het item ‘bevrijdingspastoraat’. Hier staan we voor
een ingrijpende wissel. Gaan we door
op het gereformeerde spoor? Of gaan we
over op het evangelicale charismatische
spoor? Of we onze argeloosheid maar
willen afleggen!
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Vrijgemaakt
bevrijdingspastoraat
Vrijgemaakt bevrijdingspastoraat.
Dat klinkt in het licht van het
voorafgaande als een vierkante
cirkel. En toch komt het voor. Ds.
J. Ophoff te Zwolle-Noord ‘was in
vrijgemaakt-gereformeerde kring
één van de pioniers van het bevrijdingspastoraat’ (aldus CV.Koers
van maart 2008). Inmiddels heeft
ook de kerkenraad van de GKv te
Zwolle-Noord voorshands het bevrijdingspastoraat met huid en haar
geslikt. ‘De kerkenraad ziet het als
zijn taak om aandacht te geven
aan onderwijs en geestelijk leiding
te geven op dit punt in prediking,
catechese en pastoraat’ (Bevrijdingspastoraat, een positiebepaling. Geloof, heel dichtbij. Gereformeerde Kerk Zwolle-Noord, p. 12).

‘Onze ogen zijn
opengegaan’
Ooit werd in deze rubriek het pleidooi van ds. J. Ophoff voor het bevrijdingspastoraat gesignaleerd (NB van mei
2005). Het leverde mij destijds een verontwaardigde reactie in De Reformatie
op (van 7 januari 2006). Het was dan
wel niet zo handig dat ds. Ophoff de
term bevrijdingspastoraat gebruikte.
Maar wat Ophoff bedoelde, zou veel
minder ver gaan.
Niet dus. Bij ds. Ophoff en zijn
vrouw zijn de ogen opengegaan (ND
van 29 maart 2008). Door persoonlijke ervaringen. En door het lezen
van boeken van Derek Prince en Joost
Verduijn. Het bevrijdingspastoraat in
vol pentecostaal gewaad wordt door hen
omhelsd. Inclusief het gebed om bevrijding, dat gepaard gaat met autoriteit. U
kunt het hele verhaal nog eens dunnetjes
overlezen in CV.Koers van april 2008.
In Jezus’ naam worden demonen weggestuurd, en ‘we geloven dat hetgeen we

in zijn naam uitspreken, ook gebeurt’.
Hoezeer het echt gaat om het onversneden bevrijdingspastoraat, blijkt wel uit
het feit dat het ‘Team Noord’, waarin
ds. Ophoff en zijn vrouw nog steeds
opereren, in 2007 zich liet vormen door
bevrijdingsteams van stichting ‘Geboren
om vrij te zijn’, geleid door Wilkin van
de Kamp. Ach, u kunt het zelf allemaal
constateren. Klikt u op uw pc maar eens
de site van de fam. Ophoff aan:
www.huisvanvrede.nl. U belandt linea
recta in de sferen van het bevrijdingspastoraat. Waarin de vrijgemaaktgereformeerde dominee onversneden
pinkstergemeentetaal bezigt.

opmerking: als je als gemeente nou eens
niet gediend bent van het bevrijdingspastoraat, ben je dan geen bijbelse gemeente meer? Maar met missionair elan
wordt het bevrijdingspastoraat uitgedragen. Eerst in Roden. Nu in ZwolleNoord. Op een haast dwangmatige manier. Het staat zwart op wit in het ND
van 29 maart 2008: het is een kwestie
van God meer gehoorzamen dan mensen. Wilt u het goed noteren? Ben je het
met ds. Ophoff oneens, dan ben je het
kennelijk met Gód oneens. Dan kun
je wel tegelijk pleiten voor voortgaand
gesprek. Maar bij deze benadering is dat
gesprek bij voorbaat gefrustreerd.

Het bevrijdingspastoraat moet en zal
ook kerkelijk ingekaderd worden. Het
behoort deel uit te maken van het pastoraat in iedere bijbelse gemeente
(CV.Koers van april 2008). Een fijne

Ik heb dit pleit voor het bevrijdingspastoraat in mei 2005 schokkend
genoemd. Ik herhaal die typering hier
met een uitroepteken. Het is mij een
raadsel hoe een gereformeerde predikant
zich zozeer in pentecostale richting kan
bewegen. En dat dan ook nog eens binnen gereformeerde kerken wil uitdragen.
Hoe is het in de wereld mogelijk dat
ds. Ophoff en ik in hetzelfde kerkver-

Kroniek
H.J.C.C.J. Wilschut
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band predikant kunnen zijn? Mij lukt
het in ieder geval niet meer om dat te
begrijpen.

Zwolle-Noord
Dat een gereformeerd predikant dit
soort meningen aanhangt en uitdraagt,
is op zichzelf al wonderlijk. Maar de
hoofdverantwoordelijkheid ligt hier bij
zijn kerkenraad. Dit laat je als gereformeerde kerkenraad toch niet toe?
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op deze manier positie kiest en hardop
uitspreekt dat hij het als zijn taak ziet
om het bevrijdingspastoraat ambtelijk te
propageren en te praktiseren, is ronduit
schokkend te noemen. Dat wapenen uit
het tuighuis van de pinksterbeweging
legitiem worden geacht binnen een gereformeerd kader. Alsof hier geen wereld
van verschil is in het lezen van en de
omgang met de Schriften.

Keus

De raad van Zwolle-Noord echter
wel. Sterker nog, de hele kerkenraad
heeft zich achter het bevrijdingspastoraat gesteld. Inclusief de andere predikant van Zwolle-Noord. Dat heft het
debat boven de persoon van ds. Ophoff
uit. En helpt om het protest meer zakelijk te houden. Want het gaat niet
om personen. Maar om de waarheid in
Gods kerk.

Heel deze gang van zaken maakt
duidelijk dat we er als Gereformeerde
Kerken in Nederland niet aan zullen
ontkomen om een keus te maken. Is er
binnen die kerken plaats voor het kerkelijk ingebed pentecostaal experiment?
Helemaal wanneer dit gepresenteerd
wordt als een kwestie van ‘God meer gehoorzamen dan mensen’? Dan zet je de
zaken op scherp.

De kerkenraad heeft voor zichzelf
positie bepaald. Tegelijk lijkt het alsof
de inspraak van de gemeente daarin nog
verandering kan brengen. Maar alleen al
het feit dat een gereformeerde kerkenraad

Het wordt ook de hoogste tijd om
als kerken een keus te maken. We ontmoeten in het bevrijdingspastoraat een
toegespitste vorm van evangelicaal en
charismatisch denken. Daarvoor is de

afgelopen jaren al heel wat propaganda
gemaakt. Er is op gewezen dat dit de
fundamenten van ons kerkelijk (samen)
leven raakt. Maar daarna blijft het dodelijk stil en gaat ieder vrolijk verder
op z’n eigen weg. Met als gevolg voortschrijdende evangelicalisering, waardoor
een aanzienlijk deel van de gemeenteleden en ambtsdragers steeds meer in
gewetensnood komt en vervreemdt van
eigen kerkelijke gemeenschap.
Maar nu brutaalweg en dwingend
binnen kerkelijk kader voor dit evangelicaal en charismatisch denken ruimte
wordt geclaimd, zullen de kerken zich
wel moeten uitspreken. Hier past een
ronduit ‘Nee’ vanuit de Schriften. De
geest van het spiritualisme is wezensvreemd aan het bijbels-gereformeerd
belijden. Zo kan het niet verder. Ik krijg
het in eigen omgeving niet meer uitgelegd dat deze gang van zaken rond het
bevrijdingspastoraat legitiem is binnen
kerken die werkelijk gereformeerd willen
zijn. Er zijn grenzen. Er is m.i. ook een
grens overschreden.
Afgesloten op 24 april 2008.

Is artikel 29 NGB
nog actueel?
De visie van K. Schilder
Aanleiding
Wie geen vreemdeling in Jeruzalem
is, weet dat er op het punt van de
visie op de kerk de laatste jaren in
onze kring heel wat veranderd is.
Professor M. te Velde schetst in een
‘Nabeschouwing’ in een bundel die
onlangs verscheen, deze ontwikkeling.1 Hij wijst erop dat men in
de jaren na de Vrijmaking (1944)
de vrijgemaakte kerk ‘min of meer
naadloos ging identificeren met de
ware kerk, op basis van de “zaaksgerechtigheid” van de Vrijmaking’.
De naam ‘ware kerk’ werd ‘exclusivistisch’ gereserveerd voor de
kerken die het synodale juk hadden
afgeworpen. In de jaren tachtig van

de vorige eeuw kwam daarin een
‘kentering’. De exclusiviteit werd
doorbroken. ‘In vrijgemaakte kring
is een terugkeer te zien naar een
bredere en meer draagkrachtige
visie op de kerk.’ Te Velde schrijft
dat het erop lijkt ‘dat men feitelijk
achter Schilder is teruggekeerd
naar een denominatiedenken en een
pluriformiteitstheorie met meer of
minder zuivere kerken’.
Hoe men ook ons verleden taxeert,
ik denk dat de observatie van Te Velde

Thema
A.N. Hendriks

wat de situatie van vandaag betreft, reëel
is. Velen keren zich af van ‘de (vroegere)
vrijgemaakte kerkidee’. Je kunt je eigen
kerk niet meer exclusief zien als de ware
kerk, hoogstens als een ware kerk.
We ontdekken dat kerkenraden onttrekkingen, wanneer het gaat om verhuizing naar een kerk van gereformeerde
signatuur, anders afkondigen dan voorheen. Soms wordt zelfs de droefheid om
zo’n onttrekking niet meer vermeld.
Te Velde merkt mijns inziens terecht
op dat deze koerswijziging gepaard gaat
met ‘een tekort aan theologische verantwoording’. De bezinning op vragen als:
heeft de kerk van Christus vandaag nog
een duidelijk adres, kun je te midden
van de vele kerken nog spreken over de
ware kerk, is artikel 29 NGB nog rele-
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wordt die waarheid in het subjectief bewustzijn opgenomen en in eigen menselijke woorden uitgesproken, ‘dan breekt
de ééne lichtstraal in haar veelheid
van tinten, en bloeit het uitgestrooide
zaad op, niet in een bed van één enkele
bloemsoort, maar in een rijke variatie
van bloemgewas …’ (GG, p. 240; vgl.
Enc., p. 617 over het subjectieve element
dat in het optreden van Luther ‘burgerrecht’ verkreeg en leidde tot de pluriformiteit van ‘het kerkelijk leven’).

Ontwikkeling

Jeruzalem

vant voor onze kerkkeus?, is onmiskenbaar hoogst urgent geworden.
In een drietal artikelen wil ik proberen na te denken over de problematiek
van de vele kerken en wat wij belijden
over het herkennen van de ware kerk.
Ik moet mij daarbij erg beperken,
maar hoop toch de kern van de zaak
op tafel te krijgen. In dit eerste artikel
gaat het me vooral om wat K. Schilder
hierover gezegd heeft. Omdat Schilder
beschouwd kan worden als de grote
criticus van A. Kuyper, sta ik eerst stil
bij Kuyper. Zijn kerkleer heeft namelijk
sterk gedomineerd vanaf het begin van
de vorige eeuw, al waren er ook die nadrukkelijk opkwamen voor de visie op
de kerk, zoals die met name in de afgescheiden kerken stem kreeg.

A. Kuyper
Bekend is het antwoord dat A. Kuyper op de problematiek van Christus’
kerk en de vele kerken gaf.2 Enerzijds
wilde hij het zicht op de ene kerk van
de ene Herder bewaren, anderzijds de
ogen niet sluiten voor de feitelijke veelheid. Zo ontwikkelde Kuyper zijn leer
van ‘de pluriformiteit der kerk’. Het
enkelvoud ‘der kerk’ is hier veelzeggend.
Ten diepste is het zo, dat er slechts één
(onzichtbare) kerk van Christus is, de
vele kerken zijn de zichtbare vormen,
openbaringen van die ene kerk.
Kuyper doet bepaald niet drama-

tisch over de kerkelijke verdeeldheid.
Integendeel, we horen er bij hem een
heel positieve duiding van. Hij heeft
het zelfs over ‘de ontluiking’ van de
pluriformiteit (Enc., p. 614). Zoals God
in elk creatuurlijk leven veelvormigheid
heeft gelegd, zo staat het ook met het
leven van de kerk (GG, p. 231). De veelheid van kerken gaat volgens Kuyper
terug op Gods ‘scheppingsordinantie’
(GG, p. 241).
Naast dit ‘scheppingsmotief’ vinden
we bij Kuyper ook een ‘rijkdom-motief’.
In het bestaan van de vele kerken komt
‘de volle openbaring van de veelvuldige
wijsheid Gods’ uit. Het oneindige kan
niet in één eindige vorm tot adequate
uitdrukking geraken (GG, p. 234). De
schat van het heil in Christus is ‘te weelderig’ om ‘in één menschelijke vorm’
tot zijn volledige uitdrukking te komen
(Enc., p. 620).
Er speelt bij Kuyper nog een derde,
een ‘ontwikkelings-motief’: ieder volk
begint met een gemeenschappelijk leven.
Maar spoedig gaat zo’n volk tot een ander stadium van ontwikkeling over; dan
begint zich de veelheid in de eenheid
te vertonen en begint het persoonlijke
streven, de persoonlijke overtuiging zich
te laten gelden (GG, p. 239). Zoals het
met een volk gaat, zo ging het volgens
Kuyper ook met de kerk. Juist door wat
hij noemt ‘het subjectieve element’
(GG, p. 240) komt het noodwendig
tot splitsing van de kerk in ‘meerdere
formatiën’. Gods waarheid is één, maar

Al miskent Kuyper bepaald niet
dat er bij de kerkelijke verdeeldheid
ook sprake is geweest van zonde (GG,
p. 231, 234), de veelheid van kerken
zelf ziet hij niet als zonde. Integendeel,
‘Pluriformiteit is naar onze vaste overtuiging een phase van ontwikkeling
waartoe ook de kerk van Christus moest
komen’ (GG, p. 231).
Kuyper geeft ronduit toe dat er ‘eene
klove’ is tussen wat onze confessie zegt
en de pluriformiteitsleer (GG, p. 230).
Onze vaderen stonden nog aan het begin van wat zich al spoedig zou ontwikkelen: de vele en velerlei protestantse
kerken. Zij vormden nog één front tegen
Rome en spraken dan ook van de ene
ware kerk. Voor Kuyper staat het vast
‘dat alleen wie zich op het standpunt
der Roomse Hiërarchie plaatst, de absolute tegenstelling tussen de valsche en de
ware kerk kan handhaven’ (GG, p. 267).

A. Kuyper

Betekent dit dat je volgens Kuyper
je eigen kerk niet meer de ware kerk
kunt noemen? Als je ermee bedoelt een
‘absoluut goede kerk’, dan is dat niet het
geval. Maar in vergelijking met andere
kerken kan en mag een christen voor
zichzelf ‘persoonlijk’ zeggen dat in zijn
kerk ‘de kenteekenen’ van Christus’ kerk
‘in zijn grond, in zijn hoofdverschijning’
aanwezig zijn en ‘dat onder alle kerken,
waarvan hij kennis draagt, de toestand
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in de zijne, over het geheel genomen,
beter en daarom verkieselijk is. Op dien
grond zal hij dan besluiten, dat zijn kerk
de best-gereformeerde, de zuiverste en
dus betrekkelijk-meest aan het ideaal
beantwoordende is’ (GG, p. 269).
Kuyper concludeert dan als volgt:
‘Alzoo zijn eigen kerk geen absoluut
ware kerk, maar toch genoegzaam aan
het ideaal beantwoordende, om het wezen der ware kerk te bezitten, en voorts
vergelijkenderwijs de zuiverste en de
beste’ (GG, p. 269).

K. Schilder
Het is met name K. Schilder geweest
die vooral in de jaren dertig stelling
nam tegen wat Kuyper leerde ten aanzien van de pluriformiteit van de kerk.
Wanneer we zijn publicaties uit die jaren
lezen, komen we onder de indruk van
de hartstochtelijkheid waarmee Schilder
opkwam voor de eenheid van de kerk en
zich keerde tegen het berusten in het gegeven dat er nu eenmaal vele kerken van
dezelfde belijdenis zijn. Schilder verfoeide dit ‘quiëtisme’. Hij wilde dat de
kerken hun belijdenis, ook omtrent de
kerk (met name art. 27-29 NGB), weer
serieus zouden nemen. In die belijdenis
wordt niet gesproken van een pluraliteit
van kerken, maar gaat het over de ene
ware kerk. Dat spreken verhindert om je
neer te leggen bij de vele kerken.

Het spoor van Christus
Beheersend voor Schilder is wat
Zondag 21 belijdt: de Zoon van God
vergadert zijn gemeente. Schilder legt er
grote nadruk op dat er de onvoltooid tegenwoordige tijd staat. Het gaat om een
dynamische activiteit van de Christus in
het heden. We moeten bij het probleem
van de vele kerken dan ook niet uitgaan
van gegevenheden, maar het levende
vergaderwerk van Christus moet ons
uitgangspunt zijn. Schilder verwijt de
voorstanders van de pluriformiteitsleer
dat ze starten bij ‘de empirie’. Dat is een
foute methode, die de zaak van de kerk
op z’n kop zet. Schilder stelt dat in het
kerkbegrip ‘het element van vergaderen
de hoofdzaak is’ (De Kerk, III, p. 362,
365). Het vergaderen van Christus én
het met Hem vergaderen van de gelovigen. Zij dienen ‘medewerkers van
Christus’ te zijn in het vergaderen en
institueren van de kerk (De Kerk, II,
p. 247).

