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Laat Christus’ woorden in alle rijkdom in u wonen; onderricht en
vermaan elkaar in alle wijsheid,
zing met heel uw hart psalmen en
hymnen voor God en liederen die de
Geest u vol genade ingeeft.
Doe alles wat u zegt of doet in de
naam van de Heer Jezus, terwijl u
God, de Vader, dankt door hem.
(Kolossenzen 3:16-17)
Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid. En als u wilt weten hoe u op
de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist.
(Kolossenzen 4:5-6)

Op een avond sloeg de bliksem in
en liet ons in het donker. Ik op weg
naar de kelder waar we kaarsen
hebben staan voor avonden als
deze. Bij een afgestreken lucifer
zag ik ze staan op de plank, kaarsrecht op een rij. Ik stak er vier
aan. Wauw, licht in het donker!
‘Geweldig, kaarsen, om hier zo te
schijnen! Maar weet je wat, ik neem

Van binnen
en van buiten
jullie mee naar buiten. Daar hebben
ze je hoognodig.’ Het voelde wel
wat gek om kaarsen in te lichten,
maar wat moet je anders als het
licht uitgaat?
Ik had de grootste kaars nog niet gepakt of ik hoorde een stem. ‘Blijf staan!’

Schriftlicht
A.C. Breen

‘Is daar iemand?’ vroeg ik lichtgeraakt.
Natuurlijk iemand die me uitlacht omdat ik tegen kaarsen praat. Geen antwoord. Goed, daar gaan we dan. ‘Blijf
staan, zei ik.’ Weer die stem. Het zweet
brak me uit. ‘Wie is daar?’ ‘Ik, de kaars.
Je staat in m’n licht.’
Je wilt het niet geloven, maar ik
hield een sprekende kaars in mijn hand.
Toen ik beter keek, zag ik inderdaad
een gezichtspitje, een pittig gezichtje zeg
maar (ik zei toch dat je me niet gelooft).
‘Je neemt me niet mee naar buiten!’
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‘Wat, je bent een kaars om het donker
te verlichten. We bevinden ons in een
noodsituatie!’ ‘Ja, dat vind jij, maar ik
ben nog niet voldoende voorbereid. Ik
houd er niet van om lichtvaardig te handelen. Je begrijpt toch wel dat ik eerst
alles in de was moet zetten en tegen het
licht moet houden.’
‘Oké, dan blaas ik je toch gewoon
uit. Er zijn gelukkig nog meer kaarsen
hier.’ ‘Maar wij gaan ook niet mee!’
riepen de andere. Dit was een samenzwering. ‘Wat bedoel je, “niet mee”?
Jullie taak is licht te verschaffen!’ ‘Ja,
maar wat als we het veel te druk hebben?’ vroeg de kaars helemaal aan het
eind. ‘Ik ben aan het mediteren over de
betekenis van licht. Eindelijk wat verlichting.’ De lichtgewicht in het midden
begon te zingen. ‘Ja, denk niet te licht
over het belang van ons gezang. Zelf
ben ik nogal driftig van aard, weet je.
Een echte heethoofd. Maar van zingen
word ik rustig.’ De anderen vielen in:
‘… dat wij zijn als kaarsjes, brandend in
de nacht.’ ‘Doe dat dan,’ riep ik erbovenuit. ‘Zing terwijl je licht verspreidt!’
Het hielp niet. Te absurd voor woorden.
Vier keurige kaarsen, zingend over licht
zonder licht te willen zijn. Eén voor één
blies ik ze uit. De laatste hield vol tot
het ‘… jij in jouw klein hoekje en ik in
’t ...’

met de mond kunnen eren. Hoe meer
geloofskennis we binnen in ons hart
opslaan (Kol. 3), hoe minder we buiten
met de mond vol tanden staan (Kol. 4).
Kolossenzen 3 en 4 leren ons hoe we
ons als kerk van Jezus Christus binnen
en buiten moeten gedragen. Kernwoord
is ‘wijsheid’. Hoofdstuk 3: onderricht
en vermaan elkaar in alle wijsheid.
Hoofdstuk 4: gedraag u wijs tegenover
buitenstaanders.

‘Waar zijn de kaarsen?’ vroeg mijn
vrouw toen ik terugkwam. ‘Ze… ze willen niet branden. Waar heb je ze eigenlijk gekocht?’ ‘Oh, het zijn kerkkaarsen.
Van die kerk even buiten de stad die
niet meer in gebruik is.’ Het was me
duidelijk.
(vrije bewerking van www.maxlucado.
com/pdf/upwords.edges.pdf)

Wie het geheim van Christus heeft
leren kennen, houdt dat niet voor zichzelf. In de heidenwereld worden mysteries geheim gehouden door een select
gezelschap. Maar Kolossenzen leert ons
dat Gods openbaring in Jezus Christus
iedereen inwijdt in wat eeuwenlang alleen aan Israël bekend was. Zij die zijn
ingewijd in de mysteries van heidense
riten, moeten daarover zwijgen. Maar
de gelovigen aan wie het geheim van
Christus’ kruis wordt verkondigd, kunnen het niet voor zich houden. Het
evangelie moet openbaar worden. Het
moet binnenstebuiten.

Een nieuw seizoen
We staan aan het begin van een
nieuw kerkelijk seizoen. Vanbinnen laten
we de woorden van Christus in al hun
rijkdom wonen. Binnenshuis laten we
ons onderrichten door Gods Woord en
zingen we geestelijke liederen naar Gods
Woord. En buitenshuis laten we geen
gelegenheid onbenut het evangelie uit
te dragen, opdat nog velen vanbuiten
mogen komen. We studeren hard, zodat
ons gemakkelijk te binnen schiet wat
we vanbuiten hebben geleerd. De uitdrukking ‘vanbuiten kennen’ is in het
Engels ‘knowing by heart’. Hoe meer
we binnen van harte uit het hoofd leren, hoe beter we Jezus Christus buiten

Binnenkort begint weer een nieuw
verenigings- en evangelisatieseizoen.
Binnen leren we het geheim van Gods
liefde voor ons, arme zondaren. Daar
gaat het in de brief aan de gemeente
te Kolosse over. Door de verkondiging
komt het geheim van Christus en zijn
Woord aan het licht (1:25-27; 2:2; 4:3).
Wat eeuwenlang voor velen verborgen
was, wordt door de prediking geopenbaard, zodat ook de volheid van de
volkeren buiten Israël binnengaat door
de deur van Christus (vgl. Rom 11:25;
16:25-26). Het licht gaat op in de harten van wie eerst nog buiten waren,
omdat het Licht der wereld ze naar binnen trekt. Dan kan het niet anders of
zijn gemeente gaat naar buiten met het
Woord van Christus dat in haar woont.
Wat we met het hart geloven, belijden
we met de mond, toch?

Vriendelijk,
maar beslist
Maar hoe moet dat? De NBV gebruikt in hoofdstuk 4:5 het woord ‘beslist’. Vanaf hoofdstuk 1 weten we dat
iedereen beslist Christus moet kennen:
q door Hem, de Heer over de schepping, kwam alles tot stand (1:15-17);
q als Hoofd van de gemeente houdt Hij
de gelovigen bij de hand (1:18);
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q als Heiland voor de wereld staat Hij
voor de verzoening garant (1:19-20);
q de Hoop op de heerlijkheid is Hij in
elk heidenland (1:25-27).
Hier geen mitsen en maren. Tegenover de heidens astrologische betekenis van de kosmos predikt Paulus de
astronomisch kosmische betekenis van
Christus.
Het tweede woord dat de NBV in
hoofdstuk 4:5 gebruikt, is ‘vriendelijk’.
Letterlijk staat er dat onze woorden ‘met
zout toebereid’ moeten zijn. Iemand
on-gezouten de waarheid zeggen, is
dus niet bijbels. Lichten van de wereld
zijn tenslotte ook het zout van de aarde
(Mat. 5:13-16). Maar wat als dat zout
zijn kracht verliest? Letterlijk staat er in
Matteüs 5:13: wat als het zout dwaas geworden is? Het antwoord is: dan heb je
er niets aan. Het goede nieuws brengen
zonder zout is dwaas. Het omgekeerde
is ook waar: wie zijn woorden toebereidt
met zout, gedraagt zich wijs. ‘Gedraagt
u als wijzen ten opzichte van hen die
buiten zijn.’ Daarover willen we het nu
in het vervolg hebben. We gaan ons
richten op de hoogte, breedte, lengte
en diepte van evangelisatie. We spreken
dan van binnen (wat we binnen leren)
en van buiten (wat we buiten belijden).

De hoogte
Dit is wat we leren van de Dordtse
Leerregels, hoofdstuk II, artikel 5: ‘De
belofte van het evangelie is nu, dat ieder
die in de gekruisigde Christus gelooft,
niet verloren gaat, maar eeuwig leven
heeft. Deze belofte moet openlijk verkondigd worden.’
Wat openlijk verkondigd moet worden, is de belofte van het evangelie uit
de hoge. En dat evangelie is: eeuwig leven met Christus voor allen die in Hem
geloven. Hij is de Opgang uit de hoogte
(Luc. 1:78). Wij verkondigen Hem die
neerdaalde naar Betlehem en Golgota,
uit de dood verrees en naar de hemel
opvoer. Van de hoge hemel via de kribbe
en het kruis naar de kroon in de hoge
hemel. Hij moet worden verkondigd.
Toen de schatbewaarder van de kandake Filippus vroeg naar de betekenis
van Jesaja 53, ontvouwde deze de grootste schat voor deze Ethiopier: ‘uitgaande
van dat Schriftwoord predikte hij hem
Jezus’ (Hand. 8:35). En zo vader, zo
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dochters. We lezen in Handelingen 21:9
dat ook zijn vier dochters de gave van de
profetie bezaten. Joël had het al gezegd
dat de Heilige Geest ook op dochters
zal worden uitgestort. Allemaal zijn we
profeten en profetessen die de belofte
van het evangelie openlijk verkondigen.
De DL gebruiken voor ‘openlijk verkondigen’ niet het woord voor ‘preken’ zoals
in hoofdstuk V, art. 14 (en in HC,
vr./antw. 65). De verkondiging hier is
niet alleen door de prediking, maar
door het getuigenis van alle profeten
en profetessen. Wat een hoge roeping
om de roep uit de hoge openlijk te
verkondigen.
‘Allen die door het evangelie worden
geroepen, worden in volle ernst geroepen.
Want God laat in zijn Woord in volle
ernst en ondubbelzinnig zien wat Hem
aangenaam is: dat zij die geroepen worden, tot Hem komen’ (DL, III/IV, 8).
Ere zij God in de hoge.

De breedte
In dat mooie artikel van de Dordtse
Leeregels lezen we verder: ‘Aan alle volken
en mensen moet zonder onderscheid deze
belofte openlijk verkondigd worden.’
De Engelse vertaling zegt dat de
belofte moet worden verkondigd aan
alle volken en mensen ‘universally and
without discrimination’. Dat woord
universeel duidt op de breedte van de
aarde. Het evangelie moet wereldwijd.
Gelovigen van alle volken behoren tot
Gods huis (Ef. 2:11-22). En daarbij
wordt niemand gediscrimineerd. We
zien om naar gevangenen en aidspatiënten, redden een (ongeboren) kind
en delen uit van de ware schat van het
evangelie aan ieder op onze weg.
We belijden in NGB art. 27 dat de
heilige vergadering van de ware gelovigen niet gevestigd is in, gebonden aan,
of beperkt tot een bepaalde plaats, of
gebonden aan bepaalde personen, maar
dat zij is verbreid en verstrooid over heel
de wereld. Dat is wat ik bedoel met de
breedte van de evangelisatie. En dit werk
moet erop gericht zijn ‘dat zij die God
niet kennen of van Hem en zijn dienst
vervreemd zijn, zich door belijdenis van
het geloof naar de gereformeerde leer
voegen bij de gemeente van Christus’
(KO, art. 26).
Met de woorden van Kolossenzen
4:5: evangelisatie moet vriendelijk, maar
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beslist zijn. Als je bij Christus wilt horen, moet je bij zijn kudde zijn. Geen
onverschilligheid hier. In de ware kerk
wordt de ware boodschap gepredikt.
Daar wordt het geloof gewerkt en versterkt. Daarbinnen worden we opgeleid
voor EHBO buiten. Dan hoeven we
vandaag niet ver weg te gaan. Zij die
God niet kennen, wonen vlak naast ons.
We kunnen in de buurt blijven om ook
moslims vriendelijk doch beslist voor
te houden dat er redding is in Jezus
Christus alleen.
Evangelisatie is erop gericht dat
iedereen Christus erkent als de Heer
over de schepping en het Hoofd van de
kerk, zoals Kolossenzen ons leert. Als we
bidden Uw koninkrijk kome, dan zeggen we: ‘Regeer door Woord en Geest
uw kerk, verbreek de macht van satans
werk. Leer ons te spreken met een mond
die roemt het hart van uw verbond: uw
stem, die licht en liefde is, blijft klinken
in de duisternis’ (Gez. 116:3). Dan bidden we: bewaar en vermeerder uw kerk
(HC, vr./antw. 123) over de breedte van
de aarde.

De lengte
Artikel 5 van het tweede hoofdstuk
van de Leerregels zegt ook: ‘Aan alle
volken en mensen tot wie God naar
zijn welbehagen zijn evangelie zendt,
moet deze belofte openlijk verkondigd
worden.’
In hoofdstuk I, 3 belijden we het zo:
‘Om de mensen tot het geloof te brengen, zendt God in zijn goedheid verkondigers van deze zeer blijde boodschap
tot wie Hij wil en wanneer Hij wil.’
We zagen hoe evangelisatie de openlijke verkondiging is van het evangelie
uit de hoogte van de hemel over de
breedte van de aarde. Nu richten we ons
op de lengte van de tijdslijn en op het
tijdstip wanneer God de goede boodschap wil zenden. Vandaag is dat tussen
Pinksteren en Christus’ wederkomst.
Dat is de tijd dat de Heilige Geest ons
in staat stelt zijn geïnspireerde woorden door te geven aan hen die alleen
door Hem kunnen geloven. ‘’t Woord,
gesproken in de tijd geldig voor de
eeuwigheid, gaat bij ons van mond tot
mond, totdat Christus wederkomt. Wees
met ons, Heer’ (Gez. 121:9).
God kiest de zijnen uit, Hij roept die
allen. Hij kent het heden en overziet de

gratie. En die genade blijkt uit geloof.
Jona gaf de Ninevieten niet maar het geloof ter overweging. Hij vroeg hun niet
beleefd ook eens aan God te denken.
Nee, hij zei: ‘Nog veertig dagen, dan
wordt Nineve weggevaagd!’ (Jona 3:4).
Dat was duidelijke taal: geen bekering,
dan omkering. De diepte van de boodschap moest naar de diepte van het hart.

toekomst. Zijn hand volvoert het werk
der eeuwen dat zijn Geest omspant. Zijn
heerschappij omvat de loop der tijden.
En zijn sterke hand heeft nooit misgetast. Hij houdt zijn kerk in leven. ‘Deze
kerk is er geweest vanaf het begin van
de wereld en zal er zijn tot het einde toe.
Want Christus is een eeuwig Koning,
die niet zonder onderdanen kan zijn’
(NGB, art. 27). Wat een voorrecht om
als burgers van zijn koninkrijk dat koninklijk burgerschap te propageren totdat de volmaaktheid van dat rijk komt
waarin God alles is in allen.
Voordat het zover is, ziet Johannes
een engel hoog in de lucht vliegen. Hij
had een eeuwig evangelie dat hij bekend
moest maken aan de mensen op de
aarde. Luid riep hij: ‘Heb ontzag voor
God en geef Hem eer, want nu is de tijd
gekomen dat Hij zijn oordeel zal vellen’
(Op. 14:6-7). Hier hebt u de hemelse
evangelisatieboodschap: geef God de
eer; zoveel tijd hebt u niet meer.

De diepte
Nog één keer het evangelisatieartikel
van de Leerregels: ‘Deze belofte moet
openlijk verkondigd worden met het bevel zich te bekeren en te geloven.’
Evangelisatie is geen uitnodiging om
Gods hand te pakken, waarbij het dan
van de mensen zelf afhangt of ze gered
worden, maar een vriendelijk en beslist
bevel zich te bekeren en te geloven. De
grond van behoud is niet het aannemen
van een invitatie, maar Gods soevereine

Denk ook aan Paulus. Hij ging
vriendelijk naast de Joden staan. Maar
hij sprak niet minder beslist. Hij eindigde zijn preek zo: ‘Zorg daarom dat
op u niet van toepassing wordt wat
door de profeten is gezegd: “Kijk, spotters, sta verbaasd en ga te gronde, want
Ik zal in jullie tijd een daad stellen,
iets dat je niet zult geloven als het je
wordt verteld”’ (Hand. 13:40-41). Met
andere woorden, Paulus riep de Joden
op tot geloof en bekering. Met Gods
oordeel valt niet te spotten. En wat te
denken van zijn preek voor de heidense
Atheners? Vriendelijk legde hij hun uit
dat God geen acht wil slaan op de tijd
waarin ze God niet kenden. Maar dan
volgt zeer beslist dat God hun verkondigt zich te bekeren en een nieuw leven
te beginnen voordat zijn rechtvaardig
oordeel hen treft (Hand. 17:30-31).
In beide preken verkondigde Paulus
Christus, gekruisigd en opgestaan. Zijn
lijden en sterven moet ons diep aan het
hart gaan. Moet naar de diepte van ons
hart gaan. Dan dragen we hun die buiten in de kou staan, een warm hart toe.
Dan zoeken we de diepte van hun hart
in naam van Christus: laat u met God
verzoenen.
Het evangelie uit de hoogte van de
hemel moet uitgaan over de breedte van
de aarde en over de lengte van de tijd
naar de diepte van het hart. Wat in alle
rijkdom binnen woont, wil buiten worden vertoond. Lichtkaarsen zijn vanbinnen en vanbuiten kaarslichten.
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Drie Zwolse kerken
erkennen elkaar
‘De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands-Gereformeerde Kerken van Zwolle staan
op het punt elkaar te erkennen als
ware kerken van Jezus Christus.’
Aldus het Nederlands Dagblad van
14 mei 2008, onder verwijzing naar
een artikel in Opbouw. GKv en CGK
in Zwolle erkenden elkaar al als
kerken van Christus. Daar komen
nu dus de plaatselijke NGK-gemeenten bij.

Opmerkelijk
Het bericht in het ND van 14 mei
2008 bevatte een opmerkelijke mededeling. Eén van de beide NGK-gemeenten in Zwolle ziet in de praktijk ruimte
voor ‘de vrouw in het ambt’, de andere
niet. Ik citeer opnieuw: ‘De drie kerken
besloten elkaars standpunten niet te
veroordelen en verder te studeren. Het
onderwerp is in ieder geval geen “struikelblok op weg naar verdere eenheid”,
aldus hun verklaring.’
Reden genoeg om het artikel in
Opbouw (van 9 mei 2008), waarnaar in
het krantenartikel verwezen werd, erbij
te pakken (zie de Persrevue in dit blad
voor brede citaten). Het artikel is van de
hand van A. de Boer en inventariseert
de plaatselijke contacten tussen GKv en
NGK. In het eindrapport van de Zwolse
kerken blijken nog meer uitspraken opmerkelijk. Over de taxatie van de ‘Open
Brief’ uit 1966 bleven verschillen bestaan. Maar tegelijk constateert het rapport, dat ‘vandaag niemand meer om de
Open Brief veroordeeld zou worden’. De
kerken spreken uit dat er overeenstemming is over het samen staan op basis
van Schrift en belijdenis. ‘Tussen de
kerkordes van de betrokken kerken
– DKO en AKS – ziet men weliswaar
verschillen, maar volgens het eindrapport valt er met die verschillen goed
te leven. AKS en DKO liggen in hun
basisuitgangspunten dicht tegen elkaar
aan.’

Samenvattend:
• ‘de vrouw in het ambt’,
• wat in de Open Brief aan de orde
was,
• de diverse kerkordes
zijn geen belemmering om tot wederzijdse aanvaarding over te gaan.
Overigens moet de classis nog groen licht
geven.

