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… terwijl er bovendien een grote
groep mensen van allerlei herkomst
met hen meetrok…
(Exodus 12:38 NBV)

De kerk van God is geroepen om het
evangelie van genade en verlossing
wereldwijd te laten horen. Hierbij
wordt vaak een beroep gedaan op
het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld
het zogenaamde zendingsbevel in
Matteüs 28:19. Minder bekend is
dat ook al in het Oude Testament
naar voren komt dat het heil dat
God te geven heeft, niet alleen voor
het eigen volk Israël is, maar dat
ook vreemdelingen, landen en volken erin mogen delen. Uitgaande
van een tekst uit het Oude Testament wil ik iets laten zien van de
breedte van Gods heil in het Oude
Testament.

De breedte
van Gods heil
Het springt niet meteen in het oog,
maar het staat er wél. Als het volk Israël
bepakt en bezakt eindelijk uit Egypte
mag vertrekken, gaat er een grote groep
mensen van allerlei herkomst mee op
weg naar het beloofde land. Wie waren
deze mensen? Waarom gingen ze mee?
Wat betekent het voor de uittocht dat

deze mensen mee mochten? En wat zegt
dat over God en over het heil dat Hij
aan mensen wil geven?

Schriftlicht

Wie waren deze mensen? Het
Hebreeuwse woord dat hier gebruikt
wordt, wil altijd mensen aanduiden die
niet tot de oorspronkelijke bevolking

J.M. Oldenhuis

Mensen van allerlei
herkomst
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van een land behoren. Vandaag zou
je misschien zeggen: allochtonen (zie
Jer. 25:20; 50:37 en Ez. 30:5). Hier in
Exodus 12 moet het dus – in onderscheid van de Israëlieten – gaan over
mensen die niet van Israëlitische afkomst zijn.
Maar wie waren het dan wél?
Verschillende mogelijkheden zijn
aangedragen. Er is gedacht aan kinderen uit gemengde huwelijken tussen
Egyptenaren en Israëlieten. Zulke huwelijken waren er immers (zie Lev. 24:10)
en het hier gebruikte Hebreeuwse woord
gaat terug op een werkwoord met de
betekenis ‘vermengen’. Dus: mensen van
gemengde afkomst. Ze zullen er zeker
bij zijn geweest, maar het lijkt niet aannemelijk dat ze allemaal half-Israëlitisch
waren. Je kunt je hierbij ook afvragen of
van kinderen uit gemengde huwelijken
gezegd kan worden dat ze ‘van allerlei
herkomst’ zijn of zelfs een ‘niet-Israëliet’.
Er kunnen Egyptenaren bij zijn
geweest. Egyptenaren die onder de indruk waren gekomen van Gods macht
en Israëls geloof. Ze hadden op grond
van de tien plagen besloten met Israël
en zijn God mee te gaan, en Egypte
inclusief zijn goden achter zich te laten.
Uit teksten als Exodus 9:20 en 11:3 kun
je immers afleiden dat er Egyptenaren
waren die groot respect hadden opgevat
voor Mozes en voor God.1 Calvijn heeft
er nuchter op gewezen, dat je ook in
rekening moet brengen dat in Egypte
alles kapot was gegaan door de plagen
waarmee God het land had getroffen.
Je kunt je er iets bij voorstellen, dat er
Egyptenaren waren die daarom besloten
om met de Israëlieten mee te gaan en
ergens anders een nieuw bestaan op te
bouwen.
Een groot deel van deze ‘mensen
van allerlei herkomst’ zullen slaven zijn
geweest. De Israëlieten waren niet de
enige slaven in het Egypte van toen
en de Egyptenaren haalden ze overal
vandaan. Egyptische slaven waren inderdaad ‘van allerlei herkomst’. Toen
hun Israëlitische medeslaven de vrijheid
kregen, kregen ook zij de kans om mee
te gaan de vrijheid in.
Feit is en blijft, dat het er niet bij
staat wie precies deze mensen waren.
Alle bovenstaande suggesties zijn mogelijk: kinderen uit gemengde huwelijken,
Egyptenaren, slaven van verschillende
nationaliteiten.2 Kortom, mensen van
allerlei herkomst. En het waren er niet
weinig, dat is ook duidelijk. En het laat-

ste feit: ze gingen mee in de uittocht. En
daar gaat het nu even vooral om.

Verderop in de
woestijnreis
Een volgende vraag is: kom je deze
‘mensen van allerlei herkomst’ verderop
in de woestijnreis nog tegen of blijft
het bij deze ene vermelding in Exodus
12:38? Ik noemde al even Leviticus
24:10, waar het gaat over een man die
geboren is uit het huwelijk tussen een
Israëlitische vrouw en een Egyptische
man. Deze man lasterde God en moest
daarom worden gestraft. Mozes krijgt
opdracht om tegen het volk te zeggen:
‘Wie de naam van de Heer lastert, moet
ter dood gebracht worden – of het nu
een vreemdeling is of een Israëliet.’ De
‘vreemdelingen’ van het begin zijn er
dan dus nog steeds bij, anders heeft zo’n
bepaling van God geen zin.
Een andere tekst is Numeri 11:4.
Numeri 11 begint ermee dat het volk
Israël zich weer eens gaat beklagen over
het gebrek aan eten en drinken of de
eentonigheid van het menu. In Tabera
laait dan een vuur op (Num. 11:3).
Maar – staat dan in Numeri 11:4 – het
‘samenraapsel van vreemdelingen dat
met hen meetrok, was onverzadigbaar’.
Zij beginnen opnieuw te klagen en
het hele volk doet met hen mee. Ook
deze tekst maakt duidelijk dat de nietIsraëlieten die in het begin meetrokken,
inderdaad de hele reis erbij zijn gebleven
en alles onderweg hebben meegemaakt.
Dit wordt ten slotte ook onderstreept
in Deuteronomium 29:9-14. De woestijnreis is achter de rug, het volk maakt
zich klaar om het beloofde land binnen te trekken. Op dat moment zegt
Mozes: ‘Hier bent u allen nu bijeen,
ten overstaan van de Heer, uw God:
de stamhoofden, de oudsten, de schrijvers, alle mannen, vrouwen en kinderen
van Israël, en alle vreemdelingen die
als houthakker of waterputter in het
kamp werken – bijeen om toe te treden
tot het verbond dat de Heer, uw God,
vandaag met u sluit, en de sancties die
erbij horen te aanvaarden.’ Dus, de
vreemdelingen die er vanaf het begin bij
zijn geweest, hebben de woestijnreis tot
het einde toe meegemaakt en gaan nu
ook mee het beloofde land in. Ze mogen
zelfs toetreden tot het verbond dat God
met het volk sluit.3
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De breedte van
Gods heil
Maar hoe moet je de aanwezigheid
van deze mensen van allerlei herkomst
in de uittocht en in de woestijnreis
duiden? Het viel me op dat veel bijbeluitleggers negatief zijn over de aanwezigheid van deze mensen en met name
hun invloed op de Israëlieten. Luther
bijvoorbeeld had het over ‘gepeupel’.
Vaak wordt een verbinding gelegd met
het hierboven al genoemde Numeri
11:4. Het samenraapsel van vreemdelingen zette het volk Israël ertoe aan om
zich te gaan beklagen. Dat komt ervan,
als je niet-Israëlieten mee laat gaan, zo
is dan vaak de redenering. In de Korte
Verklaring bijvoorbeeld wordt de verbinding gelegd met Ezechiël 20:5-10,
waar Ezechiël in de naam van God de
Israëlieten verwijt zich nooit te hebben
willen ontdoen van de Egyptische afgoden. Zonder dat het met zoveel woorden
wordt gezegd, is de suggestie duidelijk:
de meegereisde niet-Israëlieten hebben
de Israëlieten ertoe aangezet om de
Egyptische goden trouw te blijven.
Nu valt het verband tussen de ‘mensen van allerlei herkomst’ in Exodus 12
en het ‘samenraapsel van vreemdelingen’
in Numeri 11 niet te ontkennen. Alleen
kun je niet zomaar een isgelijkteken
zetten. De beide gebruikte termen zijn
anders. Hoogstens kun je op grond van
Numeri 11:4 concluderen dat er onder
de mensen van allerlei herkomst lieden
zijn geweest, die meegingen met dubieuze motieven: ze dachten met de God
van Israël altijd verzekerd te zijn van een
gevulde etenstafel en dat bleek dus een
flinke misrekening. Maar uit Numeri
11:4 valt niet af te leiden of dat voor allen heeft gegolden. Er zal dus ‘gepeupel’
bij zijn geweest, maar verder kun je niet
gaan.
Overigens: van wie hebben ze het
klagen nou geleerd? Tijdens de woestijnreis zijn het toch om te beginnen
de Israëlieten zelf die God tergen met
hun klachten over gebrek aan eten of
drinken. Het is dus niet terecht om te
suggereren dat de mensen van allerlei
herkomst Israël tot zonde aanzetten. De
gegevens wijzen evenzogoed de andere
kant op: het samenraapsel van vreemdelingen kopieerde het gedrag van de
Israëlieten.4
Maar hoe moet je het dan duiden,
dat deze mensen meegingen? De bij-
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beltekst waaraan ik om te beginnen
denk, is Genesis 12:1-3. God doet aan
Abraham de belofte dat met Abraham
alle volken op aarde gezegend zullen
worden en dat Abraham een bron van
zegen zal zijn voor anderen. Aan het
begin van de uittocht licht er iets van
op: mensen van allerlei herkomst – niet
Israëlieten! – mogen delen in de vrijheid waarin God zijn volk wil leiden.
Kortom: Gods heil is inclusief!

De vreemdeling
in Israël
Dit hangt samen met de positie die
deze, maar ook andere vreemdelingen
in konden nemen onder het volk Israël.
Hoe zat dat om te beginnen met deze
meegereisde vreemdelingen: hoorden ze
er echt bij of werd hun aanwezigheid
geduld? Voor het antwoord op die vraag
wil ik beginnen bij Exodus 12:43-49 –
een aantal verzen na Exodus 12:38. In
Exodus 12:43-49 gaat het over vreemdelingen bij de viering van het Pesach. Het
ligt voor de hand om bij deze vreemdelingen te denken aan de mensen van
allerlei herkomst die even hiervoor zijn
genoemd.5
In Exodus 12:43-49 wordt het een
vreemdeling toegestaan om deel te nemen aan het pesachmaal, mits hij zich
liet besnijden met zijn hele gezin. Zo
trad hij toe tot het verbond dat God met
Israël gesloten had en golden voor hem
dezelfde rechten en plichten als voor de
geboren Israëliet. In Numeri 9:15 wordt
dit in het kader van de pesachviering
letterlijk gezegd: ‘Voor vreemdelingen
en geboren Israëlieten geldt een en
dezelfde wet’, of het nou het brengen
van offers betreft (Num. 15:14-16),
het eten van bloed (Lev. 17:12), het in
acht nemen van reinheidsvoorschriften
(Lev. 17:15), het meegenieten van de
voorgeschreven rust van het vierde gebod (Deut. 5:14), maar ook het bestraft
worden voor een overtreding van Gods
gebod (Lev. 24:16). Kortom: ‘Er bestaat
voor de Heer geen onderscheid tussen
jullie en vreemdelingen. Voor jullie en
voor de vreemdelingen die bij jullie wonen geldt een en hetzelfde voorschrift en
een en dezelfde regel’ (Num. 15:15-16).
Nu namen deze vreemdelingen
bepaald niet de belangrijke posities in.
Houthakkers en waterputters waren ze
(Deut. 29:10). Samen met de weduwen
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en de wezen behoorden ze vaak tot de
kwetsbare groepen in de samenleving
(Deut. 24:17). Hun positie zal in veel
gevallen een nederige zijn geweest. Maar
dit alles neemt niet weg dat hun plek in
het verbond met God niet tweederangs
was. Ze mochten volop delen in en genieten van alle weldaden die de Here
God zijn volk daarin wilde bewijzen.
Alleen tijdens Ezra en Nehemia
wordt het verschil tussen de Israëliet
en de vreemdeling duidelijk aangezet.
Israëlieten mogen niet trouwen met
vreemde vrouwen (Ezra 9-10; Neh.
13:23-24). Maar deze maatregel moet
je plaatsen in het licht van die tijd:
het voortbestaan van Israël hangt
aan een zijden draadje. Ezra’s maatregel kun je het best opvatten als een
‘crisismaatregel’.6
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Maar hoe zit het dan met Gods verbod voor Israël om zich te vermengen
met de oorspronkelijke bevolking van
Kanaän? Inderdaad waarschuwt God
daar met klem tegen, maar de reden
is dat op deze manier Israëls kinderen
ertoe verleid worden om God vaarwel
te zeggen en te kiezen voor de heidense
goden (zie Deut. 7:3-4). Dat neemt God
hoog op! Maar dat wil niet zeggen dat
deze heidenen zelf er niet toe zouden
kunnen of mogen komen om God te
gaan dienen. In Deuteronomium 4:6-7
roept Mozes Israël met zoveel woorden
ertoe op om aan de rest van de wereld
maar te laten zien hoe groot en dichtbij
God is en hoe rechtvaardig zijn wetten
en regels.