Dit met Hem mee vergaderen krijgt
bij Schilder veel accent. Het is voor hem
een zaak van ‘verbondsgehoorzaamheid’
(De Kerk, II, p. 207), van ‘heiligmaking’
(De Kerk, III, p. 250). Ook hier stelt
hij dat je niet moet redeneren vanuit
‘het gegevene’ (de vele kerken), maar
vanuit ‘de eis van gehoorzaamheid’. De
beslissende vraag is: volgt men Christus,
vergadert men met Hem mee? Is men
gehoorzaam in het ‘institueren’?
Christus trekt bij het vergaderen
van zijn kerk een spoor in de geschiedenis. Daarom kom je er niet met het
afwerken van een lijstje met afgesloten
kenmerken waaraan deze of gene kerk
‘nog’ in meer of mindere mate voldoet.
‘Men moet integendeel met vreze en
beven vragen: Waarheen trekt de levende
Christus? Waarheen gaat Hij? Waarheen
gaat Hij vóór? Voorop? Waarheen mòet
men zijn eigen menselijken, levenden,
actuelen gang achter Hem aan gaan?’
(De Kerk, I, p. 206). Wij moeten
Christus dan ook ‘in de concrete werkelijkheid’ vinden en herkennen.
Vandaar dat Schilder weigert ‘den
historischen factor te verdoezelen’ (De

Kerk, I, p. 209). Als we geloven dat
Christus in Nederland in 1892 ‘een
groot licht heeft ontstoken’, dan kunnen
we niet ‘met de vergelijkende methode
langs voorhanden instituten rondgaan,
om ze allemaal te “zegenen” krachtens
de zoveelste verdunning van “kenmerken”, die er “nog zijn”’ (De Kerk, I,
p. 209). Hij wijst dan ook ‘op de critieke
historische momenten’ waarop ‘de stromen van zijn (Christus’) vergaderingswerk zich heeft laten leggen in de door
de hen (de gelovigen) gegeven bedding’
(De Kerk, I, p. 208).
Schilder ziet Christus zijn spoor
trekken in 1834, in 1892, maar ook
in 1944. Van de vrijgemaakte kerken
zegt hij: ‘We zijn geen jonge kerk, geen
kersvers instituut. We zijn de oude kerk’
(De Kerk, III, p. 240). Wij hebben de
Gereformeerde Kerken ‘voortgezet’ (De
Kerk, III, p. 173). De synodocraten zijn
uit dat spoor van de levende Christus
geraakt. Zij hebben de kerk verraden
(De Kerk, III, p. 131).
Het is dan ook tekenend voor
Schilder wanneer hij spreekt over ‘de
kerk, op geschiedenis en belijdenis ge-
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grond’ (De Kerk, III, p. 131), want de
Geest van God wil ‘zijn stroom’ laten
lopen ‘door de bedding van het wettig
instituut’ (De Kerk, II, p. 415).

De ware kerk is
de wettige kerk
We zien hier hoe voor Schilder ‘ware
kerk’ gaat samenvallen met ‘wettige
kerk’. Daarom moet bij het adresseren
van de kerk van Christus ook altijd
de geschiedenis aan de orde komen. Zo
wordt voor hem dit ‘het benauwende’:
‘hebben wij het recht òns instituut te
zien, krachtens Woord en wet, in levend verband met de in onze boekjes
genoteerde historie; te geloven, dat Hij
(Christus), de Levende, bij ons in dit
land, in onze stad, de wettige historische
lijn vervolgt?’ (De Kerk, I, p. 208).
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Schilder is ervan overtuigd dat er op
deze vraag antwoord te geven is.
‘… als men de wettigheid en de waarheid van de vergadering laat afhangen
van de normen van Gods Woord, dan
komt men er wel uit’ (Christ. Rel., II,
p. 62).
In 1934 schrijft hij: ‘Wij hebben de
Gereformeerde Kerken te erkennen als
het wettig kerkelijk instituut (het alleenrecht-van-bestaan-hebbende)’ (De Kerk,
II, p. 124). ‘Ik weet in Nederland geen
enkele kerk, buiten de Gereformeerde,
die Gods Woord zuiver predikt, de sacramenten rein bedient, de tucht handhaaft. Ik erken, dat de Geref. Kerk het
ook niet doet, gelijk het behoort. Maar
zij wordt er niet in verhinderd. Andere
verhinderen zich zelf, door hun kerkelijke
beginsel-verklaring, of hun vrijwillige
separatie’ (De Kerk, I, p. 374; vgl. De
Kerk, II, p. 126).

Als voorbeeld noemt hij dan de
christelijke gereformeerden, die zeggen: ‘God verbiedt ons, avondmaal te
houden, met b.v. Prof. Grosheide.’ Het
oordeel van Schilder liegt er niet om:
‘En daarom zie ik niet in, dat de Christ.
Geref. Kerk recht handelt met sacrament en tucht en prediking. Zij vervolgt
wie naar Gods Woord willen leven. Zij
vervolgt ze met tegen hen in biddende
gebeden’ (De Kerk, I, p. 374).
Hij ziet dus in de Christelijke
Gereformeerde Kerk de contouren van
de valse kerk, zoals artikel 29 NGB
daarover spreekt! Waarbij ook duidelijk
de kerkgeschiedenis een rol speelt, doordat Schilder spreekt over ‘vrijwillige
separatie’.
Na de Vrijmaking ziet hij de vrijgemaakte kerken als de wettige kerken.
‘Wij zijn de kerk; laat ons nu toezien en
beven …’ (De Kerk, III, p. 214). Schilder
wil ervoor danken dat ds. B.A. Bos
zegt: ‘… de ware kerk in Nederland is
thans te adresseren daar, waar men prof.
Greijdanus heeft laten preken en dopen
en avondmaal houden, en cand. Schilder
en ds. Van Dijk en ds. Bos, enzovoort’
(De Kerk, III, p. 233). Hij houdt in 1951
op een bondsdag de meisjes als haar ‘oecumenische taak’ voor: ‘Dàt is: uw kerk
als Gods zichtbare legitieme vergadering
liefhebben …’ (De Kerk, III, p. 478).
Wanneer J.J.C. Dee stelt: ‘Nergens
spreekt Schilder over de Gereformeerde
Kerken als over de enig-ware kerk’,4 is
dat niet houdbaar. De conclusie is mijns
inziens onontkoombaar dat Schilder,
wat Nederland betreft, zoals hij vóór de
Vrijmaking de Gereformeerde Kerken
als de enige ware en wettige kerkvergadering zag, na de Vrijmaking het predikaat ‘ware, wettige kerk’ exclusief aan de
vrijgemaakte kerken toekent.
Schilder bleef zichzelf daarin trouw,
dat hij volhardde in de overtuiging dat
we met artikel 29 de ware kerk kunnen
vinden en dat die kerk een duidelijk
aanwijsbaar adres heeft. Hij bleef zich
verzetten tegen de gedachte van ‘meerdere wettige instituten op één plaats’
(De Kerk, II, p. 432).
De belijdenis weet niet van vele
kerken die min of meer de kenmerken
van de ware kerk vertonen (De Kerk,
II, p. 425; De Kerk, III, p. 385). Zij
spreekt over de ware kerk. En dat was
voor Schilder na 1944 de vrijgemaakte
kerk. Hij zag zowel de Nederlandse
Hervormde Kerk (De Kerk, II, p. 231;
De Kerk, III, p. 136) als de synodocrati-
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sche gereformeerde kerken (De Kerk, III,
p. 231, 235) als valse instituten. Omdat
het lutheranisme in de loop van de tijd
verzwakt is en uitgekomen is bij het modernisme ‘en thans het één der sterkste
uitvalspoorten van het barthanisme is’,
meent Schilder dat de lutherse kerk niet
de kenmerken van de ware kerk vertoont (Christ. Rel., p. 76).

De CGK
na de Vrijmaking
Ten aanzien van de Christelijke
Gereformeerde Kerken horen wij bij
hem na de Vrijmaking een andere toon
dan daarvoor. Hij staat volledig achter
het besluit van de eerste generale synode
van de vrijgemaakte kerken om contact
te zoeken met deze kerken. De vraag
intrigeert: hoe is deze andere toon te
verklaren?
Voor zover ik zie, zijn daar mogelijk
drie motieven voor te noemen. Allereerst
is hier te wijzen op Schilders overtuiging: ‘Zodra Gods Geest ergens een
bekering werkt, zijn … automatisch alle
bestaande kerkinstituten “in de crisis”
gebracht. Want de kerk wordt dagelijks
vergaderd door Christus (in onvoltooid
tegenwoordige tijd) …’ (De Kerk, III,
p. 300). Door Gods werk in de
Vrijmaking kwamen de Christelijke
Gereformeerde Kerken voor de vraag
te staan: kunnen wij op onszelf blijven
staan, of roept de Here ons met de uitgeleide kerken samen te gaan? Want:
‘Elke nieuwe reformatie brengt een bestaand instituut in de crisis’ (De Kerk,
III, p. 238).
Een tweede motief is wellicht dat
Schilder meer openheid bij de christelijke gereformeerden zag dan voorheen.
Hij las namelijk ‘nogal eens iets in “De
Wekker” betreffende een “oecumenisch”
samenleven op goede basis’ (De Kerk, III,
p. 300). Ook zegt hij: ‘… de Christelijke
Gereformeerden hebben van 1892 zó
weinig meer overgehouden (als wij na-
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melijk het probleemcomplex van ’92 in
aanmerking nemen), dat de vraag om
een oriënterende informatie zin heeft;
en niet achterwege màg blijven. Over
de uitzichten spreken we hierna wel’ (De
Kerk, III, p. 301).
Als derde motief kan hier genoemd
worden het ‘oecumenisch willen’ dat
Schilder ‘primair kenmerk der kerk’
acht (De Kerk, II, p. 247, 248). Schilder
schrijft: ‘… als wij met de Christelijke
Gereformeerden vanwege eigenwillige
redenen niet willen samenkomen, verbeuren wij het recht, onze congregatie
aan te dienen als een van God in en
voor ons land met zijn zegen bekroonde
en met zijn waarmerk voorziene’ (De
Kerk, III, p. 301; vgl. III, p. 238).

Afsluitend
In verbondenheid met de visie van
de afgescheidenen komt Schilder op
voor het serieus nemen van wat de belijdenis naar de Schrift zegt over de ware
kerk. Hij wil niet vanuit de ervaring
spreken, maar normatief naar de confessie. Karakteristiek voor Schilders kerkleer is zijn nadruk op het dynamische
vergaderwerk van de levende Christus,
dat zijn spoor trekt in de geschiedenis.
Schilder verbindt daarbij het normatieve
(de kenmerken van Christus’ kerk) met
het historische (de bedding van Christus’
vergaderwerk) en is ervan overtuigd dat
de kerk van Christus zich laat vinden
in de concrete werkelijkheid. Ware kerk
valt bij hem samen met ‘wettige kerk’.
En dan moet de kerkgeschiedenis op
tafel komen.
Zo kan men in de veelheid van
kerken het adres vinden van de ware en
wettige kerk.

van kerken van dezelfde belijdenis te
bepleiten.
Tegelijk zien we bij Schilder ook
onmiskenbaar een versmalling van ‘de
breedheid’ optreden, wanneer hij vóór
de Vrijmaking de Gereformeerde Kerken
en na de Vrijmaking de vrijgemaakte
kerken in ons land exclusief de ware en
(historisch) wettige kerken noemt.
Schilder meende dat onze confessie
het niet toelaat te spreken over meerdere
ware kerken op één plaats. Wat een is in
belijden, hoort ook kerkelijk een te zijn.
Hij nam het enkelvoud van artikel 29
serieus: de ware kerk en niet: een ware
kerk. Vandaar zijn volhardend appel
in de jaren dertig aan het adres van de
christelijke gereformeerden, om de separatie van 1892 ongedaan te maken.
In een volgend artikel wil ik laten
zien hoe men in onze kring afstand nam
van dit exclusieve en nieuwe woorden
probeerde te vinden om meer recht te
doen aan de gecompliceerde werkelijkheid van het ‘tien maal gereformeerd’.
Noten:
M. te Velde, ‘Vrijgemaakte vreemdelingen tussen
verleden en toekomst. Een nabeschouwing’, in:
Vrijgemaakte vreemdelingen, red. M. te Velde en Hans
Werkman, (Barneveld 2007), p.175v.
2.
Ik citeer uit A. Kuyper, De Gemeene Gratie, III,
Amsterdam-Pretoria 1904 (= GG) en uit A. Kuyper,
Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid, II, Kampen
1909 (= Enc.).
3.
Ik citeer uit K. Schilder, Verzamelde Werken. De
Kerk, I, II, III, Goes 1960, 1962, 1965 (= De Kerk,
I, II, III) en uit K. Schilder, Christelijke Religie.
Collegedictaat over de Nederlandse Geloofsbelijdenis, II,
z.v.a. (= Christ. Rel.)
4.
J.J.C. Dee, K. Schilder oecumenicus. K. Schilder over
‘het kerkelijk vraagstuk’, Goes 1995, p. 191.
1.

Er is gewezen op ‘de breedheid’ van
Schilders kerkvisie. Hij hield er voluit
rekening mee dat de Heilige Geest
overal ‘nieuw leven’ kan wekken en
reformatie kan bewerken. Hij wilde
daarin ook oecumenisch zijn dat hij
niet afliet de eenheid in het zichtbare
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Kort begrip

Rond deze ferme synodale beslissing
had ik mijn laatste catechisaties voor
dit seizoen. En dan doe je het anders
dan anders. Weet u dat nog van
vroeger? De catechisant komt met
zijn prangende geloofsvragen. En de
dominee geeft antwoord. Een enkele
vraag werd mee naar de pastorie genomen. Het antwoord bleef uit. Maar
ik heb oog voor de tijd waarin we leven en zo stelde ik een kringgesprek
voor. De stoelen in een rondje. En ik
had op een papiertje twintig onderwerpen geselecteerd. Heel divers.
Verschillende bijbelonderwerpen,
over Jezus’ terugkomst, de bijzondere
gaven van de Geest of zullen we
gewoon een stukje bijbellezen met
elkaar. Ook noemde ik onderwerpen
uit de belijdenis, de kerkorde en zaken uit het actuele kerkelijke leven.
Ik kon het niet laten om ook het
kampioenschap van PSV te noemen
en een vraag over internet. Moet ook
de dominee op MSN, of zouden jullie
hem op hyves willen tegenkomen? Of
zullen we over de vakantie praten? Of
een stukje muziek draaien? Misschien
is het leuk om naar een dvd’tje te kijken? Ieder mocht een onderwerp kiezen. Het werd een levendig gesprek
over computergebruik en sport, ook
ging het over de politiek. Maar niemand stelde iets voor uit de Bijbel of
de belijdenis, laat staan de kerkorde.
Wat toch houdt ze bezig?, dacht ik. Ik
heb geen klagen over de aanwezigheid van de catechisanten en hun
betrokkenheid bij de les. Maar eens
verzuchtte een van hen: Wat we hier

leren is belangrijk, maar ik houd me
er niet echt mee bezig. Ja, zei toen iemand, en zo is het ook ’s zondags in
de kerk. Ik snap dat het moet, maar
ik heb vaak het gevoel dat het niet
over mij gaat. Het is niet mijn ding,
dominee!
Ik hoop dat u wilt geloven dat ik
m’n best doe. En reken maar dat ik
probeer om het geloof voor de catechisant van nu relevant te maken.
We gaan er elke week weer nieuw
tegenaan. Ik houd van ze. Maar soms
moet ook ik zuchten. En dan kijk ik
de catechisant aan en ik denk: We
hebben nog een hele weg te gaan. En
dan moeten we alle zeilen bijzetten.
En niet alleen ik als catecheet, want
dan hoop ik op het gebed van de gemeente. En samen rekenen we op de
hulp van de Heilige Geest.
In dit kader denken wij in ’s-Hertogenbosch na over een nieuwe methodiek. Meer aansprekend, eigentijds.
En er is tegenwoordig een gevarieerd
aanbod. Voor een groep heb ik het
afgelopen jaar wat uitgeprobeerd. De
catechisant was enthousiast. Het zag
er te gek uit. En er was veel herkenning. Maar zelf miste ik wel veel van
de Catechismus en andere bepalende
onderdelen van ons kerkboek. Die
komen er bekaaid van af. En het zal
toch niet gebeuren dat een volgende
synode de vraag zal krijgen of niet
ook de belijdenisgeschriften daaruit
weg kunnen.

aan. U mag me testen, zei hij. Vraag
me maar. Ik deed het. Ik stelde
vragen over de Bijbel, ook over het
kerkboek. Hij wist alle antwoorden.
Hij zei: Ik weet niet wat er met me
gebeurt de laatste tijd. Maar ik kan
gewoon niet ophouden. Ik voel dat
de drie-enige God in mij komt wonen.
Kan ik op de kortste termijn kerklid
worden? Ik zocht naar ruimte, tijd. Ik
pakte de bekende Bijbelcursus uit de
kast. Zullen we die de komende tijd
samen doornemen, zei ik. Graag, zei
hij, en hij bladerde de 25 lessen door.
Als ik een les per dag doe, dan ben
ik er met drie of vier weken door. En
hij herhaalde zijn vraag: Kan ik dan
belijdenis doen? Wat moet ik daar
precies voor doen? Ik stotterde wat.
Maar toen pakte hij zijn kerkboek en
hij zei: Ik weet van het Kort Begrip.
Uit 1608, zei hij uit zijn hoofd. En dat
is kennelijk bedoeld voor iemand zoals ik. Hier, zei hij, terwijl hij het had
opgezocht: Het kan dienen bij het
onderwijs van volwassenen die zich
bij de kerk willen voegen. Verlangend
keek hij mij aan. En ik geniet van de
kerkdiensten, zei hij. Dit wil ik meemaken, hier wil ik bij horen. Ik hoor
graag de preken… Ik beloofde hem
ter wille te zijn. Samen dankten we
de Heer. Hij huilde, zag ik toen ik
weer m’n ogen opende. Intussen is hij
bezig met de Bijbelcursus. En ik, ik zit
op de synode. Enne, ik zal daar ons
kerkboek verdedigen, reken maar. En
als we het straks nog zullen hebben
over ons missionair-zijn en dat onze
diensten laagdrempeliger moeten
zijn en zo… Ach, ik begrijp het. Met
het oog op mijn catechisanten! Maar
voor de Geest zijn onze drempels kennelijk geen belemmering.