Onbegrijpelijk
Opmerkelijk. Dat is het bovengenoemde zeker. Het is ook onbegrijpelijk.
En dat op alle drie de punten:
• Wat betreft ‘de vrouw in het ambt’
moet landelijk nog met de NGK
doorgesproken worden. De GS
Amersfoort 2005 verbond deze
kwestie nadrukkelijk aan het gesprek over de band aan de belijdenis. Helaas hebben D(eputaten)
K(erkelijke) E(enheid) deze twee
zaken losgekoppeld. Maar daarmee
is de zorg van de kerken op dit punt
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nog niet weggenomen. De houding
ten aanzien van ‘de vrouw in het
ambt’ raakt rechtstreeks de omgang
met de Schrift! Hoe kun je wat landelijk nog een probleem is, plaatselijk
niet langer een struikelblok achten,
terwijl er materieel geen inhoudelijke
consensus is? Bij voorbaat wordt dit
tot een ‘niet-kerkscheidende zaak’
verklaard, ongeacht het resultaat van
de verdere studie.
• Al is er verschil van mening over de
taxatie van de ‘Open Brief’, niemand
zou er vandaag meer om veroordeeld
worden. Die opmerking is aanvechtbaar. Principieel hebben de GKv de
hoofdbeweringen van de Open Brief
officieel veroordeeld. De uitspraken
van de GS Amersfoort-West 1967 en
van Hoogeveen 1969-1970 zijn nog
steeds rechtsgeldige kerkelijke oordelen. Met als kern, dat de Open Brief
op onaanvaardbare manier de binding aan de gereformeerde belijdenis
relativeert. Wie dat vandaag weer
doet – al dan niet in de bewoordingen van de Open Brief – hoort
binnen een Gereformeerde Kerk wel
degelijk veroordeeld te worden.
• De GKv hebben steeds kritiek geoefend op het AKS van de NGK, met
in die kritiek twee kernen:
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1. de binding aan de belijdenis
wordt daarin onvoldoende
gewaarborgd;
2. de structuur van het AKS is – in
tegenstelling tot de DKO –
independentistisch.
Samenvattend, je kunt onmogelijk
zeggen dat het AKS en DKO min
of meer broertje en zusje van elkaar
zijn, in ieder geval wat betreft de uitgangspunten. Die liggen niet dicht
bij elkaar, maar mijlenver van elkaar
verwijderd.

1892! Maar waar blijkt in de berichten
uit Zwolle, dat er werkelijk inhoudelijke
overeenstemming is over de omgang
met de Schrift (vrouw in het ambt), binding aan de belijdenis (‘materie van de
Open Brief’, AKS) en de kerkregering
(zonder het independentisme van het
AKS)? Goed dat de classis nog kritisch
toetsen moet. Dat is nooit een formaliteit. Dat is het zeker hier niet.

Daarom: onbegrijpelijk dat de
GKv in Zwolle de plaatselijke NGKgemeenten aanvaardt als ware en confessioneel betrouwbare kerken. Waar
nemen in Zwolle de NGK-gemeenten
principieel afstand van de koers die hun
kerken sinds de jaren 60 van de vorige
eeuw gevaren hebben? Nee, je hoeft het
over het verleden niet met elkaar eens te
zijn om elkaar als kerken te vinden. Als
je wederzijds wilt gaan voor het Woord
van God, de gereformeerde belijdenis
en de gereformeerde kerkregering, kun
je met elkaar verder: het geheim van

Vandaag zou niemand meer om
‘de Open Brief’ veroordeeld worden.
Principieel is er op deze uitspraak het
nodige af te dingen. Tegelijk kon deze
uitspraak het wat de praktijk betreft
wel eens bij het juiste eind hebben. De
beweringen van de ‘Open Brief’ zetten
destijds het kerkelijk leven op z’n kop.
Het is de vraag of dat ook vandaag het
geval zou zijn. Er kunnen op dit moment binnen de GKv dingen gezegd
worden, die twintig jaar geleden een
storm van protest zouden hebben veroorzaakt (zie bijv. de vorige Kroniek). Er

Onthullend

is een grote mate van inschikkelijkheid
gekomen. Met daarnaast een zekere
matheid en moedeloosheid. Waarom
zou je je nog druk maken? Het helpt
toch niet.
Dat doet vrezen dat het wel eens
een terechte constatering kan zijn dat
vandaag binnen de GKv niemand meer
om beweringen als van de ‘Open Brief’
veroordeeld zou worden. Een onthullende opmerking. Ook een onthutsende.
Durven wij elkaar nog de w(W!)aarheid
te zeggen? Uiteraard, op broederlijke
toon. Of vinden we bijbelse correctie
van elkaar als zodanig al onbroederlijk,
omdat de ander het toch zo goed en
vroom meent? Het is een gegeven dat de
scherpe persmanieren uit het verleden
bij mensen van de 21e eeuw niet meer zo
goed landen. Maar ook in de journalistieke omgangsvormen van vandaag zullen we met elkaar de waarheid van Gods
Woord moeten bewaken. Die opdracht
is van alle tijden!

M/V in de kerk
De GS Amersfoort-Centrum 2005
besloot tot de instelling van een
deputaatschap ‘Vrouwen in de
kerk’. Deputaten wijzigden hun
naam in ‘M/V in de kerk’. De problemen rond de positie van de
vrouw konden zij niet loskoppelen
van de positie van de man. Voor
de uitvoering van hun opdracht
had deze naamsverandering geen
gevolg. Aldus p. 5 van het deputatenrapport.

Vooropmerkingen
Voordat ik met u de inhoud van dit
deputatenrapport nader wil bekijken,
maak ik een paar vooropmerkingen.
In de eerste plaats is het rapport
onmogelijk lang: ruim 180 pagina’s. De
rapportage van deputaten omvat 45 pagina’s. Daarop volgt het verslag van het
empirisch onderzoek (de nummering
begint opnieuw, p. 1-79), plus bijlagen

(p. 83-145). Het is erg veel gevraagd van
een kerkelijke vergadering om dit allemaal te behappen. Met als gevaar dat er
veel ongelezen blijft.
Deze lengte bevordert ook niet de
betrokkenheid van de kerken. De afgevaardigden van de GS krijgen de rapporten in gedrukte vorm. De kerken
worden naar de digitale versie verwezen.
Welke kerkenraad laat een zo uitvoerig
rapport uitprinten? En vanaf het scherm
de zaak doornemen is bij deze omvang
ook geen doen. Rapporten van deze
lengte zouden eigenlijk verboden moeten worden.
Daarbij is het rapport ook nog eens
veel te laat verschenen: enkele weken
voordat de GS geopend werd. De termijn waarin het rapport moest worden
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gepubliceerd (vijf maanden voor aanvang van de GS, Acta GS AmersfoortCentrum 2005, p. 87), werd daarmee
royaal overschreden. Ook op die manier
zijn kerken en kerkenraden op achterstand gezet. Daar helpt de verlengde
termijn om alsnog opmerkingen in te
leveren bij de GS weinig aan. Die verlenging kan de (zeker in dit geval hoognodige!) termijn van vijf maanden niet
goedmaken.
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Daarom, met alle respect voor de
serieuze manier waarop deputaten hun
taak hebben opgepakt en voor de indrukwekkende hoeveelheid werk die
verzet is – dit werkt kerkelijk m.i. niet
echt. Wanneer een rapport gevraagd
wordt, moet je niet met een boekwerk
aankomen. Dan maak je het ook jezelf
moeilijk om op tijd te rapporteren.

Relevantie
De GS Amersfoort-Centrum 2005
gaf deputaten de volgende opdrachten
mee:
1. Door middel van een probleemanalyse, vooral op basis van empirisch
onderzoek, met medewerking van de
Theologische Universiteit, in kaart te
brengen welke vragen en problemen
de kerken signaleren rond het thema
‘vrouwen in de kerk’;
2. Een plan van aanpak te maken dat
beschrijft op welke wijze we kunnen
komen tot een goed onderbouwd bijbels
antwoord op de vragen en problemen
die uit het onderzoek naar voren
komen.
Met behulp van deskundigheid van
de TU werd empirisch onderzoek gedaan naar de positie van man en vrouw
binnen de GKv en de diverse meningen
die daarover leven binnen de kerken.
Deputaten zelf leveren de analyses waaraan zij voorstellen verbinden.
Waarom een nieuwe doordenking
van de plaats met name van de vrouw
in de kerk? Deputaten wijzen op ontwikkelingen in de maatschappij. Veel
vrouwen, ook christenvrouwen leveren
daar hun bijdrage, geven leiding, dragen
verantwoordelijkheid. Tegelijk zie je dat
binnen de GKv diverse taken door vrouwen vervuld gaan worden (catechese,
scribaat van de kerkenraad). Daar komt
dan ook nog eens bij dat in diverse protestantse kerken de vrouw in het ambt
aanvaard werd (PKN, NGK).
Die ontwikkelingen vragen om een
nieuwe bezinning van wat de Bijbel ons
zegt. Straks worden we ingehaald door
de praktijk, zonder dat er een grondige
bezinning heeft plaatsgevonden. Doet
de vanuit het verleden gekomen praktijk
wel recht aan bijbelse uitgangspunten?
Dat alles rechtvaardigt het voorstel van deputaten om te investeren in
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grondige bijbelstudie. Al kunnen er ook
kanttekeningen bij geplaatst worden.
In veranderende omstandigheden het
bijbels gehalte van je huidige positie nog
eens doormeten – daar kan niemand
bezwaar tegen hebben. Tegelijk moet je
je bewust zijn van het gevaar dat je de
Bijbel gaat lezen vanuit die gewijzigde
omstandigheden. Zodat die gaan fungeren als interpretatiekader. Wanneer
je tot andere conclusies komt dan in
het verleden, dan zal de correctie aan de
Schrift ontleend moeten zijn en niet aan
de gewijzigde situatie. Heb het dan niet
te gauw over ‘voortschrijdend inzicht’.
Niet altijd is jouw inzicht toegenomen.
Soms is gewoon jouw invalshoek veranderd. Laat alsjeblieft de Schrift voor
zichzelf spreken.
Die waarschuwing klemt temeer,
omdat zich in de discussies een nieuwe
trend aandient. Dan wordt vooral gekeken naar de gemeenschappelijk gegeven
gaven aan man en vrouw. Waaraan het
bijbelse spreken over het verschil tussen
man en vrouw ondergeschikt wordt gemaakt. Je hebt maar zo een eigen raster
(en filter!) aan de Schrift opgedrongen.
Bovendien is de vraag gewettigd of de
Schrift ook geen van elkaar verschillende
specifieke gaven voor man en vrouw kent.
Hernieuwde schriftstudie begint niet
in een blanco situatie. Je kunt niet doen
alsof jij de eerste bent die de Schrift
onderzoekt over de positie van de vrouw
in de kerk. Studies uit het verleden zijn
niet maatgevend, maar eerder verkregen
en verworven wijsheid kun je niet ongebruikt laten liggen. Wat dat betreft is
het goed dat deputaten eerdere besluiten
en publicaties inventariseren in hun rapport. Dan is het nog maar de vraag of
nieuwe studie wezenlijk iets toevoegt
aan standpunten zoals die in het verleden over en weer zijn ingenomen. Heb
je het over nieuwe bijbelse argumenten
of over veranderde gevoelens?
Deputaten merken terecht op dat
in de belijdenis (art. 30/31 NGB) de
exclusieve vervulling van ambten door
mannen wordt voorondersteld, zonder
dat daarover expliciete uitspraken worden gedaan. De vooronderstelling zou
berusten op de kerkelijke praktijk. Dat
lijkt te kort door de bocht. Achter de
reformatorische praktijk lag wel degelijk
uitleg van de Schrift, die dermate vanzelfsprekend was dat nadere uitleg in de
belijdenis kon ontbreken. Dat wil niet
zeggen dat daarmee de positie van man
en vrouw in de kerk confessioneel geijkt

is. Maar de vooronderstelling heeft wel
degelijk een bijbelse achtergrond.

Hermeneutiek
Is de scheppingsorde – met een verschillende positie tussen man en vrouw –
een blijvend gegeven? Of zijn alle positieverschillen een gevolg van de zondeval, waarvan we door Christus verlost
worden? Kortom, is er een blijvende
scheppingsorde (A) of is er sprake van
herstelde gelijkheid (B)?
Op de achtergrond van deze discussie constateren deputaten een verschillende hermeneutiek. Dus: hoe lees je die
Schrift methodisch? Deputaten noemen
twee lijnen, met daarbij de verzekering
dat beide het gezag van de Schrift aanvaarden. Het lijkt mij het beste om hier
een citaat uit het deputatenrapport in te
lassen (p. 10):
Beide lijnen zijn het er over eens, dat
de Bijbelschrijvers zelf geworteld waren
in de cultuur van hun tijd. Dat tekent
bijvoorbeeld de manier waarop zij dingen
als vanzelfsprekend aannemen (en dus
in de beschrijving kunnen weglaten) of
juist als opvallend optekenen. De vraag
is in hoeverre die cultuur doorwerkt in
het gezag van de teksten voor vandaag.
Als Bijbelschrijvers iets doorgeven als een
boodschap van God, dan zit daar al een
zekere ‘culturele verwerking’ in, en dat erkennen beide partijen ook, maar zou dat
ook kunnen betekenen dat de boodschap
van God als het ware schuilgaat onder
die culturele laag? Zodat het christelijke
fijngevoeligheid vereist om door die laag
heen te kijken en zicht te krijgen op de
boodschap voor vandaag? Zou het zelfs zo
kunnen zijn dat de Geest zich met opzet
verborgen houdt achter die culturele laag
om ons uit te dagen onze christelijke vrijheid in wijsheid te gebruiken? Zodat we
door de Geest geleid min of meer kunnen uitgroeien boven uitspraken van het
Nieuwe Testament, in die zin dat we daar
niet meer aan gebonden zijn? Zijn die
uitspraken zó verweven met de concrete
situatie waarin ze gegeven zijn, dat een
rechtstreekse toepassing vandaag niet kan,
mogelijk zelfs in strijd komt met Gods
bedoeling?
De eerste hermeneutische lijn duiden
deputaten aan met een C, de tweede
met een D. Zij merken op dat A en C
enerzijds en B en D anderzijds wel vaak
maar niet altijd samen opgaan. Je kunt
in de standpunten ook de combina-
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tie B en C aantreffen (rapport, p. 11).
Uiteraard kennen A,B, C en D weer de
nodige nuanceringen (rapport, p. 10,
noot 2).
Bij de tweede hermeneutische lijn
Overzicht codering in deputatenrapport
standpuntbepaling
A. verschil m/v blijvende
scheppingsorde
B. verschil m/v in Christus
opgeheven: gelijkheid
hermeneutische lijnen
C. blijvende geldigheid voorschriften
NT
D. voorschriften NT op situatie
toegesneden
(D) zet ik grote vraagtekens. Op die
manier gaan wij uitmaken wat de
Schrift te zeggen heeft. Met de culturele
verpakking gooi je de (blijvend normatieve) inhoud weg. De Geest kan je zelfs
‘laten uitgroeien boven de uitspraken
van het Nieuwe Testament’. Hier valt
nog moeilijk een gereformeerde hermeneutiek in te ontdekken. Het maakt ook
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de erkenning van het schriftgezag tot
een formaliteit. Want materieel kun je
een eigen koers varen. Met de Heilige
Geest en de christelijke vrijheid als
verdedigingslinie.
Nu kun je hoog of laag springen.
Maar wanneer Paulus het verschil in
positie tussen man en vrouw in de kerk
motiveert, heeft dat voor hem niets met
de cultuur van zijn tijd te maken, maar
alles met wat er in de Bijbel staat. Zie
1 Timoteüs 2:11-15:
Een vrouw dient zich gehoorzaam en
bescheiden te laten onderwijzen; ik sta
haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst
of gezag over mannen heeft; ze moet
bescheiden zijn. Want Adam werd
als eerste geschapen, pas daarna Eva.
En niet Adam werd misleid, maar de
vrouw; zij overtrad Gods gebod. Ze
zal worden gered doordat ze kinderen
baart, als ze tenminste volhardt in het
geloof, de liefde en een heilige, ingetogen levenswijze.

nieren benaderd en uitgelegd worden.
Opvallend is de manier waarop volgens
de lijn B/D en de lijn B/C de reikwijdte
van 1 Timoteüs 2:11-15 beperkt wordt:
het gaat om bepaalde vrouwen (onopgeleide vrouwen, dominerende vrouwen
in de gemeente van Efeze), of om getrouwde vrouwen. Terwijl Paulus zijn
voorschrift als algemene regel formuleert
en 1 Timoteüs 3 (over ouderlingen en
diakenen) direct in het verlengde van
1 Timoteüs 2:11-15 ligt. Maar dat ter
zijde. Waar het mij vooral om gaat: dat
Paulus de eigen positie van man en vrouw
niet in de cultuur maar in de Schrift
(Gen. 1-3) verankert – dát blijft zowel bij
B/C als B/D buiten beeld, althans in het
rapport van deputaten (p. 41).
Mooi dat deputaten een grondige
schriftstudie voorstellen. Die discussie moet onmiskenbaar beginnen met
de vraag: hoe lezen we eigenlijk de
Schriften? Anders krijgen we een oeverloze discussie, die eindigt in een totale
spraakverwarring.

Deputaten geven een overzicht,
hoe de diverse relevante teksten uit het
Nieuwe Testament op verschillende ma-

De vrouwelijke
diaken en de korte
termijn
Deputaten M/V in de kerk stellen grondige schriftstudie voor.
Daarnaast stellen zij (het op korte
termijn voorbereiden van) een
beleidskader voor, dat vastlegt
wat naar ons huidig inzicht niet in
strijd is met Schrift, belijdenis en
kerkorde. En dat ook aangeeft wat
in de vrijheid van de kerken gelaten
kan worden. Concrete (voorlopige)
afspraken. O.a. over de vrouwelijke
diaken.

Voorrang?
Naast het spoor van de schriftstudie
komt dus het kortetermijnspoor van een

beleidskader. Zo hoeven we niet eerst te
wachten op de resultaten van de brede
bezinning op de Schrift. ‘Via het tweede
spoor van de concrete praktische vragen
kunnen we op korte termijn beslissingen
nemen, die mogelijk een voorlopig karakter dragen maar die toch de situatie
werkbaar maken voor de eerstkomende
jaren’ (rapport, p. 18).
Bij deputaten blijkt hier de visie van
een aanzienlijk aantal kerkleden een rol
te spelen (rapport, p. 17). Binnen de
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kerken is slechts een minderheid van
mening dat het ambt van ouderling en
predikant door een vrouw bekleed zou
moeten kunnen worden. Dat ligt bij het
diakenambt anders. Ongeveer de helft
van de gemeenteleden staat positief tegenover de vrouwelijke diaken. Al blijft
bij deputaten de Schrift nummer één,
de visie binnen de kerken blijkt mede
sturend.
Alleen – is dat een reden om zoveel
voorrang te geven aan de vrouwelijke
diaken? Dient hier niet allereerst de
Schrift de beslissende reden te zijn om
eventueel over te gaan tot de vrouwelijke
diaken? Waarom deze haast als het gaat
over de diakenen? Moet ook hier niet
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christelijke kerk. U kunt het allemaal
nalezen in Vrouwen, ambt en dienst,
Heerenveen 1998, p. 21v (eveneens in
A.N. Hendriks, Van God gezonden.
Over de ambten in Christus’ kerk, Bedum
1996, W&W cahier 33, p. 82v).

eerst tot grondige schriftstudie worden
overgegaan? Daar kun je toch niet makkelijker in worden, omdat de helft van
de kerkleden er geen problemen mee
heeft? Die helft zou er ook wel eens
náást kunnen zitten!