Wij hebben gehoord
dat God met u is

In onze tijd wordt meer en meer binnen de gemeente het gesprek gezocht
en gevoerd over de missionaire taak
en roeping van de christelijke kerk. In
mijn ervaring kunnen zulke gesprekken snel verzanden in krampachtigheid.
Krampachtigheid bij een deel van de
gemeente, omdat vanaf nu alles anders
‘moet’. Krampachtigheid bij een ander
deel van de gemeente omdat missionaire
gerichtheid geassocieerd wordt met allerlei – vooral door henzelf ongewenste – veranderingen. Dat is jammer.
De Bijbel zelf blijkt met deze missionaire vragen veel meer ontspannen
om te gaan. Het is in het geheel van
de Bijbel een volstrekt natuurlijke zaak
dat ook anderen dan leden van Gods
eigen volk of gemeente toegang kunnen
krijgen tot het heil van God. Het is ook
volstrekt duidelijk dat dit nergens betekent dat er dan aan de over te dragen
boodschap concessies moeten worden
gedaan.
Juist uit het Oude Testament kun
je leren dat de boodschap van God de
genadige Koning in al zijn duidelijkheid naar voren gebracht mag worden
in het vertrouwen dat er dan mensen
zullen zijn die zich aangesproken weten
en met wie God zijn weg zal gaan. Deze
ontspanning mag overal doorklinken,
van evangelisatiegesprekken tot de preek
die immers geen bijbelstudie is voor ingewijden alleen, maar Gods aanbod van
genade voor verloren zondaren, of ze
zich nou binnen of buiten de gemeente
bevinden.

Natuurlijk is er sinds Pinksteren iets
veranderd. Met de komst van de Heilige
Geest breekt de breedte van Gods

Op deze manier mag gewerkt en
geleefd worden in de gemeente in de
breedte van Gods heil, vanuit de belofte

Delen in de zegen van
Abraham
In het geheel van het Oude Testa
ment gebeuren hiermee eigenlijk niet
eens zulke onverwachte dingen. Van
meet aan is het mogelijk dat anderen
dan alleen de Israëlieten zelf kunnen
delen in het heil dat God wil geven. Om
het zo te zeggen: kunnen delen in de
zegen die aan Abraham is beloofd (Gen.
12:1-3). Als Abraham de opdracht krijgt
om zijn gezin te besnijden, dan worden
ook Abrahams slaven die niet tot zijn eigen volk behoren, daarin mee betrokken
(Gen. 17:12-13).
Ook verderop in het Oude Testa
ment komt regelmatig naar voren dat de
God van Israël geen exclusieve God is,
die andere volken dan Israël buitensluit.
Bij de inwijding van de tempel bidt
Salomo dat de tempel een plek mag zijn
waar ook vreemdelingen van heinde en
verre zullen komen om God te vereren,
en hij vraagt God of Hij hen dan wil
horen (1 Kon. 8:41-43). In de psalmen
worden regelmatig alle volken op aarde
uitgenodigd om mee te doen in de lof
op God (bijv. Ps. 67; Ps. 100 en Ps. 87).
En de profeten in Israël hebben nooit
alleen Israël op het oog, maar willen
de hele wereld aanspreken, in veroordeling (bijv. de volkerenprofetieën), maar
ook in beloften voor de toekomst (bijv.
Jes. 2:1-5). Wie zich bij deze God wil
aansluiten, zal gered worden, of je nu
vreemdeling bent of eunuch (Jes. 56:3).

heil pas ten volle door. Dankzij Jezus
Christus wordt de muur die scheiding
bracht tussen Israël en de volken, pas
echt afgebroken (Ef. 2:14). Terwijl in de
tijd van het Oude Testament vreemdelingen nog – om zo te zeggen – druppelsgewijs mochten toetreden tot het
verbond met God, mogen na Pinksteren
volken en mensen ‘van allerlei herkomst’
massaal delen in de zegen beloofd aan
Abraham. Maar wie goed luistert naar
het Oude Testament, ontdekt dat ook
al in het Oude Testament Gods intentie met de volken rondom Israël en het
royale aanbod van zijn heil duidelijk
in beeld komen. Ondanks allerlei beperkingen staat ook in de tijd van het
Oude Testament de toegang tot het heil
eveneens open voor mensen van allerlei
herkomst.

Exodus 12:38 is daarmee precies in
overeenstemming met de rest van het
Oude Testament. Het heil dat God wil
geven, is nooit van een exclusief karakter, iets voor het eigen volk alleen.
Ook anderen kunnen erin delen. Gods
belofte aan Abraham in Genesis 12:3
treedt niet pas in werking bij de komst
van Jezus Christus op aarde. Zeker, dan
wordt wat God bedoeld heeft, in zijn
volle reikwijdte zichtbaar, maar ook
daarvoor al mochten anderen dan de
Israëlieten zelf delen in het door God
gegeven heil.

197

van zegen die God aan zijn kerk wil
geven. Door de profeet Zacharia werd
deze belofte aan het einde van het Oude
Testament als volgt onder woorden
gebracht: ‘En dit zegt de Heer van de
hemelse machten: Als die tijd is gekomen, zullen tien mannen uit volken met
verschillende talen een Joodse man bij
de slip van zijn mantel grijpen met de
woorden: “Wij willen ons bij u aansluiten, want wij hebben gehoord dat God
bij u is”’ (Zach. 8:23).
Noten:
‘Sommige hovelingen van de farao namen de
woorden van de Heer ernstig en brachten hun
1.
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slaven en vee binnen in veiligheid’ (Ex. 9:20). ‘De
Heer zorgde ervoor dat de Egyptenaren het volk
goedgezind waren. Mozes stond zelfs in hoog aanzien
bij de hovelingen en bij het Egyptische volk’
(Ex. 11:3).
2.
Zie ook Num. 12:1, waar te lezen valt dat Mozes
een Nubische vrouw huwde.
3.
Later bij de verbondsvernieuwing op de Ebal
(Joz. 8:30-35) zijn ook de vreemdelingen hierbij
aanwezig (Joz. 8:35). Zij zullen ook hebben
meegevochten bij de verovering van het land Kanaän.
4.
In psalmen als Psalm 78 en 106 – waarin op Israëls
geschiedenis wordt teruggeblikt – wordt dan ook de
verantwoordelijkheid voor Israëls ontrouw en verzet
tegen God bij de Israëlieten zelf gelegd.
5.
In Exodus 12:43-49 worden verschillende termen

voor ‘vreemdeling’ gebruikt. In de vertaling komt dat
niet altijd duidelijk naar voren:
1. de buitenlander die niet in het land woont en die
niet mag deelnemen aan het pesachmaal
(Ex. 12:43);
2. de tijdelijke vreemdeling (Ex. 12:45);
3. de vreemdeling van niet-Israëlitische afkomst die
permanent woont in het land naast de Israëliet
(Ex. 12:48).
6.
In aansluiting bij S. Paas, De werkers van het laatste
uur. De inwijding van nieuwkomers in het christelijk
geloof en in de christelijke gemeente, p. 96.

Nalezing
bevrijdingspastoraat
In het meinummer van ons blad
stelde ik het bevrijdingspastoraat
aan de orde. Het eerste onderdeel
van de Kroniek ging in op het
bevrijdingspastoraat als zodanig. In
het tweede onderdeel protesteerde
ik tegen de propaganda voor het
bevrijdingspastoraat door ds. Jac.
Ophoff en tegen de besluitvorming
van de kerkenraad te Zwolle-Noord.
In het verlengde van deze bijdragen
kom ik nog eens op het bevrijdingspastoraat terug. Bij wijze van nalezing.

The Candlestand
Statement
In de Kroniek van mei werd ervoor
gepleit dat de kerken zich gaan uitspreken over het evangelicale en charismatische denken. En dan in de zin van een
ondubbelzinnig ‘nee’. In het ND van 30
mei heb ik mijn bedoeling gepreciseerd:
Dat (evangelicale/charismatische,
HW) denken is m.i. wezensvreemd aan
het bijbels-gereformeerde denken. Nee, de
gereformeerde belijdenis spreekt zich niet
uit over het bevrijdingspastoraat. Maar
ook wanneer iets niet met zoveel woorden
in de belijdenis weersproken wordt, kan
het nog wel om een afwijking van de

Bijbel gaan! Dat gaat boven de persoonlijke mening van ene ds. Wilschut uit. Zo
werd het in 2004 hardop gezegd in ‘The
Candlestand Statement. Gereformeerde
overwegingen bij de charismatische beweging’. Waarin vertegenwoordigers van

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

gereformeerde kerken uit diverse landen
waarschuwden voor dwaalleringen uit de
charismatische beweging, het bevrijdingspastoraat incluis.
Nu is ‘The Candlestand Statement’
geen officieel kerkelijk geschrift. Toch zullen we naar iets dergelijks toe moeten. Al
eerder pleitte dr. A.N. Hendriks daarvoor,
toen hij een publicatie van ds. G. Hutten
besprak. Laten de Gereformeerde Kerken
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in Nederland – als het even kan samen
met de Christelijke Gereformeerde Kerken
– zich helder uitspreken tegen de dwalingen van het evangelicale/charismatische
denken. En laten kerkenraden en predikanten dan hun positie bepalen. Zodat we
niet langer de situatie hebben, dat de één
bevrijdingspastoraat als een goddelijk moeten aanprijst, terwijl de ander het afwijst
als dwaalleer.
Hierop ontving ik (o.a.) de reactie
dat het evangelicale en charismatische
denken binnen onze kerken zich heus
niet laat stoppen met een formele kerkelijke aanvaarding van The Candlestand
Statement. Daar is iets van aan. De formele aanvaarding zal uitdrukking moeten zijn van een innerlijke overtuiging.
Zodat je je er geestelijk aan gebonden
weet. Anders blijf je wegen zoeken om je
eronder uit te praten. En ben je nog net
zover als voorheen.
Tegelijk kan een formele aanvaarding én handhaving ervan helpen om
kerkelijk duidelijkheid te scheppen. Als
de kerken officieel ‘nee’ zeggen tegen
het evangelicale en charismatische denken, moet je wel kleur bekennen. Wat
dat betreft zitten we om een belijdende
verklaring te springen, zonder dat deze
meteen op het niveau van de drie formulieren van eenheid getild wordt.
Dan kun je de vraag stellen of er
niet wat aan The Candlestand Statement
geschaafd moet worden. Of dat er misschien een beknoptere eigen verklaring
moet worden opgesteld, al dan niet in
samenwerking met de CGK. Het gaat
nu even over het principe. Ik heb begrepen dat de Gereformeerde Bond binnen
de PKN gaat werken aan een (waarschuwende) brochure over het evangelicale
en charismatische denken. Met een
belijdende verklaring konden we wel
eens de hele gereformeerde gezindte een
dienst bewijzen. Welke kerk neemt de
uitdaging aan om deze zaak op de kerkelijke agenda te krijgen?
Alleen, krijgen we er binnen de GKv
nog de handen voor op elkaar? Aan de
hoeveelheid reacties op de mei-Kroniek
heb ik gemerkt hoe breed de zorg over
het oprukken van het evangelicale/charismatische denken onder ons leeft.
Tegelijk zijn er die het heftig verdedigen. Zien we met elkaar nog wel de
geestelijke kloof tussen gereformeerd en
evangelisch/charismatisch? En durven
wij nog algemeen bindende uitspraken
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te doen? Zo niet, dan zitten we wel met
een probleem. Dat laat zich niet langer
op de lange baan schuiven, nu onder
ons zo openlijk het bevrijdingspastoraat
gepromoot wordt.