Column

Voorlopig is het Kort Begrip gered.
Even dreigde het verloren te gaan.
Op de synode lag een voorstel om
het weg te laten uit het kerkboek.
Dat kerkboek wordt maar dikker en
dikker. Kan er niet wat uit? Neem
nu het Kort Begrip. Het vindt weinig
begrip meer en het scheelt twintig
bladzijden. Maar de synode werkte
niet mee. Althans voorlopig nog maar
niet. De beslissing is uitgesteld.

En toen stond er opeens een onbekende jongeman voor de deur. Hij
had een Bijbel en een kerkboek in
de hand. Ik meende hem al eens in
de kerk gezien te hebben. Hij bevestigde dat. Sinds kort bezoekt hij de
diensten. En hij had van iemand een
Bijbel en een kerkboek gekregen.
Beide boeken had hij in enkele weken tijd doorgelezen. En zijn vraag
was kort en goed: Kan ik gedoopt
worden? Ik nodigde hem uit op mijn
werkkamer. En ik keek hem verbaasd

G. Zomer
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Shift – ERROR?
Heel misschien dacht u: Hé, een
nieuwe rubriek over computers in
Nader Bekeken? Ik moet u teleurstellen. Of juist een gevoel van
opluchting bezorgen. Hoe dan ook,
dit artikel gaat niet over computers
met alle toeters en bellen die daarbij komen kijken.
Wat dan wel? Alsnog wil ik een keer
ingaan op het rapport van de deputaten
Dienst & Recht. Ik besef dat daarover
al het nodige is gezegd en geschreven.1
Ook hebben deputaten na alle reacties
onlangs aangegeven samen met anderen
een nieuwe analyse te maken.
Wat heb ik daar nog aan toe te voegen? Ik wil nog eens inzoomen op wat
deputaten signaleren. Maar dan niet
zozeer op de culturele veranderingen
als zodanig, maar meer op de manier
waarop zij daar in hun rapportage mee
omgaan. Nu deputaten hun analyse niet
terugnemen, maar er een nieuwe functie
aan geven, blijft dat actueel.

Shift
De vorige synode vroeg deputaten:
‘Ga na wat er gaande is in onze kerken
en wat er mee daardoor speelt tussen
predikanten en kerkenraden.’ In hun
rapport zetten deputaten vervolgens
alles op de kaart van de (onontkoombare) culturele verschuiving. Deputaten
spreken over een paradigmashift. De
context van het huidige Nederland in de
21e eeuw verandert. Zij inventariseren
die verschuiving op kerkelijk terrein in
een 22-tal punten: het schuift van oud
naar nieuw. Het is ieders goed recht te
kiezen op de lijn van ‘oud naar nieuw’.
Die verschuiving is een onontkoombaar
historisch proces, waar deputaten geen
waardeoordeel aan hechten. Maar ontwikkelingen in de samenleving hebben
onvermijdelijk als gevolg dat er ook in
de kerkelijke sfeer een en ander verandert. Die veranderde context bepaalt
vergaand wat de mogelijkheden en
onmogelijkheden zijn van de concrete
uitoefening van het ambt. Om functioneringsproblemen in de nabije toekomst
te voorkomen, is het zaak te sleutelen
aan de specifieke vaardigheden van de
huidige predikanten.

Blikrichting
Ik vrees dat sprake is van een zekere
blikverenging: deputaten kijken alleen
maar door die ene bril van de ‘paradigmashift’. In het kerkelijk landschap
valt evenwel meer te beleven. Ook aan
verschuivingen.
Het is merkwaardig dat dat landschap niet echt in beeld komt. Terwijl
de synode van Amersfoort deputaten
nadrukkelijk vroeg de besprekingen te
voeren in een bijbels-geestelijk klimaat.
Deputaten spreken echter uit niet te
begrijpen waarom de synode dat nodig
vond. Ik meen dat deputaten door hun
onbegrip en veranderde blikrichting
zichzelf het zicht ontnemen op wat naar
mijn inschatting wel degelijk meespeelt
bij de problemen die predikanten vandaag de dag kunnen ondervinden. Het
rapport heeft geen oog voor de grotere
geestelijke werkelijkheid, waarvan wij
als volgelingen van Jezus Christus deel
uitmaken. En daarin schuilt voor mij
ook de bredere actualiteit van hun eerste
rapportage. Hoe komt het dat zoiets kan
gebeuren? Openbaart zich hier een verschuiving, die zich misschien veel breder
voordoet?

Rondblik J. Wesseling

De Andere
Werkelijkheid
Laat ik aansluiten bij een mooie,
veelzeggende formulering van prof.
J. van Bruggen: ‘Wij worden door de
Schriften binnengeleid in de werkelijkheid van God.’
Zo is Paulus’ brief aan de Romeinen
volgens Van Bruggen diep geworteld
in de geschiedenis van de Schepper.
Van Hem is de aarde, de globe en alles
daarin en daarop. Ieder mens is verantwoording schuldig aan Hem. Hij is
niet een nieuwe god die Rome voor het
eerst binnenkomt, maar Hij is de lang
vergeten en onderdrukte Schepper die
er altijd al was en Hij eist zijn eigendom
weer op. ‘Deze nieuw ontsloten werkelijkheid van het hemelrijk is in feite
de werkelijke norm voor ons gedrag als
vreemdelingen in een wereld waarvan
we leren beseffen dat ze onzichtbaar
reeds eigendom van God en Christus is,
terwijl ze anderzijds een opstandige cultuur heeft ontwikkeld die ver van huis
is beland.’
Die onzichtbare wereld met haar
eigen geschiedenis wordt ons richtinggevend kader, ons normerend patroon.
Vanuit die onzichtbare wereld valt ook
licht op incidentele bijbelgegevens over
ouderen en jongeren, man en vrouw,
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oudsten en gemeenteleden.
Hoe meer we echter met hart
en ziel leven in de wereld van de
onzichtbare kerk daarboven en de
Adamsgeschiedenis hier beneden, hoe
groter onze vreugde wordt als burgers
van de Andere Stad. En we gaan de
empirische wereld die ons omringt en
die slechts een deel van de werkelijkheid
is, met andere ogen zien, meer thuis in
de schepping en meer vreemdeling in
Babylon.

zo ja, welke dan? En hoe reageer je daar
dan op als burger van het koninkrijk der
hemelen? Kan in democratisering ook
iets meekomen van de houding van: wij
willen geen God en geen meester? Zit in
individualisering ook niet een element
van de mens die zich losmaakt van de
door God geschapen verbanden en zich
verzelfstandigt? Brengt secularisering
ook niet met zich mee dat de wereld
en samenleving ontgoddelijkt worden?
Levert automatisering ook niet veel
blikverenging achter het beeldscherm op
en een verkilling van relaties en contacten? Heeft de globalisering ook niet tot
gevolg dat er een enorme keuzevrijheid
komt om deel te nemen aan de (chat)netwerken die bij jou passen, zonder dat
je je levenslang hoeft te binden?
Door zo eenzijdig op de veranderende cultuur in te zoomen, ontnemen
deputaten zich het zicht op de geestelijke werkelijkheid waarbinnen op de
begane grond van onze aarde en in
de hemelsferen een strijd der geesten
gaande is, waarbij wij met huid en haar
zijn betrokken. Dienaren van het goddelijke Woord niet het minst!

Antenne
Deze inzet van Van Bruggen vraagt
wat mij betreft om verdere doordenking
en uitwerking. Ik meen dat we als kerken daarmee geholpen zouden zijn. De
ons omringende cultuur is allerminst
een arbitrair, neutraal gegeven!!
In de Schriften wordt ons een
andere, grotere geestelijke realiteit geopenbaard, waarin de Geest ons moet
binnenleiden en inwijden. Daarvoor
zijn wedergeboorte, geloof en bekering
onmisbaar. Onafhankelijk van elkaar
signaleren B. Luiten en J. van Bruggen
ook dat onze antennes voor die andere
werkelijkheid dreigen af te breken en
onze feeling daarvoor verloren dreigt te
gaan.
Dat zijn wel signaleringen die ons
moeten verontrusten! We lezen nog
wel de Bijbel, maar ondergaan niet dat
die grootse werkelijkheid van God ons
daarin wordt geopenbaard; we gaan ter
kerke, maar ontmoeten daar voor ons
gevoel God niet; we brengen de nodige
uren door in de kerkenraadskamer, runnen de gemeente en sturen als managers
allerlei processen aan, maar hebben lang
niet altijd meer het geestelijk zicht en
het geëigende instrumentarium bij de
hand.
Ondertussen schreeuwt de gemeente
om Godservaring en echte beleving.
Niet meer ‘hoe zal ik overleven’ is onze
hartenkreet; ook niet ‘hoe krijg ik mijn
zonden vergeven’ is de vraag die ons
kwelt; maar ‘hoe zal ik nog wat van
God beleven?’2

Arbitrair?
Deputaten hechten geen waardeoordeel aan de culturele verschuiving en
betitelen die als ‘arbitrair’. Het heeft immers geen zin je te verzetten tegen een
historisch proces. Op het niveau van de
toewijding aan Christus doet het er niet

toe wat iemand kiest. Op deze weg hebben we te doen met niet-principiële keuzes, al zal het waar zijn dat velen hun
keuze met hartstocht en/of argumenten
verdedigen, wellicht zelfs op basis van
bijbelse uitgangspunten.
Ik vind dat nogal wat. Afgezien van
het feit dat je zo elke tegenargumentatie
bij voorbaat al ontkracht, de bewering
wordt ook niet onderbouwd en we moeten hem blijkbaar maar op gezag van de
deputaten aannemen. Dat lukt mij niet.
Volgens mij kunnen deputaten dat
alleen maar beweren doordat ze niet
toekomen aan een geestelijke taxatie.
Een cultuur verraadt maar al te vaak
een daaronder liggende levensbeschouwing, een religie.3 Wanneer ik de heilige
Schriften lees en mij laat binnenleiden
in de werkelijkheid van God, leer ik
culturele veranderingen allerminst als
‘arbitrair’ zien. We leven immers in een
(om met C.S. Lewis te spreken) ‘door de
vijand bezette wereld’.
Om de veranderingen te schetsen
halen deputaten typeringen aan als: democratisering, individualisering, secularisering, automatisering en globalisering.
Het is mij een raadsel hoe je die als
‘arbitrair’ kunt zien. Ik begrijp wel dat
de ontwikkelingen zich voordoen en wij
ze moeilijk kunnen tegenhouden. Maar
zouden daarachter ook geen geestelijke
bewegingen zich kunnen voordoen? En

Of, om het met Van Bruggen te zeggen: ‘Leven vanuit deze goddelijke en
hemelse geschiedenis zal immers ook
leiden tot een eigen (profetische) analyse
van de wereld die mensen tot stand brengen na de zondeval. De global village als
empirisch gegeven is immers geen neutraal
gegeven in het licht van het evangelie! ’
(cursivering van mij, JW).
Maar juist die profetische analyse ontbreekt. Vanuit geestelijk oogpunt blijft
de rapportage een eendimensionaal en
daardoor oppervlakkig, schraal verhaal.
Of in de woorden van een ‘gewone’
zuster uit de gemeente: ‘Ik vind er zo
weinig geloof in terug, zo weinig Heilige
Geest.’

Boodschapper van God
In die veranderende culturele setting
is de predikant ‘dienaar van het Woord’.
Ik wil die titel graag in ere herstellen. De Latijnse formulering is mooier,
krachtiger: Verbi Divini minister, dienaar van het góddelijke Woord. Vanuit
die andere werkelijkheid is hij de geroepen en aangewezen persoon die naar ons
toegestuurd wordt, ons aanspreekt, het
Woord op schrift uitlegt en verkondigt,
ons oproept tot bekering en rondleidt
in de werkelijkheid van het koninkrijk
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der hemelen. Want als hij het niet meer
doet, wie dan nog wel?
Het mag wel verbijsterend genoemd
worden dat deputaten, die hulp moeten
bieden aan predikanten in problemen,
hun onbegrip uitspreken over de geestelijke werkelijkheid waarin dienaren
van het Woord functioneren. Als boodschapper is hij mens uit de mensen,
maar tegelijk is hij geroepen om zonodig
tegenover hen zijn positie in te nemen
en namens zijn Zender te spreken.
Binnen onze kerken wordt elke dienaar
van het Woord op het hart gebonden:
‘Ik betuig je ten overstaan van God en
Christus Jezus, die zal oordelen over de
levenden en de doden, ik bezweer je bij
zijn komst en heerschappij: verkondig
de boodschap, blijf aandringen, of het
nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf
en vermaan met alle geduld dat het
onderricht vereist. Want er komt een
tijd dat de mensen de heilzame leer niet
meer verdragen maar leraren om zich
heen verzamelen die aan hun verlangens
tegemoet komen en hen naar de mond
praten’ (2 Tim. 4:1-3).
Er is onder de Nederlandse zon wel
wat meer aan de hand dan een ‘arbitraire, culturele paradigmaverandering’.
Ook in onze kerken.

Tegencultuur
Die meegaandheid met culturele veranderingen kom ik in de Schriften ook
niet tegen. Zeker, profeten en apostelen
waren gewoon mensen van hun tijd en
sloten zich aan bij de hen omringende
cultuur. Ze waren er zelf in geboren en
getogen. Maar worden wij juist vanuit
die andere werkelijkheid van het koninkrijk der hemelen niet opgeroepen
om ook cultureel te veranderen? U moet
uzelf niet aanpassen aan deze wereld,
maar veranderen door uw gezindheid
te vernieuwen, om zo te ontdekken wat
God van u wil en wat goed, volmaakt
en hem welgevallig is (Rom. 12:2). We
leven wel in deze wereld, maar vechten
niet met de wapens van deze wereld. De
wapens waarmee wij ten strijde trekken
… zijn er om met hun kracht bolwerken
te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing
die wordt opgetrokken tegen de kennis
van God, we maken iedere gedachte
krijgsgevangen om haar aan Christus te
onderwerpen (2 Kor. 10:5).
Met A. van de Beek zou ik willen
pleiten voor een christendom dat weer
tegendraads durft te zijn, dat zich niet
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willoos en argeloos laat meedrijven
op de culturele golven en hypes van
de tegenwoordige tijd, maar bereid is
een gedaanteverandering te ondergaan
door anders te gaan denken en willen.
Het christenleven mag geleefd worden
in de stijl van het koninkrijk. Met alle
consequenties van dien. Ook wanneer
dat zelfverloochening, strijd en een mes
in je eigen (culturele) vlees met zich
meebrengt.
Ik lees in het Woord van de Here
hoe profeten kunnen fulmineren tegen
de ontaarde cultuur van het binnengedrongen heidendom; ik lees hoe de Here
Jezus tijdens zijn leven op aarde, maar
ook in zijn Openbaring vanuit de hemel
vlijmscherp door opgehouden façades en
zelfgenoegzame vroomheid heen prikt;
ik lees hoe Paulus diverse gemeentes de
mantel uitveegt omdat ze blijven hangen
aan het oude leven van vroeger, hun
eerste liefde verzaken of toegeven aan de
praktijken van hun eigen natuur.
Niks arbitrair.
Op de lijn van deputaten wordt het
volgens mij een stuk moeilijker om de
eigentijdse, geïndividualiseerde mens
van nu nog op te roepen tot bekering,
en de gedemocratiseerde, mondige gemeente aan te zeggen dat ze zich moet
onderwerpen aan Jezus Christus, vanwege zijn koningschap, zijn naderende
komst en eeuwige heerschappij.
Of ben je dan blijven hangen in het
oude, dat voorbijgaat en al wat achterlijk aan het worden is? Mogen wij als
dienaren van het Woord nog oproepen
tot geloof en bekering, wanneer wij te
maken krijgen met deze geïndividualiseerde en geseculariseerde mensen,
zolang de Here nog tijd van genade
geeft? Kunnen wij als dienaren van het
Woord de cultuur nog kritisch tegemoet
treden? Mogen wij ons daarbij zo nodig
nog spiegelen aan Jona, of Jeremia, of
Amos, of Hosea, of Ezechiël, of Jesaja:
‘Ga, en profeteer het volgende tegen dit
volk: “Luister goed, maar begrijpen zul
je het niet; kijk goed, maar inzien zul je
het niet”’?
In zijn wat primaire reactie op de
publicatie van het rapport van deputaten
schreef J.R. Visser: ‘wij hebben profeten
nodig.’ Hij heeft wel een punt. Een heel
essentieel punt ook.