Ambt
We moeten maar niet voor het gemak aannemen dat er vanuit de Schrift
geen bezwaar is te maken tegen de
vrouwelijke diaken. Ook al heeft – nu al
heel wat jaren geleden – prof. dr. J. van
Bruggen gepleit voor de diacones. De
diaken zou geen ambtsdrager hoeven te
zijn, zoals de ouderlingen en predikanten dat zijn. Al wijst prof. Van Bruggen
de gedachte niet af om het diaconaat
in z’n huidige vorm te handhaven, met

daarnaast een tweede vorm van diaconaat met diaconessen (Ambten in de
apostolische kerk. Een exegetisch mozaïek,
Kampen 1984, p. 116v).
Prof. Van Bruggen werd weersproken door dr. A.N. Hendriks. Deze wees
erop hoe in Filippenzen 1:1 oudsten en
diakenen in één adem en op één niveau
genoemd worden als leidinggevenden in
de gemeente. Lees je 1 Timoteüs 3, dan
blijken ook daar oudsten en diakenen
op eenzelfde niveau te staan. Sterker
nog, in 1 Timoteüs 3 worden diakenen
en vrouwen juist van elkaar onderscheiden! Diakenen hebben op hun werkterrein met evenveel ambtelijk gezag
leiding te geven als de oudsten het op
hun terrein hebben. Dat beeld wordt bevestigd door wat we weten uit de oude

Alleen al daarom zal toch eerst nadere bezinning op de Schrift moeten
plaatsvinden, voordat wij onbezonnen
en argeloos overgaan tot de vrouwelijke
diaken. Helemaal, omdat in de praktijk
is gebleken dat de vrouwelijke diaken
steeds de opstap is geweest voor een
verdere openstelling van het ambt voor
de vrouw. Je krijgt ook een onmogelijke
situatie, door zonder grondige schriftuurlijke onderbouwing de vrouwelijke
diaken toe te laten. Wat doe je wanneer
je alsnog tot de conclusie komt dat het
volgens de Schrift niet kan? Het is een
illusie om te denken dat de praktijk dan
weer bijgesteld gaat worden. Al zou dat
wel moeten.
Er is nog een reden om grondig
vanuit de Schrift na te denken over de
vrouwelijke diaken. Het vraagt ook een
aanpassing van de kerkorde. Diakenen
gelden nu voluit als ambtsdragers. Dat
lijkt me bij vrouwelijke diakenen uitgesloten. Hoe denk je een en ander kerkordelijk vorm te geven?
Kortom, de door deputaten voorgestelde korte termijn is bij de vrouwelijke
diaken te kort.
Afgesloten op 22 mei 2008.
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Is artikel 29 NGB
nog actueel?
J. Douma en C. Trimp
In een vorig artikel stond ik stil bij
wat K. Schilder over het kerkwerk
van Christus en met name ten aanzien van artikel 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis schreef. In
dit tweede artikel wil ik laten zien
hoe vooraanstaande theologen in
onze kring bij al hun waardering
voor Schilders onderwijs toch in
bepaalde opzichten afstand hebben
genomen van wat hij zo nadrukkelijk stelde.
Ik doe daarbij een keus. Een keus
die vooral bepaald wordt door wat
deze broeders aan eigen gezichtspunten met het oog op de vragen
rond de kerkelijke verdeeldheid
naar voren hebben gebracht.1

J. Douma
Als een van de eersten die in onze
kring het zgn. ‘exclusivisme’ in het
spreken over de ware kerk heeft willen
doorbreken, moet hier zeker professor
J. Douma worden genoemd.2 Vanaf de
jaren zeventig horen we hem een bredere visie op de kerk bepleiten. Douma
meent – in tegenstelling tot Schilder –
dat de onderscheiding ‘zichtbare en
onzichtbare kerk’ vanuit de Schrift wel
degelijk recht van bestaan heeft. Al ontbreekt de terminologie in onze confessie,
de zaak is erin aanwezig. Er is behalve
de kerk in het zichtbare ook een kerk
van uitverkorenen, die alleen bij God
bekend is. We mogen dan ook de zichtbare kerk niet zonder meer vereenzelvigen met deze onzichtbare kerk.
Van hieruit benadert Douma dan
het spreken over de ware en de valse
kerk. Daarbij keert hij zich, zoals gezegd, met name tegen de gedachte dat
er op één plaats slechts één ware kerk
kan zijn. ‘De kerk heeft zeker een adres.
Ieder is schuldig zich hier op aarde bij
haar te voegen, en hoe zou dat kunnen zonder dat de kerk zichtbaar en
adresseerbaar is? Maar daarmee is nog
niet gezegd dat de kerk één adres heeft.

Onze confessie onderscheidt de ware en
de valse kerk. Maar zij zegt nergens dat
er in één plaats slechts één adres van de
kerk is’ (Vuur, p. 119). Zoals er vele valse
kerken zijn, zo zijn er ook vele ware kerken (De Reformatie, jrg. 55, p. 39).
Douma kan dan ook niet nazeggen
‘dat de gereformeerde kerken waarvan
wij door Gods genade lid mogen zijn,
de enige ware kerken in Nederland
zijn’ (De Reformatie, jrg. 55, p. 343).
‘Niemand moet gaan strooien met het
predicaat “ware kerk”. Want dan doet
hij tekort aan de heiligheid van de kerk.
Maar evenmin moet iemand gaan
strooien met het predicaat “valse kerk”
of “secte”. Want dan doet hij tekort aan
de algemeenheid van de kerk, waarvan
de grenzen niet aan ons, maar aan God
bekend zijn’ (De Reformatie, jrg. 55,
p. 344).
Douma moet intussen niets hebben
van wat A. Kuyper zag als een onontkoombare en een acceptabele werkelijkheid: de veelvormigheid van ware ker-

Thema
A.N. Hendriks

ken. Dat verfoeit Douma. De veelheid
van kerken van gereformeerde belijdenis
veroordeelt hij net als K. Schilder. En
hij zet zich net als Schilder in voor de
eenheid van wat bij elkaar behoort. Wat
in leer en leven één is, moet zich ook als
één openbaren!
Als we ter plaatse constateren dat er
meer dan één ware kerk is, dan mogen
we niet overgaan tot de orde van de dag,
maar dan hebben deze kerken ook de
eenheid na te jagen.
Daarbij zullen we de kenmerken uit
artikel 29 moeten hanteren. Daaraan
moet de vraag ‘waar of vals?’ worden
afgemeten. Maar dat betekent niet:
‘Hier te X is een ware kerk, en dus zijn
de andere kerken vals, onwettig’ (Vuur,
p. 120). We moeten voorzichtig zijn in
ons oordeel over kerken die wij nauwelijks kennen. ‘Oordeelt niet, opdat u
niet geoordeeld wordt!’
Douma ziet als zijn bijdrage in de
discussie: ‘het vragen om meer waardering van dit reformatorische onderscheid
tussen de zichtbare en onzichtbare kerk.
Dat onderscheid was onder ons (via
Schilder) afgewezen. Ik probeerde de
waarde ervan aan te tonen, zonder tot
de wazigheid te vervallen alsof de ware
kerk geen concreet adres zou hebben en

171

de kerkkeus zo belangrijk niet zou zijn’
(Hoe gaan, p. 43).
Wat dit laatste betreft, staat Douma
naast Schilder. De ware kerk heeft wel
degelijk een adres. Hoe vindt hij dit
adres? Hier pleit Douma voor het weer
gaan gebruiken van het onderscheid dat
we in de Westminster Confessie tegenkomen: het onderscheid tussen zuivere
en minder zuivere kerken. ‘Men kan
een ware kerk en toch geen zuivere kerk
zijn.’ We komen met de eenvoudige tegenstelling tussen ware en valse kerken
alleen niet uit.
‘Wij hebben alle vrijheid en zelfs de
plicht anderen te wijzen op hun verkeerde visies en gedragingen, die niet
passen bij het beeld dat een ware kerk
moet vertonen. En daarom komen we er
vanzelf toe te spreken van meer zuivere
en minder zuivere kerken. Wij kunnen
ondanks onze serieuze bezwaren de betreffende kerken niet gaan diskwalificeren als valse kerken, sectarische groepen,
of met welke naam wij ze ook zouden
willen onderscheiden van de “ware
kerk”’ (Hoe gaan, p. 154).

Waarom vrijgemaakt?
Douma heeft niettemin een ‘beslist
antwoord’ wanneer iemand vraagt naar
‘een kerkelijk onderdak’. Hij verwijdert
zich van Schilder daarin dat hij niet
de kerkgeschiedenis bij deze vraag laat
meespreken, het niet heeft over ‘het
spoor’ dat Christus in deze geschiedenis
trekt, noch over de ‘wettigheid’ van het
kerkelijk instituut. Al zegt Douma het
– merkwaardigerwijs – niet met zoveel
woorden, ik kan slechts de conclusie
trekken dat hij de vrijgemaakte kerken
als de ‘meer zuivere’ beschouwt, gemeten aan de kenmerken die onze confessie
noemt.
Hij bekent namelijk: ‘Ik ben met
volle overtuiging vrijgemaakt-gereformeerd, omdat de Here mij in de gereformeerde kerken deed geboren worden en
ik ook zelfstandig heb leren geloven dat
deze kerken als ware kerken van Jezus
Christus deel uitmaken van de ene,
heilige, algemene, christelijke kerk. Ik
heb in de gereformeerde kerken zoveel
door Gods genade ontvangen dat het
mij heel vreemd in de oren klinkt wanneer iemand zou zeggen: op uw standpunt maakt het ook al niet veel uit van
welke (ware) kerk je lid bent. Ik heb een
beslist antwoord wanneer iemand mij
naar een kerkelijk onderdak vraagt’ (De
Reformatie, jrg. 55, p. 40).
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Maar deze beslistheid verhindert
Douma niet, bezwaar te hebben tegen
de bewering dat de vrijgemaakte kerken
‘de enige ware kerk in Nederland zijn’.
Want hij wil ‘oog houden voor de genade van God en in het spoor van zijn
lankmoedigheid blijven gaan …’ (De
Reformatie, jrg. 55, p. 343).
Op deze wijze keert Douma zich tegen wat hij noemt ‘de exclusieve opvattingen over de kerk’ die zo’n ‘ongunstig
klimaat’ in de hand hebben gewerkt
(Hoe gaan, p.146) en neemt hij toch wel
op opmerkelijke punten afstand van
Schilder.

C. Trimp
Niet alleen professor J. Douma,
maar ook professor Trimp heeft zich
indringend beziggehouden met de
vraag: kunnen we in de gecompliceerde
kerkelijke situatie van onze dagen nog
wel uit de voeten met wat onze confessie
zegt over de ware en de valse kerk?3 Ook
bij Trimp constateer ik enige afstand
tot het spreken van Schilder hierover.
Achtte Schilder artikel 29 zonder meer
toepasbaar op de kerkelijke situatie,
Trimp heeft onmiskenbaar hier meer
reserve.
Hij benadrukt namelijk dat artikel
29 niet bedoeld is ‘om bij voorbaat alle
mogelijke en onmogelijke kerkelijke
situaties te kwalificeren’. Naar zijn mening ‘laat zich hier en daar een verkeerd
gebruik van de onderscheiding “ware
kerk”-“valse kerk” signaleren. Wij hebben die onderscheiding meegekregen
om zélf de weg te vinden in dagen-vancrisis, dat wil zeggen: dagen waarin
wij moeten kiezen in persoonlijke of
gemeenschappelijke beslissings-situaties’
(Aanbouw, p. 97).
Bij zulke situaties denkt Trimp aan
de tijd van De Brès en aan de jaren
1834, 1892 en 1944. In zulke tijden van
kiezen is artikel 29 voluit actueel. Het
komt er dan immers op aan een breuk
met de kerkgemeenschap waarvan men
lid is, te legitimeren. Zo’n legitimatie
voor een breuk met de roomse kerk
biedt de formulering van artikel 29. In
de ‘Acte van Vrijmaking’ beroept men
zich op dit artikel om de afwerping van
het ‘synodale juk’ te rechtvaardigen,
waarbij woordkeus en redeneergang herinneren aan de ‘Acte van Afscheiding’
uit 1834.
Maar wat in een crisis- en keuzetijd wegwijzend is, kun je niet zonder

meer vandaag hanteren. ‘Dat het in
de twintigste eeuw mogelijk zou zijn
dat een groot aantal kerken, resp. genootschappen, de gereformeerde belijdenisgeschriften als grondslag zouden
aanvaarden en tegelijk als instituten jaar
en dag gescheiden zouden leven, zou
geen zestiende-eeuwer zelfs in zijn meest
bange nachten hebben kunnen dromen.
Dit alles betekent, dat art. 29 echt niet
zonder meer bruikbaar is om onze deplorabele kerkelijke lappendeken te inventariseren’ (Aanbouw, p. 98).
De cursivering is van mij. Wij zien
dat Trimp hier met alle waardering die
hij voor Schilder heeft, toch afstand
van hem neemt. Want hij meent dat we
ten aanzien van de roomse kerk en de
sekten zonder veel moeite de begrippen
‘waar’ en ‘vals’ kunnen hanteren. ‘Maar
het zal ons vermoedelijk niet lukken om
met evenveel gemak het “tienmaal gereformeerd” (typering van de Nederlandse
situatie in de negentiende en twintigste
eeuw wat betreft de “gereformeerde”)
te voorzien van predikaten, die uit art.
29 NGB afkomstig zijn. Anders gezegd:
aangenomen dat dit artikel actueel mag
heten, dringt toch de vraag zich op op
welk tijdstip men met een goed geweten … kan spreken van “valse kerk”’
(Aanbouw, p. 276).
Toch wil Trimp er niet van weten
dat we over onze eigen kerk spreken als
‘een’ ware kerk. ‘Wie zich voor de naam
“kerk van Christus” niet schaamt, kan
niet anders dan zeggen: wij weten ons
de ware kerk, wij presenteren ons als
“Christus’ kerk-ter-plaatse” waarbij allen
zich hebben te voegen’ (Aanbouw,
p. 279).
In tegenstelling tot J. Douma meent
Trimp dat wij er goed aan doen ‘bij art.
27 niet de voor diverse uitleggingen
vatbare term “onzichtbare kerk” te voorschijn te halen. Het mag juist opvallen,
dat De Brès deze terminologie niet heeft
overgenomen van Calvijn’ (Aanbouw.
p. 57). Trimp meent dat wie bij de
kerkelijke verdeeldheid de ‘onzichtbare
kerk’ als vluchtheuvel ter sprake brengt,
‘een gladde formule’ zoekt en zo ‘de illegaliteit’ van de vele kerken in een constructie een plaats geeft (Bevindingen,
p. 59). Iedere ware gelovige ‘behoort’ bij
de kerk, heeft door het geloof een band
met Christus’ kerk. Maar dat ‘behoren’
spreekt ook van een normatief verplicht
zijn zich bij die kerk metterdaad te
voegen.
Trimp schrijft dan ook: ‘Terecht
wordt gezegd, dat een van de positieve
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elementen in de “onzichtbare-kerk-idee”
de erkenning is, dat het slechts Gods
privilege is de ware grenzen van de kerk
vast te stellen; wij voor ons vinden dit
privilege net iets te weinig gerespecteerd
in het vlotte vaststellen van het lidmaatschap der (onzichtbare) kerk van elk,
die gelooft. Wij moeten, dunkt mij, op
het woord “lid” toch echt wat zuinig
worden. “Lidmaat-zijn” houdt o.m.
naar Efeze 4 in: leven en meeleven met
de concrete kerk van Jezus Christus,
zoals deze door middel van haar ambtelijke diensten opwast als een lichaam’
(Bevindingen, p. 61).

Niet een ware kerk,
maar de ware kerk
Met Schilder meent Trimp
dat we in artikel 27 de kerk van
Christus voor ons zien in al haar
aanvechting. De universele kerk
die Christus vergadert over heel de
wereld, ‘presenteert zich in de vele
plaatselijke kerken’. Wanneer wij
naar de plaatselijke ware kerk gaan,
gaan wij naar de katholieke kerk ter
plaatse.
Al geeft Trimp toe dat we de
huidige kerkelijke situatie niet
‘uitsluitend’ kunnen typeren met
behulp van de termen die artikel 29
ons aanreikt, en daarom meent dat
het ons geoorloofd is ‘naar nieuwe
woorden in nieuwe situaties te zoeken’ (Aanbouw, p. 282), toch wijst
hij het pleidooi voor een teruggrijpen op de Westminster Confessie
af. Deze confessie gebruikt de
onderscheiding ‘meer of minder
zuiver’ met het oog op ‘het verschil
in kwaliteit tussen plaatselijke kerken’. ‘Binnen één kerkverband zijn
dergelijke kwalificaties mogelijk
en daarvoor is dit artikel van de
Westminster Confessie ook allereerst bedoeld.’ ‘Het begrip “ware kerk”
betekent heel eenvoudig: “kerk van
Christus”. Dat kan men niet uit-rekken
(o Procrustes!), tot “minder zuiver waar”
en “meer zuiver waar”’ (Toekomst, II,
p. 36, 37).
Trimp wijst in dit kader op het gevaar dat de eigen voorkeur dan het criterium gaat worden om voor een bepaalde
kerk te kiezen. Met Schilder komt hij
op voor het bevel van God en de roeping van de gelovigen, zoals artikel 28
daarover spreekt. Daarom mogen we
geen afscheid nemen van de confessio-
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nele woorden ‘ware kerk’ en ‘valse kerk’
en van de overtuiging dat onze eigen
kerk de ware kerk is, waarbij allen zich
dienen te voegen, willen wij ons niet
schamen voor onze eigen naam: kerk
van Christus!
Trimp miskent de moeite van het
‘tienmaal-gereformeerd’ niet, maar
meent dat wij er beter aan doen ‘“het
10 x gereformeerd” als probleem te laten staan en als kerkelijke zaak te laten
waar dat probleem thuishoort (nl. bij
de kerkenraden). Dat is beter dan het
probleem via een gladde formule voor
ons uitschuiven. Een enige en katholieke kerk (zie het begin van artikel 27
NGB) kan zich niet in drievoud, laat
staan in tienvoud, in de samenleving
presenteren. Dat leert het slot van ar-

degelijk over onze kerken mogen en zelfs
moeten spreken als de ware kerk. Trimp
ziet dat met het kerk-van-Christus-zijn
eenvoudig gegeven.
Trimp spreekt over ‘onze dankbaarheid voor Gods kerkhistorische weg met
ons’ en meent dat wij daarom kunnen
zeggen: ‘Kom ga met ons en doe als wij’,
maar ook: ‘wij zullen met u gaan, want
wij hebben gehoord dat God met u is’
(Aanbouw, p. 106,107). Ik concludeer
dat Trimp daarmee Gods werk in de
kerkgeschiedenis wil honoreren. Maar bij
Trimp krijgt dat, voor zover ik zie, niet
zo’n plaats als bij Schilder, die sprak
over ‘de kerk, op geschiedenis en belijdenis gegrond’ (De Kerk, III, 131) en over
‘de bedding van het wettig instituut’ (De
Kerk, II, 415). De notie van de ‘wettigheid’ speelt bij Trimp eigenlijk geen
rol meer. Uiteindelijk komt het bij
hem aan op het vertonen van de
kenmerken die ons zeggen ‘waar de
kerk is’, terwijl de eigenschappen
van de kerk antwoord geven op de
vraag: ‘wat de kerk is’ (Aanbouw,
p. 95).
In een laatste artikel – in het
septembernummer – wil ik tot een
slotbeschouwing komen waarin ik
het een en ander verwerk en probeer te laten zien op welke manier
artikel 29 NGB ook bij het ‘tien
keer gereformeerd’ actueel blijft.
Noten:
1.

tikel 27 ons wel anders!’ (Toekomst, II,
p. 39). Voor kromgegroeide verhoudingen in deze gebroken bedeling moeten
we niet de ogen sluiten, integendeel,
‘met al die gebrokenheid moeten wij
het juist vanuit onze belijdenis moeilijk
krijgen. Niet om vanuit die moeite onze
belijdenis te ontkrachten, maar juist om
vanuit de belijdenis de ziekte te blijven
ervaren als ziekte en de zonde als zonde’
(Bevindingen, p. 60).
Ik constateer dat Trimp met Schilder
vasthoudt aan de overtuiging dat we wel

Wie zich wil oriënteren in onder ons ver-

schenen publicaties rond artikel 27-29 NGB,
kan goed terecht in de noten bij het artikel
van S.M. Alserda, ‘Interkerkelijke samenwerking bij evangelisatie’, in: Nader Bekeken, jrg.
15 no. 2, p. 50; en in de noten bij de verhandeling van H.J.D. Smit, ‘Kerk en organisatie.
Motieven en achtergronden: een peiling’, in:
H.J.D. Smit e.a., Toekomst voor gereformeerde
organisaties, I, Barneveld (1994), p. 87 v.
2.
Ik citeer uit J. Douma, ‘Kerkelijk leven’, in:
De Reformatie, jrg. 55, nr. 3; ‘Een teleurstellend antwoord’, in: De Reformatie, jrg. 55, nr. 21;
J. Douma, ‘Bezinning en uitzicht’, in: P. Jongeling
e.a., Het vuur blijft branden, Kampen 1979 (=
Vuur);
J. Douma, Hoe gaan wij verder?, Kampen z.j. (= Hoe
gaan).
3.
Ik citeer uit C. Trimp. Kerk in aanbouw. Haar presentie en pretentie, Goes 1998 (= Aanbouw);
C. Trimp, Bevindingen. Verzamelde opstellen,
Franeker (1991) (= Bevindingen); C. Trimp, ‘Meer
of minder zuivere ware kerk’, in: P. Rietveld
e.a., Toekomst voor gereformeerde organisaties, II,
Barneveld (1995) (= Toekomst, II).
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Een sprookje!?