C. van der Kooi
In het meinummer citeerde ik uit
CV.Koers van maart 2008. Daarin kwamen voorstanders van het bevrijdingspastoraat aan het woord. Daarnaast waren er gematigder stemmen. Ik schreef:
Gelukkig dat er in CV.Koers van
maart 2008 ook andere geluiden klonken.
Ook van prof. dr. C. van der Kooi. Hij
kan gelden als een onverdacht getuige.
Tegenover de zogenaamde charismatische
vernieuwing staat hij positief. Maar als
het gaat over het bevrijdingspastoraat,
trapt hij zowel voorzichtig als nadrukkelijk op de rem. Hij waarschuwt zelfs
voor een ‘spookgeloof ’. Want hij herkent
in de Schrift niet de fixatie op persoonlijke
demonische bindingen, waarom het in het
bevrijdingspastoraat draait. Een verademing, dit gematigde en bezonnen geluid!
Uit de bijdrage van prof. Van der
Kooi was niet op te maken dat hij
ruimte zag voor de praktijken van het
bevrijdingspastoraat. Toch blijkt dat wel
het geval te zijn. In het Friesch Dagblad
– waarin artikelen over het bevrijdingspastoraat verschenen – schreef prof.
Van der Kooi (ik citeer via www.huisvanvrede.nl):
In de vorige artikelen over dit onderwerp vertelde de familie Ophoff hoe dit
bij hen praktisch werkte. Hun verhaal
en getuigenis sprak me aan omdat valse
bindingen of verbindingen niet gezocht
werden, geen voorwerp van ongezonde
fascinatie waren, maar iets waar men
eenvoudig op stuitte. Bovendien vormen
in hun reflectie het geestelijke en het psychologische geen tegenstelling die elkaar
uitsluiten.
U zult begrijpen dat ik de taxatie
van prof. Van der Kooi niet deel. Na de
Kroniek in het meinummer hoef ik dat
niet nader toe te lichten. Maar nu ik
prof. Van der Kooi als tegeninstantie tegen de praktijk van het bevrijdingspastoraat aanvoerde, lijkt mij het een kwestie
van eerlijkheid om u het bovenstaande
door te geven. Bij prof. Van der Kooi
blijkt het charismatische bloed toch te
kruipen waar het niet gaan kan…

P.W. van de Kamp
In De Reformatie van 7 en 14 juni
2008 schreef dr. P.W. van de Kamp een
tweetal artikelen ter nabeschouwing op
het congres dat op 4 april 2008 door
de TU in Kampen georganiseerd werd.
Het eerste artikel (‘Drijf demonen uit!?’)
is beschrijvend, het tweede artikel (‘Wie
drijft demonen uit bij wie?’) evalueert.
Van de Kamp stelt een vijftal vragen aan
de orde, die zijns inziens in de discussie
over het bevrijdingspastoraat centraal
staan.
Voor Van de Kamp is de eerste
vraag: wat bedoelen we eigenlijk, wanneer we het hebben over bevrijdingspastoraat? Je kunt zeggen: álle pastoraat
is bevrijdingspastoraat. Maar daarmee
schep je weinig helderheid. Wat in discussie is, is het bevrijdingspastoraat in
de zin van het uitdrijven van demonen
(exorcisme). Van de Kamp stelt vanwege
alle begripsverwarring voor om de hele
term ‘bevrijdingspastoraat’ te laten vallen en te vervangen door ‘exorcisme’ of
‘exorcistisch pastoraat’. In samenhang
daarmee werpt Van de Kamp de vraag
op, wat we nu precies verstaan onder
demonische gebondenheid.
Terecht constateert Van de Kamp
de spraakverwarring wanneer de term
‘bevrijdingspastoraat’ gebruikt wordt.
Alleen zou ik ervoor willen pleiten om
deze term alleen in de smalle betekenis (exorcisme) te blijven gebruiken.
Binnen charismatische kring is dit dé
term geworden voor het uitdrijven van
demonen. Als we voortaan de term
‘bevrijdingspastoraat’ dan ook daarvoor
reserveren, is er in ieder geval al enige
helderheid gekomen. En we hoeven dan
ook de zaken niet langer onschuldiger
voor te stellen dan ze zijn, ‘omdat elk
pastoraat bevrijdingspastoraat is’. Wie
– zoals ds. J. Ophoff op zijn site doet –
verwijst naar boeken van Wilkin
van de Kamp en Derek Prince, heeft
het over deze specifieke vorm van
bevrijdingspastoraat.
Hoe mal het ook klinkt, ik raad u aan om het
boek Zij zullen boze geesten uitdrijven. Wat u moet
weten over demonen: uw onzichtbare vijanden!
(DPM Nederland, Heemskerk 2006 vijfde druk)
van Derek Prince te lezen. Dan weet u precies
in welk klimaat u verzeild bent geraakt. Ieder
kan constateren hoe de Bijbel regelmatig op de
klank af wordt ge(=mis)bruikt. Om nog maar
te zwijgen over allerlei opzichtige dwaasheden,
bijvoorbeeld dat een demon zich bij een vrouw
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schrap kan zetten in het nauwe deel van de
keel, met als advies om een paar keer krachtig
te kuchen… (p. 267). Niet dat ik ds. Ophoff
voor deze dwaasheden verantwoordelijk stel. Wel
voor het feit dat hij dit boek zonder expliciete
waarschuwing aanbeveelt.

Graag spreek ik waardering uit voor
het artikel van dr. Van de Kamp. Hij
stelt zinnige vragen aan de orde, waaruit
kritische distantie blijkt. Zo komt het
gesprek echt verder. Niet door zelf alvast
het bevrijdingspastoraat in praktijk te
gaan brengen. Om vervolgens te gaan
klagen dat het gesprek niet gevoerd
wordt. Ik herhaal wat ik in mijn genoemd Vrijplaatsartikel in het ND van
30 mei 2008 gezegd heb: wanneer je
in het gespreksstadium bent, verbind
je aan je mening nog geen praktische
consequenties. Doe je dat wel, dan is het
gesprek voorbij en rest alleen een heldere
positiekeus.

Gemeente vandaag
Ook het Steunpunt gemeenteopbouw heeft aandacht gegeven aan het
bevrijdingspastoraat (www.gemeentevandaag.nl, artikel van de maand juni
‘Bevrijdingspastoraat?’). De bedoeling
van dit artikel
is niet om een sluitend antwoord te
geven op al die vragen die opgeworpen
kunnen worden. Soms kun je niet anders
dan erkennen dat ons denkraam niet groot
genoeg is om de werkelijkheid in een sluitend systeem te vatten. … Voor de zekerheid: dit artikel is geen schriftelijke cursus
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bevrijdingspastoraat; het wil alleen helpen
om de vragen die rond dit verschijnsel opkomen, in een breder kader te zetten.
Het is hier niet de plaats om alle ins
en outs van dit artikel te bespreken. Wel
moet mij van het hart dat ik in dit artikel iets mis. Jawel, er worden kritische
vragen gesteld en kritische opmerkingen
gemaakt. En toch houdt het artikel
zich voor mijn gevoel op de vlakte. Het
blijft informerend. Een (waarschuwend!)
waardeoordeel ontbreekt. Dat geeft aan
het verhaal een klank van welwillendheid. Het zal ongetwijfeld niet de bedoeling van de schrijver van dit artikel
zijn geweest. Maar ik heb gemerkt dat
men het soms gebruikt als pleidooi vóór
het bevrijdingspastoraat. Zo werd het
mij althans door iemand toegemaild.
Dat moest ik maar eens lezen. Dit was
ándere koek! Nee, aan een dergelijk
gebruik kun je als auteur weinig doen.
Maar ’t zegt wel iets over de indruk die
dit artikel kan achterlaten.
In de mei-Kroniek citeerde ik uit
The Candlestand Statement, waarin
afstand werd genomen van ‘elke leer
die suggereert dat ziekte en ongeluk
altijd veroorzaakt wordt door demonen
en kwade geesten, waaraan wij door
onze ontrouw “open huis” zouden hebben.’ Het artikel ‘Bevrijdingspastoraat?’
plaatst er de volgende kanttekening bij:
De opstellers van deze verklaring
komen uit wat wij de ‘ derde wereld’
noemen. Hier dient het citaat voor het
volgende. De opstellers leven in een wereld
waarin aandacht voor het occulte heel

gewoon is. Ze kennen een godsdienstigheid die het voorwerp van aanbidding
wil manipuleren om de bidder te zegenen.
Juist zij zijn zeer terughoudend rond het
onderwerp uitdrijven van demonen. In
dit citaat gaat het om een andere vorm
van ‘bevrijdingspastoraat’ dan wij tegenkomen in ons land. Beoefenaars van
bevrijdingspastoraat stellen zeker niet
dat ziekte en ongeluk altijd veroorzaakt
worden door demonen. Toch geven we
dit citaat een plaats, omdat het ook in de
persoonlijk toegespitste diagnose – in jouw
geval is er door je eigen schuld sprake van
demonische bezetting – heel jammer zou
zijn als er na eventueel mislukken van de
bevrijding (die verhalen zijn er ook) bij de
pastorant een schuldgevoel zou ontstaan.
Het is te betwijfelen of The Candles
tand Statement een andersoortig bevrijdingspastoraat bedoelt. Inderdaad, het
bevrijdingspastoraat à la Derek Prince
beweert niet dat alle ziekte e.d. van
demonen afkomstig is. In Zij zullen
boze geesten uitwerpen neemt Prince er
met zoveel woorden afstand van (p. 11).
Maar daarmee is het mechanisme van dit
bevrijdingspastoraat nog niet anders dan
wat in derdewereldlanden gepraktiseerd
wordt. Principieel gaat het om een gelijksoortig verschijnsel: demonische binding,
waarvan je bevrijd wordt in de weg
van schuldbelijdenis, bevrijdingsgebed
en het met autoriteit demonen bevelen
om weg te gaan. Vandaar dat de desbetreffende passage uit The Candlestand
Statement ook voor het bevrijdingspastoraat waarmee wij te maken krijgen,
voluit van toepassing is.

Getuigen in de
belijdenisdienst
Het blijft een ontroerend gebeuren, wanneer in mei of juni jonge
mensen openlijk belijdenis van het
geloof afleggen. Dat is allerminst
vanzelfsprekend. Het is en blijft
genade van God, wanneer de keus
gemaakt wordt voor de Here en zijn
kerk. In dit onderdeel wil ik ingaan
op een verschijnsel dat hier en daar
binnen de GKv opduikt: het uitspre-

ken van een ‘persoonlijk getuigenis’
bij de openbare geloofsbelijdenis.
Daarover bereiken mij regelmatig
vragen. Vandaar deze bijdrage.

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

Gevoel(ig)
Het lijkt een wat hachelijke onderneming om over dit onderwerp te
schrijven. Helemaal om er kritisch over
te schrijven. Is het weer eens niet goed,
moet er weer kritiek geleverd worden?
Terwijl het om iets gaat wat menigeen
erg aanspreekt. Gevoelsmatig kan het
je diep raken. En wat met je gevoel te
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maken heeft, kan ineens heel gevoelig
liggen. Laat al die verstandelijke overwegingen nou maar achterwege, dit voelt
gewoon goed.
Het begint een trend te worden in
veel discussies, ook binnen de kerk. Dan
wordt het debat niet langer op grond
van de argumenten beslist. Maar op
basis van eigen gevoel. Of je dat nou
leuk vindt of niet, het is wel een gegeven waarmee je rekening moet houden.
Zeker wanneer je hoort bij een generatie
die nog sterk vanuit argumenten denkt.
Al betekent dat niet dat je dan geen gevoel in je lijf hebt…
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Ook in de Bijbel kom je de term ‘getuigen’ en ‘getuigenis’ tegen. Maar nergens als weergave van iemands persoonlijke geloofsweg of geloofsbelevenissen.
De getuige is de oor- en ooggetuige, de
man, de vrouw, die dingen gehoord en
gezien heeft. Zo zijn de apostelen getuigen van Jezus’ leven, lijden en opstanding (zie bijv. 1 Joh. 1:1-4). Bovendien
vind je getuigen in een proces. Het
getuigenis over Jezus’ dood en opstanding is het rechtsgeldig feitenverslag dat
fungeert in het geding tussen God en
zijn wereld. Het getuigenis spreekt van
Gods groot gelijk! Getuigen is voor de
kerk vandaag: het getuigenis van apos-

Wie spreekt over ‘persoonlijk getuigenis’, gebruikt de term dus – bijbels
gezien – op een oneigenlijke manier.
Het duidt op een verschuiving in subjectivistische richting. Dit gebruik van
‘getuigen/getuigenis’ stamt herkenbaar
uit evangelicale kring.

Woord en kerk
Het persoonlijk getuigenis als verslag van persoonlijke geloofsbeleving
doet tekort aan het feit dat geloven en
belijden wel iets persoonlijks is, maar
niet iets individualistisch. Bij de geloofsbelijdenis wordt persoonlijke (jazeker!)
instemming gevraagd met de leer van
de Schrift, zoals die in de kerk beleden
wordt. Ken jij de God van de Schrift, de
God van jouw doop als jouw God? Ken
jij jezelf als zondaar en Jezus Christus
als jouw Borg, nu je toegang vraagt tot
zijn tafel? Tegelijk, het gaat niet om
jouw persoonlijke geloofsexpressie, maar
om jouw buigen voor het Woord in verbondenheid met Gods kerk.
We zijn dan ook geen doperse gemeenschap, waar je in een belijdenisdienst je persoonlijke geloofsbelijdenis
(door jouzelf opgesteld) voorleest en
uitspreekt. We stemmen in met de belijdenis van de kérk! Opnieuw zie je hoe
het persoonlijk getuigenis een uiting is
van subjectivisme.