Profeten
Uiteraard moet het evangelie van het
koninkrijk dan wel in volle omvang ver-

kondigd worden!4
Maar Stefan Paas signaleert dat in
christelijk Nederland het therapeutisch
jargon enorm is opgerukt. Ik citeer Paas:
‘In veel gemeenten heerst een obsessie
met leed, vooral met psychisch leed.
De taal van zonde, bekering, genade en
heiliging is er vrijwel geheel vervangen
door de taal van gekwetstheid, behoeften, troost en vervulling. … Dit klimaat
laat duidelijk zien dat wij christenen
zijn in een westerse cultuur, een belevingscultuur, waarin mensen in de top
van de behoeftepiramide vooral bezig
zijn met naar binnen kijken, controle
krijgen over zichzelf en het etaleren van
zichzelf.’
Hoe werkt dat door in onze prediking? Lopen wij als dienaren van het
Woord daarbij niet het risico te verzanden in preken van het type ‘je mag er
zijn’ en ‘God is je beste vriend’, die ‘er
altijd voor je is’ en ‘begripvol zijn arm
om je schouder slaat’? Kan ook niet
zomaar een nieuw exemplarisme opbloeien, waarbij David als ‘de man naar
Gods hart’ zo goed model kan staan
voor ‘mannen naar Gods hart’ vandaag
de dag? Geven wij voldoende stem aan
het Woord als Godsopenbaring, als het
venster waardoor wij zicht krijgen op de
Eeuwige en Heilige en zijn werkelijkheid… of verzandt de prediking in een
ondiep, waterig extract van wat de Here
bedoelt te openbaren? Durven wij daarbij de taal te spreken van zonde, eeuwige
dood, genade, bekering, wedergeboorte,
geloof en heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien?

Problemen
Naar mijn inzicht hebben deputaten te weinig oog voor wat zich op
het snijvlak van geloof en cultuur kan
afspelen, ook aan geestelijke strijd in de
gemeenten van Christus. Zij slagen er
niet in om de dienaar van het Woord
daarin te positioneren en zijn taak te
profileren. Wat ik bijvoorbeeld mis, is
de nodige ruimte voor pastoraal-psychologische gezichtspunten en theologische
aandachtsvelden.
Ook achter culturele veranderingen
kunnen zich immers kwade machten
manifesteren. Mensen van nu komen
niet zo gauw meer ter kerke om binnengeleid en ingewijd te worden in het
koninkrijk der hemelen, waarbij het een
Godswonder van genade is dat de Here
je verwaardigd heeft te mógen komen.
Wij komen als cultuurmensen van nu
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om een boodschap te horen die bij ons
verlangen aansluit. Ik hoor nogal wat
collega’s zuchten onder de bijna bodemloze wensput aan verlangens van de
kerkganger van nu. Ze bezwijken bijna
(of zijn al bezweken) onder de eis zoveel
mogelijk en liefst al die verlangens in
te willigen. Gewoon in alle eenvoud
en echtheid het Woord uitleggen en
Christus verkondigen is algauw niet
goed genoeg meer.
Naar mijn waarneming kunnen
collega’s ook zomaar in de problemen
komen doordat er soms nauwelijks meer
geestelijk gedacht en gehandeld wordt.
In toenemende mate krijgen kerken te
maken met een managementachtige
aanpak, die veel zet op de kaart van
procesbeheersing en een communicatieplan. Ik ben daar niet bij voorbaat
op tegen, maar ben wel huiverig voor
een bedrijfsmatige benadering, soms
vanuit een soort maakbaarheidsdenken
waarbij het geestelijk eigene van de kerk
én van de verkondiging van het Woord
ondersneeuwt.
Wie de literatuur bijhoudt of zijn oor
te luisteren legt, kent ook andere verhalen. De laatste jaren zijn er diverse boeken verschenen over (het misbruik van)
macht in de gemeente, niet alleen door
kerkelijke functionarissen (dat ook!!),
maar ook door in aanzien staande gemeenteleden. Macht als gevaar, luidt een
titel. Macht en manipulatie, een andere.
Het verschijnsel is zeker niet nieuw:
Paulus en Johannes hadden er al mee te
maken. En de Here Jezus zeker ook.
A.L.Th. de Bruijne signaleert ook
dat er in onze cultuur een bijna onverholen agressie richting voorgangers zich
manifesteert. Ook in de kerk. Pastoraalpsychologisch gezien kan dat aanslui-
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ten bij een in de jeugd opgebouwde,
onderhuids levende agressie tegen alles
wat riekt naar autoriteit. Wie herkent de
daaruit voortkomende klachten niet? De
kerkenraad heeft het eigenlijk altijd gedaan; of de dominee is het gemakkelijke
mikpunt.
Niet alleen tijd en cultuur zijn
veelvormiger dan deputaten doen voorkomen, ik meen dat ook de geestelijke
werkelijkheid waarin dienaren van het
Woord functioneren, meer dimensies
kent dan uit de rapportage blijkt.5 Een
nieuwe analyse valt dus alleen maar toe
te juichen.

Bang
‘De context bepaalt vergaand wat
de mogelijkheden en onmogelijkheden
zijn van de uitoefening van het ambt,’
zo zeiden deputaten. Het komt op mij
over dat de mens van nu de maat van
alle dingen, ook in de kerk van de Here
Jezus, mag worden. Dat vind ik niet
alleen verontrustend, maar in de kerkelijke praktijk van nu ook erg herkenbaar.
In mijn optiek komt daar ook zomaar
een arminiaanse trek in mee, een nieuw
religieus humanisme. De mens van nu,
gepokt en gemazeld in de cultuur en zo
meegezogen in de paradigmaverandering, verheft in een vroom jasje zichzelf
op de troon. Het heeft iets zelfgenoegzaams, iets hoogmoedigs. Het Woord en
de dienaar ervan moeten daar maar bij
zien aan te sluiten.
Als gevolg daarvan wordt de man
zomaar vooral dienaar van de gemeente.
Hij mag zich in allerlei (onmogelijke)
bochten wringen om iedereen ter wille
te zijn. Een soort ‘de klant is koning’-

mentaliteit. De dominee bedient niet
meer ‘de verzoening’, maar mag als een
ober een gerecht uit het meerkeuzemenu
serveren. Consumentisme zit vandaag
immers ook behoorlijk in onze cultuur
ingebakken.
Het zal mij niet verbazen wanneer
dat een type predikanten oplevert dat
vooral angstig is. Bang om de aansluiting te verliezen, bang om niet goed
over te komen, bang om krediet te verspelen, bang om te zeggen waar het op
staat, bang om de klant niet ter wille
te zijn. Straks verlies je misschien je
klandizie… en je inkomsten… Een type
predikant dat z’n identiteit niet zoekt en
vindt in zijn Heer Jezus Christus, dat
niet primair meer z’n boodschap toonzet
vanuit de ‘andere werkelijkheid’, maar
z’n functioneren vooral laat beheersen
door wat z’n omgeving van hem wenst
en verlangt, al dan niet terecht. Het
type predikant eager to please…

Profiel
Zelf was ik juist zo blij dat de
Theologische Universiteit ging werken
aan een scherper afgebakend predikantsprofiel, voor zover ik weet in goed
overleg met deputaten D&R. Gelukkig
spijt het deputaten deze aanpak als achterhaald te hebben getypeerd. De vanuit
de opleiding opgeworpen vraag of een
dienaar van het Woord wel aan alle verwachtingen vanuit kerk en maatschappij
moet voldoen, lijkt me van essentieel
belang. Volgens mij zijn we hard toe aan
een herwaardering van de predikant als
de dienaar van het goddelijke Woord.
Hij is geen bezoekjesmonster dat langzaam maar zeker uitgeput raakt door de
niet te stillen honger naar pastorale aandacht; hij is geen manager-van-alles die
voor van alles en nog wat verantwoordelijk is; hij is niet de man in de gemeente
die aan alle verwachtingen en verlangens
tegemoet mag komen om vervolgens gevierendeeld te worden.
De dienaar van het goddelijke
Woord brengt een boodschap vanuit een
andere werkelijkheid, een ‘tegencultuur’,
die niet naar de mens is. Hij spreekt
niet de wijsheid van deze wereld en
haar machthebbers, die ten onder zullen gaan. Hij is geroepen te spreken en
te preken, niet op een manier die hem
door menselijke wijsheid is geleerd, maar
zoals de Geest het leert (1 Kor. 2:10). En
hij moet er daarbij mee rekenen dat een
mens die de Geest van God niet bezit,
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niet zal aanvaarden wat van de Geest
van God komt (1 Kor. 2:13-14).
Maar hoe dan ook: als dienaar van
het goddelijke Woord is hij voor alles
slaaf van zijn enige Heer en Meester
Jezus Christus. Liefdevol, barmhartig,
maar zo nodig ook tegendraads en
confronterend. Gelukkig zijn we daarbij niet aangewezen op onszelf. God
heeft ons immers geen geest gegeven
van lafhartigheid, maar een geest van
kracht, liefde en bezonnenheid. In
Godsvertrouwen zullen we steeds weer
onze rug mogen rechten: wij zijn niet
primair geroepen om mensen te behagen, want dan zouden wij geen dienaren
van Christus zijn (Gal. 1:10).
Noten:
1.
In De Reformatie reageerde A.L.Th. de Bruijne in
twee artikelen. Hij kraakt de nodige harde noten.
Hij vindt de cultuuranalyse problematisch en de onderbouwing vrijwel ontbreken. Het gebruik van het
paradigmabegrip roept indringende vragen op en de
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analyse vertoont misschien ook wel enige tekenen
van projectie van babyboomers in de midlifecrisis.
In dit blad besteedde H.J.C.C.J. Wilschut aandacht
aan de rapportage. Bij de nodige kritiek vindt hij
tegelijk de cultuuromslag soms akelig herkenbaar
in de kerken. Alleen, met de feitelijkheid is de aanvaardbaarheid nog niet gegeven. Is er geen sprake
van een omgekeerde beweging: vroeger begonnen
we bij het Woord om bij de mens uit te komen?
Maar begin je bij de mens (met zijn vragen, behoeften en verlangens), dan wordt het moeilijk om het
Woord voluit te laten spreken. We staan als kerken
op een kruispunt: in welke richting gaan we ons als
kerken bewegen?
2.
Zie ook C. Harinck, De heilsorde. De rechtvaardigmaking en de recensie daarvan in het ND d.d.
4 april 2008.
3.
Zie ook C.J. Haak, Metamorfose, uitg. Boekencentrum, Zoetermeer, p. 25v.
4.
Dit schrijvend besef ik, dat naast deze ‘kerugmatische’ (verkondigende) functie van prediking en
pastoraat (de dominee als getuige en verkondiger)
er ook meer oog gekomen is voor de ‘therapeutische
functie’ (de pastor als helper) en de ‘evenmenselijke

functie’ (de pastor als metgezel en reisgenoot).
5.
Drie jaar geleden, in hun rapportage aan de vorige synode, signaleerden deputaten dat de kerken
niet of nauwelijks zijn toegekomen aan een helder
uitgewerkte visie op wat het predikantschap en het
geestelijk leidinggeven AD 2005 vraagt. Daarbij
zouden ook de wensen en verwachtingen vanuit
de diverse geledingen van de gemeente richting de
predikant aan de orde moeten komen. Heeft de kerkenraad een taak, en zo ja welke, om te voorkomen
dat een predikant gevierendeeld wordt (beeldend
gezegd, trouwens…, JW) door uiteenlopende verwachtingen?
Kortom: een van de knelpunten in de relatie
gemeente-kerkenraad-predikant blijkt te zijn dat er
niet altijd een gezamenlijk gedragen visie is op wat
geestelijk leidinggeven in deze tijd vraagt van kerkenraad en predikant. Het bevreemdt dat drie jaar
na hun eigen rapportage deputaten zeggen niet te
begrijpen wat de generale synode bedoelt met een
bespreking in ‘een bijbels, geestelijk klimaat’.

De houding van
een synodelid
Midden in het zaterdagse preekwerk word ik gebeld. We sturen
jou naar de generale synode, zegt
de preses van onze particuliere
synode. Ik had prompt moeite met
mijn houding. Hoe vertel ik ’t eerst
mijn vrouw, en morgen de kerkenraad? Hoe reageert de gemeente
en last but not least, hoe ’overleg’
ik dit met mijn Heer? Mijn vrouw
deed niet moeilijk. Ze beloofde
haar werktijden aan te passen. Het
viel mijn kerkenraad wel rauw op
’t dak. Deels omdat men onbekend
bleek met de procedure. Had onze
dominee zich misschien voor deze
job opgegeven? Ik mompelde iets
van roeping en zo stelde ik me ook
maar op. Maar laat u dan zomaar
de gemeente los voor een tijd? Uiteindelijk werd ik na een broederlijk
beraad vrijgesteld voor het werk.
Maar m’n pastorale geweten was
aangedaan. En hoe, dacht ik, hoe
toch zal het straks gaan?

Een herderlijke synode
Ik ging ermee naar onze Heer. En
ik probeerde mijn ziel bloot te leggen.
Ook als het gaat om mijn houding in het
huidige kerkelijke leven. Mijn zorg over
de identiteit van onze kerken. Temeer is
het goed dat je naar de synode moet, zei
een gemeentelid. Maar wie ben ik om op
dat niveau een woordje mee te spreken.
En zal ik straks de moed hebben om
mee te stemmen? De bidstond bevestigde
mijn gevoelens, en graag ging ik mee in
het gebed voor de synode. Ook door de
toespraak bij de opening van de synode
voelde ik me aangesproken. Daarin
werd mijn vraag aan de orde gesteld: wat
is de houding van het synodelid? Het
antwoord werd gegeven: wilt u vooral
een herderlijke synode zijn. De beamer
toonde plaatjes van schapen en lammetjes. U doet het voor hen, zei ds. Hagg,
die de eer had om ons werk op te starten.

Synode 2008 G. Zomer

Ds. J. Hagg (foto P.G.B. de Vries)

De wijsheid van boven
De preses was gauw verkozen. En
ik klapte hartelijk mee. Het gezicht
van ds. De Snoo was wel wat onthutst,
maar wij wisten het zeker: hij zal ons
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(foto P.G.B. de Vries)

leiden. En daar zijn we tot nu toe niet
in beschaamd. Hij is vaardig en ook
vaderlijk. Geestelijk en geestig. Elke
nieuw te behandelen zaak wordt met
een indrukwekkend blijk van dossierkennis en vaak ook met een kwinkslag
aan de orde gesteld. Er is rust in de
vergadering. En ruimte. Iedereen krijgt
de gelegenheid om z’n zegje te doen en
mee te doen aan de besluitvorming.
Deze voorzitter is een geschenk van
onze Heer. Dat bedenk ik me ook elke
nieuwe vergaderweek, als ds. De Snoo
met een Schriftwoord de zitting van de
synode heropent. Neem nu zijn inzet
met Jakobus 1: Komt een van u wijsheid
te kort? Vraag God erom en hij, die aan
iedereen geeft, zonder voorbehoud en
zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Dat
woord heeft een aarzelend synodelid wel
nodig.
Ik dacht er ook even aan terug,
toen we een jong meisje op de publieke
tribune zagen. Ze was met haar vader
meegekomen om eens iets van de synode mee te beleven. Een van ons vroeg
haar wat ze ervan vond. Moeilijk, zei ze.
U gebruikt allemaal moeilijke woorden.
Weet je waar het over gaat?, werd haar
gevraagd. Ik denk dat het gaat over
aardrijkskunde, zei ze, wijzend op de
bordjes met de provincienamen. Weet
je wie hier zitten?, werd haar toen gevraagd. De wijze mannen van de kerk!,
zei ze toen. Nou, en laten die mannen
niet eigenwijs zijn! Het hart – en ook
het hoofd! – omhoog: de wijsheid moet
van Boven komen. En als we vertrou-

wensvol en ongetwijfeld daarom bidden, belooft Jakobus, dan mag je op
die wijsheid rekenen. Dat moet dan dus
maar onze houding zijn. Een biddende
synode, in vertrouwen en niet twijfelen.
Zo zijn we begonnen, en dat moeten we
volhouden.