Aan vader hoefde je echt niets te
vertellen. Hij kende zijn pappenheimers van haver tot gort en van gort
tot haver. Hij had best wel verdriet
van hun streken en oneerlijkheden,
maar toch hield hij van ze. En hij zou
ze nooit van z’n leven de deur wijzen.
Als ze bij hem aanklopten, zocht hij
altijd de best mogelijke oplossing
voor hun problemen.
Jan heeft enorme kiespijn. Het begon
nadat hij een hele zak snoep naar
binnen geschranst had. Jan kan aan
niets anders meer denken. Zijn leven
bestaat alleen nog maar uit pijn.

Drie oudere broers hebben wel in de
gaten dat het niet zo voorspoedig
gaat met Jan. Ze besluiten dat het
goed zou zijn voor Jan als hij hulp
zoekt bij een tandarts. Maar ja, dat
moet wel betaald worden en dus
kunnen ze dat nooit buiten vader
om doen. Met z’n drieën kloppen ze
aan bij vader. ‘Vertel het maar jongens, waar kan ik jullie mee helpen?’,
vraagt vader. ‘We komen voor Jan,’
zeggen ze gedrieën. ‘Dat dacht ik al,’
zei vader. ‘Jan heeft erge kiespijn,
nietwaar? En jullie willen graag toestemming dat hij naar de tandarts
mag om z’n zere kies te laten trekken. Nou, da’s aardig van jullie dat
jullie dat voor Jan aan mij vragen.
Natuurlijk gaan we een oplossing
zoeken voor de pijn van Jan. Maar
zeg eens, waarom is Jan niet zelf bij
mij gekomen? Hij is toch niet bang
voor mij?’ ‘Nee, vader,’ zeggen de
drie in koor, ‘we dachten eigenlijk
dat u eerder toestemming zou geven
als wij het voor hem zouden vragen.’
‘Waarom denken jullie dat?’, vraagt
vader geïnteresseerd. ‘Nou, kijk, vader,’ spreken ze gedrieën, ‘we denken
dat als Jan naar u toe zou komen,
hij door z’n kiespijn misschien wat
onverstaanbaar zou praten en dat u
dan niet zou snappen wat hij graag
wil. Wij kunnen zijn verlangen veel
beter onder woorden brengen en u
hoort het toch zelf ook wel hoe we
onze vraag precies tegelijk stellen.
Het kan u niet ontgaan dat we met
z’n drieën precies hetzelfde willen en
dat we dat ook precies gelijk tegen u
zeggen. We dachten dat u dan eerder
overtuigd zou zijn om naar ons te
luisteren.’

je zieke broer opkomen. Dat zou binnen ons gezin eigenlijk veel meer
moeten gebeuren. Tegelijk valt het
me op dat jullie wel veel praten over
een positieve reactie van mijn kant
op jullie verzoek en hoe fijn dat zou
zijn, maar het lijkt eigenlijk net of
jullie al een oplossing bedacht hebben en dat ik alleen nog even mijn
portemonnee moet trekken om jullie
het benodigde geld te geven. Weet
je, dat van Jan, daar hebben jullie mij
natuurlijk niets nieuws mee verteld.
Jan is toch mijn kind. Dacht je nou
heus dat ik niet wist hoe erg zijn
kiespijn is en hoe hij daaraan komt?
Ik hoef maar naar hem te kijken en ik
weet wat hij nodig heeft. Wees niet
bang: ik zal hem helpen. Daar ben ik
per slot van rekening zijn vader voor.
Maar jullie moeten goed onthouden,
jongens: ik laat mij alleen maar overtuigen door mijn liefde voor Jan. Niet
door veel woorden of fraai uitgesproken zinnen van jullie. Weten jullie
waar je Jan echt mee zou helpen?
Door hem aan te moedigen dat hij
zelf bij mij komt. Desnoods dragen
jullie hem naar mij toe. Maar geef
hem alsjeblieft niet de indruk dat jullie eerder gehoor bij mij vinden dan
hij. Of dat je een speciale cursus gevolgd moet hebben om toegang tot
mij te krijgen. Dat zou hem verdrietig
maken en mij trouwens ook. Ben ik
zo moeilijk aanspreekbaar soms? Je
hoeft toch alleen maar te kloppen? Ik
doe echt altijd open. Jongens, laten
we uitkijken dat Jan niet door jullie
– ongetwijfeld goedbedoelde – bemiddeling straks zelf helemaal niet
meer met mij durft te praten. Dat zou
ik heel erg vinden. Omdat ik hem dan
niet kan helpen echt van zijn pijn af
te komen.’

Column

Er was eens een vader die een groot
gezin had. Vader was een streng,
maar rechtvaardig man. Trouwens
niet alleen dat, hij was ook heel goed
en vriendelijk voor zijn gezin. De kinderen konden op elk moment bij hem
aankloppen. Dag en nacht waren ze
welkom. Hij zou ze nooit met lege
handen wegsturen. Zelfs niet als er
reden voor vader was om te mopperen of om gewoon boos te zijn. Ja,
dat kon ook wel eens. Want de kinderen hadden namelijk zo hun zwakheden. Er waren er die zich helemaal
niets aantrokken van hun vader. De
huisregels lapten ze aan hun laars.
Er waren er die diep in hun hart een
beetje bang waren voor hun vader.
Hij was immers heel rechtvaardig en
zij waren niet altijd even recht door
zee. Er waren er ook die gewillig kwamen als vader hen riep. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er ook
waren die alleen maar kwamen om
van het gezeur af te zijn. Zij praatten wel met vader, gaven antwoord
als hij iets vroeg, maar vanbinnen
interesseerde het hun geen snars.
Kortom, het was niet zo’n heel mooi
koppel, die kinderen van vader.

Vader denkt even na. Er komt een
vriendelijke trek op zijn gezicht. ‘Ik
vind het heel mooi dat jullie zo voor

R.Th. Pos
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Rondblik in
gereformeerd
kerkrecht1
Kerkrecht. Dat klinkt op het eerste gehoor saai en dor. Het heeft
bovendien de negatieve bijklank
van regelgeverij die eigenlijk
alleen maar lástig is. Al die regeltjes (vooral ‘-tjes’, hè: je hoort
de afkeer!) ook altijd! Hinderlijk
hoor! Heb je plaatselijk eens een
paar goede ideeën. En dan blijkt
het kerkelijk weer niet te kunnen!
Kerkrecht lijkt een onplezierige
inperking van de vrijheid. Je moet
er maar een beetje creatief mee
omgaan, om er niet al te veel last
van te hebben.

Waarom kerkrecht?
Waarom eigenlijk kerkrecht? Die
vraag krijgt een antwoord in art. 1 KO
(zie voor de KO: Geref. Kerkboek,
p. 820v):
In de gemeente van Christus behoort
alles in goede orde te gebeuren.
Op het eerste gehoor denk je: het
gaat dus kennelijk om een reeks ordemaatregelen, als de zaak maar goed
georganiseerd en gestructureerd is.
Alsof kerkrecht een doel in zichzelf is:
‘Ordnung muss da sein!’
Niet dus. Je komt in de KO nauwelijks rechtstreekse verwijzingen naar
de Bijbel tegen. Eigenlijk alleen in het
hoofdstuk over de tucht. Maar je hoort
wel in heel de KO de taal van de Bijbel
doorklinken. Om te beginnen in art. 1.
Alles behoort in goede orde te gebeuren:
dat is de taal van 1 Korintiërs 14. ‘Alles
moet op gepaste wijze en in goede orde
gebeuren’ (1 Kor. 14:40). Die taal komt
herkenbaar in art. 1 KO terug.
Juist de lijn naar 1 Korintiërs 14
maakt duidelijk dat kerkrecht geen
doel in zichzelf is. Paulus geeft daar allerlei regels voor de eredienst. Laat alles

Kortom: waarom kerkrecht? Om de
vrede te dienen en te bewaren. Kijkt u
zo maar tegen de KO aan: regel voor
onderlinge vrede (vergelijk H. Bouma,
De kerkorde, regel voor vrede in de kerk,
Woord & Wereld nr. 8, Ermelo 1988)!

Gezamenlijkheid

in goede orde gebeuren. Want God is
geen God van wanorde, maar van vrede
(1 Kor. 14:33).
Let op de tegenstelling. Paulus zegt
niet: God is geen God van wanorde,
maar van orde. Dán zouden regels in de
kerk inderdaad een doel in zichzelf zijn:
orde om de orde. De apostel zegt het
ánders: God is geen God van wanorde,
maar van vrede! Nu weten we meteen
waarvoor de orde in de kerk dient. De
orde is geen op zichzelf staand doel,
maar staat in de dienst van de vrede.
Want God is een God van vrede. Hij
wil niet dat er in zijn huis onvrede
heerst.
Dat kan maar zo. Ook in het huis
van de Heilige Geest kan menselijke
geldingsdrang optreden, waarbij je jezelf naar voren dringt. Een dergelijke
dominantie roept zomaar conflicten op,
mensen die zich gepasseerd voelen, en
ga zo maar door. Vrede krijgt de kans
waar je samen buigt voor Gods Woord
en vanuit dat Woord je aan kerkelijke
spelregels onderwerpt. Zodat je niet als
eenling een eigen pad gaat, waar je sámen de weg hebt te gaan.

Rondblik
H.J.C.C.J. Wilschut

Kerkelijke spelregels stel je als kerken
op in gezamenlijkheid. Gereformeerden
denken (bijbels terecht) vanuit de plaatselijke kerk. Tegelijk waken ze ervoor
om van die plaatselijke kerk het één
en al te maken. Geen independentisme,
waarbij de onafhankelijkheid van de
plaatselijke kerk verabsoluteerd wordt!
Vanuit de Schrift hebben we ook oog
voor het kerkverband. Plaatselijke kerken
weten zich onderling aan elkaar verbonden, in geloof en leer. En ze hanteren
daarom ook een gezamenlijke kerkregering. In alle zelfstandigheid opereer
je niet los van elkaar, maar mét elkaar.
Kerk-zijn doe je sámen!
Artikel 84 KO
In die gezamenlijkheid maak je met
elkaar als kerken afspraken. Met als eerste resultaat de kerkorde zelf. Vandaar
art. 84 KO. Het slotartikel: ziet u het
maar als een uitroepteken achter heel de
KO! Hierop hebben we ons als kerken
vastgelegd, hieraan houden we ons in
gezamenlijkheid:
Al deze artikelen, die de wettige orde
van de kerk betreffen, zijn in gemeenschappelijk overleg vastgesteld en in
eensgezindheid aanvaard.
Wanneer dit in het belang van de kerken is, behoren ze gewijzigd, aangevuld
of verminderd te worden. Een kerkenraad, classis of particuliere synode mag
dit echter niet doen: zij zullen zich erop
toeleggen de bepalingen van deze kerkorde na te leven zolang ze niet door de
generale synode zijn veranderd.
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De gezamenlijk aanvaarde KO
komen we met elkaar na. En geen
plaatselijke kerk, ook geen classis of PS
heeft het recht om op eigen houtje wijzigingen aan te brengen of van de KO af
te wijken. Afspraak = afspraak. Ja = ja,
zegt Christus.
Ik wil hierbij enkele kanttekeningen
maken:
• Er is een trend onder ons (geweest?),
waarbij men met een beroep op art.
84 KO afwijking van de KO rechtvaardigde. Men wees dan op de term
zich toeleggen op. Je doet je best om
je aan de KO te houden. Over een
afwijking ervan moet je kennelijk
niet al te moeilijk doen. Het lijkt me
een oneigenlijk gebruik van art. 84
KO. Daar is de blikrichting niet: je
mag best eens afwijken, maar: houd
je als kerken serieus aan de KO!
• Tegelijk wil de KO niet formalistisch gehanteerd worden, als een
ijzeren wetboek. Er kunnen situaties
zijn waarin zelfs in principieel opzicht van de KO afgeweken moet
worden. Ooit schorste de kerk van
Groningen-Zuid ds. A. van der
Ziel in eigen verantwoordelijkheid,
zónder het verplichte instemmende
advies van de zusterkerk (art. 79
KO). Een regelrechte afwijking
van een zwaarwegende kerkordelijke bepaling. Toch keurde de GS
Rotterdam-Delfshaven 1964-65 deze
handelwijze goed (ook al werden
er kerkrechtelijk kritische kanttekeningen geplaatst). Hier was een
situatie waarin de KO niet voorziet.
De predikant in kwestie moest op
dat moment wel geschorst worden.
Hier had van een gereformeerde
zusterkerk een instemmend oordeel
verwacht mogen worden. Toen dat
uitbleef, had je inderdaad een situatie
waarop de KO niet berekend is.
Het uitgangspunt is dus: je houdt
je aan wat gezamenlijk afgesproken is.
Dan vloeit er geen bloed uit afwijkingen
op kleine en ondergeschikte punten. Als
het onderling vertrouwen er maar is, dat
je samen gaat en staat voor de afspraken. In zeer bijzondere situaties kunnen
ingrijpende afwijkingen mogelijk zijn.
Maar altijd onder directe verantwoording van het kerkverband.
Hier ligt een grondregel voor ons
kerkelijk samenleven. Wanneer een
kerkenraad niet loyaal is aan de KO en

de kerkelijke afspraken, blaas je het onderling vertrouwen en het kerkverband
op. Noem trouw aan de KO en de afspraken als zodanig alsjeblieft geen formalisme, speel het al helemaal niet uit
tegen de liefde in de kerk. Je hoort bij
een Heiland, die je aan je woord houdt.
Als je ja ook werkelijk ja is, dien je de
onderlinge vrede!
Artikel 31 KO
In dat kader staat ook de bepaling
van art. 31 KO:
Als iemand van oordeel is dat hem
door een uitspraak van een mindere
vergadering onrecht is aangedaan,
kan hij zich beroepen op de meerdere
vergadering.
De uitspraak die bij meerderheid van
stemmen gedaan is, zal als bindend
worden aanvaard, tenzij bewezen wordt
dat zij in strijd is met het Woord van
God of met de kerkorde.
De goede regel is: we accepteren wat
gezamenlijk besloten is. Tenzij bewezen
wordt dat een uitspraak in strijd is met
Schrift en KO. In dat geval hoef je je
niet verplicht te voelen om een genomen
besluit uit te voeren. Al dien je dan wel
de appelweg te gaan. Natuurlijk, er is
appelrecht, geen appelplicht. Maar je
kunt een gezamenlijk genomen besluit
dat je als kerkenraad hebt uit te voeren,
moeilijk zonder meer naast je neerleggen
en vervolgens je eigen gang gaan. Art.
31 KO heeft dus een dubbelfunctie:
• de gezamenlijkheid wordt
beschermd,
• de christelijke vrijheid wordt
beschermd.
Kerkelijke besluiten blijven altijd

onderworpen aan Gods Woord en
toetsbaar aan het gezamenlijk aanvaarde
kerkelijke recht. Vandaar de Vrijmaking
in 1944, toen onschriftuurlijke leringen
bindend werden opgelegd, waarbij aan
bezwaarden de ruimte van art. 31 KO
werd ontzegd: je zúlt buigen voor kerkelijke afspraken. Niks geen ‘tenzij’; er
geldt hoogstens een ‘totdat’: totdat een
synode uitspraken verandert. Tot die
tijd zit je eraan vast. Het werd hardhandig gehandhaafd met schorsingen en
afzettingen. Vandaar dat de kerken een
tijdlang de (postale) toevoeging hadden
‘onderhoudende art. 31 KO’. De toevoeging wordt niet meer gebruikt. Hopelijk
wat ermee bedoeld werd wél!

Geen hiërarchie
Gezamenlijkheid leidt in het gereformeerde kerkrecht niet tot een hiërarchische structuur: een top-downmodel
waarbij de plaatselijke kerken onderafdelingen worden van een één landelijke
organisatie (of – in het geval van de
RKK – van een mondiale organisatie)
die van bovenaf centraal wordt aangestuurd. Het staat haaks op het bijbelse
denken vanuit de plaatselijke kerk. Het
is bovendien levensgevaarlijk. Gaat het
aan de top mis, dan is de plaatselijke
kerk tamelijk weerloos. Terwijl de mogelijkheden van correctie vanuit de plaatselijke kerk bij voorbaat begrensd zijn.
Het bijbels-gereformeerde denken
start bij de gemeente die de Here plaatselijk vergadert. Tegelijk weet je je aan
je zusterkerken verbonden. Het leidt
tot meerdere vergaderingen (classis, PS
en GS). Meerdere vergaderingen, per se
geen hogere vergaderingen. In de meerdere vergaderingen zijn meer kerken
vertegenwoordigd. We hebben afgespro-
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ken dat deze vergaderingen bindende
besluiten mogen nemen. Maar het gezag
van de meerdere vergaderingen blijft
afgeleid gezag. De kerkenraad blijft de
hoogste vergadering. Zonder dat dit tot
vrijblijvendheid leidt. Geen plaatselijke
kerk mag zeggen: ‘ze’ hebben besloten,
‘ze’ bekijken het maar, wij gaan hier
onze eigen gang, wánt wij zijn de plaatselijke kerk(enraad) en maken de dienst
uit. Ze = we!
Deze vergaderingen mogen alleen kerkelijke zaken behandelen en dat op
kerkelijke wijze. Een meerdere vergadering mag slechts zaken in behandeling
nemen die de kerken in haar ressort
gemeenschappelijk aangaan of die in de
mindere vergadering niet konden worden afgehandeld. Betreft het een nieuwe
zaak die vanuit de kerken aan de orde
wordt gesteld, dan kan deze alleen in de
weg van voorbereiding door de mindere
vergadering op de agenda van de meerdere vergadering worden geplaatst.

Hoe het verhaal steeds bij de plaatselijke gemeente begint, blijkt ook uit wat
art. 30 KO bepaalt:
Kerkelijke vergaderingen kunnen
niet eigenmachtig hun agenda opstellen.
Nieuwe onderwerpen moeten vanuit de
kerken komen. Zou de route andersom
zijn, dan zou je kerkelijke vergaderingen
krijgen die over de plaatselijke kerken
gaan heersen.
Voor een gereformeerde kerkenraad
zijn dus twee dingen van belang:
• Wettig genomen besluiten heb je uit
te voeren, zonder dat je je kunt verschuilen op de zelfstandigheid van
de plaatselijke kerk.
• Geen kerkenraad hoeft van een
meerdere vergadering te accepteren
wat daar niet wettig vanuit de kerken ter tafel is gekomen. Bij eigenmachtig handelen van een meerdere
vergadering mag je zo’n vergadering
als kerkenraad terugfluiten.