Tegelijk moeten we allemaal – met
ons verstand en met ons gevoel – ons
onderwerpen aan de Schrift. Dan mogen en moeten we ook het schriftuurlijk
gehalte van onze positiebepaling onder
ogen durven zien. Overigens zonder
meteen een isgelijkteken te zetten tussen onze mening en de Schrift. Op
die manier geef ik u het volgende ter
overweging. Als bijdrage aan het gesprek over de vraag: zijn we (bijbels en
liturgisch) verantwoord bezig met persoonlijke getuigenissen bij de openbare
geloofsbelijdenis?

Getuigen
Voor mijn besef begint de moeite
met ‘persoonlijke getuigenissen’ in een
belijdenisdienst bij de term ‘getuigen’.
Je ziet die term onder ons oprukken.
Getuigen is dan: verslag doen van jouw
persoonlijke (geloofs)ervaringen.

telen en profeten, zoals dat te vinden is
in het Nieuwe Testament, doorgeven en
verkondigen.
Die wijsheid heb ik niet van mijzelf.
In 1938 promoveerde de gereformeerde
predikant en latere VU-hoogleraar
R. Schippers op het onderwerp Getuigen
van Jezus Christus in het Nieuwe Testa
ment (Franeker 1938). Voor een vlugge
oriëntatie kunt u ook terecht in de
bundel Van den dienst des Woords (Goes
1944), waarvan Schippers ‘eindredacteur’ was en waaraan hij ook zelf een
bijdrage leverde (p. 10v; over de getuige
p. 23v). Dit laatste boek is nog vrij gemakkelijk te pakken te krijgen, de oplage was breed verbreid in gereformeerde
kring. Helaas beginnen de inzichten van
Schippers op dit punt wat buiten beeld
te raken. Terwijl je er juist nu zoveel aan
kunt hebben!

Tweede vraag formulier openbare
geloofsbelijdenis:
Belijdt u dat de leer van het Oude
en Nieuwe Testament, die in de
Apostolische Geloofsbelijdenis is samengevat en hier in de christelijke kerk geleerd wordt, de ware en volkomen leer
van de verlossing is? En belooft u bij de
belijdenis van deze leer door Gods genade te blijven in leven en sterven?

Samen
Het ‘persoonlijk getuigenis’ staat
dan ook op gespannen voet met wat
wezenlijk is voor het kerkelijk-liturgisch
denken: in de kerk zijn we niet als losse
individuen, maar als gemeente sámen.
Oftewel, daar is het persoonlijke altijd
ingebed in het gezamenlijke. In een
kerkdienst kunnen heel persoonlijke
omstandigheden ter sprake komen.
Maar wel als iets wat je dan gezamen-
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lijk beleeft, in voorbede voor elkaar
en in gezamenlijke dankzegging, of in
woorden van gezamenlijk meeleven. Het
inbrengen van het persoonlijk getuigenis staat haaks op het sleutelwoord voor
kerk en kerkdienst: sámen.

Grote woorden
Als regel doen jonge mensen belijdenis van het christelijk geloof. Je staat
in veel opzichten aan een begin. Het
begin van een levensweg. Het begin van
een geloofsweg. Er moet zich nog veel
ontplooien. Maar in menig getuigenis
worden grote woorden gebruikt. Over
de wending die er in je leven kwam. En
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over wat jij allemaal van God ervaren
hebt. Alles goed en wel, maar het kan
om woorden gaan waar je pas na een
boel geloofsoefening aan toe bent. Wijs
geworden door veel schade en schande.
En hoe meer je beleeft en hoe meer je
God hebt leren kennen, des te bescheidener en schroomvalliger word je in je
spreken. Hoe kun je op jonge leeftijd
het gewicht van zulke grote woorden
dragen? Hier mag de jeugd ook wel eens
beschermd worden tegen zichzelf.

het meteen eens zal zijn. Om in stijl te
blijven: zie het maar als een ‘persoonlijk
getuigenis’ (!) van mij. Kort samengevat
zie ik het persoonlijk getuigenis in de
eredienst als een vorm van subjectivering en evangelicalisering. Die staat niet
alleen haaks op gereformeerd denken
over de liturgie, maar op het liturgisch
denken in het algemeen. Kerkelijk gezien gaat het m.i. om een ‘vreemd’ element in een kerkdienst.
Afgesloten op 20 juni 2008.

Samenvattend
Het zijn maar wat hoofdlijnen.
Waarmee niet iedere lezer van ons blad

De ziekentrooster
De laatste tijd is ook in onze kerken
de kerkelijk werker op het toneel
verschenen. Het gaat meestal om
iemand die een hbo-opleiding heeft
gevolgd en daarom beschikt over
een professionele deskundigheid
op het gebied van pastorale zorg,
opbouwwerk en jeugdproblematiek.
Op de tafel van de generale synode
van Zwolle-Zuid ligt een rapport van
deputaten waarin voorstellen worden
gedaan over zijn positie en mogelijke
werkzaamheden in de gemeente. Het
is niet mijn bedoeling hier in te gaan
op dit rapport, wel lijkt het me interessant iets te vertellen over de figuur van
de ziekentrooster die de gereformeerde
kerken ten tijde van de Republiek tot
aan de Franse Revolutie gekend hebben.
Het zal blijken dat deze kerken reeds
aan het begin van hun ontstaan in ons
land naast de bekende drieërlei ambtsdragers ook kerkelijke werkers hebben
aangesteld.
Ik ontleen een en ander aan het lezenswaardige proefschrift waarop Johan
de Niet enige tijd geleden promoveerde
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.*

Ontstaan
De functie van ziekentrooster ontstond in de vluchtelingenkerken te
Londen en Emden in de zestiende eeuw.

Onder druk van de geloofsvervolgingen
zochten vele gereformeerden hun toevlucht in deze steden. Deze vluchtelingengemeenten zijn van grote betekenis
geweest voor de kerken in ons land,
zowel in kerkordelijk als in liturgisch
opzicht. Zij gingen voorop in de organisatie van een gereformeerde manier van
kerk-zijn.
In Londen en Emden zien we ook
voor het eerst in een gereformeerde kerk
de ziekentrooster zijn intrede doen.
Aanvankelijk hadden de predikanten
de taak de zieken te bezoeken. Maar in
1563 brak in Londen de gevreesde pest
uit. Daardoor nam het aantal zieken
razendsnel toe, zodat de predikanten het
werk niet meer aankonden. De kerkenraad besloot daarom twee speciale functionarissen aan te stellen ‘in die plaetsen
van die predicaten, bij den crancken’.
Deze ‘ziekentroosters’ werden gerekruteerd uit de ouderlingen, een patroon
dat later in de gereformeerde kerken in
ons land is terug te vinden. Naast het
vertroosten van de zieken dienden zij
ook testamenten op te stellen en arme
zieken te verzorgen. Zij werden door
de kerkenraad van een goed inkomen
voorzien.

Thema
A.N. Hendriks

In Emden verschijnt de zieken
trooster iets later, mogelijk naar het
voorbeeld van Londen. Er was tussen
beide vluchtelingengemeenten intensief contact. Ook in Emden brengt het
uitbreken van de pest de kerkenraad
tot het aanstellen van ziekentroosters.
Maar in Emden krijgt de ziekentrooster
meer status dan in Londen het geval
was. Werkzaamheden en betaling waren vrijwel gelijk aan die van de predikant. Zij assisteerden de dienaren des
Woords zelfs in hun preekwerk, iets dat
in Londen helemaal niet voorkwam.
Bovendien waren zij van hoog intellectueel formaat.
In de vluchtelingengemeenten treffen
we dus twee variaties van ziekentroosters
aan. In Londen zijn het tijdelijke assistenten van de predikanten in tijden
van grote ziekte en sterfte. In Emden
worden het meer hulppredikers die naast
het ziekenbezoek ook andere taken van
de predikanten waarnemen, inclusief het
preken.

Het begin in Nederland
Toen in de Lage Landen vanaf
1572 het kerkelijk leven kon worden
opgebouwd, beschikte men over de
ervaringen van de genoemde vluchtelingenkerken. Er was in die eerste tijd
een groot gebrek aan predikanten. Dit
gebrek werd acuut toen ook hier de pest

202

uitbrak. In die situatie gingen stadsbesturen ertoe over ziekentroosters te
benoemen, veelal op advies van de kerkenraden. Men was zuinig op zijn predikanten, soms verbood een stadsbestuur
hun de pestlijders vanwege het gevaar
van besmetting te bezoeken.
Eerder fungeerden kloosterlingen
veelal als pestmeesters of pestbezoekers.
Maar de Reformatie maakte een einde
aan het bestaan van de kloosters in de
steden. In de lacune die zo ontstond,
moest worden voorzien. Zo kwamen
stadsbesturen ertoe speciale ‘zieken
troosters’ te benoemen, zij het meestal
voor een bepaalde periode. Zij traden op
naast de predikanten en de ouderlingen
tot wier taak ook het bezoeken van zieken gerekend werd.
In het begin lagen de grenzen tussen
deze drie groepen niet vast. In kleinere
plaatsen namen ziekentroosters soms
ook het werk van predikanten waar.
Niet zelden stroomde een ziekentrooster
door naar het predikantschap. Maar
altijd bleef het bedienen van de sacramenten de predikanten voorbehouden,
ondanks de schaarste aan dienaren des
Woords.
Wat later was er op kerkelijke vergaderingen veel te doen rond de vraag of
het ziekenbezoek tot de primaire taak
van de predikanten behoorde, zo nodig
geholpen door ouderlingen en diakenen.
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verboden, maar voor die van de doop
wilden bewindvoerders en kerkelijke autoriteiten nog wel eens een uitzondering
maken. In het algemeen kan gezegd
worden dat met name ziekentroosters
de pastorale zorg voor leger, marine en
handelsvloot in de Republiek hebben
waargenomen.

Stedelijke ambtenaren
In de eerste helft van de zeventiende
eeuw groeide de stedelijke bevolking
sterk. Dat leidde ertoe dat de zieken
troosters een vast onderdeel werden
van de kerkelijke pastorale diensten. Zij
waren dienaren van de publieke gereformeerde kerk, stonden als lidmaten

sensus: de kerkenraad examineerde en
droeg voor, het stadsbestuur bepaalde
wie de post zou krijgen en stelde uiteindelijk aan. Zo waren de ziekentroosters
kerkelijke dienaren, gebonden aan de
gereformeerde religie en kerk, maar tegelijk stedelijke functionarissen!
Wanneer de pest weer de kop opstak, kwam het vaak tot het aanstellen
van speciale pestziekentroosters naast
de reeds fungerende ziekentroosters.
Was de epidemie voorbij, dan werd hun
dienstverband weer verbroken. Toen de
overheden de beschikking kregen over
‘de geestelijke goederen’ (o.a. het bezit
van de kloosterorden) werden de vrijgekomen gelden gebruikt om ziekentroosters in te zetten voor de pastorale zorg

Te land en op zee
Niet alleen de steden en dorpen
vroegen om pastorale zorg. De
Republiek was in oorlog en het personeel van leger en vloot had geestelijke
verzorging nodig. Daarbij kwam de
zorg voor het geestelijk welzijn van hen
die met de schepen van de Verenigde
Oostindische Compagnie de zeeën bevoeren. Het was onmogelijk daar alleen
predikanten voor in te zetten.
Zo deden ziekentroosters hun intrede ook in het leger, de marine en de
handelsvloot. Kwam het in de steden in
de zeventiende eeuw tot een duidelijke
taakafbakening ten opzichte van de predikanten, op de schepen en in de verre
handelsvestigingen lag dat moeilijker.
Treffend is dat de ziekentroosters die
in dienst waren van de VOC, tot circa
1632 in de Oost werden aangesproken
als ‘dominee’. Dit illustreert hoezeer zij
meer naar het Emdense model in de microsituatie van een schip of een handelsvestiging functioneerden. De bediening
van het avondmaal bleef hun krachtig

onder het toezicht van de kerkenraad en
kregen hun betaling van stadswege. De
plaatselijke overheden in de Republiek
werkten veelal actief mee aan de opbouw van het gereformeerde kerkelijke
leven. Zij stelden kerkgebouwen beschikbaar, betaalden de traktementen
van predikanten en andere kerkelijke
functionarissen, maar eisten tegelijk
inspraak in het kerkelijk bedrijf. Het
resulteerde in een voortdurend gevecht
tussen stadsbesturen en kerkenraden
rond het beroepen van predikanten en
ook over de aanstelling van ziekentroosters. In Amsterdam bijvoorbeeld was de
kerkenraad van mening dat het ziekentroosterschap een kerkelijke bediening
was, terwijl het stadsbestuur het zag
als de dienst van een christen aan de
samenleving.
Uiteindelijk kwam men aan het eind
van de zeventiende eeuw tot een con-

in allerlei instellingen, zoals gasthuizen,
spinhuizen, tuchthuizen en armenhuizen. De regenten van deze instellingen
werden hun directe superieuren. Net als
de predikanten waren de ziekenverzorgers ten tijde van de Republiek dienaren
van de publieke kerk. Maar hun werk
droeg nog meer een publieke dimensie.
Zij deden dienst in instellingen, gaven
publieke catechisaties en verleenden pastorale zorg bij executies.