Op stoom
Een van de eerste besluiten betrof de
manier van vergaderen. De opzet is globaal bekend van Amersfoort-Centrum
en eerder Zuidhorn. We komen op
de vrijdag en de zaterdag bijeen in de
ruime Koningskerk van Zwolle-Zuid.
De zaken worden voorbesproken in de
commissies, die regionaal zijn samengesteld. Het zal allemaal wel in een wat
straffer tempo gaan. De eerste verkennende ronde immers doen we nu per email, zodat het op de synode zelf gelijk
over de inhoud kan gaan. Al snel slaat
de machine aan en komt de synode op
stoom. Maar ik ben toch wat vertwijfeld. Ik kan het tempo niet direct goed
bijhouden.
Binnen onze commissie lukt dat
prima. We moeten de zaken van zending en evangelisatie bekijken en enkele
appelzaken. Wij zijn als commisie-vanhet-zuiden het breedst samengesteld.
We moeten uit Axel, Eindhoven en Den
Bosch komen. Dus zoeken we een lokaliteit – met een toekan op het dak – in
de buurt van Bergen op Zoom. En als
we deputaten moeten ontvangen, dan

doen we dat in ’s-Hertogenbosch, waar
de koster onze broodjes smeert. In zo’n
commissie is het heel plezierig werken.
Je zit met je neus op de zaak en je bekijkt het met elkaar tot in detail.
Aangenaam is het overleg met deputaten. We nemen er ruim de tijd
voor. En wat is het dan nog als je bedenkt wat een rapport als van Zending,
Hulpverlening en Toerusting allemaal
te berde brengt. Wat wordt er toch veel
gedaan. En hoevele werkers heeft de
Heer in de wijngaard uitgezonden. O,
er zijn verschillende problemen. Juist in
deze tijd horen we van moeite in Congo
en op Papua. Maar er zijn zoveel goede
contacten en prachtige projecten. Laten
we er oog en gebed voor hebben.
Intussen komen de mails binnen.
Andere commissies zijn ook goed op
dreef. Het moderamen ordent en plant,
en de agendering jaagt ons op. Sommige
synodeleden klagen. We worden bedolven onder de stukken. Ik kom in de
knel met wat ik nog beloofde te doen
in de gemeente. En die ene preek die
ik graag wekelijks wil maken, wanneer
moet het gebeuren? Ter synode blijken
de verschillen. Enkele afgevaardigden
hebben zich terdege voorbereid. Ze weten bij alle onderwerpen mee te praten.
Ik zak wat onderuit, ik luister. En ik
geniet. De debatten zijn op niveau. Wat
een denkkracht hebben sommigen. En
wat een wijsheid. God hoort naar ons
gebed. Maar dan blijken in een heikele
zaak de verschillen. Hoezeer ook ge-
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poogd wordt om de gemeenschappelijke
basis te benoemen. De preses stelt een
beslissing nog maar even uit.

Bezorgd maar
dankbaar
Wat wordt er veel gedaan, zei ik.
Heel mooie dingen.
Ik zou willen vertellen van de prestaties van het Archief- en Documentatiecentrum te Kampen. Vele kerkelijke
stukken worden verzameld en beheerd.
Zoveel, dat het centrum te klein behuisd is. We hopen op uitbreiding. U
zult het zelf wel kennen van de prachtige publicaties, goede voordrachten en
interessante studiedagen.
Ontroerd waren we bij de presentatie
van het werk onder doven en slechthorenden. We haalden de krant met het
zingen van een lied in gebarentaal. Er
wordt momenteel een gebarentaalpoëzie
ontwikkeld. Zo belangrijk om samen
met onze dove broeders en zusters de
gemeenschap met de Heer en met elkaar
te genieten.
Het ging verder over de uitzending
van kerkdiensten op radio en televisie.
En de geestelijke verzorging van
militairen. Legerpredikant ds. A.H. van
der Velden was meegekomen om ons te
verhalen van zijn werk aan het front in
Uruzgan.
Diaconale zaken passeerden de
revue.
Het rapport van Steunpunt
Gemeenteopbouw somt prachtige
producten op, maar meldt ook verschillende waarnemingen in de kerken
van onvrede, onbegrip, moeizame verhoudingen in de gemeente, matheid
en onverschilligheid. Ook bevestigt
het rapport mij op diverse punten in
mijn eigen zorggevoel bij verschillende
veranderingen.
En hoe is nu mijn houding? Ik denk
zomaar aan de discipelen die de Heer
wezen op de mooie tempelgebouwen.
Maar toen formuleerde de Heer zijn
grote zorg. Ik zei het tegen een collega.
En die wierp me tegen: Heeft de Heer
ons niet verboden om bezorgd te zijn?
Er is ook zoveel om dankbaar te zijn.
Neem nu de benoeming van een docent
klassieke talen voor onze Theologische
Universiteit in Kampen. Het voorstel
was verrassend. Het ging om een domi-

Koningskerk, Zwolle-Zuid (foto P.G.B. de Vries)

nee. Uniek voor onze vrijgemaakte kerkgeschiedenis. Dat onderwijs werd bij
voorkeur gegeven door een classicus. En
daaruit bleek het belang dat onze kerken
hechtten aan deze voorname discipline.
Een dominee moet de Bijbel in de brontaal kunnen lezen. Ik ben er zelf in het
verleden hard mee geconfronteerd…
Nu is dr. E.A. de Boer meer dan een
gewone dominee. Het talenonderwijs
zal bij hem in veilige handen zijn. En
het werd gezegd: de motivatie onder de
studenten voor de talenstudie lijkt wat
af te nemen. Misschien helpt het als ze
zien hoe een ervaren dominee daarmee
bezig is.
Ook gaf het gesprek over bijbelvertaling reden tot dankbaarheid. De NBV
heeft breed ingang gevonden in onze
kerken. Deze vertaling heeft ook een
impuls gegeven voor het bijbellezen,
dat toch zo nodig is. De synode sprak
daarbij uit dat het wenselijk is om ons
voor gebruik van de Bijbel in de kerken
te houden aan een en dezelfde vertaling. Dat vond ik zelf jammer. Ik volg
met belangstelling de herziening van de
Statenvertaling. Ik maak graag gebruik
van meerdere vertalingen. Het bepaalt
je temeer bij de originaliteit van Gods
Woord. Wat zegt de Heer precies? Die
houding moeten we niet verliezen.
Dankbaar was ik ook voor het rapport
van deputaten seksueel misbruik in kerkelijke relaties. Er is een goed functionerend meldpunt. Maar er wordt
meer gemeld dan misbruik in strikt genomen kerkelijke relaties. Zorgwekkend.
Wees alert en bid voor de slachtoffers,
en o God, verlos ons van dit kwaad.

Goed verzorgd
Er is meer te noemen. Er is ook al
een eerste bespreking geweest van meerdere dossiers. Duidelijk is dat we veel
hebben te doen. En er zijn enkele complexe zaken. Ik denk aan de reorganisatie van de generaal-synodale organisatie.
Soms gaan dingen eenvoudig boven de
pet van een eenvoudige dorpsdominee.
Maar de kerken hebben je gestuurd. In
vertrouwen en met verwachting. En de
wijsheid van God, daarom bidden we
dus.
Er is een goede sfeer. Die wordt mee
bevorderd door heel plezierige werkomstandigheden. Zwolle-Zuid is een goede
gastheer. We ontmoeten naast de koster
diverse gemeenteleden, die bijdragen
aan de verzorging. Bij de koffie ligt altijd wel een eigen gebakken koek. De
lunch biedt soep en broodjes en een rijk
gevulde fruitmand. En het avondeten
is een feestmaal, al kruiden wij er wat
extra peper bij… Heb maar geen medelijden met ons. Maar het is wel fijn als u
meebidt.
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De beamer
in de eredienst
Beamen of niet beamen, er is al
veel over geschreven. Onderstaand
iets over de gang van zaken met
betrekking tot dit onderwerp in de
gemeente van Spakenburg-Noord.
Zoals in vele gemeenten kwam op
een gegeven moment de vraag ‘wél of
niet beamen’ ook in onze gemeente aan
de orde. Om antwoord te kunnen geven
op deze vraag werd in kleine kring het
onderwerp bestudeerd om de kerkenraad te kunnen adviseren. Leentjebuur
spelen bij zusterkerken die al ervaring
hebben met dit fenomeen, verdient aanbeveling en dat werd dus gedaan.
Bekeken werden de technische en
organisatorische zaken en onderzocht
werd of er genoeg draagvlak in kerkenraad en gemeente was voor deze verandering in de eredienst.
Er werd een inhoudelijke beleidsnota
gemaakt waarin vastgelegd werd hoe
met het fenomeen beamen omgegaan
moet worden in de gemeente en waarin
een aantal afspraken werd vastgelegd.
Bedoeling is dat we ons aan de
hierin gemaakte afspraken zullen houden. Voor onze gemeente ziet die nota er
als volgt uit.

Afspraken
1. Algemeen
De beamer is bedoeld om de betrokkenheid bij en het meedoen van
de gemeente tijdens de eredienst te
vergroten. Uitgangspunt bij het gebruik
van de beamer is dat deze ter ondersteuning dient bij de elementen van de
liturgie in de eredienst. Het is niet de
bedoeling dat de beamer in de diensten
gebruikt wordt als presentatiemiddel.
Deze beleidsnota beperkt zich tot het
gebruik van de beamer in en rond de
reguliere eredienst. Het gebruik in bijzondere diensten wordt hier achterwege
gelaten, omdat bij deze diensten ook
andere audiovisuele middelen kunnen
worden gebruikt. In deze beleidsnota is
rekening gehouden met het gegeven dat
gemeenteleden in de kerkdiensten de
beschikking hebben over een gereformeerd

kerkboek en een bijbel met psalmboek.
Aangegeven wordt hoe de beamer te
gebruiken bij de verschillende onderdelen van de liturgie.
2. Gebruik beamer in de eredienst
Achtereenvolgens wordt het gebruik
van de beamer bij de verschillende onderdelen vastgelegd.
a. Votum, zegengroet en zegen: hierbij
wordt de beamer niet gebruikt. De
aandacht van de gemeente is geheel
gericht op de predikant die de formules uitspreekt.
b. Psalmen en liederen worden
geprojecteerd.
c. Lezingen. Om de betrokkenheid
van gasten bij doop-, belijdenis- en
bevestigingsdiensten te bevorderen,
worden tijdens die diensten de betreffende formulieren, delen van de
belijdenis en het te lezen bijbelgedeelte uit de NBV geprojecteerd.
d. Het gebruik van de beamer tijdens
de preek wordt door de predikant
zelf bepaald. Het beamergebruik
dient de prediking te ondersteunen.
Wel wordt het wenselijk geacht dat
thema en puntenverdeling worden
aangegeven. De predikant is verantwoordelijk voor de tekst die hij wil
projecteren.
e. Gebeden: deze worden niet
geprojecteerd.
f. Collecte. Tijdens het collecteren
kan het doel van de collecte worden
geprojecteerd.
g. Overige. Voorafgaande aan de dienst
kunnen activiteiten die in die week
plaatsvinden en bedoeld zijn voor
de hele gemeente, wijk of een sectie,
aangekondigd worden; ook andere
kerkelijke activiteiten kunnen hierbij
worden aangekondigd. Tevens kunnen bijzondere activiteiten die in
de dienst zullen plaatsvinden, zoals
doop, belijdenis, bevestiging etc.
worden aangekondigd. Het is ook

Gemeentebreed
S.W. van Diermen en S. de Vos

mogelijk om bij speciale collectedoelen deze doelen met aansprekende
beelden of een uitgebreide tekst onder de aandacht van de gemeente te
brengen.
h. Het projecteren van de onder g. genoemde zaken wordt uiterlijk drie
minuten voor aanvang van de dienst
beëindigd.
3. Indien men in trouwdiensten gebruik
wenst te maken van de beamer, dan
dient het bruidspaar dit in overleg met
de predikant zelf te regelen. (Er kan niet
van worden uitgegaan dat leden van het
beamteam beschikbaar zijn.)
4. In alle overige gevallen beslist de
dienstdoende predikant.
5. Deze nota dient één jaar na inwerkingtreding te worden geëvalueerd.

Plaats, vorm
en voorbereiding
Na bespreking en goedkeuring in de
raad bekeek de Commissie van Beheer
nu hoe een en ander praktisch gerealiseerd kon worden. In ons kerkgebouw
was, na de restauratie in het voorjaar
van 2007, de grote lichtgekleurde wand
achter de preekstoel een voortreffelijke
plaats om de te tonen teksten en afbeeldingen te projecteren. Nadeel van deze
plaats is dat deze niet voor alle gemeenteleden goed zichtbaar is. Daarom zijn
op drie plaatsen in de kerkzaal grote
lcd-displays opgehangen die dit manco
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grotendeels verhelpen. De centrale presentatie op de wand boven de preekstoel
blijkt prettig. Voordeel is dat er geen
hinderlijk doek of scherm ergens op het
podium staat dat het aanzien van het
liturgisch centrum vaak niet ten goede
komt.
Niet alleen de plaats waar gebeamd
wordt, is belangrijk, ook de lay-out
van het ‘gebeamde’ en de keuze van
het gebruikte lettertype spelen een rol.
Gekozen is voor een sobere, duidelijke
lay-out. Deze is door een gemeentelid
gemaakt en voldoet uitstekend.
Het ondersteunen van een eredienst
m.b.v. een beamer vraagt wekelijks wel
enige voorbereiding. Moet dit door één
gemeentelid worden gedaan, dan kan
dit gauw een te grote belasting vormen.
Beter is een team van enkele gemeenteleden te vormen, een ‘beamteam’, in ons
geval bestaande uit ca. zes leden die dan
elk eens in de zes weken dienst doen.
Een presentatie, die door het aan de
beurt zijnde teamlid wordt gemaakt,
wordt altijd door een ander teamlid gecontroleerd om eventuele storende (typ)fouten te voorkomen. Op die manier is
er ook een back-upsysteem, zodat vervanging bij ziekte geregeld is.
Het team heeft één aanspreekpunt
naar kerkenraad en gemeente.
Van de zijde van de predikanten is
medewerking nodig om de gegevens van
de liturgie en m.b.t. de preek tijdig bij
het team aan te leveren. Dit voorkomt
dat teamleden niet pas zaterdagavond
laat hun werk moeten verrichten.

Inhoud
Wat mag er nu zoal gebeamd worden? Vanzelfsprekend alles waarop
geen auteursrechten rusten. De vraag
is echter: wat is auteursrechtvrij en wat
niet? Dit uit te zoeken vergde wel enige
inzet. De informatie van het Steunpunt
Liturgie, te vinden op de GKv-site, biedt
hier hulp.
Onderstaand het resultaat van onze
inventarisatie.
Psalmen: Een deel van de psalmen is
vrij te beamen, een ander deel (waarvan
de berijming is overgenomen uit het
Liedboek voor de Kerken) was daar niet
voor vrijgegeven. Door aanschaf van de
cd-rom ‘Beamerpakket Liedboek voor
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de Kerken’ is dat nu geregeld.
Liedboek voor de Kerken: Liederen
uit het Liedboek voor de kerken mogen
niet vrij gebeamd worden. Ook hier
is de oplossing de aanschaf van de cdrom ‘Beamerpakket Liedboek voor de
Kerken’.
Gezangen uit het nieuwe Gereformeerd Kerkboek en het Liturgisch Katern:
De gezangen uit het Gereformeerd
Kerkboek (42 oude gezangen, 90 nieuwe
gezangen, 49 meest recent door de synode van Amersfoort 2005 vrijgegeven
gezangen) zijn vrij te beamen aangezien
de deputaten de auteursrechten geregeld
hebben. Ook voor het Liturgisch Katern
zijn door deputaten met de verschillende
auteursgerechtigden overeenkomsten
gesloten.
Nieuwe Bijbelvertaling: In de edities
van de NBV staat dat tot een maximum
van vijftig verzen vrijelijk geciteerd mag
worden, mits deze niet meer bedragen
dan vijftig procent van het geciteerde
bijbelboek. Voor ons gebruik lijken hier
geen problemen te komen.
Conclusie: door de cd-rom ‘Beamerpakket Liedboek voor de Kerken’ aan te
schaffen is het hele auteursrechthoofdstuk afgewikkeld.