Geen consistoriocratie
Geen hiërarchie, geen kerkelijk opperbestuur. Akkoord. In de kerk is de
kerkenraad de hoogste kerkelijke vergadering. Maar pas op dat je nu niet in
het andere uiterste vervalt: de consistoriocratie = de alleenheerschappij van de
kerkenraad. De kerk is een Christocratie
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= Christus is de Koning van zijn gemeente. Daar hebben mensen geen heerschappij te voeren.
Tussen haakjes, vanuit Christus gezien is er ook geen plek voor dominantie
van de ene kerk over de andere of van
de ene ambtsdrager over de andere. Elke
plaatselijke kerk is even volwaardig en
gelijkwaardig als een zustergemeente,
ongeacht verschil in omvang. Zo staan
ook de ambtsdragers op één lijn. Zie
art. 83 KO:
Geen kerk mag over andere kerken, geen
ambtsdrager over andere ambtsdragers,
op welke wijze ook, heersen.
Geen heersende kerkenraad dus. Dat
besef is van belang wanneer je nadenkt
over de positie en de verantwoordelijkheid van de ambtsdragers. Bij zijn
heerschappij schakelt Christus mensen
in. Ambtsdragers, met een bepaalde
taak. Als gezanten van Christus. Ten
dienste van de gemeente. Bekleed met
een bepaald gezag. Niet met een eigen
persoonlijk gezag. Maar gemachtigd
door Christus, om zíjn gezag te bedienen. Daarom is dat gezag ook helemaal
verbonden aan zijn Woord. De grens
van het ambtelijk gezag reikt zover het
Woord reikt.
Er is dus zoiets als een ambtelijk
‘tegenover’. Tegelijk moet het ambt niet
van de gemeente worden losgemaakt.
Christus heeft zijn Woord aan de geméénte toevertrouwd. Het is ook de
gemeente die de tucht oefent. Jawel, dat
is de gemeente onder leiding van haar
ambtsdragers. Maar die ambtsdragers
zullen steeds de plek van de gemeente in
dit alles respecteren.
U vindt het allemaal in de KO terug. Bij het beroepen van predikanten
(art. 5-6 KO) en het verkiezen van
ambtsdragers (art. 20 KO) is steeds de
instemming van de gemeente vereist.
De kerkenraad behoort de predikanten
te onderhouden – namens de gemeente
die hij vertegenwoordigt (art. 11 KO).
Attestaties worden afgegeven na afkondiging (en dus approbatie) van de
gemeente (art. 63 KO). En ook in het
hoofdstuk van de tucht komt steeds de
gemeente in beeld (art. 77, 78, 82 KO).
Bij zijn leidinggeven dient de kerkenraad steeds de plaats van de gemeente

te respecteren. Niet uit democratische
overwegingen. Maar omdat de ambtsdragers hebben te fungeren in het kader
van de gemeente. Een kerkenraad hoeft
niet bang te zijn om leiding te geven
en een koers uit te zetten. Als het maar
nooit wordt: over de gemeente zonder de
gemeente. Kén de gemeente in de zaken
die haar rechtstreeks aangaan. Geen
ambtelijke hoogmoed. Geen consistoriocratie. En al evenmin dominocratie =
de dominee gaat de baas spelen. Hier is
de KO glashelder. Leiding? Ja! Heersen?
Nee!

Aard van kerkorde/
kerkelijke besluiten
Onze gereformeerde KO heeft een
heel eigen karakter. Ik wijs u op een
paar dingen:
• Allereerst is de omvang tamelijk beperkt. U moet dat eens vergelijken
met de kerkorde van de PKN. Een
heel naslagwerk, met vele regels
en uitvoeringsbepalingen. Wat dat
betreft is de gereformeerde KO opvallend korter en soberder. Onze
KO is geen kerkelijk wetboek. Onze
KO zet hoofdlijnen uit, maar is
niet bedoeld om alles tot in details
te stroomlijnen. Dat heeft best een
principiële achtergrond. Wij zijn
geen landelijk genootschap waar alles
centraal geregeld is. Wij zijn kerken
van het Woord, waarbij we elkaar
binden aan de bijbelse hoofdlijnen.
● Deze opzet van de KO herinnert ons
er tevens aan dat de kerkrechtelijke
regels geestelijk willen worden gehanteerd. Het gaat niet om een mechanische toepassing van allerlei voorschriften. Maar om het hanteren van
de regels op een geestelijke manier in
de praktijk. We hebben de weg van
de kerkelijke tucht op een bepaalde
manier gestructureerd
(art. 76-77 KO). Toch worden er
geen vaststaande termijnen genoemd.
Dat doe je als kerkenraad naar bevind van zaken, waarbij je bidt om
inzicht en fijngevoeligheid.
• In onze KO is het bijbelse en het
praktische nauw met elkaar verweven.
Zoals gezegd, regelrechte bijbelteksten kom je in onze KO nauwelijks
tegen. Maar bedenk wel dat onze
KO aan bijbelse hoofdlijnen een
praktische invulling wil geven. Lees
wat er over de ambten geregeld
wordt tegen de achtergrond van wat
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zou de PS weg kunnen vallen. Maar
je kunt de vraag stellen: gaat een jaarlijkse GS toch niet leiden tot een meer
centraal aangestuurde organisatie?
Terwijl we niet hiërarchisch willen
zijn! Helemaal zwart-wit ligt het dus
niet. Maar stel dat je genoeg zekeringen zou kunnen vinden om dit gevaar
te bezweren, dan zou de PS kunnen
vervallen. Al blijven er dan nog een
reeks praktische bezwaren over, maar
dat is een ander verhaal.

●

er in de NGB over de ambten beléden wordt. Er is een bijbels grondpatroon, dat in praktische regels vertaald wordt. Het geestelijk hanteren
van de regels van de KO houdt dan
ook tevens in: de KO-regels lezen
vanuit een open Bijbel!
De praktische toespitsing kan dan
ook rustig gewijzigd worden. Er zit
tegelijk een stuk historische vormgeving van het kerkelijk leven in. En
hoe belangrijk de les van de geschiedenis ook is (jazeker, wij zijn niet de
eersten die Gods Woord horen en
willen toepassen!), het kan in eigen
tijd nodig zijn om de praktijk te veranderen. Als bij elke wijziging maar
steeds bedacht wordt of daarmee de
achterliggende bijbelse achtergrond
niet wordt aangetast. Bijvoorbeeld

als het gaat om de antihiërarchische
structuur van de kerkelijke samenleving. Of om de bijbelse eisen tot
tuchtoefening. Zo kan ik nog even
doorgaan. En als je als kerk maar
niet op eigen houtje gaat wijzigen.
Het was de les van art. 84 KO. Maar
tegelijk maakt die les duidelijk dat
wijziging mogelijk en gewenst kan
zijn, wanneer dat in het belang van
de kerken is!
Soms lopen principiële en praktische
argumenten door elkaar heen. In
de afgelopen jaren is wel geopperd
om de PS te laten vervallen en om
in plaats daarvan jaarlijks een GS te
houden. Op zichzelf gaat het bij het
classis-ps-gs-model niet om een bijbels
voorgeschreven model. Wat dat betreft

• Behalve kerkordeartikelen kennen
we allerlei uitspraken van kerkelijke
vergaderingen, waarin kerkordeartikelen concreet worden toegepast
of uitgewerkt. Juridisch zou je dat
‘jurisprudentie’ noemen. Ds. H.
Bouma heeft heel wat tijd besteed
aan het bijeenbrengen van relevante
kerkelijke uitspraken (‘de klapper
van Bouma’). De digitale (en bijgewerkte) versie ervan vindt u op
de site www.kerkrecht.nl. Ik denk
dat het goed is om in voorkomende
gevallen bij de toepassing van kerkordeartikelen even deze site en jurisprudentie te raadplegen. Het gaat
om besluiten waaraan we als kerken
eveneens gebonden zijn. Vind je dat
een bepaald besluit achterhaald is
of gewijzigd moet worden? Doe het
niet op eigen houtje, stel het kerkelijk aan de orde. In het besef van de
kerkelijke geldigheid van zo’n besluit!
Noot:
Deze bijdrage gaat terug op een cursusavond kerkrecht, gegeven in het kader van de toerusting ambtsdragers binnen de classis Assen op 3 april 2008.

1.

Lezersonderzoek
Stichting Woord en Wereld wil graag de mening van de lezers weten over haar uitgaven!
Daarom is een enquête samengesteld die is toegezonden aan een bij steekproef geselecteerd deel van de abonnees van
Nader Bekeken en de cahiers.
Bent u een van degenen die deze enquête heeft ontvangen?
We roepen u vriendelijk, maar dringend op om de vragen te beantwoorden en zo uw stem te laten horen!
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Moederdag
op de synode
Jullie zijn veels te soft, zei iemand.
Het ging dus over de synode. Dat
daar zo’n goede sfeer is. En er worden mooie verslagen geschreven.
Maar waar is de strijd?, zo werd me
gevraagd.

Goede moeders
Ik moest eraan denken toen we ’t
hadden over de Theologische Universiteit. Iemand vergeleek deze met een
vrouw. Een vrouw in de overgang, gelet
op de veranderingen die gaande zijn.
Het gaat om een noodzakelijke heroriëntatie in een omgeving die verandert.
En ook overigens werd die dag nog al
eens aan moeder gedacht.
Het was de eerste vergaderdag na
Pinksteren en na een pinksterreces van
drie weken. Een van de synodeleden
hield een overdenking. Over de moedertaal van Handelingen 2:8. De Geest
– zo lezen we daar – gaf ieder het evangelie te horen in de eigen moedertaal.
Intussen ontvingen wij op de synode
de kersvers benoemde docent klassieke
talen, dr. E.A. de Boer. De man moet
de aanstaande dominees een van de
brontalen van de Bijbel – het Grieks –
leren. Ons mediterend synodelid zei het
mooi: Enkelen in de kerk moeten de
bijbelse brontalen leren opdat ieder in de
gemeente het evangelie hoort in de moedertaal! Prachtig, vindt u niet?
En zelf dacht ik ook nog aan ‘moeder’ toen de synode werd geconfronteerd
met de zorg om de studenten. Zijn er
wel genoeg studenten? En van hen die
er zijn, is het steeds minder vanzelfsprekend dat ze ook dominee zullen worden.
Ook dat de studie wordt gedaan in
Kampen, is niet meer vanzelfsprekend.
Meerdere studenten kiezen voor een
theologiestudie elders. De rector van de
universiteit, prof. De Ruijter, legde ons
voor dat we met deze realiteit hebben
te rekenen. De universiteit, zei hij, is
afhankelijk van de student. Wij moeten
onszelf meer nadrukkelijk in de markt
zetten.
Ik kon dat maar niet vanzelfspre-

kend achten. Ik dacht aan moeder
Hanna, die al vroeg – nog voor zijn
geboorte – voor haar zoon Samuel de
keuze maakte. Hoe oud was hij toen
hij aan de hand van zijn moeder ging
naar de tempel, om onder supervisie
van Eli uit te groeien tot een van de
grootste profeten. En wat te denken van
Timoteüs. Jong was hij vertrouwd met
de Schriften. En dat had hij te danken
aan zijn moeder en grootmoeder, vertelt
Paulus. Ligt misschien daar het probleem, bij de moeders, in de gezinnen?
Maar het zijn toch de kerken! Zij hebben beloofd voor studenten te zorgen.
Zie artikel 19 van de kerkorde. Is dus de
kerk wel een goede moeder? Waar zijn
haar kinderen? Kinderen die het niet
maar leuk lijkt om ergens en voor een
tijdje theologie te studeren, maar – hun
leven lang! – onze kerken willen dienen
in het ambt van dienaar van het Woord.

Synode 2008 G. Zomer

Geharnaste soldaten
Maar als het daarom gaat – de
dienst van het Woord – hadden we eerst
nog iets anders te bespreken. Want is
Kampen nog wel betrouwbaar? Kan een
vrome moeder haar kind veilig daarheen
laten gaan? Op deze moederdag moest
de synode zich eerst bezighouden met
bezwaren die tegen enkele docenten van
de TU waren ingebracht. Die bezwaren
gingen over de vraag: wat zegt de Here
in zijn Woord? U zult die bezwaren kennen. Ook ons blad heeft er aandacht aan
gegeven. Ze hebben meerderen in de
kerken – ook mij – onrustig gemaakt.
En ik ben zelf die onrust nog niet voorbij. Maar ze werden door de synode
afgewezen of onontvankelijk verklaard.
En de preses sprak daarbij de hoop uit
dat deze besluiten goed zouden worden
ontvangen in de kerken.
Op een later tijdstip sloot een synodelid zich daar nog eens bij aan. Hij
zei bezorgd te zijn over de stress die
deze zaken oplevert voor de docenten.
Hebben zij wel voldoende ruimte om
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het zo nodige werk te doen? Wij als
kerken, zei hij, hebben hun een grote
opdracht gegeven. Dan moeten we hun
ook onze support geven. In ruimhartig
vertrouwen. Laat ze daar in Kampen
ook eens een vraag mogen stellen. Kom
dan niet te snel met het verwijt van
schriftkritiek. En, zo gaf hij daarbij nog
aan, laten we de spanning die zij voelen
en de pijn die zij soms lijden, delen met
hen.
De rector van de TU zei daarop dat
spanning en pijn bij het christenleven
horen. Het zette mij wat verder aan het
denken. Als kerken hebben wij onze
school op een hoog podium gezet. Ze
moet een – in gebondenheid aan de
belijdenis – wetenschappelijke opleiding
zijn. En we willen dat in deze snel veranderende wereld graag zo houden. Laat
onze school een woordje, of natuurlijk
het Woord, meespreken in de wereld
van de wetenschap. Maar daarmee staat
ze wel aan het front. Daar waar de vijand nabij is. En moeder is ver weg. Je
positie vraagt om een harnas en om de
juiste moraal. Spanning en pijn zullen
je niet vreemd zijn, ze kenmerken de
frontsoldaat. En dan moet er ook eens
een woord kunnen vallen. Een scherp

woord. Niet mis te verstaan en overigens
met behoud van respect voor integriteit
en goede bedoelingen. Ik denk aan wat
Petrus eens meemaakte. Eerst prees hij
de Heer met een hartelijke belijdenis: U
bent de Christus. Kort daarna werd hij,
toen hij zich in zijn hartstocht voor de
Heer nog een opmerking veroorloofde,
als satan afgewezen.

Lieve broeders
En geldt dit niet ook voor de synode? Dat moet natuurlijk geen moederdaggebeuren zijn, waarop we elkaar
het kopje koffie aanreiken en daarbij
iets lekkers serveren, want wat hebben
we het toch fijn met elkaar. Nu schrijf
ik dit halverwege de maand mei. U leest
het een maand later. Er zullen weer vier
synodeweken voorbij zijn gegaan. Met
verschillende kwetsbare onderwerpen.
Ik hoop dat die stevig zijn besproken en
dat het heeft geleid tot ferme besluiten.
En… dat het mocht gebeuren in een
goede christelijke sfeer! Want hoe goed,
hoe lieflijk is ’t als zonen van een en dezelfde moeder als broeders samenwonen.

Is het kerkverband
topzwaar?
Het kerkverband is onder ons niet
meer zo in tel als vroeger. Om een
voorbeeld te noemen: een paar
decennia geleden werd je als predikant zelfs op de classis verwacht
als je jarig was. Tegenwoordig blijft
een predikant soms van de classis weg als hij in zijn gemeente
iets belangrijkers te doen denkt te
hebben. De kerken zelf geven vaak
ook minder om het kerkverband.
Wat er op kerkelijke vergaderingen
besloten wordt, dat wordt voor
kennisgeving aangenomen. Dat zal
ook wel te maken hebben met de
huidige trend van individualisering.
We bepalen zelf wel hoe het hier bij
ons gaat.

Aan de andere kant is er in ons
kerkelijk leven de laatste tientallen jaren ook een tendens van centralisering
geweest. Veel meer zaken dan vroeger
worden vandaag centraal geregeld en
aangestuurd door de synode. Denk
aan zending en evangelisatie, aan een
steunpunt voor diaconale zaken en één
voor gemeenteopbouw, om niet meer te
noemen. Met het gevolg dat het kerkverband langzamerhand ‘topzwaar’ lijkt
te worden, en dat manifesteert zich dan
in het vele werk dat op een generale
synode afkomt. Wordt het geen tijd om

Gemeentebreed
Joh. de Wolf

de steven te wenden en het kerkverband
wat meer te ontlasten?

De organisatie tegen
het licht gehouden
De synode van Zwolle-Zuid is alweer een paar maanden bezig. Eén van
de rapporten waarover een besluit moet
vallen, is dat van de deputaten GSO
(Generaal-Synodale Organisatie). Juist
dit deputaatschap moest zich buigen
over het onderwerp dat ik in de inleiding zonet noemde. Er was door de
vorige GS een probleem gesignaleerd
dat om een oplossing vroeg. Je zou de
moeite zo onder woorden kunnen bren-
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deputaten GSO geregeld de term ‘privaat’ en ‘privatisering’ in verband met
de nieuw te vormen organisaties. Het
gaat erom, dat kerken voortaan steun
‘inkopen’ bij nieuwe kerkelijke samenwerkingsverbanden op allerlei gebied.
Via marktwerking moet dat dan allemaal financieel haalbaar zijn.
Op die manier wordt in elk geval op
het agendum van de GS schoon schip
gemaakt en kan veel kerkenwerk via
andere kanalen georganiseerd worden.
Dus nieuwe (private) samenwerkingsverbanden als ontlasting van het (synodale) kerkverband. Met het bijkomende
voordeel dat in die nieuwe organisaties
professionele mensen zitting kunnen
nemen, die niet zoals synodeleden overal
(een beetje) verstand van (moeten) hebben, maar op hun eigen terrein echt
ervaren en deskundig zijn. Die oplossing
lijkt het ei van Columbus.

Huidige situatie
vaak arbitrair

gen: is de huidige GS-organisatie nog
geschikt om doelmatig mee te kunnen
werken?
Aan welke problemen dacht men
dan? Bijvoorbeeld aan de periode van
drie jaar tussen twee synodes. In die
tussentijd kan niet op nieuwe ontwikkelingen gereageerd worden. Het is ook
een erg lange tijd tussen het moment dat
de verschillende deputaatschappen hun
opdrachten krijgen en het moment dat
ze op de volgende synode verantwoording moeten afleggen. Verder wordt veel
kerkenwerk juist door die deputaten
gedaan, en dan gaat het om mensen die
voor hun taak gekwalificeerd zijn. Dat
voordeel heeft tegelijk weer het nadeel
dat deputaten vaak zozeer deskundig
zijn en hun rapporten zo geleerd, dat synodeleden en kerkenraden het allemaal
nauwelijks meer kunnen behappen.
Omdat het veel is en omdat het complex
is. Op die manier neemt ook de betrokkenheid van kerken en kerkleden met
het synodale gebeuren af. Het gewone
kerklid zal al gauw zeggen: Gooi maar
in m’n pet.

Voor die onbevredigende situatie
zocht de vorige synode een degelijke
oplossing. De desbetreffende deputaten
denken die gevonden te hebben.