Van stadsambtenaren
naar kerkelijk werkers
Met het vertrek van stadhouder
Willem V in ballingschap naar
Engeland in 1795 kwam er een einde
aan de Republiek. Vanaf dit jaar voltrok zich in ons land de scheiding van
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kerk en staat die met de invoering van
de grondwet van 1848 haar voltooiing
vond. Er kwam een eind aan de eeuwenlang bevoorrechte positie van de gereformeerde kerken. Deze ontwikkeling
bracht met zich mee dat de overheden
kerkelijk werkers (met uitzondering
van de predikanten) niet meer wilden
betalen. Tegelijk kwamen kerkenraden
tot het inzicht dat zij zelf financiële
verantwoordelijkheid moesten gaan
nemen voor het kerkelijk personeel. We
zien dan het verschijnsel optreden dat
kerkenraden de leden van hun gemeente
gaan vragen om een bijdrage. Hier ligt
de oorsprong van wat wij nu kennen als
de ‘vaste vrijwillige bijdrage’!
Maar deze ontwikkeling ging niet
zonder horten en stoten. Er waren plaatsen waar men het nog tijden op de oude
manier bleef doen en de ziekentroosters
toch nog uit de stadskas werden betaald. Niet de predikanten, maar wel de
ziekentroosters hadden te maken met
onzekerheid over hun positie en hun
inkomen, toen het al meer ging in de
richting van de scheiding tussen kerk en
staat! Zij waren al meer kerkelijk werkers geworden die door de kerken zelf
moesten worden betaald.

Verdwijning
Het profiel van de predikant veranderde in deze tijd. Was hij ten tijde van
de Republiek vooral ‘predikheer’, nu zag
men ook het catechiseren en het ziekenbezoek als zijn directe taken. Deze verandering had zijn impact op de positie
van de ziekentroosters. Daarbij kwam
dat het Reglement dat in 1816 gelding

kreeg in de Nederlandse Hervormde
Kerk, hen uitsluitend nog zag als godsdienstonderwijzers met een bijzondere
opdracht. Op de duur ging dat ten koste
van hun ziekentroostersfunctie. Met de
Grondwet van 1848 en de Armenwet
van 1854 verloren de ziekentroosters de
laatste publieke functie die zij soms nog
in gasthuizen hadden.
Het gevolg van al deze ontwikkelingen was dat de figuur van de zieken
trooster verdween.

Terugblik
Al stond de publieke verkondiging
door de predikanten tijdens de Repu
bliek centraal in het kerkelijk werk,
er was ook van meet af aan aandacht
voor pastorale zorg. Een zorg die niet
beperkt was tot de lidmaten van de gereformeerde kerken. Zij waren wel geen
staatskerk, maar wel de publieke kerk
en zij bekommerden zich om de hele
gemeenschap. Het publieke werk van de
ziekentroosters getuigt daar met name
van. In een tijd waarin de mensen bijna
dagelijks geconfronteerd werden met de
kwetsbaarheid van hun bestaan, liet de
kerk niet verstek gaan. Zieken, armen,
veroordeelden en stervenden kregen
pastorale zorg, een zorg die tijdens de
Republiek vooral door de later helaas
nog al eens geminachte ziekentroosters
werd gegeven. Het is een goede zaak dat
dr. Johan de Niet met zijn studie een
eresaluut heeft gebracht aan deze trouwe
kerkelijke werkers van het eerste uur.
Nu er weer druk gesproken wordt
over wat de kerk voor haar omgeving
kan betekenen, is dit bad in de historie
heilzaam. Je komt ervan onder de in-

druk hoe die aandacht voor de samenleving tijdens de Republiek een vanzelfsprekendheid was. Ik weet het: dat hing
samen met het publieke karakter van de
gereformeerde kerk, maar toch…
Tegelijk leren we dat de figuur van
de kerkelijk werker geen novum is, maar
dat de kerken die eeuwenlang hebben
gekend. Dat die figuur nu zijn intrede
doet in onze kerken, hoeft ons niet te
verontrusten. De geschiedenis leert ons
dat onze vaderen, toen predikanten het
werk niet aankonden, creatief een oplossing zochten door ziekentroosters te
laten dienen. Het pastorale en catechetische werk moest doorgaan. In de nood
moest worden voorzien.
Ik hoop dat wij in onze kerken, nu
predikanten schaarser gaan worden
en vaak overbelast zijn, wegen vinden om op verantwoorde en creatieve
manier in bestaande (en toekomstige
nood) te voorzien. Graag wens ik de
synode van Zwolle-Zuid wijsheid toe
bij de bespreking van het al genoemde
deputatenrapport!
Noot:
*
Johan de Niet, Ziekentroosters op de pastorale markt
1550-1880, Erasmus Publishing (Glashaven 14A,
3011 XH Rotterdam), Rotterdam 2006.
ISBN 90 5235 184 8, 291 pag. Prijs € 27,50
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Scherpbier

Rust is belangrijk als het gaat om
mijn vakantie. Even onthaasten. Het
drukke hoofd leegmaken, het lijf ontspannen. En dan moet je natuurlijk
niet in Zandvoort zijn. Mijn vrouw
en ik gaan graag naar een heus rustig plekje. Waar we ook – neem het
ons niet kwalijk – met rust zullen
worden geláten. Een tas vol boeken,
een spelletje, een legpuzzel, en natuurlijk onze beide honden, met wie
we graag langs het strand struinen.
En dat struinen doe ik het liefst ’s
morgens vroeg. Als het strand nog
verlaten is. Stilte, leegte, even geen
afspraken. Enne, een paar week anoniem door het leven gaan…
We zijn daarom vaak naar het buitenland gegaan. Dan ben je echt weg,
nietwaar? En wie kom je daar tegen,
zou je zeggen. Nou, dat zal ik u vertellen. We waren net begonnen in
mijn tweede gemeente Spakenburg,

en ik was onder de eerste en vermoeide indruk van het grote gemeenteleven daar. Ik zocht het dus
ver weg. In Italië. Een camping aan
een klein meertje. Op de kaart niet
terug te vinden. Het Pianomeer,
kent u dat? En Piano-Porlezza heet
het daarbij behorende plaatsje.
Pittoresk, maar wie heeft het op zijn
vakantieverlanglijstje staan? We gingen er naar de markt. Het gezellige
Italiaanse geschetter om je heen. Ik
liep in korte broek, met pet en zonnebril. En toen werd ik – nota bene
van achteren! – aangeroepen: Als dat
dominee Zomer niet is… Familie De
Graaf uit Bunschoten! Leuk natuurlijk. De Spakenburgers zijn hartelijke
mensen! En trouwens, die ontloop je
niet gauw. Die tref je overal. Op een
Oost-Europareis kwam ik in Roemenië
eens een bekende broodbus tegen.
Maar hoe gezellig ook, we kozen voor
een andere bestemming. Bretagne,
die eindeloze kust met adembenemend natuurschoon, leuke vissersplaatsen en altijd wel een plek waar
je het gevoel hebt alleen op de wereld te zijn. Ik draaide de camping op
die we hadden besproken. Een camping zonder toeters en bellen, rustiek gelegen aan de smaragdgroene
zee. Ik opende mijn portier en… ik
hoorde de stem van een ouderling uit
Amersfoort!

Mooie groene polders, op het land
staat het wuivende graan en je ruikt
de uien. We fietsen over de kronkelende dijken, langs diepe welen en
uitgestrekte kreken. En rond acht
uur ’s morgens heb ik het strand voor
mij en mijn honden alleen. En weet
u, als je dan zo’n weekje alleen bent
geweest, dan ga je ’s zondags temeer
graag naar de kerk. Mee daartoe
nadrukkelijk uitgenodigd door de
preekvoorziensters in de buurt, die
een scherpe neus blijken te hebben
voor vakantiehoudende dominees. En
zo kerken we in Hoek en preek ik in
Gent, Goes en Brouwershaven. Ik ontmoet vele vriendelijke gemeenteleden en koffieschenkende kosters. En
meerdere bekenden uit het hele land,
familie en vrienden, collega’s en een
geliefde professor en zijn vrouw. En
zo is zo’n rustige vakantie toch ook
nog heel gezellig!

Column

En waar precies bent u met vakantie?, vroeg de organist uit Terneuzen.
Ik ontmoette hem in Gent. In de
Kerk aan de Leie. Ik preekte daar.
En hij speelde op het orgel. Het
was de avonddienst en er zat niet
meer dan een handvol mensen in
de kerkzaal. Ik stelde me eerst aan
hen voor. En ik vertelde dat ik met
vakantie was in Zeeuws-Vlaanderen.
Scherpbier, zei ik tegen de organist.
Ik zit in Scherpbier, ken je dat? Nee,
dat plaatsje kende hij dus niet. Het
stelde mij gelijk gerust. Ik zat dus op
een onbekend plekje. Hier zou ik rust
hebben.

Het maakt dus niet uit. Ik ben
dit jaar binnenslands gebleven.
Alhoewel, het gaat dus om het prachtige Zeeuws-Vlaanderen. Dat landje
apart, zoals het zichzelf aanprijst.

G. Zomer
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Gereformeerd
onderwijs,
voor wie en hoe?
In de komende maanden zal worden
gediscussieerd over de identiteit
van het gereformeerd onderwijs. Op
initiatief van het Landelijk Verband
van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) worden conferenties
belegd over het leden- en benoemingsbeleid van de scholen in relatie tot het kerklidmaatschap. Oude
vragen zullen opnieuw aan de orde
komen, nieuwe inzichten vragen om
een beoordeling. Het is dan goed
om, voordat de discussie begint,
aandacht te vragen voor enkele
aspecten die bepalend zijn voor de
identiteit en de plaats van het gereformeerd onderwijs in Nederland.
Het plan van het LVGS kan niet los
worden gezien van de voorgeschiedenis.
Rond de eeuwwisseling vond er een pittige discussie plaats over mogelijke verruiming van het leden- en benoemingsbeleid. Het voorlopige resultaat hiervan
was, dat leden van de Christelijke
Gereformeerde Kerken gelijke rechten
kregen als leden van de Gereformeerde
Kerken vrijgemaakt. Omdat beide
kerken elkaar hadden erkend als ware
kerken, was het mogelijk om deze stap
te zetten zonder statutenwijziging van
de scholen. Inmiddels hanteren vrijwel
alle gereformeerde scholen deze verruiming in de praktijk van het leden- en
benoemingsbeleid.
Onbeslist bleef toen de vraag of
er aanleiding was tot een verdere verruiming, met name in de richting van
de Nederlands Gereformeerde Kerken.
Duidelijk was wel, dat hiervoor niet
de eenvoudige weg kon worden bewandeld die gold voor de Christelijke
Gereformeerde Kerken.
De vraag naar verdere discussie bleef
echter bestaan, mede gelet op ontwikkelingen op het kerkelijke erf en in de
scholen.
Op de algemene ledenvergadering
van het LVGS op 6 juni 2008 is besloten de draad weer op te pakken.
Daaraan was een ledenpeiling vooraf-

De nieuwbouw van het Gomarus College in Assen

gegaan. Daaruit bleek dat de meeste
scholen een voortgaand gesprek zinvol
vinden, maar dat zelden van een als
urgent ervaren probleem sprake is. De
scholen hechten ook aan een goede borging van het gereformeerde karakter van
de scholen en vinden dat het huidige leden- en benoemingsbeleid tot op heden
een belangrijke factor is geweest voor
die borging.
Dat toch gekozen is voor het weer
oppakken van de discussie, heeft te maken met een zeker gevoel van verlegenheid die schoolbesturen in de praktijk
ervaren bij het toepassen van het huidige beleid. Zo worden soms leerlingen
niet toegelaten, terwijl hun ouders
oprecht zoeken naar een positief christelijke school voor hun kinderen, maar
zelf geen band hebben met het gereformeerde belijden. Of in het geval van een
samenwerkingsgemeente GKv/NGK of
CGK/NGK, waarbij een deel van de gemeente wel lid van de schoolvereniging
of docent aan de school kan worden en
een ander deel niet. Daarnaast speelt de
vrees dat het in de komende tijd – gelet
op het tekort aan leraren – moeilijk zal