Ervaringen
Zoals in punt 5 van onze beleidsnota
is verwoord, zal aan het eind van het
eerste jaar een evaluatie plaatsvinden.
Dat blijkt nodig, want na ruim een
halfjaar zijn er al veranderingen en blijken zaken in de praktijk vaak anders te
werken dan waar oorspronkelijk rekening mee werd gehouden.
Hoe wordt het gebruik van de beamer op dit moment ervaren? Hoewel
we wel op enige bedenkingen hadden
gerekend, ziet men het in het algemeen
als een zeer goed hulpmiddel bij de eredienst. Vooral veel oudere broeders en
zusters vinden dit een goede oplossing.
De letters in het psalmboek zijn vaak
klein en zijn veel beter te zien op het
grote scherm. Een ander pluspunt is dat
het zingen ook veel beter klinkt, omdat
iedereen nu recht vooruit zingt in plaats
van naar beneden.
De gemeente kan nu ook veel beter
bij allerlei activiteiten betrokken worden. Een voorbeeld: vorig jaar tijdens

de renovatie, toen we voor de zondagse
diensten gebruik mochten maken van
het gebouw van een zusterkerk in ons
dorp, zijn er iedere dag foto’s van de
voortgang van de restauratie gemaakt.
Een deel daarvan werd wekelijks, voorafgaand aan de diensten, getoond, zodat
ieder gemeentelid de vorderingen kon
meemaken.
Acties, zoals bijvoorbeeld collectes
voor aidswezen in Afrika, gaan meer
leven door de beelden die daarvan getoond werden. Kortom, voorlopig grotendeels positieve reacties.
Zijn er ook negatieve punten te
noemen? Het aanbieden van de tekst
en soms, bij nieuwe melodieën, van de
muziek maakt het makkelijker om ook
psalm- en kerkboeken thuis te laten.
Dit kan zomaar toegroeien naar het
thuislaten van alle boeken. Een punt dat
daarom zeker de aandacht verdient, is
dat ieder gemeentelid zijn bijbel bij zich
heeft, zodat meegelezen kan worden tijdens de diensten.
Hier ligt natuurlijk ook een verantwoordelijkheid van ouders, die hun kinderen moeten aanwennen kerkboeken
mee te nemen naar de kerk.
Een ander punt is de vraag wat te
doen bij uitval van de beamer. Omdat
de directe noodzaak verdwenen is om
een boek met psalmen, gezangen of liederen bij zich te hebben, zijn er bij uitval van de beamer gelijk problemen met
de gemeentezang. Besloten is daarvoor
een noodliturgie op te stellen waarin
een aantal psalmen, gezangen en liederen staan opgenomen die qua melodie
bekend zijn. Mocht de beamer uitvallen,
dan kan de noodliturgie onmiddellijk
worden rondgedeeld en kan de dienst
verdergaan.
Bovenstaande is niet bedoeld als
handleiding voor kerken die eenzelfde
keus m.b.t. beamen nog moeten maken,
maar het zijn gewoon wat ervaringsgegevens van een kerk die er op enig
moment mee begonnen is. Belangrijk is
steeds in gedachten te houden dat het
gebruik van een beamer het hogere doel
dient, het ondersteunen van de liturgie, de manier waarop we de eredienst
van de gemeente tot eer van onze God
houden. Als de beamer mag dienen bij
het amenzeggen van de gemeente op de
beloften van haar Heer en Heiland, het
‘be-amen’, is het o.i. een fijn hulpmiddel
dat aan zijn doel voldoet.
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Betekenis van
en binding
aan de belijdenis
Van de hand van vier van onze predikanten verscheen onlangs een
boek waarin zij uiteenzetten hoe
onmisbaar voor een echt gereformeerd kerkelijk leven onze belijdenisgeschriften zijn. Tegelijk voeren
zij een pleidooi om te blijven binden
aan de leer van de confessie op
de manier zoals de gereformeerde
kerken dat reeds eeuwen hebben
gedaan.
Dat dit boek thans verschijnt, is niet
toevallig. De auteurs hebben namelijk
de zorg dat de eenheid rond en het beleven van wat wij belijden in onze kerken
‘onder druk staat’. Zij merken matheid,
onverschilligheid en zelfs een kritische
distantie ‘in toenemende mate’ op.
Deze zorg wordt bij hen versterkt
door de zich snel voltrekkende toenadering van onze kerken tot de Nederlands
Gereformeerde Kerken. De schrijvers
hebben met bezorgdheid kennis genomen van wat onze deputaten Kerkelijke
Eenheid hebben vastgesteld als Balans
van hun gesprekken tot nog toe over de
binding aan de belijdenis. Zij zijn van
mening ‘dat noch deze balans noch de
huidige praktijk rond de binding aan de
belijdenis binnen de NGK aanleiding
geven tot het verlenen van de gevraagde
dankbare instemming’. Zij zien hier het
confessioneel karakter van onze kerken
in geding. De vier predikanten willen
met hun pleidooi een woord spreken
‘op zijn tijd’. Ik denk dat hun boek
inderdaad bijzonder actueel is nu onze
synode van Zwolle-Zuid staat voor de
vraag hoe het verder moet met het contact met de NGK.

De belijdenisgeschriften
Ds. P.L. Storm schrijft in de eerste
twee hoofdstukken over wat belijden is
en waarom we belijdenisgeschriften hebben. Hij laat zien hoezeer Gods spreken
in zijn Woord om het gelovig antwoord
van de kerk vraagt. Wie zegt: aan de

Bijbel hebben we genoeg, miskent dat
de Here in zijn verbond de vrucht van
onze lippen zoekt (Heb. 13:15). Storm
toont aan dat met name wat de Here
Jezus in Matteüs 10 over het belijden
zegt, de persoonlijke band met Hem
veronderstelt en dat het adagium ‘niet
de leer, maar de Heer!’ van geen kant
deugt. De rechte geloofsbeleving kan
er alleen zijn wanneer de geloofsinhoud
zuiver blijft.
Storm noemt het ‘een kolossaal misverstand’ wanneer ‘leer’ en ‘beleving’
worden gecontrasteerd.
Hij wijst aan op welke manier de
belijdenis gezag heeft. Geen eigen in
zichzelf gegrond gezag zoals de Schrift,
maar afgeleid gezag, doordat ze de
Schrift naspreekt. Zo heeft de confessie wel degelijk een normerend karakter
voor ambtsdragers en leden van de kerk,
zij het als door de Schrift genormeerde
norm.
Waardevol vind ik dat de auteur – in
het spoor van J.R. Wiskerke – benadrukt hoe het gezag van de confessie
onhoudbaar wordt, wanneer men de
duidelijkheid en de eenheid van het
spreken van de Schrift prijsgeeft. Hij
wijst daarbij op het rapport Vrouwelijke
ouderlingen en predikanten? uit 2003 dat
meerdere, met elkaar niet te harmoniëren lijnen in de Schrift aanwees en in de
NGK de weg baande voor openstelling
van alle ambten voor de vrouw.
Storm meent dan ook dat het niet
toevallig is ‘dat in kerken waar zo’n kijk
op de Schrift legitiem wordt geacht er
tegelijkertijd moeite blijft bestaan met
echte binding aan de belijdenis van de
kerk’ (p. 23).
Er is in ons blad door dr. Wilschut
ook al op gewezen dat de zaak van ‘de
vrouw in het ambt’ in de context van de
binding aan de confessie bij het gesprek

Boek van de maand
A.N. Hendriks

met de NGK aan de orde had moeten
komen en niet gezien moet worden als
een punt dat wel later besproken kan
worden.
Breed en leerzaam bespreekt Storm
de functie van onze belijdenisgeschriften. Daarbij gaat hij in op de vraag:
moeten ze uitgelegd worden vanuit de
theologie van de opstellers? Storm keert
zich tegen een te groot accent op een
lezen van de confessie vanuit de historie,
dat hij aantreft bij Hans Burger in een
opstel in de Lustrumalmanak van FQI
uit 2003. In de Gereformeerde Kerken is
altijd vastgehouden dat we niet gebonden zijn aan wat onze vaderen van iets
vonden, maar dat we de confessie moeten verstaan vanuit en naar de Schrift,
al kan historische informatie soms
verhelderend zijn. Terecht citeert Storm
hier Joh. Francke en J.R. Wiskerke, die
over deze zaak zo bekwaam ons hebben
onderwezen!
De auteur heeft lezenswaardige
hoofdstukken geschreven, jammer dat
de manier van citeren niet consequent
is. Soms met titulatuur en voorletters, dan weer zomaar ineens enkel een
achternaam.

Loyale en
onbekrompen binding
Ds. J.R. Visser neemt het hoofdstuk
over de binding aan de confessie voor
zijn rekening. Hij laat zien dat tussen
‘de christelijke leer’ en de gereformeerde
leer, ook krachtens oude synodebesluiten, geen verschil te maken is. De predikanten W. van der Schee en R.R. Roth
hebben dan ook ongelijk, wanneer zij
beweren dat de toelating tot het avondmaal niet afhangt van het instemmen
met de gereformeerde belijdenisgeschriften, maar dat het alleen gaat om ‘de
christelijke leer’ die in het Apostolicum
is samengevat.
Visser stelt terecht dat niet alleen
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de gesprekken met de NGK gesteld.
Onze deputaten hebben van meet af
gezegd: Beslissend is: hoe staan de NGK
nu als het gaat om de binding aan de
confessie en de gereformeerde kerkregering? We hoeven het niet eens te worden
over het verleden, om met elkaar nu
verder te gaan.

ambtsdragers, maar ook de belijdende
leden van de gemeente gebonden zijn
aan de gereformeerde leer. Die leer is
immers de leer van de Schrift.
Deze binding is geen dwangbuis,
maar een vreugdevolle zaak. Want in de
belijdenisgeschriften klinkt het gelovige
en hartelijke antwoord van de kerk op
het Woord van de Here. Ze is ook loyaal: de confessie heeft je vertrouwen.
Ook Visser heeft zijn vragen bij de
reeds genoemde Balans. Hij schrijft:
‘Ik krijg met de verklaring, dat er geen
belemmering tot eenwording meer is
als het om de binding aan de belijdenis gaat, de indruk, dat we dus ruimte
moeten laten voor de manier waarop de
binding in de NGK toegepast wordt’
(p. 57).
Wat Visser naar voren brengt, vertoont soms enige overlap met de eerste
twee hoofdstukken. Hier was enig redactioneel bestuur niet overbodig!

Het ondertekeningsformulier
Over de binding van ambtsdragers
aan de leer handelt ds. H.G. Gunnink
in een hoofdstuk over het ondertekeningsformulier. Hij loopt kort de ontstaansgeschiedenis door, waarbij hij laat
zien dat het aanvankelijk vooral ging om
eendracht in de leer. Graag had ik gezien
dat de auteur wat breder was ingegaan
op de vraag: waarom deze extra verbinding bij ambtsdragers, terwijl toch alle
belijdende leden reeds hun instemming
met de leer hebben betuigd?

De auteur wijst erop dat de instemming die in het formulier met ‘alle
delen’ van de leer vraagt, niet betekent
dat er geen ruimte is voor vrijheid van
exegese of kritiek op een woord. Maar
deze ruimte mag men niet uitspelen tegen de royale en hartelijke instemming
met wat de kerken belijden. Ook wijst
hij erop dat de belijdenisgeschriften niet
uitputtend de leer van Gods Woord
weergeven. We vinden bijvoorbeeld geen
leer inzake Israël en de charismata van
de Geest.
Maar dat betekent niet dat we dit
als ‘bijkomstigheden’ kunnen beschouwen. Ook hier zullen we naar de Schrift
moeten spreken. Het ondertekeningsformulier is bedoeld om de kerken bij de
goede leer te bewaren en zich veilig te
weten in Gods bescherming.

Beschermd belijden
In het vijfde hoofdstuk laat ds. H.W.
van Egmond zien hoe in de strijd rond
‘De Open Brief’ in de jaren zestig de
kerken de wacht betrokken hebben bij
haar belijdenis en de binding daaraan.
Hij schetst hoe het kwam tot die Brief,
waarbij de taxatie van de Vrijmaking als
een werk van de Here en het functioneren van de belijdenis als formulier van
eenheid met name een rol speelden.
Opvallend is dat Van Egmond stelt
dat er met de NGK ‘een verschil ligt
over de inhoud van de belijdenis’, namelijk over wat de confessie zegt over de
kerk (p. 95). Bij mijn weten is het punt
van de taxatie van de Vrijmaking nooit
als een zaak waarover eenstemmigheid
moet bestaan, door onze synodes voor

Van Egmond citeert veel aanvechtbare uitspraken van ds. B. Schoep, de
geestelijke vader van de Open Brief,
maar springt mijns inziens te gemakkelijk over op de NGK. Daarbij komt nog
dat velen die onze kerken met Schoep
c.s. verlieten, de Vrijmaking bepaald
niet wilden zien als ‘kleinvaderlands
gedoe’. Hun motieven waren vaak niet
dezelfde als wat Schoep c.s. bewoog.
Er waren ook ambtsdragers onder die
als geschorsten zich indertijd hadden
vrijgemaakt!

Hoe verder met de
NGK?
In het slothoofdstuk gaat ds. J.R.
Visser in op de vraag: hoe moeten onze
kerken verder met de NGK? Kunnen
we met de Balans overeenstemming
constateren op het punt van de binding
aan de belijdenis? Visser wijst erop dat
van de kant van de NGK wordt gezegd
dat ‘een ambtsdrager niet gauw geschorst zal worden, wanneer geen sprake
is van aantasting van het fundament,
Jezus Christus, of als de afwijking het
bouwen op dit ene fundament niet verhindert’. Visser laat uit de Schrift zien
dat je Christus als fundament niet los
kunt maken van zijn Woord. Wat de
Nederlands gereformeerde deputaten in
de Balans zeggen, lijkt een ruimte tussen
Christus en zijn Woord te willen. Dat
wijst Visser terecht radicaal af.
Er blijft hier mijns inziens nog iets
heel belangrijks waarover duidelijkheid
moet komen. Die duidelijkheid is ook
noodzakelijk wanneer Visser met voorbeelden aangeeft, hoe in de NGK meer
dan cosmetische kritiek op de belijdenis
door voorgangers toegelaten wordt en
met de Schrift (vrouw in de ambten; homoseksuele relaties) wordt omgegaan.
Ik deel de mening van Visser dat
er nog heel wat te bespreken is met
de NGK en dat de ‘overeenstemming’
over de binding aan de belijdenis (vgl.
de Balans!) nog niet is bereikt. Maar
ik vind het te cru wanneer hij stelt: ‘Er
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blijft voor de nabije toekomst geen ander gesprek met deze kerken over dan ze
aan te sporen tot geloof in het betrouwbare Woord van God en op te roepen
tot bekering waar dwaalwegen ingeslagen zijn en worden’ (p. 110).
Ik denk dat er op deze manier weinig verder te spreken valt, de NGK
kunnen zich terecht door dit massieve
oordeel beledigd voelen. Ik mis hier bij
Visser – en eigenlijk in heel dit boek –
de ‘zachtmoedigheid’ (wat iets anders
is dan slapheid) waarover Paulus het in
Galaten 6:1 heeft, wanneer het gaat om
anderen ‘terecht te wijzen’. De apostel

voegt eraan toe: ‘ziende op uzelf, gij
mocht ook eens in verzoeking komen’.
In het inleidende hoofdstuk kijken
de auteurs even naar onze kerken. We
horen dan over ‘verschuivingen binnen
onze kerken’ rond leer en belijden, over
‘matheid’, ‘onverschilligheid’, ja zelfs
over ‘kritische distantie’ met betrekking
tot de beleden leer. Maar dat kijken mis
ik veelszins in de rest van hun boek. Ik
had de toonzetting graag wat zachtmoediger en bescheidener gezien. Er is in
onze kerken vandaag veel dat de vermaning van Paulus om op onszelf te zien,

zo heel actueel maakt en ons nederig
maakt.
Ik hoop echter dat dit boek door
velen gelezen wordt en dat het eraan
bijdraagt dat onze kerken belijdende kerken blijven!
N.a.v.: H.W. van Egmond, H.G.
Gunnink, P.L. Storm, J.R. Visser,
Belijdende kerk blijven, uitg. Van
Berkum Graphics BV, Zwaag, 2008.
ISBN 978 90 8117 102 1. 110 pag. Prijs
€ 13,50

De herenfiets spreekt
‘Madame, mijn spaken zijn gekraakt
sinds ik hier sta, mijn zadel raakte
kaal, mijn stuur lijkt nog wel stevig
maar ik sta aan de brug geleund voor eeuwig.
Daarom, Madame, wil ik u vragen
het roesten samen te verdragen
want ook het slot dat in mij knijpt
grijpt ons dan beide tegelijk.
Mijn bel begint zelfs te verruwen
laten wij samen zijn en huwen
hier is mijn wiel, Madame, en daar het Uwe
wil toch voorgoed het Uwe naast het mijne duwen.’
Judith Herzberg
Uit: Wat zij wilde schilderen 1996

Een oude, eenzame fiets wordt trouwlustig.
Motief: samen het roesten te verdragen.
Dat is ook een manier om het samen oud worden te
typeren.
Ik vraag me overigens wel af of dit een goede basis is
voor een huwelijk.
Maar geestig is dit huwelijksaanzoek zeker.
(Iedere overeenkomst met mijn huwelijk op 16 mei
berust op toeval.)