Een recept
voor verbetering
Wat stellen ze voor? Ze hebben een
compleet scenario voor een ingrijpende
koerswijziging. Ik kan hier niet op alles
ingaan. Ik wijs op twee ideeën die centraal staan in hun rapport. Ze willen het
deputatenhuis grondig reorganiseren.
Dat betekent allereerst een samenvoeging (clustering) van deputaatschappen
met een verwante opdracht, bijvoorbeeld
deputaten eredienst en bijbelvertaling.
Dat maakt het geheel wat overzichtelijker. In de tweede plaats wordt voorgesteld om een serie ondersteunende deputaatschappen onder de ‘paraplu’ van de
synode weg te halen en voortaan buiten
het directe kerkverband om te regelen.
Dat betekent niet dat die zaken daarmee
‘ontkerkelijkt’ worden, ook al gebruiken

Maar wat moeten we van deze voorstellen denken? Het rapport is echt niet
zo onzinnig als hier en daar gedacht
wordt. We moeten met deze deputaten
erkennen dat er een zekere willekeur is,
als je kijkt naar wat er kerkverbandelijk
én wat er meer particulier geregeld is.
Ik noem maar even wat. Catechese is
onderwijs van de jeugd in de leer van
de kerk. Een belangrijke kerkelijke taak
dus, waarmee alle gemeenten samen
te maken hebben. Toch worden catechesemethoden niet via de GS vastgesteld, maar is dat helemaal particulier
initiatief. Aan de andere kant is er
tegenwoordig een landelijk diaconaal
deputaatschap, waarover de predikanten
en ouderlingen op de synode beslissingen nemen. Terwijl er ook een Centrale
Diaconale Conferentie is, en ook enkele
provinciale, die volgens mij ook best
de toerusting van diakenen kunnen
organiseren en een vrijgestelde kunnen
aanwerven.
Als je naar andere kerkgemeenschappen kijkt, is het kerkenwerk vaak weer
anders geregeld. Bij de Christelijke
Gereformeerde Kerken (CGK) is er bijvoorbeeld een deputaatschap voor het
Jaarboek, terwijl bij ons ds. J.H. Kuiper
helemaal onafhankelijk het Handboek
redigeert en het jaaroverzicht schrijft.
Bij de CGK zijn er deputaten voor de
emeritikas, terwijl bij ons de VSE eezelf-
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standige vereniging is van kerken voor
alle zaken rondom emeritering.
Ik denk met deputaten GSO dat
er nogal eens praktische en financiële
redenen speelden, waarom bepaalde
activiteiten uiteindelijk kerkverbandelijk
geregeld werden. Bij het deputaatschap
ASE (Aanvullende Steunverlening
Evangelisatie) is dat sowieso onmiskenbaar, getuige de naam alleen al. Er was
gewoon te weinig geld, ook in provinciale kassen, om bepaalde projecten te
kunnen bekostigen, vandaar dat een
beroep op het land werd gedaan. We
moeten maar niet proberen om voor die
centralisatie telkens geestelijke motieven
te bedenken, zoals deputaten GSO terecht zeggen. Het is heel vaak gewoon
arbitrair hoe het nu geregeld is.
Ik wil daar nog wat aan toevoegen.
De GSO-deputaten wijzen o.a. op artikel 30 KO. Daarin is al eeuwenlang
netjes gestipuleerd dat op kerkelijke
vergaderingen alleen kerkelijke zaken
behandeld mogen worden. Dus geen
politieke zaken bijvoorbeeld. Nu zouden
we de neiging kunnen hebben om die
afspraak ook om te keren: kerkelijke
zaken mogen alleen op kerkelijke vergaderingen behandeld worden. Maar
dat wordt in artikel 30 niet gezegd! Dat
moeten we er dus ook niet van maken.
Al die zaken die met de kerk te maken
hebben, maar niet in de KO besproken
worden, kunnen ook elders afgehandeld
worden, bijvoorbeeld in organisaties die
GSO op het oog heeft. Of dat altijd aan
te bevelen is, is een andere vraag, maar
het gaat nu even over het principe.
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Is ‘privatisering’
de oplossing?

bang dat het ook moeilijk zal zijn om
mensen te vinden voor het bestuur en
het toezicht die de zaak draaiende moeten houden. Als we zien hoe moeilijk
het vaak is om ambtsdragers te vinden
en hoe vaak zij moeten bedanken of
voortijdig terugtreden, dan heb ik hier
een zwaar hoofd in. Vaak willen we ons
tegenwoordig nog wel inzetten voor een
kortlopend project, maar liever niet voor
een permanente of langlopende verplichting. Een GS van een halfjaartje is dan
nog wel een uitdaging.
We moeten als kerken ook een
beetje economisch met tijd en geld en
menskracht omgaan. Ik vrees ook dat
de veelgeprezen marktwerking een deputaatschap als DTEG (met bureau en
personeel), dat ik juist noemde, niet zal
kunnen redden als het ‘geprivatiseerd’
wordt. Laat staan een deputaatschap als
ASE, dat elk jaar tussen de drie en vier
ton uitdeelt aan noodlijdende evangelisatieprojecten. Dat is via alternatieve
kerkelijke circuits bij lange na niet op
te hoesten. We zijn als gereformeerden
best wel goedgeefs, maar we geven toch
het liefst voor goede doelen waarbij we
nauw betrokken zijn. Een plaatselijke
kerk zal niet zomaar zeggen dat zij zoveel belang heeft bij bijvoorbeeld het
Amstelproject (nu landelijk gesteund via
ASE), dat zij in de nieuwe situatie uit
zichzelf dat project wel zou steunen. Dat
is een irreële verwachting. Dan werkt
de zachte morele druk van de vvb toch
het beste om het quotum te halen en zodoende landelijk die projecten te blijven
steunen.

Nu terug naar het probleem waartegen synoden de laatste jaren aanlopen.
Wijzen deputaten GSO een goede weg
om eruit te komen? Dat is volgens mij
aan twijfel onderhevig. Misschien dat
het clusteren van deputaatschappen
wat soelaas kan bieden, vooral als het
gaat om visievorming bij deputaatschappen met verwante taakgebieden. Ook de Werkgroep Afstemming
Deputaatschappen (WAD) heeft al
een concreet voorstel in die richting
gelanceerd. Bij samenvoeging zal men
trouwens toch wel weer in secties gaan
vergaderen, dus of het uiteindelijk zoveel
baat brengt, is voor mij nog de vraag.

Alternatieven?

Maar met de ‘ontsynodalisering’ van
allerlei steunbiedende deputaatschappen
heb ik meer moeite. Niet eens zozeer
principieel, maar meer omdat dan veel
van wat in de laatste jaren opgebouwd
is aan regelgeving en structuren, op een
andere rails gezet moet worden. Ik denk
als voorbeeld aan de ontwikkeling van
het toenmalige (particuliere) Landelijk
verband van evangelisatiecommissies
naar het huidige DTEG. Is het geen
tijdverspilling en kapitaalvernietiging
om weer over te schakelen naar een systeem van voorheen en dat werk opnieuw
buiten het directe kerkverband om te
regelen?
Ik vrees ook dat het ons als kerken
momenteel aan fut en elan ontbreekt
om een aantal nieuwe verbanden in
het leven te roepen, en ik ben eveneens

Tot slot: als aan de oplossing van
GSO te veel haken en ogen zitten, zijn
er dan nog andere mogelijkheden om
voor het geschetste probleem een oplossing te zoeken? Volgens mij niet op stel
en sprong, maar misschien wel op de
lange duur. Om de synode te ontlasten
zouden deputaatschappen tot verenigingen of stichtingen o.i.d. kunnen
worden (oplossing GSO), maar ook zou
te overwegen zijn om het kerkverband
zelf aan te passen. Ik doe even een suggestie. Af en toe hoor je geluiden om de
provincale synoden maar af te schaffen,
omdat die ‘bestuurslaag’ alleen maar
vertragend werkt. Dat kan zo zijn als
je daarna nog naar de GS wilt of moet.
Maar je zou ook die laag kunnen versterken en verbreden door zaken bij de
GS weg te halen en voortaan op de PS
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te bespreken als ‘hoogste’ instantie.
Om even hardop na te denken en
concreet te worden. In plaats van negen
PS’en komen er vier regionale synodes
(RS’en), globaal genomen noord, oost,
west en zuid. Elke RS stuurt acht afgevaardigden (vier predikanten en vier ouderlingen) naar de GS. In de RS moeten
alle appelzaken afgehandeld worden, behalve als het om docenten van de TUK
gaat. Elke RS wordt verantwoordelijk
voor een aantal buitenlandse en binnen-
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landse projecten van evangelieverkondiging of gemeenteopbouw.
Dus geen nieuwe verbanden naast
het kerkverband, ook geen verdere
centralisering van kerkelijke zaken op
het agendum van de GS, maar geleidelijke regionalisering van zaken die niet
speciaal landelijk geregeld hoeven te
blijven worden. Misschien dat bijvoorbeeld visievorming op evangelisatie en
zending op de duur bij een klein landelijk deputaatschap kan blijven, maar
het werk zelf kan dan in de vier regio’s

plaatsvinden. Ook de steun aan studenten en hulpbehoevende kerken kan dan
regionaal georganiseerd worden.
Op deze manier worden in het kerkverband taken, verantwoordelijkheden
en ‘macht’ wat meer gespreid. Het is een
suggestie voor de lange termijn, maar
wellicht te overwegen.

Hoop voor Israël
Vorig jaar, 2007, verscheen bij uitgeverij Boekencentrum te Zoetermeer het boek Hoop voor Israël. Perspectieven uit Handelingen, samengesteld onder redactie van drs.
M.C. Mulder en dr. A. Noordegraaf.
Het boek heeft acht hoofdstukken,
geschreven door acht verschillende
auteurs. In elk hoofdstuk wordt een
passage uit Lucas’ Handelingen der
Apostelen onder de loep genomen
vanuit de vraagstelling: wat betekent de passage voor de verhouding
van de kerk tot het Joodse volk?

Het koningschap
over Israël
De eerste studie is geschreven door
drs. C.J. van den Boogert, en hij behandelt daarin de vraag die de leerlingen
aan Christus stelden (Hand. 1:6): ‘Heer,
gaat U dan binnen afzienbare tijd het
koningschap over Israël herstellen?’ Een
vraag waarvan Calvijn zei: de vraag
bevat evenveel fouten als woorden.
Hij meende dat de leerlingen daarmee
blijk gaven van een ernstig af te keuren
aardse, nationalistische, particularistische instelling.
Van den Boogert is het met dit
oordeel van Calvijn niet eens en ik val
hem daarin bij. De leerlingen mochten
op grond van de oudtestamentische
profetieën herstel van het koninkrijk
voor Israël verwachten. Van den Boogert
herinnert aan de woorden van de engel
Gabriël bij de annunciatie: je zoon zal

‘een groot man worden en Zoon van de
Allerhoogste worden genoemd, en God,
de Heer, zal hem de troon van zijn vader
David geven. Tot in eeuwigheid zal hij
koning zijn over het volk van Jakob,
en aan zijn koningschap zal geen einde
komen’.
Deze woorden van de engel liggen
ook in het verlengde van de oudtestamentische beloften en profetieën over de
herbouw van het vervallen koningshuis
van David (zie bijv. Am. 9:11). Christus
foetert de leerlingen dan ook niet uit
vanwege een vermeende particularistische instelling, Hij zegt slechts dat
ze niet te maken hebben met wat de
Vader over de tijd en het ogenblik heeft
vastgesteld.
De vraag van de leerlingen is
m.i. mede uitgelokt door het feit dat
Christus sprak over de uitstorting van
de Heilige Geest (vs. 5). Immers, de
profetieën van het Oude Testament
verbinden de uitstorting van de Geest
met ‘het einde der tijden’ (zie Hand.
2:17). Het ‘koninschap over Israël’ is
het koninkrijk van God, waarover het
bijvoorbeeld in de tweede bede van het
Onze Vader gaat. Dat Messias Jezus
een Israëliet, nader: een Jood is, is in
de gereformeerde theologie te weinig
verdisconteerd. Dat het koninkrijk van
God het koningschap over Israël is, over
‘Groot-Israël’ (= Israël uitgebreid met in
Israël ingelijfde onderdanen van Jezus
Christus) moet naar mijn mening juist

Boek van de maand
W. Wierenga

in de relatie met de Joden beklemtoond
worden.
Het gevaar is ook aanwezig dat de
profetieën (beloften) betreffende het
koninkrijk van God slechts ‘spiritueel’
geduid worden. Maar het Lam dat de
boekrol uit de hand nam van Hem die
op de troon zat, is tegelijk de leeuw uit
de stam Juda, de telg van David, door
wie God Jahweh nu de wereld, ook
Israël, regeert (Op. 5). Hij regeert niet
alleen spiritueel (door zijn Geest over zijn
christenen), maar ook in de leiding van
de wereldgeschiedenis. Eenmaal ruimt
Hij alle rebellie op, zo zegt Psalm 2, en
regeert Hij in volle glorie als de leeuw
uit de stam Juda, als de telg van David,
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over een vernieuwde aarde, deze aarde
met Israël en Nederland. Dan worden
alle profetieën van het Oude Testament
letterlijk vervuld. Deze duiding van de
profetieën staat lijnrecht tegenover de
opvatting van de (al of niet dispensationalistische) chiliasten.
Het artikel van Van den Boogert behandelt deze en verwante vragen. Het is
een uitstekende studie.

hierin een verwijzing naar het tot geloof
komen van heidenen worden gehoord.
Dat is m.i. juist: de belofte van de gave
van de Geest is primair een belofte van
Jahweh aan het oude verbondsvolk. In
de vervulling van die belofte zullen, ook
volgens de oudtestamentische profetieën,
eveneens heidenen delen als ‘bij Israël
ingelijfd’.

Tijden van
wederoprichting

Pinksteren
Het tweede hoofdstuk is geschreven
door dr. M. van Campen. Naar aanleiding van Handelingen 2:1-11 beziet hij het pinksterfeest als feest van
verbondsvernieuwing. De subtitel
luidt: ‘De Joodse achtergrond van het
pinksterfeest.’ Het Wekenfeest was het
feest van de slotoogst: de oogst begon
omstreeks Pesach en eindigde vijftig
dagen daarna met de tarweoogst (het
woord ‘Pinksteren’ hangt samen met
het Griekse woord voor ‘vijftig’). Maar
het Wekenfeest werd ook het feest van
de wetgeving bij de Sinai, het feest
waarbij herdacht werd dat Jahweh zijn
volk zijn onderwijs, zijn Thora, gaf. Dus
een openbaringsfeest. De tekenen van
storm en vuur op de pinksterdag herinneren aan de verschijnselen die ook de
openbaring bij de Sinai begeleidden.
Op Pinksteren handelt de God van
Israël door de Messias van Israël. Hij
vernieuwt het verbond dat Hij eens sloot
met Israël. Daarmee is het pinksterfeest
gekarakteriseerd als de voortzetting en
bekroning van het werk van Jahweh, de
God van Israël.
Een prima studie.

Dr. M. van Campen

Allen die ver weg zijn
Het derde hoofdstuk is geschreven
door prof. dr. J. Hoek. Het behandelt
de betekenis van Handelingen 2:39,
waar we de bekende woorden van Petrus

Dr. J. Hoek

vinden die in de gereformeerde doopformulieren zijn opgenomen: ‘Want
voor u geldt deze belofte evenals voor uw
kinderen en voor allen die ver weg zijn
en die de Heer, onze God, tot zich zal
roepen.’ Wanneer deze woorden worden
gelezen bij de christelijke doop, zou
men kunnen denken dat met ‘u en uw
kinderen’ de leden van de christelijke
gemeente worden bedoeld. Maar Petrus
sprak deze woorden ten aanhoren van
de in Jeruzalem verzamelde Joden en
Jodengenoten. Met ‘u en uw kinderen’
bedoelde hij die Joodse toehoorders.
Deze belofte is de belofte van de gave
van de Heilige Geest, en inderdaad, die
belofte staat in het Oude Testament en
werd gegeven aan het oude verbondsvolk van Jahweh (bijv. in Joël 3). En wie
zijn dan ‘allen die ver weg zijn en die
de Heer, onze God tot zich zal roepen’?
Bedoelde Petrus daarmee de Joden in
de diaspora, of de heidenen die in Israël
zouden worden ingelijfd door het geloof
in Jezus als Messias? Of beide? Of alleen
het verre nageslacht van de naar Petrus
luisterende Joden?
In dit leerzame artikel komt ook de
vraag aan de orde: voeren de gereformeerde kerken deze woorden terecht
aan als medegrond voor de kinderdoop?
Prof. Hoek beantwoordt die vraag als
volgt: ‘Toch mogen we in het licht van
deze tekst eraan vasthouden dat de
kleine kinderen van de gelovigen mogen
en zelfs moeten worden gedoopt.’ De
vraag wie bedoeld worden met ‘allen
die ver weg zijn, maar erbij geroepen
worden’, beantwoordt Hoek aldus: in
eerste instantie hebben deze woorden
een binnen-Joodse actieradius, en pas
in tweede instantie en impliciet kan

Het vierde hoofdstuk is geschreven
door prof. dr. M.J. Paul en gaat over de
‘Tijden van wederoprichting’, een uitdrukking die Petrus in zijn redevoering
na de genezing van de lamgeborene
gebruikte (Hand. 3:19-21). Petrus riep
de Joden die zijn gehoor vormden, op
om zich te bekeren van de verwerping
van Messias Jezus. Hij voegt daaraan de
belofte toe dat ze bij bekering vergeving
zullen krijgen van hun zonden, én dan
zegt hij: ‘Dan zal de Heer een tijd van
rust doen aanbreken en zal Hij de messias
zenden die Hij voor u bestemd heeft. Dat
is Jezus, die in de hemel moest worden
opgenomen tot de tijd aanbreekt waarover
God van oudsher bij monde van zijn heilige profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld.’ Dat zijn buitengewoon interessante woorden, waarover
echter veel verschil van mening bestaat.
Wat is bedoeld met die tijd van rust (of,
zoals de NBG-1951 luidt: ‘tijden van
verademing’)? Wat is bedoeld met het
gezonden worden van de Messias? Wat
is bedoeld met de tijd waarin alles zal
worden hersteld?
Handelingen 3:19-21 is door vele interpreten zo geduid, dat het oude bondsvolk weinig met deze beloften meer te
maken had. Sommigen brachten bij hun
interpretatie godsdienstige opwekkingen
in de loop van de kerkgeschiedenis ter
sprake. Anderen gingen hier spreken
over een toekomstig duizendjarig rijk,
of over adempauzes in de weeën van de
eindtijd. Prof. Paul roept de exegeten tot
de orde: het verband moet gehonoreerd
worden. Petrus spreekt tot de Joodse
mensen van zijn tijd. Zij hadden de
Messias verworpen. Daarvan moesten
ze zich bekéren. Aan de geëiste bekering
zijn beloften verbonden. Dat is geheel in
de lijn van de oudtestamentische profeten: na bekering tot Jahweh zal Hij komen met vergeving van bedreven kwaad
en gaat het gedreigde oordeel niet door.
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Paul toont dat verband met de oudtestamentische profetieën overtuigend
aan. Het oordeel is in Handelingen der
Apostelen al ter sprake gekomen op de
pinksterdag. Bloed, vuur en rookwalm.
Zoals hun Messias ook had gezegd: verwoesting van stad en land dreigde. Dát
oordeel gaat niet door als er bekering
komt bij Petrus’ toehoorders. In plaats
van het oordeel komen er dan goede
dingen: vergeving, rust (of: verademing,
opluchting) en – na verloop van tijd –
de terugkeer van de Messias en het herstel van alle dingen. De vergeving is niet
geschonken en de tijden van rust evenmin. Want er kwam geen bekering. Het
oordeel moest voltrokken worden. En
wérd voltrokken in het jaar 70.
Paul haalt zonder er commentaar
op te geven de woorden van dr. J. van
Eck aan uit diens commentaar op
Handelingen (CNT, Kampen 2003,
p. 105), dat God met deze oproep tot
bekering met de daaraan verbonden
beloften laat zien ‘dat Hij het anders
had gewild’. Een dergelijke uitdrukking
gaat mij te ver. Hoogstens kan men zeggen dat de wereldgeschiedenis er anders
had uitgezien wanneer Israël aan deze
oproep had gehoor gegeven. Interessant
is ook de bespreking die Paul geeft van
Handelingen 3:22 over ‘een profeet als
Mozes’.
Het kan duidelijk zijn dat in deze
toespraak van Petrus een toekomstige
massale bekering van Israël niet in het
vooruitzicht wordt gesteld, maar ook
niet uitgesloten.

Nader Bekeken juni 2008

Naar mijn mening gaat Paul te ver
wanneer hij stelt dat de combinatie
van de uitspraken in Handelingen der
Apostelen tot de conclusie kan leiden
dat er een volgorde is te ontdekken in
de lotgevallen van Israël en de volken:
‘eerst Israël, dan de volken en daarna
weer Israël (met de andere volken)’. In
een noot zegt hij dan: ‘Hierbij kan ook
Rom. 9-11 betrokken worden.’ Wie op
de hoogte is van de problemen betreffende het thema ‘Israël en de volken’,
kan nu concluderen dat Paul een massale bekering van Israël aannemelijk
acht. Naar mijn oordeel kan ook uit
Romeinen 11:25-26 niet geconcludeerd
worden tot een dergelijke volgorde en
een massale bekering van Israël. Veeleer
leert bestudering van Romeinen 9-11
dat ‘heel Israël’ in Romeinen 11:26 gelijk is aan de rest van Israël die God in
de loop der eeuwen tot geloof in Jezus
als Messias zal brengen. De Griekse
woordjes kai houtoos waarmee vers 26
begint, dienen niet vertaald te worden
zoals de NBV doet: ‘Dan zal …’, dat
een tijdsvolgorde suggereert, maar veeleer met: ‘En op die manier …’

Hoofdstuk 6 behandelt Handelingen
10 en 11: ‘Gedoopt en niet besneden’,
over Cornelius, die als eerste onbesnedene in het verbond wordt opgenomen
zonder besneden te worden.
Hoofdstuk 7 is getiteld: ‘Eenheid en
verscheidenheid’, en handelt over het
zgn. apostelconvent van Handelingen 15.
Hoofdstuk 8 heeft de titel:
‘Breekpunt of brug. Paulus over de hoop
van Israël’ (Hand. 23:6; 24:15; 26:6-7;
28:20).
Stuk voor stuk zijn de studies populair geschreven; ze zijn tegelijk wetenschappelijk verantwoord en getuigen
van eerbiedige omgang met de Bijbel.
De ontwikkelde gedachten blijven binnen de gereformeerde traditie.
Kritische lezing en bestudering van
dit boek zal verrijkend kunnen werken.
N.a.v.: Drs. M.C. Mulder en
dr. A. Noordegraaf (red.),
Hoop voor Israël. Perspectieven uit
Handelingen, Boekencentrum,
Zoetermeer, 2007.
ISBN 978 90 2114 143 5. 192 pag.
Prijs € 19,90

De laatste
hoofdstukken
Ik vermeld nu de titels van de andere
hoofdstukken.
Hoofdstuk 5 behandelt de rede van
Stefanus in Handelingen 6 en 7 onder
de titel: ‘Conflict en polemiek.’