Rondblik
G..J. Schutte

worden voldoende docenten te krijgen
en te behouden die aan de benoemingsvereisten voldoen.
Het is dan ook te begrijpen dat er bij
de scholen behoefte bestaat aan verdere
discussie. Maar de algemene boodschap
op de ledenvergadering van het LVGS
was toch: ga zorgvuldig en niet overhaast te werk en trek geen voorbarige
conclusies.
Daarbij past ook de voorgenomen
procedure. Er komen vier regionale conferenties met deelnemers uit de verschillende geledingen van het gereformeerd
onderwijs. Tegen de achtergrond van
de effecten van het huidige leden- en
benoemingsbeleid op de identiteit en de
organisatie van de school en de ontwikkelingen in kerk en samenleving zal de
vraag worden besproken of het nodig
is het beleid te veranderen. Zo ja, is het
dan gewenst het kerklidmaatschap als
criterium te handhaven of zou in plaats
daarvan gebruikgemaakt kunnen worden van een identiteitsdocument, waarin
wordt aangegeven waaruit de identiteit
van het gereformeerd onderwijs bestaat?
Afhankelijk van het resultaat van
deze conferenties zal een landelijk congres worden belegd. Daarna beoordeelt
het bestuur welke conclusies kunnen
worden getrokken en zullen eventuele
voorstellen worden gedaan aan de ledenvergadering van mei 2009.
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Ontstaan
Wie wil nadenken over mogelijke
andere criteria voor het leden- en benoemingsbeleid, doet er goed aan voor ogen
te houden hoe en waarom het bestaande
beleid tot stand is gekomen. Het gereformeerd onderwijs neemt een unieke
positie in binnen het Nederlandse
onderwijsbestel. Het heeft een band
met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, die in de statuten is vastgelegd
en die met name bij de toelating van
leden en de benoeming van personeel
tot uitdrukking komt. Dat was in de
jaren na de Vrijmaking een situatie
die haaks stond op de ontwikkelingen
elders. Gereformeerden stuurden hun

kinderen tot dan toe veelal naar een
interkerkelijke School met de Bijbel.
Waar vanouds al gereformeerde scholen
bestonden, werkten deze veelal in de
richting van samenwerking of fusie met
interkerkelijke of hervormde scholen.
De oprichting van gereformeerdvrijgemaakte scholen werd dan ook door
velen als een bedreiging gezien voor het
algemeen christelijk onderwijs. Veel tegenkanting van de kant van scholen en
overheden was het gevolg. Niet zelden
moest de rechter eraan te pas komen om
de oprichting en bekostiging van een gereformeerde school veilig te stellen.
Daarbij speelde een belangrijke rol
dat gereformeerde scholen zich richtten
op een afgebakende doelgroep en de
consequenties daarvan aanvaardden bij
de toelating van leerlingen en leden en
de benoeming van personeel. Geleidelijk

Nader Bekeken juli/augustus 2008

aan werd toen de overtuiging gemeengoed dat het gereformeerd onderwijs
een eigen richting vormde, duidelijk
te onderscheiden van het algemeen
christelijk onderwijs en dat de vrijheid
van onderwijs zich ook uitstrekte tot
de keuze voor gereformeerd onderwijs.
De aanwezigheid van het GPV in de
Tweede Kamer bood vanaf 1963 een extra mogelijkheid de overheid op dit punt
‘bij de les te houden’.
Dat had belangrijke gevolgen voor
het gereformeerd onderwijs. Succes
sievelijk nam de overheid de bekostiging
over van scholen die soms jarenlang
zonder subsidie in stand gehouden waren. Ouders van leerlingen die lange

reizen moesten maken naar de dichtstbij
gelegen gereformeerde school kregen
een bijdrage in de kosten van vervoer.
Momenteel kunnen in totaal dertig
gereformeerde scholen in Nederland
voortbestaan onder de wettelijke opheffingsnorm, omdat ze de laatste school
van de gereformeerde richting binnen
redelijke afstand vormen.
De relatief sterke positie die het gereformeerd onderwijs nu inneemt, kan
dan ook niet los worden gezien van de
nauwe band tussen school en kerk.
Daarmee is uiteraard niet gezegd
dat, als deze band voor de toekomst
losser zou worden, de positie van het
gereformeerd onderwijs meteen bedreigd
zou worden. Dat hangt van meer factoren af. Daarom nu eerst aandacht voor
enkele van die factoren.

Een eigen richting
Het begrip ‘richting’ speelt in het
Nederlandse onderwijsbestel een belangrijke rol. Eigenlijk is dat vreemd. Artikel
23 van de Grondwet kent het begrip
alleen om daarmee aan te geven dat
het bijzonder onderwijs zelf in vrijheid
beslist over de richting van het onderwijs. Als ordeningsbeginsel, op grond
waarvan we onderscheiden tussen bijvoorbeeld scholen behorende tot de protestants-christelijke en de gereformeerde
richting, komt het er niet in voor.
Onderwijsjuristen wijzen er dan ook
op, dat het wel erg ver gaat als de overheid uitmaakt of er sprake is van een
eigen godsdienstige richting. Zo zei de
scheidende hoogleraar onderwijsrecht
Mentink onlangs in het ND: ‘
Artikel 23 gaat uit van een soort vrije
markt van bijzondere scholen. Als een
school voldoet aan de door de wetgever gestelde basiseisen en genoeg leerlingen heeft,
dan kan deze opgericht worden. Op het
moment dat de overheid legitieme richtingen gaat vaststellen gaat zij haar boekje
te buiten. We hebben dat gezien bij de
opkomst van evangelische scholen, waarbij
de rechter moest beoordelen of sprake was
van een afzonderlijke godsdienstige richting. Dat gaat in tegen het principe van
scheiding tussen kerk en staat. …
In 1996 is ook de Onderwijsraad
geadviseerd terug te keren naar dat oorspronkelijke stelsel. Onder Paars II is gewerkt aan een wetsvoorstel hierover, maar
onder voormalig minister Van der Hoeven
(CDA) is dat vastgelopen. De huidige
praktijk is ingericht volgens het systeem
van erkende richtingen en terugkeer naar
de oorspronkelijke invulling van artikel 23
zou nogal een omslag betekenen.’
Op de vraag of het terecht is dat
sommige onderwijsrichtingen terughoudend zijn in het verruimen van hun
richting omdat ze bang zijn dan hun
legitimiteit te verliezen antwoordde
Mentink: ‘
Nee, dat denk ik niet. En in een
systeem van richtingsvrije planning zou
dat al helemaal geen probleem meer zijn.
Ik merk inderdaad dat bijvoorbeeld gereformeerde en reformatorische scholen
voortdurend met een beetje angst naar de
overheid kijken. Als de overheid nu terugtreedt in het beoordelen van de grondslag
van een richting, kunnen scholen daar veel
meer ontspannen mee omgaan. En het is
volledig in lijn met de Grondwet.’1
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Mentink ziet dus in het licht van
de Grondwet wel mogelijkheden voor
een ruimere interpretatie van het begrip
‘richting’. Maar hij wijst er tegelijk op
dat, naarmate het begrip minder afgebakend is, de beschermende werking ten
opzichte van bestaande scholen minder
wordt. In dat verband spreekt hij over
een langdurige overgangsperiode voor
scholen van kleine richtingen die onder
de opheffingsnorm blijven. Maar zo’n
overgangsperiode heeft altijd iets weg
van een sterfhuisconstructie.
In de discussie over eventuele verandering van het leden- en benoemingsbeleid zullen de juridische kanten terecht
veel aandacht krijgen.Daarbij heeft het
geen zin te filosoferen over een situatie waarin het begrip ‘richting’ niet
meer ter zake doet. De werkelijkheid
is, dat dit begrip een cruciale rol speelt
in het beleid van de overheid en in de
rechtspraak.
Dat betekent dus dat, hoe ook ingevuld, de gereformeerde richting zich
in de toekomst op een duidelijk te herkennen wijze zal moeten blijven onderscheiden van de andere richtingen. Het
kerklidmaatschap is nu zo’n onderscheidend criterium. Het zal niet eenvoudig
zijn – als men dit al wenst – dit voor
het gehele gereformeerde onderwijs te
vervangen door een ander criterium dat
even onderscheidend is.

Identiteitsdocument
In dit verband noemt het LVGS als
mogelijkheid gebruik te maken van een
identiteitsdocument. De bedoeling hiervan is in een document onder woorden
te brengen wat de identiteit van het gereformeerd onderwijs in de praktijk betekent. Dan valt te denken aan zaken als
de missie van de school, de visie op de
mens en de plaats van ouders, leerlingen
en personeel in de school. Op die manier zou vanuit de grondslag van Schrift
en confessie duidelijk moeten worden
gemaakt waaraan gereformeerd onderwijs te herkennen is. Onderschrijving
van zo’n document zou dan kunnen
dienen als criterium voor het leden- en
benoemingsbeleid.
Op het eerste gezicht een aantrekkelijke gedachte. De identiteit van een
school komt immers vooral tot stand
in het samenspel van alle betrokkenen:
bestuur en directie, docenten en andere
medewerkers, ouders en leerlingen. Het
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schoolplan is in dat verband een belangrijk (jaarlijks) document. De essentie
daarvan zou ook kunnen worden opgenomen in een identiteitsdocument, dat
voor langere tijd kan gelden.
Maar als een identiteitsdocument
moet dienen als onderscheidend document voor het gereformeerd onderwijs
als richting, zal de inhoud ervan moeten
gelden voor het gehele gereformeerd
onderwijs. Dat zal al snel op grote bezwaren stuiten. In het onderwijsbeleid
wordt terecht de nadruk gelegd op de
autonomie en eigen verantwoordelijkheid van de scholen. Immers, een school
voor primair onderwijs is anders dan
een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs, een school in een grote
geseculariseerde stad zal de identiteit
anders willen kunnen invullen dan een
school op het platteland. Een identiteitsdocument dat voor alle gereformeerde
scholen zal moeten gelden, moet dan
welhaast in algemeenheden vervallen.
En daarmee is het al bij voorbaat ongeschikt als criterium bij het leden- en
benoemingsbeleid en als onderscheidend document voor de gereformeerde
richting.
Dat zal zich in het bijzonder wreken
in delen van het land waar ook protestants-christelijke scholen van min of
meer orthodoxe signatuur gevestigd zijn.
Het zal dan heel moeilijk zijn aan de
hand van de identiteitsdocumenten van
beide scholen aan ouders en leerlingen
duidelijk te maken waarin een gereformeerde school zich onderscheidt van een
algemeen christelijke.
Het LVGS heeft eerder tevergeefs
geprobeerd te komen tot het formuleren
van iets als een identiteitsdocument. De
verschillen tussen de scholen bleken te
groot te zijn. Gelet op het belang van
een zo helder mogelijke identiteit is er
niets op tegen het nog eens te proberen.
Maar we moeten niet de indruk vestigen dat zo’n landelijk document zowel
extern als intern de plaats kan innemen
van het kerklidmaatschap als onderscheidend criterium.