Gedicht G. Slings
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Hoog tijd
voor bevrijdingspastoraat?
Na al een poosje meegelift te hebben met de discussies van de afgelopen
jaren rond ‘charismatische vernieuwing’
en ‘meer van de Geest’ hypt het opeens:
bevrijdingspastoraat. Blijft de kerk al
tijden in gebreke door gemeenteleden
die tobben met psychische moeiten of
die vastzitten aan bepaalde zonden, niet
op het idee te brengen dat er wel eens
sprake zou kunnen zijn van demonische
binding? Een binding die zelfs vanuit je voorgeslacht aan je overgeleverd
kan zijn. Zijn we nodig toe aan een
dienst van bevrijding? De Theologische
Universiteit hield er al een congres over.
Ook is er heel wat over geschreven. Met
name in het ND. En nu wordt er in dit
nummer van ons blad ook op ingegaan
in de Kroniek. Dit deel van de Persrevue
wil wat daar geschreven is, van wat
nader illustratiemateriaal voorzien. Ik
haal dat uit CV.Koers, dat voor het onderwerp veel plaats aan het inruimen is.
Het maartnummer was er zelfs voor een
groot deel aan gewijd. Voor en tegen
komen aan het woord, met het hoofdaccent op het ‘voor’, zoals ook wel van
dit blad te verwachten was. Toch zijn
juist de tegenstemmen het interessantst.
Die tegenstem klinkt allereerst in een
discussie-interview dat Tjerk de Reus
hield met psychiater in ruste Wim de
Vries en psychotherapeut Arthur Hegger
(titel: ‘Ik houd mijn vak liever vrij van
bijgeloof ’). Meent De Vries duidelijk wel
de bruikbaarheid van bevrijdingspastoraat te kunnen zien, Hegger moet er
niets van hebben. Beiden zijn christen
en geloven in de werkelijkheid van de
macht van de satan. Het slotdeel van het
interview:
Duivelbezwering
Het lijkt in deze discussie vooral te
gaan om de vraag of psychische verschijnselen samenhangen met het werk
van de duivel. Vervolgens is er de vraag
naar bevrijding en herstel. Hegger ziet
niet zo’n sterke relatie tussen psychische verschijnselen en de activiteit van

de duivel. Dat stempelt ook zijn kijk op
herstel: geen duiveluitdrijving, maar
psychotherapie. Maar is dit geen reductie van de werkelijkheid? De boze geesten verdwijnen onder het tafellaken.
Hegger: “De Franse psychiater Pierre Janet
heeft een ‘geval van hedendaagse duivelbezwering’ beschreven. Ik vertel graag de
essentie van die behandeling, want voor
mij is dit heel illustratief. Psychiater Janet
krijgt op een dag een man in zijn kliniek
die – naar men zei – van de duivel bezeten is. De man is handelaar in het een
of ander, is tamelijk simpel. Op een zeker
moment hebben zich vreemde verschijnselen bij hem voorgedaan: hij schreeuwde en
vloekte, armen en benen werden door de
duivel in allerlei bochten gewrongen, hij
had helse pijnen. Hij is ervan overtuigd dat
de duivel in hem is gevaren. Zo komt hij
terecht in de kliniek van Janet in Parijs.
De psychiater probeert het verhaal van de
man boven water te krijgen, maar de duivel biedt weerstand. Janet doet een beroep
op de ijdelheid van de duivel. Uiteindelijk
krijgt hij de duivel aan het schrijven en
dan blijkt dat de man op een van zijn
handelsreizen met een vrouw in bed was
beland. Janet heeft deze misstap toen met
de man doorgewerkt en ook met hem gezocht naar herstel: hij vroeg in zijn verbeelding zijn vrouw vergeving. Daarvan wordt
de man rustig, de vreemde verschijnselen
houden op.”
Wat maakt dit verhaal duidelijk?
Hegger: “De orde in het bestaan van deze
man keerde terug doordat het echte verhaal
boven tafel kwam. Dat is de kern van de
zaak. De psychiater probeerde dat te bereiken. Daar heb je in feite geen duiveluitdrijving voor nodig. Niet in de verklaring
van wat er aan de hand is en ook niet in je
behandeling.”
De Vries: “De man in het verhaal van
Janet heeft een onbeleden zonde. Die kwelt

Persrevue P.L. Storm

Pierre Janet

hem en gooit zijn leven in de war. Het
maakt hem kapot. Een bevrijdingssessie
zou ik hier niet nodig vinden. Het gaat
om belijden van zonden en het ontvangen
van vergeving. Ik ben het dus helemaal
met Hegger eens: je moet als psychiater of
psychotherapeut nuchter en zakelijk je vak
uitoefenen. Maar ik houd staande dat er
demonische bindingen kunnen zijn, die
niet opgelost worden met een psychiatrische
behandeling. Als behandelaar kun je daar
aanwijzingen van zien en dan denk ik dat
je moet doorverwijzen naar het pastoraat.
Bevrijding is wat mij betreft geen zaak
van de psychiater, maar van de christelijke
gemeente.”
Kwaad aan het licht
Om de zaak helder te krijgen, moeten
we nogmaals naar de basale vraag: hoe
zit het met de realiteit van de geestelijke wereld, de zogenoemde ‘strijd in
de hemelse gewesten’. We zien Jezus
optreden in dit spanningsveld: Hij bewerkt heil door de boze geesten te verjagen. De Vries kan zich probleemloos
aansluiten bij de wijze waarop Jezus
optrad. Hoe zit dat bij Hegger?
Hegger: “Waar Jezus verscheen, werd licht
en ruimte geschapen voor een mensdom
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dat, moe gebeukt, onder allerlei narigheid gebukt gaat. Inderdaad spatten in
de evangeliën de vonken van genezing er
soms vanaf. Hij genas iedere ziekte en elke
kwaal. En net zo verbazend als het toen
was, is het nu nog steeds als je het leest. Wie
is toch Deze? Dat was toen de vraag en ook
nu nog. De hulpeloze massa krijgt in deze
figuur hoop.
Ik weet niet wat Jezus precies deed waardoor de mensen genazen en wát er gebeurde
toen boze geesten uitgedreven werden. Het
gaat mij er niet om een soort van techniek
te ontfutselen aan deze teksten. Jezus was
geen magiër. Het getuigt alles wel van
overvloed, van een uitbundig herstel van
de gevolgen van kwaad, van het doorbreken van Gods rijk, waar de geschiedenis
op zal uitlopen. Na dat uitbundige begin
valt me op dat in de brieven van Paulus
nauwelijks sprake is van exorcisme (duiveluitdrijving, red.). De kern van zijn
boodschap is dat Jezus de machten openlijk
tentoongesteld heeft en zo over de machten
heeft gezegevierd. Ik doelde daar ook op
in het voorbeeld van Janet. In zekere zin
zegevierde ook Janet over de macht van het
kwaad door die machten openlijk tentoon
te stellen. Het kwaad woekert voort als het
niet wordt opgemerkt. Waar kwaad aan het
licht komt, verkruimelt het.”
De Vries: “Ik geloof niet dat deze zienswijze van Hegger de demonische werkelijkheid
per se uitsluit. Een psychisch verschijnsel
kan ook samengaan met een overheersing
door de satan. Mensen kunnen worden
beheerst door porno of door het gokken.
Dit kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld
het missen van een balans in je leven,
maar tegelijk is het een teken van de macht
van satan. Daar staat de Bijbel vol van.
Daarom kan een gebed om bevrijding uit
een demonische binding heel goede effecten
hebben. Ik denk dat duizenden mensen
kunnen getuigen van de bevrijdende werking van het gebed.”
Hegger: “Ik beweer ook niet dat het gebed
niets uitmaakt. Net als wanneer je lichamelijk iets mankeert, is gebed van belang.
Maar niet als instrument in de behandeling. Als psycholoog zie ik een menselijke
psyche die verward is, met verschijnselen
die de persoon in kwestie ongelukkig maken. In mijn behandeling zoek ik naar begrip: wat is hier aan de hand? Dan kan ik
niks met zweverige verhalen over demonen.
Om eerlijk te zijn: ik weet eigenlijk niets
van de werkelijkheid van demonen. Als ze
al iets te maken hebben met onze geest, dan
zou ik niet weten hoe.
Ik heb ooit wel gedacht dat ik als psychotherapeut iets zou moeten met de dingen
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die Wim de Vries ter sprake brengt. Maar
ik ben eenvoudigweg geen mensen tegengekomen die overduidelijk door boze geesten
bezet zijn. Dat heb ik ook weleens tegen
Willem Ouweneel gezegd, die in zijn publicaties graag schrijft over extreme psychische verschijnselen die het resultaat zouden
zijn van duivelse bezetenheid. Waar zijn al
die mensen? Ik kwam ze niet tegen in mijn
praktijk. Nooit kwamen mensen die ik
in behandeling heb gehad, naderhand bij
me terug om te vertellen dat er achter hun
psychische probleem iets anders zat, een
duivelse binding. Zoals ik al heb gezegd, als
je orde brengt in een leven dat ontwricht is,
verdwijnen verklaringen in de demonische
sfeer ook als sneeuw voor de zon.”
Wim de Vries, hebt u in uw praktijk als
psychiater vaak mensen moeten verwijzen naar een pastorale setting – een
bevrijdingsteam bijvoorbeeld – omdat
sprake was van demonische binding,
die u niet kon oplossen?
De Vries: “Vaak attendeer ik in een gesprek op het geestelijke probleem, waarvoor
ik adviseer om naar de pastor in de eigen
gemeente te gaan. Want ook nazorg en
geloofsopbouw moet in de eigen gemeente
plaatsvinden. Daarom verwijs ik niet frequent direct naar een bevrijdingsteam.”
Hegger: “Ik heb er geen probleem mee
wanneer in een ordelijke pastorale setting
gebeden wordt met mensen. Dat kan heel
heilzaam zijn. Maar ik heb er moeite mee
als dat gepaard gaat met verhalen over
demonen en over occulte bindingen van
verre voorouders. Ik wil mijn vak liever
vrijhouden van zulk bijgeloof. Ik denk dat
in bevrijdingssessies vaak iets gesuggereerd
wordt, waarbij de autoriteit van de Heilige
Geest wordt aangehaald. Je moet dan wel
heel sterk in je schoenen staan om daar ‘nee’
tegen te zeggen. En dat kan erg schadelijk
zijn. Het zou goed zijn als mensen van
het bevrijdingspastoraat openlijk afstand
zouden nemen van dit soort praktijken. Per
slot van rekening is religieus machtsmisbruik ook een kwaad.”
Theologische kanttekeningen bij
het bevrijdingspastoraat worden in hetzelfde nummer gemaakt door de VUdogmaticus dr. C. van der Kooi (‘De
God die in vrijheid leidt’). Hij is ook
bijzonder hoogleraar charismatische vernieuwing, maar is wat het bevrijdingspastoraat betreft toch overwegend kritisch. Na eerst een en ander geschreven
te hebben over de bevrijdende macht
van het evangelie, gevolgd door enkele
voorbeelden, schrijft hij:

Te weinig belangstelling?
In de nieuwe belangstelling voor bevrijdingspastoraat hoor ik geregeld zeggen dat
kerk en theologie meer aandacht aan demonie en bevrijding moeten besteden. Laat
ik er dan duidelijk over zijn dat ik deze
oproep zo in zijn algemeenheid gesteld niet
deel. Al te gemakkelijk kan de aandacht
voor duivel en kwaad een onderwerp op
zich worden waar mensen door gefascineerd raken. Maar elke fascinatie voor het
kwaad is letterlijk uit den boze. Wie langdurig in de ondergaande zon kijkt, omdat
hij denkt dat we dat moeten aankunnen,
raakt verblind.
Moet je dit onderwerp dan negeren? Allerminst, waar mensen levensvernieuwing
zoeken vanuit hun geloof, een echt verschil,
daar stuiten ze erop. Echter, een evangelische, bijbelse manier van omgang met het
kwaad betekent dat je de duivel niet al te
veel respect betoont. Wie gedoopt is, wie
door Christus aangesproken is, heeft Christus voor ogen. Het oude hebben we in de
rug, we kijken naar voren, naar de vrijheid
van de kinderen van God, waarin Jezus de
mensen stelt. De enige die respect toekomt,
is God.
In het verleden ben ik zelf wel met kringen
in aanraking geweest waar men zo onder
de indruk was van demonie en bezetenheid, dat men er feitelijk een dualistisch
godsgeloof op nahield. De duivel werd bejegend als was het kwaad de evenknie van
God. Nu, waar die overtuiging heerst en de
atmosfeer bepaalt, is de goede wil vaak wel
aanwezig, maar het evangelisch krachtenveld verlaten. Ik wil hiermee allerminst de
macht van het boze of van de beduvelaar
ontkennen. De voorbeelden hierboven maken duidelijk dat die macht en invloed er
wel degelijk is. Maar te veel respect lijkt me
nu juist niet bijbels en daarom theologisch
en pastoraal niet verantwoord.
Even verderop schrijft hij:
Voorgeslacht?
Theologisch gesproken is de enige macht
die we echt met respect zullen kunnen bejegenen die van Christus. Deze overtuiging
bepaalt wat mij betreft ook de houding ten
opzichte van de vraag of er bindingen uit
het voorgeslacht kunnen doorwerken. Te
veel aandacht kan ook hier gemakkelijk
te veel eer zijn en ongezond. Het is niet
moeilijk om te begrijpen en aan te wijzen
dat mensen gevormd worden door de kring
waarin ze geboren worden. Het kleine kind
en de jongvolwassene worden onbewust
van talloze commando’s, aanwijzingen,
angsten en drijfveren voorzien het leven in
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gestuurd. Genetisch en psychologisch zijn
we materiaal waarvan we ons maar voor
een heel klein percentage bewust zijn. We
hoeven het ons ook niet allemaal bewust te
worden, als we er maar wat mee doen.
Er is echter sprake van een onverantwoord
spookgeloof wanneer de rol van het voorgeslacht als te machtig en als een onbestemde
belasting wordt voorgesteld. Nogmaals,
waar dat gebeurt wordt al te snel een tribuut betaald dat hier niet meer op zijn
plaats is. Het kan nodig blijken de dingen
te benoemen, iemand uit een oud diensthuis uit te leiden, maar dat kan alleen
door opnieuw te verbinden aan de liefde
van Christus, aan de Schepper van hemel
en aarde.
Alleen het persoonlijke?
Een laatste vraag. De aandacht voor demonie en bevrijding richt zich veelal op de
rol van enkele personen. Terecht stelt men
dat het kwaad zich hecht aan ons leven op
zwakke plekken. Wel is opvallend dat in
dit verband dikwijls de rol van de seksualiteit langskomt. Ik begrijp dat heel goed.
Onze lijfelijkheid is een bron van grandeur
maar soms ook van misère. Het kwaad
parasiteert op het geschapene en heeft geen
bestaan op zich. Ook hier geldt dat de misère het best bestreden wordt door te oefenen in de grandeur. Maar waarom vind
ik hier zo dikwijls uitsluitend aandacht
voor het persoonlijke? Als de apostel Paulus
het heeft over de machten en de overheden
bedoelt hij echt niet alleen die zaken die
ons persoonlijk leven beheersen, maar gaat
het over dat wat ons als samenleving, als
cultuur, als politieke en economische gemeenschap bezet en in de greep houdt. Het
heeft te maken met de druk die op mensen
gelegd wordt om te presteren, om mooi en
aantrekkelijk te zijn, verre reizen te moeten
maken, om alles te moeten zijn of te hebben.
Al de voorbeelden uit deze bijdrage hebben
die bredere connotaties. Dat zijn diensthuizen zonder einde. In de zucht naar
het grenzeloze, waar de oudere generatie
de jongere voordoet, schuilt een opstand
tegen onze schepselmatige begrenzingen. De
macht van het kwaad, zo u wilt de demonie, zit dieper verscholen dan in de meeste
vormen van bevrijdingspastoraat aan de
orde komt. Maar ook die verscholenheid
is geen reden om in paniek te raken, je te
laten fascineren, en deze machten op te
pompen tot reusachtige spoken die ons de
adem benemen. In het Evangelie – en als
het goed is dus ook in de kerk – leren we
ons te laten fascineren door iets heel anders.
We zijn geroepen tot het licht. Christus
groet zijn leerlingen na de opstanding met

de vredegroet. Dat zet de toon voor alles. Het is bepalend voor de blikrichting.
Theologisch is dat het belangrijkste wat er
te zeggen is.
Het volgende nummer (april) borduurt op het thema voort. Nu door een
uitgebreid interview met een predikant
uit onze kerken, ds. Jaap Ophoff en
zijn vrouw Hettie. Al eerder traden ze
naar buiten in het ND. Sinds Hettie
via bevrijdingspastoraat bevrijd zou zijn
van de demonen die voor jarenlange
psychische klachten zorgden, zijn ze
enthousiaste, zelfs gedreven propagandisten en beoefenaars van bevrijdingspastoraat geworden. Het gedeelte waarin
zij vertellen over hoe ze nu zelf bij het
praktiseren ervan betrokken zijn neem
ik hier over:
Bevrijdingspastoraat is niet zomaar een
hype die de kerken aan zich voorbij kunnen laten gaan, merkt Hettie op. Het behoort deel uit te maken van het pastoraat
in iedere bijbelse gemeente. “De duivel
heeft er al eeuwenlang heel veel baat bij
dat er binnen het protestantisme zo weinig
kennis is rondom bevrijding.”
Team Noord
Hettie en Jaap genieten van hun veranderde leven, maar ervaren het als hun roeping
om ook anderen naar de vrijheid in Christus te leiden. Gedurende ongeveer tien zaterdagen in het seizoen 2005-2006 trainde