Register Nader Bekeken jaargang 1-14
Iedere jaargang van Nader Bekeken blijft toegankelijk doordat er in het januarinummer registers van de afgelopen jaargang worden opgenomen. Om het zoeken te vergemakkelijken is nu ook van alle eerder verschenen jaargangen één groot
trefwoordenregister samengesteld. U kunt het vinden op www.woordenwereld.nl, onder Nader Bekeken.
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Draai je de film terug (jan 2005)
Altijd na de film
voor kinderen weer die vraag.
Dan het loshangend einde maar
weer opgenomen: het schuimend meer
splijt open, de schurk stijgt op,
voeten eerst, en landt op de rots
waar de held met een links gebaar
de vuistslag terugplukt van zijn kaak.
Waarom willen ze dat toch:
voelen hoe onherroepelijk
tijd voorbijgaat, alleen nog
in dromen terugkomt, schokkerig
en vertekend, een spookland
voor een haastige doortocht?
Of is het alleen maar leuk:
Laurel en Hardy, uit het puin
van het doorgezakt ledikant
in één klap weer vredig in slaap,
de kamer weer opgeruimd,
niets aan de hand.
Willem van Toorn
Uit: Gedichten 1960-1997

Zeker bij kinderen geeft het terugdraaien van een film plezier.
Waarom willen ze dat zo graag?
Voelen ze het onherroepelijke van de tijd?
Of vinden ze het alleen maar leuk?
Ik denk: het laatste.

Gedicht G. Slings
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Plaatselijke contacten Gkv-NGK – als
een olievlek?
Er is sprake van een duidelijke toename van plaatsen waar sprake is van
toenadering tussen onze kerken en de
NGK. Terwijl de GS Zwolle-Zuid zich
nog moet uitspreken (of wanneer u dit
zult lezen, zich misschien net uitgesproken heeft) over belangrijke verschillen
die tussen beide kerkverbanden bestaan
(aard en manier van binding aan de
belijdenis, vrouw in het ambt), groeien
de plaatselijke contacten en samenwerkingsvormen. En, valt te vrezen, niet
in alle gevallen omdat de betrokken
NGK nu wel op vergelijkbare wijze aan
de leer wil binden als bij ons afgesproken is, en dus van haar kant er werk
van gaat maken om in eigen verband
dat anders en beter geregeld te krijgen.
En ook niet steeds omdat de NGK ter
plaatse zich, anders dan het kerkverband, tegen de vrouw in het ambt heeft
verklaard om schriftuurlijke redenen.
Dat er reden is voor deze vrees, blijkt
uit een wat juichend gestemd artikel
van Ad de Boer in Opbouw van 9 mei
2008. ‘Al 40.000 kerkleden betrokken
bij kerkelijke eenheid’, zo luidt de titel
van zijn nuttige overzichtsartikel. Dat is
niet niets, 40.000. Goed, de betrokken
CGK-kerkleden rekent hij ook mee, zo
blijkt in het begin van zijn artikel. En
ook contacten die nog niet verder zijn
dan kerkenraadsniveau en waarbij de
leden van de betrokken gemeenten zich
nog helemaal niet hebben kunnen laten
horen. Je kunt bovendien ook redeneren
dat er van GKv–NGK maar liefst minstens 120.000 kerkleden niet in zoiets
betrokken zijn. Maar dat neemt niet
weg dat De Boer wel degelijk en terecht
waarneemt dat er vaart zit in plaatselijke
toenadering vergeleken met de situatie
van enkele jaren geleden. Wat de provincie Overijssel betreft spreekt hij zelfs
van een ‘olievlekwerking’. Daarvoor zet
hij de contacten op een rijtje. Eerst geeft
hij aandacht aan de opvallende ontwikkelingen in Zwolle. Op dat punt stappen we zijn artikel binnen:

Daar werden de ene CGK-gemeente,
de twee NGK-gemeenten en de vijf
GKv-gemeenten – samen 8000 kerkleden tellend – het in het zogenaamde
Ichthusoverleg kortgeleden na jarenlange
gesprekken eens. Eerder hadden CGK
en NGK, én CGK en GKv elkaar al erkend, maar nu erkennen en aanvaarden
ook NGK en GKv in Zwolle elkaar als
ware kerken van Jezus Christus. Voor
alle deelnemende kerken geldt dat ze hun
kansels willen openstellen voor elkaars
predikanten en elkaars leden willen toelaten aan het Avondmaal. Ook worden
gemeenschappelijke kerkdiensten mogelijk.
De Ichthuskerken beloven zich te zullen inzetten voor verdere samenwerking:
volgens het eindrapport om ‘elkaar te
helpen om in deze tijd werkelijk kerk van
Christus te zijn, pastoraal, diaconaal en
missionair. En daarbij onbekrompen gereformeerd’. Het Ichthusoverleg zal daartoe
worden omgezet in het Ichthusberaad.
‘Met dat overlegplatform presenteren we
ons naar binnen en naar buiten als drie

Persrevue P.L. Storm

kerken die in de kern één zijn’, aldus het
eindrapport.
In het rapport passeren diverse onderwerpen de revue. Zo hebben NGK en GKv
samen teruggekeken op de breuk in de
jaren zestig. Daarbij bleven er taxatieverschillen bestaan, bijvoorbeeld over de
Open Brief, hoewel het rapport constateert
dat ‘vandaag niemand meer om de Open
Brief veroordeeld zou worden’. Maar belangrijker dan een gelijke waardering van
het verleden vinden de Zwolse kerken de
overeenstemming in het heden. Ze spreken
uit te willen staan op het fundament van
Gods Woord en de belijdenisgeschriften als
een betrouwbare weergave van dat Woord
te aanvaarden. Tussen de kerkordes van
de betrokken kerken – DKO en AKS –
ziet men weliswaar verschillen, maar
volgens het eindrapport valt er met die
verschillen goed te leven. ‘AKS en DKO
liggen in hun basisuitgangspunten dicht
tegen elkaar aan.’
Vrouw en ambt
In het Ichthusoverleg is ook uitvoerig gesproken over de vrouw in het ambt. Daarover werd men het niet helemaal eens:
er is sprake van ‘vergaande principiële
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overeenstemming’ en tegelijk van ‘verschillen van mening inzake de toepassing van
Paulus’ woorden’. In de praktijk leidt
dat ertoe dat de NGK Zwolle II vanuit
de Bijbel ruimte ziet voor de vrouw in
het ambt (men kent er een vrouwelijke
diaken, maar totnogtoe geen vrouwelijke
ouderlingen), terwijl de overige kerken een
andere keus maken. CGK, GKv en NGK
in Zwolle spraken af elkaars standpunt
niet te veroordelen, gezamenlijk daarover verder te studeren en te overleggen
en terughoudend te zijn in de praktische
consequenties van het eigen standpunt. In
elk geval bleek er in Zwolle geen verhindering te bestaan om elkaars overtuiging
inzake ‘vrouw en ambt’ te aanvaarden.
Het eindrapport geeft aan: ‘Wij vinden
dat dit gegeven geen struikelblok vormt op
de weg naar verdere kerkelijke eenheid en
blijven het gesprek daarover in alle openheid voeren.’
De uitkomsten van het Ichtusoverleg
werden eerder dit jaar door alle kerkenraden na overleg met hun gemeenten op
hoofdlijnen goedgekeurd. In april heeft het
Ichthusoverleg nog enkele beperkte wijzigingen in de eindconclusies vastgesteld, die
nu nog de instemming van de kerkenraden
moeten verwerven. Maar voorzitter Jaco
Nies van de NGK Zwolle II verwacht
daarbij geen blokkades. Wel benadrukt hij
dat CGK en GKv eerst groen licht van de
classiskerken voor het trioakkoord moeten
krijgen, voor de besluiten in praktijk kunnen worden gebracht.
De laatste zin is een belangrijke. We
leven gelukkig in een kerkverband. De
zegen daarvan is ook dat je daardoor
tijdig gecorrigeerd kunt worden bij
dreigende onberaden stappen. Het komt
me voor dat de classis Zwolle die dienst
aan onze Zwolse zusterkerken te bewijzen heeft. Om zo te voorkomen dat
het tot effectuering komt van besluiten
die gebaseerd zijn op zeer aanvechtbare
conclusies ten aanzien van de verschillen
met de NGK inzake de binding aan de
belijdenis, de vrouw in het ambt en de
aard van het kerkverband (zoals geregeld
in een KO). Ik verwijs daarvoor naar de
Kroniek in dit nummer. We lezen verder
in De Boers verslag:
Kerkstrijd
Maar ook elders in Overijssel zit men
niet stil. In Kampen is men nog lang niet
zo ver als in Zwolle, maar ook in deze
plaats, waar de kerkstrijd in de jaren zestig ongemeen fel was, gloort licht aan de
horizon. De NGK Kampen heeft recent
van de twee GKv-gemeenten in Kampen
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Kapelkerk, Alkmaar

een uitnodiging ontvangen om elkaar
te ontmoeten. Als vervolg op goed verlopende samensprekingen tussen GKv en
CGK in Kampen willen de vrijgemaakt
gereformeerde kerkenraden van KampenNoord en Kampen-Zuid met de NGKkerkenraad verkennen, of er een basis is
voor nader onderling contact, gericht op
toenadering, samenwerking en/of eenheid.
De kerkenraad van de NGK Kampen
toont zich in de Kamper Kerkbode ‘blij
verrast’ met deze uitnodiging. Verwezen
wordt naar de scheur die in 1967 in de
gemeente werd getrokken, doordat een
aantal kerkleden apart ging kerken, met
alle pijn die dat meebracht. Ds. Frank
Bruintjes van de NGK schrijft: ‘Zou er
nu een tijd aanbreken, waarin we elkaar
weer kunnen terugvinden? Geestelijk terugvinden, in verootmoediging over onze
zonden, in liefde en vrede, in een hartelijk
geloof in Jezus Christus, in een verlangen
samen op te trekken en het evangelie uit
te stralen naar de wereld?’ De kerkenraad
van de NGK heeft de uitnodiging van de
GKv aanvaard en er zijn inmiddels twee
gesprekken geweest. De gemeente is eind
april op een gemeentevergadering bijgepraat en zal ook van het verdere verloop
zorgvuldig op de hoogte worden gehouden.

GKv en NGK in Kampen tellen 3500
leden.
De Boer vertelt vervolgens over opstartende contacten in IJsselmuiden en
in Langeslag/Heino en al wat langer
lopende contacten te Nijverdal. Dan
vervolgt hij:
Dankdienst
Een stuk verder met de samenwerking is
men in Hengelo. Daar heeft op 13 april
jl. in de Kristalkerk de eerste gemeenschappelijke kerkdienst plaatsgevonden van de
CGK/NGK-samenwerkingsgemeente en de
GKv (samen 1100 leden). De gezamenlijke
dienst was het resultaat van intensieve gesprekken tussen de kerken in de afgelopen
jaren. Daarbij is ook gewerkt aan wederzijdse kennismaking: beide kerkenraden
ontmoetten elkaar afgelopen jaar twee keer
om de voortgang in de onderlinge gesprekken te bespreken. De resultaten daarvan
zijn met de leden van beide gemeenten
besproken en die stemden er unaniem mee
in. Daardoor groeide de overtuiging, aldus
een verklaring, ‘ dat beide kerkelijke gemeenten elkaar wederzijds kunnen, willen
en moeten erkennen als kerken van Jezus
Christus’. In februari en maart 2008 heb-
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ben de regionale vergaderingen ingestemd
met de samenwerkingsplannen in Hengelo.
Daarbij zal prioriteit worden gegeven aan
jeugdwerk en catechese en aan het regelmatig organiseren van gemeenschappelijke
kerkdiensten. Ook willen de kerken komen
tot kanselruil en stellen ze het Avondmaal
voor elkaars leden open.
De gezamenlijke kerkdienst op 13 april
was een ‘ feestelijke dienst’, zegt Hermen
van der Lugt (GKv), waarin de dank
over wat bereikt is, samenging met verootmoediging over het feit dat het zo lang
geduurd heeft. Ds. Klaas van den Geest
preekte over Nehemia 1 en Ezra 3 en volgens Van der Lugt ging het daarbij onder
meer over de vreugde over de herbouw van
de tempel en het verdriet van de ouderen
die zich de vroegere tempel nog herinnerden. In de dienst werd door vertegenwoordigers van beide kerken een verklaring ondertekend, waarin de wederzijdse
erkenning als gemeenten van Christus is
vastgelegd.
In Deventer besloten CGK, GKv en NGK
al eerder om samen één gemeente te gaan
vormen. Er is al geruime tijd sprake
van kanselruil, gezamenlijke diensten
en toegang tot elkaars Avondmaalstafel.
Inmiddels is besloten dat de leden van de
drie gemeenten met ingang van 1 januari
2009 gezamenlijk gaan kerken: waarschijnlijk twee tot drie jaar in een aula,
in afwachting van de nieuwbouw van
een grote kerk voor circa 900 leden. In
september begint een proefjaar met geïntegreerd jeugdwerk tot achttien jaar: dat wil
zeggen, dat alle stof op elkaar zal aansluiten en dat catechese en jeugdclubwerk één
geheel gaan vormen.
Gezamenlijke preekplaats
Maar de voortgang in de contacten tussen NGK en GKv is niet tot Overijssel
beperkt. Ook in Arnhem is er sprake van
groeiende contacten tussen de CGK/NGKsamenwerkingsgemeente en de GKv. Na
eerder informeel contact tussen de predikanten van beide kerken (Rien Vrijhof en
Casper Koolsbergen resp. Jan de Haan en
Gert Hutten) zijn er inmiddels in 2008
twee ontmoetingen op kerkenraadsniveau
geweest. Kennismaking, herkenning,
openheid en vertrouwen waren blijkens
de kerkbladverslagen sleutelwoorden in
deze ontmoetingen. Ook de pijn van
het verleden bleef in de gesprekken niet
onbenoemd. Beide gemeenten groeien in
ledental (bij elkaar tellen ze bijna 1700
leden) en zoeken naar oplossingen voor het
ruimtegebrek dat ze ervaren; samenwerking zou daarbij kunnen helpen. In het
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laatste gesprek tussen beide kerkenraden is
vooral gesproken over mogelijkheden om
vanuit een missionaire visie een nieuwe
gezamenlijke preekplaats in Arnhem en
omgeving te starten. In de komende tijd
zal daarop verder worden gestudeerd. Ook
wordt gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden rond het Alphawerk, toerusting,
jeugdwerk en diaconaat.
Verzoening
Inmiddels is er in Alkmaar voor het
eerst een gezamenlijke dienst gehouden van de GKv en de NGK/CGKsamenwerkingsgemeente De Open Hof.
Op Goede Vrijdag was er een gemeenschappelijke dienst in de vrijgemaakte
Koepelkerk als vervolg op gezamenlijke
vespers in de Stille week in De Open
Hof. NGK-lid en oud-Opbouwredacteur
Henk Algra schrijft in zijn weblog: ‘Het
was een bijzonder moment. Tijdens de
herdenking van het dieptepunt en tevens
het hoogtepunt van de Bijbel kwamen we
als kerken voor het eerst samen tijdens
een kerkdienst. Een teken van verzoening, zoals Goede Vrijdag hét teken van
verzoening tussen God en mens is. In het
geloof dat God Zélf ons als leden van drie
kerken samen brengt.’ Eerder dit jaar
ruilden ds. Gerard Nederveen (NGK) en
ds. Jan Luiten (GKv) al van kansel. Beide
gemeenten tellen samen ca. 550 leden. In
Urk werd de eerder door de GKv afgebroken samensprekingsdraad weer opgepakt
en zal het in de nabije toekomst tot een
nieuw gesprek komen tussen GKv en NGK
(ruim 1000 leden samen). In Leidsche
Rijn fungeert de Rijnwaardegemeenschap
(NGK/GKv/CGK met ca. 250 leden).
GKv en NGK zijn het al eens over de
vorming van een zelfstandige gemeente in
Leidsche Rijn. Ook de moederkerk van de
CGK Utrecht is daarvoor, maar de classis
Utrecht van de CGK heeft daarvoor nog
geen toestemming gegeven. In Zoetermeer
verlopen de gesprekken tussen de CGK/
NGK-samenwerkingsgemeente en de GKv
(samen 1100 leden) voorspoedig. In de recente Doorgeefbrief van het Gereformeerd
Appèl spreekt GKv-predikant Tiemen
Dijkema de hoop uit dat eind 2008 de
zusterkerkrelatie die al tussen GKv en
CGK bestaat, ook bereikt zal worden tussen GKv en NGK in Zoetermeer.
In Voorthuizen en Barneveld is recent
een nieuwe stap gezet in het zichtbaar
maken van de eenheid tussen de GKv en
de NGK (samen 1600 leden), die in 1997
werd uitgesproken in een verklaring van
wederzijdse erkenning als gemeenten van
Christus. De kerkenraad van de GKv

besloot met instemming van de classis om
leden van de plaatselijke NGK voortaan
toestemming te verlenen om deel te nemen aan het Avondmaal. Zo’n besluit
was al eerder door de NGK Voorthuizen/
Barneveld genomen. Inmiddels zijn er
voor 2008 twee gemeenschappelijke kerkenraadsvergaderingen gepland.
Eerder kwam het al tot vergaande
samenwerking in de vorm van kanselruil,
avondmaalsgemeenschap en gemeenschappelijke diensten of groen licht daarvoor in
Gorinchem (ruim 200 leden) en Wezep
(ca. 2000 leden). In Zaandam hebben
GKv en NGK één gemeente gevormd met
ruim 200 leden. Van samenwerking in
de catechese is er sprake in Neede, waar
GKv en NGK samen 300 leden tellen. In
Leerdam zijn GKv en NGK (700 leden)
onderweg naar de erkenning-over-en-weer
als gemeenten van Jezus Christus.
Al is het beeld van de olievlek
misschien wat overdreven, De Boers
inventarisatie laat inderdaad een forse
toename van contacten en samenwerking zien. Het is te hopen en te bidden
dat het allemaal niet ook een andere
eigenschap van de olievlek zal blijken te
bezitten, namelijk dat je er gemakkelijk
over uitglijdt. Dat zal gebeuren wanneer
het streven naar eenheid uiteindelijk
toch ten koste blijkt te gaan van de
waarheid (en de schriftuurlijke bescherming ervan).
Eerder in datzelfde nummer van
Opbouw lees ik in de rubriek ‘Het kanon en de mug’ een beschouwing over
het buitenkerkelijk dopen en overdopen
in het Veluwemeer bij de jongerenbijeenkomst vorig jaar van Soul Survivor.
De schrijvers (Jan Kees Nentjes e.a.)
vragen zich af of de storm van kritiek daarop wel zo terecht was. Na een
poging tot historische oriëntatie in de
geschillen met de wederdopers in de 16e
eeuw eindigt het artikel aldus:
Een deel van de zestiende-eeuwse discussie
is inmiddels achterhaald. Nederland is
geen christelijke samenleving meer en veel
mensen zijn nooit als kind gedoopt. Nog
wel actueel is het verschil in geloofsbeleving, dat we ook vandaag tegenkomen.
De een herkent zich in Luthers nadruk op
het Woord en de menselijke onvolmaaktheid. Daarbij past de kinderdoop, als een
teken van God die onze zwakheid te hulp
komt. De ander voelt zich meer aangesproken door de radicale geloofskeuze en
het streven naar levensheiliging van de
Dopers. Het zou mooi zijn als we anno
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2008 verder komen dan een welles-nietesdiscussie over kinderdoop en geloofsdoop
en het gesprek aangaan over dit verschil
in geloofsbeleving. Wat vinden jongeren
aan het Veluwemeer, dat ze niet vinden in
onze kerken?
Het is niet het eerste pleidooi in
Opbouw voor het relativeren van wat de
kerk leert over de doop en het neerzetten van de gereformeerde en doperse
doopbeschouwing als twee varianten in
geloofsbeleving. Alert mag ons ook maken wat onlangs ook in NGK-kring gesignaleerd werd in het jaarverslag 2007
(opgenomen in het Informatieboekje
2008 van de NGK). Het RD van 15
mei berichtte daarover (in het artikel
‘Ledental NGK in 2007 toegenomen’):
In zijn jaaroverzicht over 2007 legt
ds. Compagnie de vinger bij een aantal
ontwikkelingen binnen (en buiten) zijn
kerkverband. Zo signaleert hij dat het
bezoek van de tweede kerkdienst ‘schrikbarend’ is afgenomen ‘en er zijn al kerken
die niet meer iedere zondag een tweede
dienst beleggen; in sommige plaatsen is de
tweede dienst al afgeschaft. Andere kerken
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weten eigenlijk wel dat, wanneer er niet
snel en grondig verandering komt, de
tweede dienst over een tijdje niet meer zal
bestaan.’
De Katwijkse predikant citeert waar het
gaat om de tweede kerkdienst op zondag
ook een stukje van ds. G.J. Zwarts dat
het NGK-opinieblad Opbouw overnam
uit het kerkblad van Breukelen. Diens
ernstige ziekte bracht ds. Zwarts tot het
inzicht ‘ dat het nogal schort aan de werkelijke gerichtheid op God. ... Wanneer
we gericht zijn op God gaan we niet minderen, maar juist méér zoeken. Na een
zondag met twee inderdaad fijne diensten
merkte mijn buurvrouw op: ‘Jammer,
dat er geen drie diensten op zondag zijn.’
Ds. Zwarts: ‘Ik blijf erbij dat afnemend
kerkbezoek nauwelijks te typeren is als een
teken van geloofsverdieping, verrijking
of een toenemende toewijding, integendeel.’ Ds. Compagnie constateert verder
dat ook het kerkelijk besef en ‘ het besef
van de eigen identiteit als Nederlands
gereformeerden’ aan het verdwijnen zijn.
‘Dat komt natuurlijk ook door het feit dat
relatief veel mensen oorspronkelijk uit andere kerken afkomstig zijn. Maar ook de
invloed van wat men “ontzuiling” noemt,

is merkbaar.’
Vroeger, aldus de predikant, wisten we
(‘ ik althans wel’) waarom we Nederlands
gereformeerd waren en bijvoorbeeld niet
gereformeerd-synodaal. ‘Want in de synodale kerk hadden ze Kuitert, die voorzichtig vraagtekens zette bij onze vertrouwde
manier van schriftverstaan. (Hoe hij zich
later zou ontwikkelen wisten we toen natuurlijk nog niet). Er waren daar vrouwelijke ambtsdragers, kinderen konden aan
het avondmaal en zo was er nog wel meer.
Allemaal symptomen, zo meenden we, van
het niet ten volle luisteren naar het onderwijs van de Schrift. Maar deze dingen
scheiden ons niet meer van (nu) de PKN!
De eerlijkheid gebiedt toe te geven dat wij
op hetzelfde spoor zijn gegaan, hooguit liepen we een aantal jaren achter.’
Hebben we te vroeg en te hard geoordeeld?
vraagt ds. Compagnie zich af. ‘Of zijn ook
wij uit het spoor geraakt?’
Het zijn vragen die zich ook aan
onszelf ter interne beproeving laten
stellen bij de ruimte die opeens in onze
kerken steeds meer gevonden wordt voor
toenadering tot de NGK.