De rol van de politiek
Het toelatingsbeleid van scholen
mag zich de laatste jaren in veel politieke belangstelling verheugen. Dat
heeft onder meer te maken met het
probleem van de zwarte en witte scho-

len. Regelmatig klinkt het verwijt dat
sommige bijzondere scholen (o.a. gereformeerde) dit probleem helpen in stand
te houden door in de praktijk vooral
witte leerlingen toe te laten. Zowel de
Onderwijsraad als de Raad van State
heeft er echter op gewezen, dat selectie
naar richting door schoolbesturen als
zodanig geen bepalende rol speelt bij het
tot stand komen van segregatie in het
onderwijs en dat de bevolkingssamenstelling van wijken een veel grotere rol
speelt.2 Maar dat weerhoudt politici er
niet van met voorstellen te komen die
de vrijheid van scholen bij het toelaten
van leerlingen beperken.
Een voorbeeld hiervan vormt een
initiatiefvoorstel van Kamerleden van de
PvdA, SP, Groen Links en D66 inzake
een regeling toelatingsrecht onderwijs.
Dit eind 2005 ingediende wetsvoorstel,
dat ook op sympathie kan rekenen
binnen de VVD, wordt gelet op de afspraken in het huidige coalitieakkoord
momenteel niet behandeld. De inhoud
ervan en de steun ervoor vormen echter
een duidelijk signaal in de richting van
onder meer het gereformeerd onderwijs.
Uitgangspunt van het voorstel is,
dat elke school algemeen toegankelijk
is, tenzij een toelatingsbeleid gevoerd
wordt dat aan duidelijke en stringente
rechtmatigheidsvoorwaarden voldoet.
Aanvankelijk voorzag dit voorstel in
een wettelijke acceptatieplicht van
alle leerlingen. Op advies van de
Onderwijsraad wilden de indieners wel
een uitzondering maken voor wat zij
noemden ‘de kleine strenge stromingen’.
Het is ontdekkend te lezen hoe zij dit
in de toelichting op het wetsvoorstel
formuleerden:
‘Vooralsnog kan een uitzondering gelden voor reeds bestaande scholen die de
voorafgaande tien jaar aantoonbaar een
consequent en consistent beleid hebben
gevoerd, op grond van hun denominatieve
grondslag ... en waarin dat beleid ook
tot uiting kwam in het onderwijs. Het
moet dan gaan om zichtbare specifieke
aandacht aan het levensbeschouwelijke
karakter. … De school moet dat beleid
aantonen met statuten en met informatie
over de lessen en het onderwijsbeleid. De
minister moet dan besluiten of ontheffing van de algemene acceptatieregel reëel
is. Als dat het geval is en de minister de
school ontheffing verleent, dan moet de
school na een periode van vijf jaar de aanvraag herhalen.’3
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In dit systeem zouden gereformeerde
scholen die ernst willen maken met hun
identiteit, dus onder voortdurende curatele van de overheid staan. Gelukkig
beseften de indieners na principiële kritiek van de Raad van State dat dit te
ver ging. Zij wijzigden hun wetsvoorstel
met handhaving van het uitgangspunt
van algemene toegankelijkheid van alle
scholen. Aan leerlingen kunnen volgens
de gewijzigde tekst alleen eisen op denominatieve gronden worden gesteld,
als die gelet op het doel van de school
nodig zijn voor de verwezenlijking van
haar grondslag. Volgens de toelichting
gaat het hierbij alleen om scholen waarvan de richting in de statuten van de
school is vastgelegd, terwijl deze richting
ook consequent en consistent in het
toelatingsbeleid gehandhaafd wordt. Als
ouders het niet eens zijn met weigering
van toelating van een leerling, kunnen
zij hiertegen in beroep gaan bij een door
de minister in te stellen Commissie beoordeling toelating leerlingen.4
Hoewel het voorstel hiermee van zijn
meest extreme elementen is ontdaan,
blijft de strekking ervan gelijk: als een
gereformeerde school een toelatingsbeleid wil voeren, zal aangetoond moeten
worden dat dit beleid nodig is voor de
verwezenlijking van de grondslag van de
school en zal dit beleid consequent en
consistent gehandhaafd moeten worden.
Uiteindelijk ziet een ministeriële commissie hierop toe.
Ik noem dit voorbeeld om verschillende redenen. In de eerste plaats
blijkt eruit, dat een groot deel van de
Nederlandse politiek graag een einde
zou maken aan de vrijheid van gereformeerde scholen tot het voeren van een
eigen toelatingsbeleid. Vervolgens dat er
nog wel de bereidheid bestaat sommige
‘kleine strenge stromingen’ bij wijze
van uitzondering enige ruimte te laten
voor zo’n beleid, mits dat beleid dan ook
consequent en consistent gehandhaafd
wordt.
Bij dit alles is het goed te bedenken
dat het hier gaat om een wetsvoorstel
waarvan de indieners menen dat het in
de aangepaste versie voldoet aan artikel 23 van de Grondwet. Als dat ook
de mening is van een meerderheid van
beide Kamers van de Staten-Generaal,
kan zo’n wet in de Nederlandse constitutionele verhoudingen van kracht worden. Juist in debatten over de vrijheid
van onderwijs hebben woordvoerders
van de niet-christelijke partijen herhaaldelijk benadrukt, dat het de wetgever is

Nader Bekeken juli/augustus 2008

die bepaalt of een wetsvoorstel in overeenstemming is met de Grondwet.
Het is niet onbelangrijk als bekende
onderwijsjuristen erop wijzen dat de
Grondwet ruimte laat aan het gereformeerd onderwijs voor het voeren van
een eigen toelatingsbeleid. Het is zonder
meer belangrijk als dit ook de mening
is van de Onderwijsraad en de Raad
van State. Maar uiteindelijk kan een
politieke meerderheid bepalen of en zo
ja in hoeverre zo’n beleid mogelijk blijft.
Duidelijk is in ieder geval dat, als de politiek ruimte wil blijven laten voor een
eigen beleid van gereformeerde scholen,
criteria als consequent, consistent en
controleerbaar centraal zullen moeten
staan.

Wat geldt voor het toelatingsbeleid
geldt mutatis mutandis ook voor het benoemings- en ledenbeleid. Het gereformeerd onderwijs mag zich beroepen op
de vrijheid van onderwijs die voor ieder
gelijkelijk geldt. De politieke realiteit
is dat het gaat om de vrijheid van een
minderheid, die steun van een niet altijd
welwillende meerderheid nodig heeft.

Wat is het probleem?
Wie de band tussen school en kerk
ter discussie wil stellen, stuit dus wel op
een aantal problemen die eigen zijn aan
de unieke positie van het gereformeerd
onderwijs. Juridisch zijn er de nodige
voetangels en klemmen. De politiek zal
nauwlettend toezien of er nog voldoende
aanleiding bestaat de bijzondere positie
in wetgeving en beleid te handhaven.

Scholen van andere richtingen – het algemeen christelijk onderwijs voorop –
zullen eerder geneigd zijn gereformeerde
scholen als concurrenten te zien op
de leerlingen- en lerarenmarkt en dus
minder bereid zijn tot samenwerking in
wederzijds belang.
Als het gaat om wezenlijke belangen
van het gereformeerd onderwijs, zullen
deze problemen uiteraard niet de doorslag mogen geven. Ze zullen moeten
worden betrokken bij de afweging tegen
mogelijke voordelen van een ander leden- en benoemingsbeleid.
Welke argumenten worden dan
zoal gehanteerd om te pleiten voor
een nieuwe discussie? Er ligt het oude
argument dat de eerdere discussie na
de uitspraken met betrekking tot de
Christelijke Gereformeerde Kerken niet
is afgerond. Daarnaast wordt gewezen
op kerkelijke ontwikkelingen, met name
met betrekking tot de (plaatselijke)
Nederlands Gereformeerde Kerken.
Kerklidmaatschap staat in de praktijk
ook niet altijd garant voor onderwijskundige kwaliteit en hart voor het gereformeerd onderwijs.
Een onderliggend argument is ook,
dat de voortgaande secularisatie noopt
tot bezinning over de vraag voor wie
het gereformeerd onderwijs er wil zijn.
Heeft het een taak ten opzichte van serieuze medechristenen die daadwerkelijk
christelijk onderwijs willen?
Het valt op, dat de meeste van deze
argumenten niet direct wijzen in de
richting van een principiële verandering
in de relatie tussen school en kerk. Ook
uit de ledenraadpleging kwamen geen
duidelijke signalen in die richting.
Een gereformeerde school zal bij de
toelating van leerlingen wel eens voor
lastige afwegingen komen te staan. Dat
geldt echter voor elke school die een
toelatingsbeleid – hoe ook ingevuld –
wil voeren. Voor zover bekend is er
op elke gereformeerde school ruimte
voor gesprek over toelating van nietgereformeerde leerlingen. Wie oprecht
christelijk onderwijs voor zijn kinderen
zoekt en daarvoor geen andere school
kan vinden, blijft niet in de kou staan.
Maar van een automatische toelating
zal geen sprake zijn. Een school die dat
toch mocht overwegen, doet er goed aan
te denken aan de drieslag ‘consequent,
consistent, controleerbaar’.
Dat kerklidmaatschap niet garandeert dat men hart heeft voor het
gereformeerd onderwijs, zal waar zijn.
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Daarom is kerklidmaatschap ook niet
meer dan een minimumvoorwaarde
voor benoeming. Daarna begint het gesprek over de inhoud pas.
Kerkelijke ontwikkelingen kunnen
inderdaad soms tot problemen leiden.
Het voorbeeld van de samenwerkingsgemeente illustreert dit. Waar die situatie
zich voordoet, is kennelijk sprake van
een wederzijdse erkenning als ware kerk
op lokaal niveau. In het verlengde van
de eerdere besluitvorming met betrekking tot de Christelijke Gereformeerde
Kerken zou het dan voor de hand liggen
Nederlands Gereformeerde leden van
die gemeente ook te accepteren als lid of
benoembaar te verklaren aan een gereformeerde school. En mocht het op enig
moment komen tot landelijke erkenning
als ware kerk, dan is dat de koninklijke
weg om dit probleem op te lossen.
In ieder geval gaat het hier om kleinschalige problemen, die op zichzelf geen
rechtvaardiging vormen om te komen
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tot heroverweging van de relatie tussen school en kerk. Die relatie is in de
huidige tijd niet van minder betekenis
dan in de eerste decennia van het gereformeerd onderwijs. Er komt in deze
tijd veel af op jongeren en hun ouders.
Het is dan van grote waarde als kerk
en school elk voor hun deel, maar vanuit hetzelfde fundament bijdragen aan
opvoeding en ontwikkeling van deze
jongeren. Bilaterale contacten tussen
plaatselijke school en kerk kunnen daarbij behulpzaam zijn. Zulke contacten
worden moeilijk bij toenemende kerkelijke pluriformiteit binnen de school.
Het is niet toevallig dat dit aspect ook past bij het door de overheid
voorgestane beleid van horizontale
verantwoording. In toenemende mate
vraagt de overheid van scholen zich te
verantwoorden tegenover de maatschappelijke omgeving van de school. Voor
gereformeerde scholen behoren als het
goed is de verwante kerken zeker tot die
maatschappelijke omgeving.

Zowel bezien vanuit de taak van de
school als vanuit de verantwoordelijkheid van de kerk is er alle aanleiding de
band tussen kerk en school in stand te
houden en daar inhoud aan te geven.
Onderling contact en gesprek zullen
de jeugd van kerk en school ten goede
komen.
Het is goed in kaart te brengen
welke problemen zich in de praktijk
voordoen als gevolg van de band tussen
kerk en school, en welke oplossingen
daarvoor mogelijk zijn. Maar we moeten
het probleem niet groter maken dan het
is. Anders dreigt het gevaar dat het zicht
op de unieke betekenis van het gereformeerd onderwijs verloren gaat.
Noten
1.
Nederlands Dagblad 31 mei 2008.
2.
Kamerstukken Tweede Kamer, 30 417, nr. 4, p. 2.
3.
Kamerstukken Tweede Kamer, 30 417, nr. 3, p. 4.
4.
Kamerstukken Tweede Kamer, 30 417, nr. 5, p. 7.

De synode is
met vakantie
De synode is met vakantie. En
hoe zal het haar vergaan? Hoe
stapt een lid van de synode op zijn
zwaarbepakte fiets? Wandelt hij
ontspannen over de bergen, ligt ’ie
rustig op het strand? Er zijn enkele
gewichtige besluiten genomen.
Waarnaar met spanning werd uitgekeken. Die ook van tevoren onder
spanning waren gezet. En het werk
is nog niet gedaan. Er zijn nog meer
belangrijke beslissingen te nemen.
Over sommige van die zaken is al
wel gesproken, maar de besluitronde moest worden uitgesteld. En
dan kan een synodelid dubben. Wat
zal ik als mijn mening geven? Hoe
verantwoord ik mijn stem?

Geen angst voor
buitenlanders
Eind mei beleefden we de zogenaamde buitenlandweek. We hadden

een intensieve ontmoeting met velerlei
broeders uit landen dichtbij en ver weg.
We hebben in en buiten de synode fijne
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gesprekken gevoerd. Opvallend was
dat menigeen zijn zorgen uitte over de
toestand in onze kerken. De een meer
indringend dan de ander. In een enkel
geval was de taal zelfs dreigend: de
zusterkerkrelatie staat op het spel. Het
ging hun daarbij vooral om zaken als
hermeneutiek, binding aan de belijdenis en man/vrouw in de kerk. En zelf
was ik ook onder de indruk van een
gesprek met een bekende uit Korea, dr.
Yoo, die in de jaren tachtig aan onze
theologische universiteit studeerde.
Hij zei zich te verbazen over de koerswijziging van onze kerken. Hij zelf is
afkomstig uit – wat we noemen – de
evangelische beweging. Op een gegeven
moment wist hij zich sterk aangetrokken door de gereformeerde theologie.
Met veel genoegen is hij een tijdlang te
gast geweest in onze kerken. Hij is toen
een propagandist van het gereformeerde
geloof geworden. Maar nu verbaast hij
zich dus. Het evangelische denken beïnvloedt jullie kerken, zei hij. En hij uitte
zijn zorg. Nota bene, waar sommigen
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onder ons wel spreken van een evangelische verrijking van ons gereformeerde
kerkelijke leven. Maar het zal jullie
gereformeerde geloof onder druk zetten,
waarschuwde hij, houd vast aan de belijdenis en de kerkorde. Hoe reageert een
synode daarop? De waarschuwingen die
in de publieke vergadering zijn gedaan,
werden keurig beantwoord. Er was dank
voor wat in alle openheid te berde werd
gebracht. Maar er volgde geen debat.
Dat zou ook niet goed mogelijk zijn,
denk ik. In de wandelgangen waren de
reacties gemengd. Wij zijn niet bang
voor buitenlanders, dacht ik.