Stichting Bethanië in Roden – waar Jaap
toen nog gemeentepredikant was – een
groep van tien mensen, waaronder Jaap
en Hettie. Hieruit volgde de geboorte van
Team Noord, een gebedsteam voor NoordNederland. Sinds zo’n anderhalf jaar
opereert Team Noord zelfstandig. In 2007
volgde Team Noord de intensieve training
voor ‘bevrijdingsteams’ van stichting ‘Geboren om vrij te zijn’ (geleid door Wilkin
van de Kamp, zie het maartnummer van
CV.Koers). De cursus omvatte onder meer
een weekend op Terschelling en twee ontmoetingsmomenten in Aalten.
Mensen kunnen kosteloos terecht bij het
gebedsteam. Wel stelt het team als voorwaarde dat de hulpvrager lid is van een
kerkelijke gemeente, zodat er ook werkelijk
een gemeenschap is die mensen opvangt na
hun bevrijding.
Hettie doet de intakes voor mensen uit de
omgeving van Zwolle. Hierbij heeft ze veel
baat bij de opleiding contextuele therapie
die ze momenteel volgt. “Het is belangrijk
om de situatie van een persoon helder te
krijgen. Het is voelen, aftasten en vragen
om een inschatting te maken of er inderdaad sprake is van demonische invloed of
gebondenheid.”
“Dit vraagt ook geestelijk onderscheidingsvermogen”, vult Jaap aan. “Symptomen
kunnen psychisch of lichamelijk van aard
zijn, en tegelijk een geestelijk aspect hebben.”
Tijdens de intake vraagt Hettie altijd
waarom mensen zelf denken dat ze bevrij-
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ding nodig hebben. Soms komt de werkelijke reden niet direct op tafel, bijvoorbeeld
wanneer er sprake is van huwelijksproblematiek. Andere mensen hebben eerst onderwijs nodig om een bijbels beeld van God te
krijgen. In de volgende sessies neemt Hettie
met de confident een vragenlijst door, die
ontworpen is door het team van ‘Geboren
om vrij te zijn’. “Het mooie van de questionnaire is dat je op een zorgvuldige manier iemands hele leven bespreekt”, geeft
Jaap aan.
Het is Hetties doel dat mensen tijdens deze
gesprekken inzicht krijgen in hun problematiek. “Het gaat ons erom dat mensen
hun hele leven bij Jezus willen brengen.
Het is zo belangrijk dat mensen beseffen
dat ze een eigen wil hebben. Ze kunnen
ervoor kiezen geen slachtoffer van de duivel
te zijn. Sommige mensen hebben slechts
twee gesprekken nodig om dit in te zien,
maar ik heb ook mensen begeleid die na
een jaar zover waren.”
Samen bidden
De volgende stap is het bevrijdingsgebed.
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Hettie gaat nooit alleen de confrontatie met
de geestelijke machten aan. “Het liefst zou
ik het hele traject met iemand samenwerken, maar vooral tijdens het bevrijdingsgebed is het van belang dat je samen bent.
Ook de discipelen gingen twee aan twee
op pad. Ook dat is een kwestie van zorgvuldigheid: je vult elkaar aan en je hebt
gebedsdekking nodig.” Speciaal hiervoor
komt dan een ander teamlid uit NoordNederland bij de familie Ophoff logeren.
“We plannen dan een aantal bevrijdingen.
Maar het kan zijn dat een ‘geplande’ bevrijding op dat moment toch nog niet doorgaat. Daarin vertrouwen we op de leiding
van de Heilige Geest.”
Na een gezamenlijk gebed belijdt de confident zijn zonden en ruimt de ballast in
zijn leven op. “Daarna verbreken wij de
banden die er zijn”, vertelt Hettie. “Vervolgens vragen we aan Jezus of Hij alle demonen wil binden. Wanneer er reactie komt,
stellen wij vragen. Maar het is niet zo interessant of demonen zich melden. In Jezus’
naam sturen wij ze weg en we geloven dat
hetgeen we in zijn naam uitspreken, ook

gebeurt.”
Mensen gaan pas naar huis wanneer ze
tot rust gekomen zijn. Ze krijgen na hun
bevrijding het boekje Hoe behoud ik mijn
vrijheid? mee. “Na drie weken ontvang ik
de mensen opnieuw”, gaat Hettie verder.
“Nazorg is van groot belang. Bij elke ontmoeting kijk ik of mensen nog een vervolggesprek nodig hebben. Ze moeten de geestelijke wapenrusting leren hanteren.”
Jaap maakt ook deel uit van het team,
maar is minder direct betrokken. “Mijn rol
ligt meer op het vlak van voorlichting. Ik
geef onderwijs in de gemeente. Soms bezoek
ik een kerkenraad om uitleg te geven. Als
je in de bediening staat, moet je er samen
achter staan. Maar ik heb op dit moment
niet de mogelijkheden om actief in de bediening van de bevrijding te gaan werken.”
Voor commentaar: zie de Kroniek!

Lang leve
de Triangel!
In de Gereformeerde Kerkbode
(Groningen, Fryslan, Drenthe) van 28
maart voert ds. S.M. Alserda een pleidooi voor het goed laten functioneren
van de zgn. triangel, de nauwe band tussen kerk, gezin en school (‘Gereformeerd
onderwijs?’). Hij hoopt ermee te stimuleren dat juist gereformeerde ouders
weer hun verantwoordelijkheid gaan
beseffen ten aanzien van het kostbare
bezit dat we in de mogelijkheden voor
gereformeerd onderwijs nog altijd krijgen. In dat kader schrijft hij eerst één
en ander over het eigen karakter dat een
gereformeerde overtuiging geeft aan de
inhoud van het onderwijs en aan het onderwijsklimaat. Hij gaat dan zo verder:
Begeleide confrontatie
Het gereformeerde karakter van de school
hangt sterk af van de invulling die de
afzonderlijke leerkrachten daaraan
geven. En dat kan verschillen. Terwijl
de éne leerkracht duidelijk de weg wijst
van de gereformeerde confessie, of in elk

omgaan met ‘naakt’ binnen vakken als
tekenen en culturele vorming. Kunnen
leerlingen wel op excursie naar een museum
voor beeldende kunsten met (veel) ‘naakt’?
Hoe geef je op dat punt goede begeleiding
in een wereld waar ook jongeren voortdurend ongevraagd met naakt, seks en
porno worden geconfronteerd?

geval aanwijst welke van de mogelijke
standpunten met recht gereformeerd
genoemd mogen worden, volstaat de ander
met het aanreiken van allerlei argumenten
pro en contra, waarna de leerling zelf
zijn conclusie mag trekken. Dit geldt
uiteraard meer het voortgezet dan het
primair onderwijs. Ook wanneer het
gaat om ethische zaken kan de opstelling
van leerkrachten verschillen. Waar liggen
grenzen? Om een voorbeeld te noemen:
op dit moment wordt er op het Gomarus
College (Groningen) nagedacht over het

Toelating en benoeming
Bovenstaande heeft direct te maken met
het beleid dat gereformeerde scholen voeren
t.a.v. het benoemen van leerkrachten en het
toelaten van leerlingen. Voor zover ik kan
nagaan hebben alle gereformeerde scholen
het beleid, dat leerkrachten belijdend lid
moeten zijn van één van de Gereformeerde
Kerken: GKv of CGK.
Uitzondering is de Gereformeerde
Hogeschool (GH) in Zwolle, waar
personeel belijdend lid moet zijn van een
kerkelijke gemeente die zich stelt op de
grondslag van de Heilige Schrift en de Drie
Formulieren van Eenheid. Dat is breder
dan alleen de GKv of CGK. Bij toelating
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van leerlingen is de regel, dat het gaat om
kinderen uit gezinnen waarvan tenminste
één van de ouders lid is van GKv of CGK.
Bij de ene school worden deze leerlingen
zonder meer toegelaten, bij een andere
school gaat dat altijd via een persoonlijk
gesprek. Bij aanvragen voor andere
leerlingen (uit de ‘gereformeerde gezindte’
of uit evangelische richting) vindt er altijd
een gesprek plaats, waarna soms/vaak
toelating plaatsvindt. De ouders moeten
dan wel een verklaring ondertekenen,
dat ze het gereformeerde karakter van
de school respecteren. Bovendien kunnen
deze ouders dan geen lid worden van de
schoolvereniging. Wel is benoeming in een
medezeggenschapsraad (MR) mogelijk.
Drie kwetsbare punten signaleer ik in
bovenstaande:
- Ook al zijn leerkrachten (formeel)
belijdend lid van een Gereformeerde
Kerk, toch zegt dat niet alles. Mee
daarom vragen de scholen (vaak), dat
de leerkrachten zich ook overeenkomstig
hun belijdenis gedragen.
- Leerlingen zijn geen neutrale factor,
maar bepalen mee het gereformeerde
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karakter van de school. Ze hebben
invloed op medeleerlingen. En als het
gaat om evangelische leerlingen zijn
ook leerkrachten soms geneigd daar
zó mee te rekenen, dat het specifiek
gereformeerde minder duidelijk uit de
verf komt.
- Ouders die geen lid van de
schoolvereniging kunnen worden,
kunnen via de MR toch een bepaalde
invloed uitoefenen.
Bewaking van de gereformeerde identiteit kan dan gebeuren door iets als
de ondertekening van een duidelijke
ouderverklaring en de ouders daaraan te
houden.
Evangeliseren of toerusten
Voor velen is de beperkte toelating van
leerlingen een moeilijk te verteren punt.
Dat bleek uit een serie artikelen in het
ND (februari 2008) rond initiatieven
in Amersfoort, om een basisschool te
openen met een open toelatings- en
benoemingsbeleid. Een jaar eerder
(januari/februari 2007) werd in het ND
een vergelijkbare discussie gevoerd: kunnen

we de rijkdom van ons Gereformeerd
Onderwijs niet voor een bredere doelgroep
beschikbaar stellen? Dit n.a.v. initiatieven
tot verruiming van de toelating van
leerlingen tot Gereformeerde Basisscholen in
West-Nederland. De vraag klinkt heel reëel.
En anderen zouden inderdaad heel veel
aan het Gereformeerd Onderwijs kunnen
hebben. Maar terecht wees dhr. Bollemaat
erop, dat de school geen evangelisatieinstituut is. Daar is de school niet voor
opgericht. Bovendien is het onvermijdelijk,
dat zo’n open toelating gevolgen heeft voor
zowel de lessen (leerkrachten) als voor de
sfeer (leerlingen) op school. Een leerkracht
houdt rekening met gevoeligheden van
de leerlingen. En leerlingen vormen ook
elkaar. Maar een Gereformeerde School
is een leefgemeenschap, die deel uitmaakt
van een geloofsgemeenschap. Zeker in de
basisschoolleeftijd doet het afbreuk aan
het vormingsdoel van de school, wanneer
leerlingen gelijktijdig geconfronteerd
worden met andere mogelijke keuzes.

Vreemdelingschap
als identiteit
Hoe bewaart de kerk haar identiteit?
Wat is de goede houding voor de kerk in
de al eeuwen durende worsteling met de
spanning tussen identiteit en assimilatie?
Dr. B. Wielenga schrijft er in Opbouw
van 11 april 2008 boeiende dingen over
(onder de titel: ‘Tussen identiteit en assimilatie’). Hij vergelijkt met de tijd van
Ezra en Nehemia. Vooral in verband
met het ‘harde’ gebod van de Here op
een gegeven moment dat alle vreemde
vrouwen waar Israëlieten mee getrouwd
waren, weggestuurd moesten worden,
om zo vervaging en verdwijning van de
identiteit van zijn volk als zíjn heilige
volk tegen te gaan. Hij ziet parallellen
met vandaag:
Leermodel
Kunnen wij vandaag wat we lezen in
Ezra-Nehemia gebruiken als leermodel?
Krijgen we hier een model dat ons leert
hoe wij als kerk, als gelovigen, ons staande
moeten houden als een aangevochten

minderheid te midden van een
geseculariseerde wereld? Vroeger was er de
neiging ons te verschansen in onze eigen
zuil, waar wij ons veilig waanden voor de
invloed van de samenleving. Tegenwoordig
is er een omgekeerde trend. We zijn kerk
voor de wereld. Vanuit een missionaire
gedrevenheid zonderen we ons niet af van
de wereld, maar gaan we erin op. Maakte
het isolement van vroeger ons kwetsbaar
– we hadden weinig echt verweer tegen
de secularisatie van de jaren 1960. Onze
kwetsbaarheid is vandaag niet minder
groot. We dreigen in de wereld ten onder
te gaan. De vraag uit de tijd van Ezra
is nog even klemmend: blijft er nog wel
een kerk over waar de wereld iets aan
heeft? Na de ballingschap was God weer
onder het volk aanwezig, te vinden in de
tempel bij het altaar, en te horen in zijn
Woord in het Boek der Wet. Van God
kreeg Israël de kracht om haar identiteit
te handhaven tegen de druk om te
assimileren van binnenuit en van buitenaf

in. Dit leermodel wordt opgepakt in onze
leertraditie in de Heidelbergse Catechismus.
Leertraditie
Staat in ons leermodel Gods aanwezigheid
bij het altaar en door zijn Woord centraal,
onze leertraditie sluit zich daarbij aan. In
Zondag 1 lezen we dat we door Christus’
dood aan het kruis met God verzoend zijn
en door zijn hand bewaard worden in de
wereld. Hij verzekert ons door zijn Geest
van het eeuwige leven en door Hem doen
we in dit leven graag wat God van ons
vraagt. Een sterkere christelijke identiteit
dan deze is er niet. In Zondag 21 wordt
daarop voortgeborduurd. Het gaat nu om
de kerk als vergadering van de gelovigen.
Opnieuw komt het eeuwige leven in zicht:
daartoe is zij uitverkoren. Het is Christus
die door Woord en Geest de kerk vergadert,
beschermt en onderhoudt. Vanzelf dat
volgens Zondag 48 Christus de kerk
bewaart en vermeerdert door zijn Woord en
Geest. Er wordt uitgekeken naar de komst
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van het Koninkrijk; met het oog daarop
groeit de kerk. Maar dat kan niet zonder
bewaring – bewaring van haar identiteit.
We zijn kerk voor de wereld
Een kerk die haar christelijke identiteit
verliest, is de zegen van groei niet waard.
Ze kan niets bijdragen aan de komst van
het Koninkrijk. Ze verliest haar betekenis
voor de wereld. We zitten hiermee helemaal
in de sfeer van Ezra en Nehemia. Komt
daar nog bij de nadruk op het Woord,
dat ons onder gezag van God brengt. Dat
Woord is zo belangrijk in onze leertraditie
dat we geleerd worden te bidden of de boze
plannen ertegen mogen worden verijdeld.
Er is alle reden voor dat gebed in een tijd
waarin het Bijbelgezag en -gebruik in een
crisis verkeert. Alsof er geen Ezra’s meer zijn
die beslissende woorden kunnen spreken!
In zijn tijd legde Ezra gezaghebbend
het Boek der Wet uit in de crisis rond de
gemengde huwelijken. Heel het volk barstte
in tranen uit, toen ze zijn uitleg van het
Woord hoorden (Nehemia 8:9). Het was
scherper dan een tweesnijdend zwaard.
Overigens wil ik hiermee niet de echte
problemen rond het Bijbelgebruik vandaag
ontkennen. De Bijbel wordt soms als een
botte bijl gehanteerd, waardoor levens
zwaar beschadigd raken.
Afzondering
Het latere Jodendom zocht haar kracht
in het isolement, zoals onze vaderen
vroeger ook deden. Ze bouwden een eigen
zuil, waarbinnen ze zich verschansten.
Een gezegende kerk is geen zuil, maar
een huis in de wereld met alle ramen
en deuren open. Er is een komen en
gaan. Als zichtbaar licht trekt ze mensen
aan. Als smakelijk zout laat ze Gods
zegen doorwerken in de cultuur. Laten
we echter niet al te optimistisch zijn
over de zegenende uitstraling van de
kerk in de wereld. Het effect van onze
christelijke levensstijl moeten we vooral
niet overschatten. Ook hier schiet onze
leertraditie te hulp, helemaal in de sfeer
van Ezra en Nehemia. Zondag 52 leert
ons bidden om de kracht van de Heilige
Geest om staande te blijven in de wereld.
Er is daar een geestelijke strijd aan de
gang. De duivel, de wereld en onze eigen
natuur – die drie vijanden zitten ons nog

altijd dwars. We laten ons in die strijd niet
in een isolement dringen, maar we kunnen
aan de vreemdelingschap niet ontkomen,
schrijft een apostel (1 Petrus 1:1v). Wel
in de wereld, maar niet van de wereld,
want op weg naar het nieuwe paradijs. Zo
zou ik een aantal Bijbelse notities willen
samenvatten. Het antithetische wat we bij
Ezra waarnamen, hoort gewoon bij het
normale, christelijke leven in de wereld.
Van de afgoden hebben we ons bekeerd tot
de levende God (1 Tessalonicenzen 1:9).
We staan niet onbevangen in onze eigen
cultuur met haar nieuwste mode en laatste
hype, met haar vanzelfsprekende ongeloof
en ideologische neigingen. We nemen
er afstand van, al doet dat soms pijn.
Vreemdelingschap is kruisdragen, een wat
ondergesneeuwde gedachte die toch voluit
Bijbels is.
Gevoelsarm
Was de radicale aanpak van Ezra nu echt
gevoelsarm? De tranen waar we over lezen,
vielen niet voor de weggestuurde vrouwen
en hun kinderen. De emoties van toen
betroffen de heiligheid van God. Voor
ons gevoel kan wat toen gebeurde gewoon
niet. Ik zou het volgende in overweging
willen geven. In onze laatmoderne
belevingscultuur staan wij minder open
voor noties als Gods heiligheid. Het besef is

tanend dat God als de Heilige onze Vader
is – en dat ook nog alleen om Christus’
wil. Als deze oer-Bijbelse notie wegslijt uit
ons geloofsgeheugen, raken de normen en
waarden voor een door God gezegend leven
op drift. ‘Weest heilig, want Ik ben heilig’ is
een bekende tekst uit de oudtestamentische
geloofsleer. Dat werd destijds in Jeruzalem
vergeten. Als Gods zaak dreigt te ontsporen
helpen halve maatregels niet. Dat ligt
dan niet aan God of aan de Bijbel, maar
aan onszelf, dat we de dingen zover laten
komen. Ezra zadelt ons niet op met een
gevoelsarme godsdienst. De emoties liepen
hoog op. Maar wij moeten onze gevoelens
beter laten aansluiten op het Woord. Dat
wegsturen van de vreemde vrouwen was
natuurlijk hard. Maar was het minder
hard om God te kwetsen in zijn liefste
bedoelingen met kerk en wereld? Hier
staan we echt voor een geloofskeuze. Wat
weegt ons zwaarder: ónze gevoelens of die
van God? In onze samenleving zal men
vreemd aankijken tegen onze keus voor
Gods gevoelens. Dat valt niet te verhelpen.
God heeft ons geen rozentuin op aarde
beloofd, maar wel een nieuw paradijs in
het vooruitzicht gesteld. De weg daarheen
gaat niet over rozen.
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