Dreigt
islamisering?
Op die vraag gaat ds. J. Jonkman in
(‘Islamisering’ in De Wekker van 2 mei
2008). Hij kijkt terug op al de discussies
hierover, die nog eens verhevigd werden
door de opstelling van Geert Wilders en
zijn filmpje Fitna. Na eerst aandacht te
hebben gevraagd voor de zeer verschillende stromingen die de islam kent,
schrijft hij:
Zorgen
Moeten we ons zorgen maken over de
opkomst van de islam in ons land (en in
West-Europa)? Er is reden om over de
toenemende islamisering zorgen te uiten.
Het is in Nederland nog lang niet zo ver
dat de samenleving beheerst wordt door
islamitische gedachten laat staan regelgeving. Maar deze dingen werken als een
soort zuurdeeg. Je ziet aan de buitenkant
niet dat er van binnenuit een bepaalde
werking is, maar die is er wel. En het is

een feit dat door sommige landen waar de
islam alles overheerst, haat gezaaid wordt
tegen joden en christenen en alle andersdenkenden. We kunnen dat wel wat aan
de kant schuiven met een al of niet uitgesproken beroep op economische belangen,
op politieke stabiliteit in bepaalde regio’s
enzovoort, maar het verspreiden van
woorden gevuld met haat werkt wel door.
Er wordt voortdurend gif gestrooid in de
samenlevingen en dat kan niet zonder
nare gevolgen blijven. De president van
Iran om maar iemand te noemen strooit
met enige regelmaat gif en laster uit over
de joodse staat en het joodse volk.
Terecht wordt in discussies gezegd dat elke
als belediging gevoelde opmerking over
de islam, over Mohammed en de Koran
meteen een lawine van verontwaardiging
en protest losmaakt in de moslimlanden.
Personen uit diezelfde landen mogen wel
bijna ongehinderd allerlei negatieve woor-

den spreken over joden en christenen. De
vrijheid voor christenen in Saudi-Arabië
bijvoorbeeld is minimaal. We durven er
blijkbaar vanuit het Westen niet zoveel
over te zeggen want de olie is ons (bijna)
‘ heilig’.
Dat een man als Wilders aandacht vraagt
voor de gevaarlijke kanten van de islam
is zijn goed recht. We moeten het punt
van Wilders niet politiek en godsdienstig
correct van tafel vegen. Er zit wel degelijk
een zorgelijke kant aan een toenemende
islamisering. We moeten daar niet achter
komen wanneer de ontwikkelingen zo ver
zijn voortgeschreden dat we er geen greep
meer op hebben en de gevolgen praktisch
meer en meer zullen blijken.
Correct maar kritisch
Uiteraard moet de overheid politiek correct handelen. Dat behoort iedereen
te doen. Hetzelfde geldt voor de term
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religieus correct. Maar bij nadere doordenking van deze begrippen blijkt dat er
veel ruimte en vaagheid in zit. Het debat
moet doorgaan en het moet waardig gevoerd worden. De scherpe kanten mogen
benoemd worden. We hoeven niet onnodig
lief tegenover elkaar te doen zonder dat
drijfveren en waarheidsmomenten aan
het licht komen. De dingen mogen gezegd
worden. Ze moeten zelfs gezegd worden.
Aan onduidelijkheid hebben we niets.
Uitgangspunt blijft het respect voor de
medemens. Iedere burger van Nederland
heeft dezelfde wettelijke rechten en plichten. Dat zullen ook maar weinigen ontkennen. Maar om dit grondgegeven in de
praktijk van een zich snel ontwikkelende
samenleving met innerlijke tegenstellingen te handhaven en toe te passen is nog
wat anders. Innerlijke krachten die hun
wortel hebben in een sterke religieuze
overtuiging zijn niet zomaar in te dammen. Gematigdheid zonder verlies van
overtuiging moet geleerd worden. Dat is
een altijd doorgaand proces. In ons land
hebben we er eeuwen over gedaan en het is
niet altijd goed gegaan.
Wie door de religieuze overtuiging bepaald en aangedreven wordt ziet graag
dat ook anderen tot die overtuiging komen. Daarom belijden christenen hun
Here en Heiland. Maar verder dan belijden en getuigen, dan spreken met anderen
over wat je beweegt en wat het geloof voor
je zelf betekent kun je niet gaan. Niemand
heeft de macht om een ander van binnenuit zo te veranderen en mee te krijgen dat
die ander ongeveer net zo denkt, voelt en
beleeft en handelt als ik het doe. Dat geldt
zelfs nog binnen het christelijke geloof.
Ook daar is – binnen de ene geloofsbeleving, gewerkt door het Woord en de
Heilige Geest – variatie in het leven van
het geloof. Dat is alleen al daarom zo omdat we allen een eigen levensgeschiedenis
hebben. De variatie komt ook mede voort
uit de rijkdom en veelkleurigheid van het
Bijbelse spreken.
Ook in de geschiedenis van het christendom is veel mis gegaan. En er is het een
en ander te verklaren vanuit de culturele
gelaagdheid en bepaaldheid van bepaalde
tijden en eeuwen, maar daarmee zijn misstanden en misdaden niet goed gepraat.
Wat verkeerd is gegaan, soms heel erg
verkeerd, dat moet uitgesproken blijven en
we moeten er voortdurend van leren. We
hebben als generatie van onze tijd nooit
helemaal in de gaten in wat voor soort
ontwikkelingen wij verkeren. We kunnen
de eigen tijd nooit helemaal overzien en
doorlichten. Dat gaat altijd maar voor
een deel. Dat moet ons dus waakzaam en
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kritisch doen blijven. De welvaart en het
hangen aan het materiële brengen mee dat
we een kritische zin gaan missen. Nu heeft
het ontwikkelen van een kritische zin een
bron nodig. Een christen staat anders kritisch in de samenleving dan een moslim.
Maar beiden willen graag dat alle mensen
de overtuiging delen die voor hen levensbepalend is geworden.
Uitbreidingsdrang
Er zit een sterke uitbreidingsdrang in de
islam. Daarom kunnen we er wel zeker
van zijn dat in de komende jaren de
zaak van de islam in ons land een actueel
thema blijft. We zijn daar in de kerken
nog niet voldoende van doordrongen.
Wanneer in je eigen omgeving geen landgenoten wonen die moslim zijn, staat deze
thematiek ver van je af. Als je moslims
leert kennen en omgang met hen krijgt,
verandert het allemaal en drastisch ook.
Daarom is voorbereiding op ontmoetingen
en gesprekken met moslimnaasten noodzakelijk. Onze jongeren moeten weerbaar
worden gemaakt. Ze moeten kunnen spreken met andere jongeren.
Wilders heeft ook een punt van gelijk als
hij stelt dat de cultuur van de islamitische
wereld een voor ons land vreemde cultuur
is. Culturele verscheidenheid kan in een
maatschappij een verrijkend gegeven zijn.
Het is boeiend om je in andere leefwijzen
en gedachtepatronen in te leven. Of er
op zijn minst kennis van te nemen. Elke
cultuur die in de loop van eeuwen tot
stand is gekomen heeft iets eigens en boeiends. Maar tegelijk heeft elke cultuur ook
zijn begrensdheid. Dat geldt ook van de

Nederlandse cultuur en identiteit, hoe je
die verder ook wilt omschrijven.
Christen zijn met een belofte
In die cultuur nemen christenen hun
plaats in. In die cultuur schamen ze zich
het Evangelie van Jezus Christus niet.
Want aan Hem is alle macht in de hemel
en op de aarde. Vanuit dat blijmakende
gegeven doen we ons werk in de verbanden waarin we een plek hebben gekregen.
Vanuit deze belijdenis bepalen we onze
positie tegenover de islamisering van delen
van de wereld. Van hun kant uit doen
de moslims het ook. We dringen aan op
respect. Want we zullen elkaar ruimte
moeten geven. Doen we dat niet, dan zal
op de duur de een de ander verdringen
en komt er narigheid van. Daartegen te
waarschuwen is het goed recht van iedere
burger. Het vergt veel wijsheid en beslistheid van de politici. We moeten bepaalde
ontwikkelingen die te maken hebben met
islamisering niet onderschatten en niet
wegwuiven. Het zal zich vroeg of laat tegen ons keren.
En God geeft aan Zijn volk in ons land
nieuwe mogelijkheden om Zijn Zoon en
Zijn heilswerk aan te prijzen. Dat gegeven
gaat gepaard met een belofte. Het Woord
van God zal immers niet ledig tot Hem
terugkeren. Waardig, liefdevol, beslist: dat
zijn woorden die we als christenen in de
samenleving en te midden van de religieuze ontwikkelingen kunnen gebruiken en
in praktijk brengen. Leer de medemens te
zien in het licht zoals God hem en haar
ziet.
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Vrijzinnigheid
op klompen
Af en toe lees je hoe iemand in staat
is met slechts enkele woorden zijn hele
theologische hart op tafel te leggen. De
PKN-predikant Evert-Jan van Katwijk
(te Harmelen) doet dat in Centraal
Weekblad van 9 mei (titel: ‘Wat is er
tegen mensenverering?’). Het is een
vrijzinnig hart. Hij heeft zich duidelijk
boos gemaakt over een eerder in dat
blad verschenen artikel van ethicus
Theo Boer, die het had opgenomen voor
de tweenaturenleer en het had gewaagd
zich daarvoor zelfs op uitspraken van
de Here Jezus te beroepen. Dat kan
toch niet, volgens Van Katwijk. Laat
de tweenaturenleer toch iets mysterieus
blijven. Zowel in zijn bezwaar tegen geloof in Jezus als niet meer dan een buitengewoon mens, als in zijn mensbeeld
heeft Boer tegen Van Katwijks zere vrijzinnige been getrapt. In een notendop
volgt dan een vrijzinnige dogmatiek:
Wat het eerste betreft, stemt hij (Boer
dus, PLS) ongetwijfeld overeen met de
klassieke kerkelijke dogma’s. Maar hij
geeft zelf aan dat die niet echt op bijbelse
gronden gefundeerd zijn, als het gaat om
de goddelijkheid van Jezus. Hoe kan hij
dan toch de cruciale fout maken teksten
uit het Nieuwe Testament (het evangelie
van Johannes nota bene) toe te schrijven
aan Jezus zelf en dan vervolgens te beargumenteren dat wij zulke beweringen (‘Ik
ben de weg, de waarheid en het leven’)
natuurlijk ‘van geen mens zouden pikken’.
En dus is Jezus God!?
Elke bijbelwetenschapper, en wat mij
betreft elke (kerkelijke) gelovige, weet
tegenwoordig toch dat de bijbelse teksten
beschrijvingen zijn van gelovigen ‘nadien’,
die hun geloof beschrijven en neerleggen in
woorden die zij Jezus in de mond leggen?
Je kunt dus nooit, ik herhaal nooit, zeggen
‘ dat Jezus dit van zichzelf gezegd heeft’.
Wat Jezus zelf gezegd heeft, daar kunnen
we bijna 2000 jaar na dato de vinger niet
meer achter krijgen.
Uitzonderlijk mens
Wat we kúnnen zeggen is dat gelovigen onder de naam Johannes, Markus,
Mattheüs en Lucas, hebben opgeschreven
wat zij zien en geloven in de persoon van

Jezus van Nazareth. Juist in dat (late)
evangelie van Johannes is de goddelijkheid van Jezus een belangrijk thema.
Waarschijnlijk tegen allerlei (even christelijke) stromingen in, die Jezus toen al zagen als een uitzonderlijk mens. Die in al
zijn menselijkheid zozeer op de Eeuwige,
die we als de God van Israël hadden leren
kennen, leek, dat ze hem zoon van (die)
God noemden. Maar dat zijn historische,
bijbelwetenschappelijke argumenten.
Wat is er op ethische gronden (vraag ik
aan de ethicus Theo Boer) eigenlijk op
tegen om een mens zodanig te vereren dat
je hem of haar zoon/dochter van God wil
noemen? Is dat niet precies wat er van
ons verwacht mag worden, als we ons als
schepsels van de Allerhoogste beschouwen?
Op basis van een even zo geldig en waar
bijbelverhaal dat we naar Zijn beeld en
gelijkenis zijn geschapen? Waarom mogen
we dan in een mens niet de Eeuwige zelf
herkennen?

Mensbeeld
Daar komt het tweede punt van Theo
Boer om de hoek kijken, zijn mensbeeld.
Waarin wij mensen slecht en zondig zijn,
niet in staat tot enig goeds en geneigd tot
alle kwaad (vraag 8 van de Heidelbergse
Catechismus). Grasduinend door alle
mensbeelden die inmiddels door de eeuwen heen zijn bedacht en aan het christendom zijn opgehangen, komt hij tot de,
in zichzelf, afschuwelijke constatering dat
wij toch vooral geen mensen mogen vereren. Stel je voor!
Ik stel daar tegenover; laten we toch vooral
wél mensen als Jezus, Mahatma Ghandi,
Martin Luther King, Moeder Theresa en
vele anderen vereren. En dan bedoel ik
niet blinde verering, maar het blijvend
herinneren van hun daden en hun leven.
‘De mens Jezus leed niet meer dan veel
anderen.’ Inderdaad, en dat is dan ook
precies waar het om gaat. Dat dit verhaal
van een slachtoffer van willekeur en ter-
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reur, van militair en religieus geweld, nog
altijd wordt verteld en gedeeld.
Willen we de hele bijbel recht doen dan
mogen we niet alles wat hem overkwam,
ophangen aan ónze schuld en ónze zonden. Want zo maken wij Jezus het slachtoffer van dat negatieve mensbeeld, dat
Paulus als eerste etaleerde.
Om die reden zeg ik op Goede Vrijdag
vanaf de kansel dat Jezus niet gestorven is
vóór onze zonden maar dóór onze zonden.
Het kapotmaken van zijn leven staat model voor het kapotmaken van al die mensenlevens, door alle eeuwen heen.
Het moet een les zijn voor ons om dat niet
meer te laten gebeuren. Om niet te leven
naar het beeld dat Paulus en zijn volgelin-
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gen (én Theo Boer) van ons hebben, maar
naar het beeld dat de bijbel óók van ons
uitdraagt; geschapen naar beeld en gelijkenis van de God die liefde is.
‘De reden waarom de christelijke kerk
naar Jezus luistert’, zou niet vanwege zijn
dood moeten zijn (‘De reden waarom zij
zijn lijden gedenkt en viert in brood en
wijn is omdat zij belijdt dat God zelf te
midden van zijn schepping de marteldood
stierf ’), maar vanwege zijn leven.
De leerlingen gaven dat, wat wij later opstanding zijn gaan noemen, niet door vanwege zijn dood aan het kruis, maar omdat
zij zijn leven met en door de Eeuwige
inspirerend en voorbeeldig vonden. Een
voorbeeld om na te volgen.

Zelden heb ik in zo kort bestek
zoveel van de leer van de Schrift zien
omkegelen: de leer over de Schrift zelf,
over God, over zijn Drie-eenheid, over
Christus en zijn twee naturen, over de
(erf)zonde, over verlossing etc. In zijn
agressieve directheid inzichtgevend.
Ook wanneer je op het ogenblik nogal
eens hoort roepen dat de PKN zijn
vrijzinnige veren zo’n beetje kwijt zou
zijn (nu ja, op Hendrikse na dan). De
vrijzinnigheid heeft echt zijn zelfbewuste stekkie binnen een kerkverband
dat nog altijd ‘hotelkerk’ is. Het blijft
huiveringwekkend.

Nieuw: cahier 77

Bij Dordt in de leer
Kanttekeningen bij de Dordtse Leerregels
Dr. H.J.C.C.J. Wilschut
Dit boekje is het resultaat van een
cursus voor belijdende leden. We lazen
met elkaar de Dordtse Leerregels. Op
het eerste gezicht is dat niet het meest
aantrekkelijke belijdenisgeschrift. De DL
hebben de naam moeilijk te zijn. Van
onze belijdenisgeschriften zijn ze dan
ook het minst bekend.
Het gaat over dingen waar je met je
verstand niet bij kunt: verkiezing en verwerping, Gods eeuwige besluiten. Ook
de vorm van de DL werkt niet erg mee.
Het zijn echt leerregels. Zeker voor mensen van de 21e eeuw komt het allemaal
wat schools en leerstellig over.
Bovendien rijst de vraag: wat heb ik
eraan in de situatie van vandaag? Wat
kan ik ermee voor mijn eigen geloofsleven? Zitten wij vandaag niet met heel
andere vragen dan met wat in de 17e
eeuw strijdpunten waren?

In dit boekje proberen we de vragen
naar de betekenis voor ons vandaag
serieus te nemen. Wil je de DL begrijpen en kunnen ‘plaatsen’, dan moet je
regelmatig even terugkijken in de kerkgeschiedenis. Maar dan doe je een verrassende ontdekking: dat de vragen van
toen nog steeds de vragen van nu zijn.
Al komen die vragen in een andere en
moderne vorm naar ons toe, wezenlijk
gaat het nog steeds om dezelfde zaken.
Daarom kunnen we ook onze winst
doen met de antwoorden die we van de
DL krijgen. Bijbelse antwoorden, in de
situatie van toen en daar doordacht.
Waar je wat mee kunt, als gereformeerde kerk en als gereformeerde kerkmensen in de 21e eeuw.
De inleidingen op de cursusavonden
werden voor dit boekje bewerkt en op
onderdelen aangevuld. Discussievragen
werden toegevoegd.