Binnenlandse
spanningen
De bespreking van de contacten met
de CGK stonden natuurlijk onder de
spanning van het besluit van de synode
van de CGK om in de landelijke contacten met onze kerken een forse stap terug
te zetten. Geen federatie! Daar hebben
we als synode met grote teleurstelling
kennis van genomen. Intern waren we
het daarover gauw eens. En wat ons betreft praten we wel graag met de CGK
door. Veel meer tijd is besteed aan de
contacten met de NGK. De gesprekspunten – de balans over de binding aan
de belijdenis en het NGK-besluit om de
ambten open te stellen voor de vrouw –
hadden al in de aanloop naar de synode velerlei stof doen opwaaien. De
meningen waren verdeeld. Waar de een
zijn blijdschap over uitsprak, daarmee
bleek de ander grote moeite te hebben.
En zo was het ook in de synode. Eerder
had het blad De Reformatie de balans
aangeprezen en aangegrepen om de kennelijke toenadering tussen beide kerken
te vieren met een dubbelnummer van
De Reformatie en Opbouw. Intussen
maande ons blad Nader Bekeken om
geen voorbarige conclusies te trekken.
Maar de Landelijke Vergadering van de
NGK had reeds van harte met de balans
ingestemd.
In niet minder dan vier ronden sprak
de synode over deze zaak. De meningen
verschilden. En sprekers uitten indringende gevoelens. Uiteindelijk bleek de
synode terughoudend in haar besluitvorming. Ze is blij met de vordering in
de contacten en de groei in onderling
vertrouwen, maar ze herhaalde nog
maar weer eens de punten van eerdere
synoden waarover toch nog meer en
nader moet worden doorgesproken
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vooraleer de gesprekken kunnen worden
geïntensiveerd in de richting van kerkelijke eenheid. De besprekingen werden
bijgewoond door een grote delegatie van
de NGK. De voorzitter van de LV, br.
A.P. de Boer, had met zijn toespraak bij
de synode vooraf diepe indruk gemaakt.
Er is verlangen naar meer toenadering.
Laat vooral ook het gebed toenemen.

Plaatselijke nood
Op de avond van vrijdag 20 juni
vulde zich de hal van de kerk waar de
synode vergadert, met vele leden van
de (Ichthus-)gemeente van KampenNoord. De synode kwam naar buiten
met haar beslissing over het verzoek tot
herziening van het oordeel van de vorige
synode over het drama in Kampen. Het
verzoek moest worden afgewezen. Na
Amersfoort-Centrum 2005 heeft ook
deze synode veel aandacht gegeven aan
deze moeite. Het gebeurde achter gesloten deuren. Dat geeft temeer ruimte
voor de bespreking. Immers ook deze
zaak stond onder grote druk. En die
was kort voor de behandeling nog extra opgevoerd door een publicatie van
de bezwaren in boekvorm. Rond die
publicatie werd in de pers gesuggereerd
dat een afwijzing van dit verzoek een
nieuwe uittocht van vrijgemaakten zou
opleveren. En het zou gaan om wel
15.000 kerkleden. Hoe weerstaat een
synodelid deze druk? De preses maande
de synode om zich te concentreren op
de aan de synode voorgelegde stukken.
En dat vroeg hij ook aan het publiek dat
dus massaal voor de uitkomst was opgekomen. Leest u nu eerst de stukken,
zei hij, de tekst van het besluit, waarom
gaat het precies in deze verdrietige
zaak? Ik stem hem dat van harte toe.
Misbruik dit plaatselijke conflict niet als
een uitlaatklep voor uw zorg en moeite
over algemeen kerkelijke ontwikkelingen.
En vouw ook nu de handen voor een gebed tot God. De God van de vrede.

Homorelaties
Op de ochtend van vrijdag 20 juni
kwam de synode met een verklaring
over homoseksualiteit. De synode
sprak uit dat een kerkenraad het samenwonen van homofiele broeders en
zusters die een affectieve relatie met
elkaar hebben onder de belofte van
seksuele onthouding, dient af te wijzen.
Opmerkelijk noemde de pers deze uit-

spraak. Benauwend voor de ambtsdrager
of kerkganger. Waar begint een kerkgemeenschap aan, als ze de weg inslaat
van generale regelgeving op dit terrein?
De zaak betrof een concreet pastorale
situatie waarin een kerkenraad een
standpunt had ingenomen. Daartegen
is bezwaar aangetekend. In deze appelzaak moest de synode een uitspraak
doen. Ook deze zaak werd in comité
besproken. Niet omdat we als het gaat
om het proces van besluitvorming, iets
te verbergen zouden hebben. De overwegingen die tot deze uitspraak hebben
geleid, zullen publiek gemaakt worden.
Wel is geprobeerd om de kwetsbaarheid
van dit onderwerp te respecteren. Ook is
wel overwogen dat een zodanig oordeel
over deze concrete situatie zou worden
gezien als een al te verre gaande algemene uitspraak. En zo wordt het nu dus
ook opgevat, blijkt nadien. Benauwend,
zo wordt gesteld. Het doet een appel op
het gereformeerde geweten, dat graag de
ruimte en de geestelijke vrijheid zoekt.
God geve die genade aan al zijn kinderen die Christus liefhebben en willen
navolgen.

Het ruime hemelrond
Ik schrijf dit artikel op mijn vakantieadres. Een leuk dijkhuisje midden
in het Zeeuws-Vlaamse land. Vanaf de
dijk kijk ik neer op het wuivende graan.
En rondom is het wijde firmament.
Het verruimt de geest. Even het hoofd
omhoog, weg uit rapporten, brieven en
zovele synodestukken. Even ademhalen
en ruimte geven aan het goede besef dat
het werk dat we midden in de kerken
doen, voorligt aan onze goede God. Het
werk dat is gedaan en nog gedaan moet
worden. Ik maak me vandaag maar geen
zorgen voor de dag van morgen. En ik
wens deze christelijke vakantiehouding
al mijn medebroeders synodeleden toe.
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Kan het ook
zonder formulier?
Wie het Gereformeerd Kerkboek
doorbladert, komt daarbij een heel
aantal liturgische formulieren
tegen. En helemaal achterin wordt
in de Kerkorde het gebruik van deze
formulieren ook verplicht gesteld.1
Toch blijken deze bepalingen lang
niet altijd en overal meer te worden nageleefd. En onlangs werd
in De Reformatie de vraag ‘of het
genre van onderwijzend formulier
in een eredienst nog wel draagvlak
in de gemeente heeft’ ontkennend
beantwoord. Want de formulieren
communiceren niet met aanwezige
niet-christenen en ook steeds minder met gemeenteleden, en vormen
in de eredienst een dood punt dat
eigenlijk vermeden zou moeten worden.2 Kortom, het wordt hoog tijd
om de vraag eens te stellen of het
ook zonder formulier kan.
Beperken we ons voor het gemak
even tot de beide sacramenten, dan kan
niet ontkend worden dat de bediening
daarvan ook zonder onderwijzend
formulier heel wel mogelijk is. Al was
het alleen maar vanwege het feit dat
Filippus bij de doop van de Ethiopiër
geen onderwijzend formulier gelezen zal
hebben, net zo min als de Heiland dat
gedaan zal hebben bij de instelling van
het heilig avondmaal. En toch is er meer
van te zeggen: want hoewel het wel zonder formulier kan, heeft de kerk goede
argumenten gehad om in haar kerkorde
het gebruik van die formulieren toch
verplicht te stellen.

Onderwijs
Waarom heeft de kerk er in haar
geschiedenis eigenlijk voor gekozen, om
met liturgische formulieren te komen
en het gebruik daarvan zelfs verplicht
te stellen? Nu, dat heeft alles te maken
gehad met haar overtuiging dat de
gemeente onderwezen moet worden
aangaande de zaken die in haar liturgie
een plek hebben. Ze moet in gehoorzaamheid aan de opdracht van Christus
niet alleen avondmaal vieren, maar ook

begrijpen wat dat betekent. En als er
een huwelijk wordt bevestigd, dient de
gemeente uitleg te krijgen over aard en
doel van dat huwelijk als instelling van
God.

predikant niet heel wel in staat worden
geacht om zelf dat onderwijs te geven?
Toch merkt Joh. Jansen in zijn bekende
verklaring van de kerkorde op: ‘De formulieren zijn geen hulpmiddelen voor

In de tijd waarin de formulieren zijn
opgesteld, was voor dat onderwijs ook
een heel duidelijke aanleiding. Immers,
het was destijds nog niet zo lang geleden
dat de kerk bevrijd was van het roomse
juk, en dus bestonden er nog allerlei
misverstanden en misvattingen over
doel en betekenis van (bijvoorbeeld) het
heilig avondmaal. Maar als iemand op
grond daarvan zou willen beweren dat
dergelijk onderwijs ‘dus’ vandaag niet
meer nodig is, dan waag ik dat toch
sterk te betwijfelen. Want zeker, het gevaar van allerlei rooms bijgeloof zal misschien niet zo groot meer zijn, maar ook
vandaag de dag is er vaak een schrikbarend gebrek aan kennis te constateren
met betrekking tot (ook) de liturgie.
Maar is het dan noodzakelijk dat
dit onderwijs door de kerk wordt vastgelegd in liturgische formulieren zoals
we die vandaag kennen? Want moet een

onbekwame dienaren, evenals een kruk
voor een lamme, maar kerkelijke verklaringen inzake de bediening des doops.
Alle groote mannen hebben de noodzakelijkheid daarvan erkend en zich aan
het gebruik daarvan gehouden.’3 En
bovendien: wie ben je als predikant, dat
je menen zou het beter te kunnen verwoorden dan de kerken gezamenlijk dat
hebben gedaan?

Gemeentebreed
A. Bas

Bezwaren
Ondanks hetgeen hierboven is aangevoerd ter verdediging van het gebruik
van liturgische formulieren, worden er
soms toch bezwaren tegen opgeworpen.
Zo hoorden we al, dat onlangs in De
Reformatie werd betoogd dat de lezing
van formulieren een ‘dood punt’ in de
eredienst vormt, dat eigenlijk vermeden zou moeten worden. Maar heeft
Bouwman niet gelijk, als hij betoogt dat
veel daarbij afhangt van de instelling
waarmee je luistert? ‘Doch wiens oog
openging voor de schoonheid van het
formulier, komt telkenmale, wanneer
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het gelezen wordt, onder den machtigen indruk van de ontferming Gods in
Christus, die Hij der gemeente in het
avondmaal geeft te genieten.’4 En daar
komt nog bij dat met de uitbreiding van
het aantal formulieren in de afgelopen
jaren enige afwisseling ook gewaarborgd
is.
Maar de gasten dan, die in de kerk
aanwezig zijn? En met wie de formulieren volgens sommigen totaal niet communiceren? Nu, het moge duidelijk zijn
dat voor niet-christenen veel van het
onderwijs van de formulieren moeilijk
te begrijpen zal zijn. Maar geldt dat
ook niet voor veel andere zaken in de
liturgie, en zelfs voor de lezing van de
Schrift? Maar dat is toch nog geen reden om dat alles dan maar weg te laten?
Want ten diepste is de eredienst toch
een ontmoeting tussen de Here en zijn
gemeente, en zijn (bijvoorbeeld) de sacramenten ook aan de gemeente toevertrouwd. En bovendien: is een formulier
waar lang niet alles van begrepen wordt,
toch niet altijd nog te verkiezen boven
een ritueel dat helemáál niet uitgelegd
wordt? Want dat is praktisch gezien
toch het gevolg als het onderwijs wordt
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weggelaten. En dat, terwijl in de tijd van
de Reformatie óók de onderwijzende
formulieren zijn ingevoerd om de ‘ritualisering’ van Rome tegen te gaan. Het
ritueel om het ritueel.
En toch: méér dan met dit soort
argumenten, heb ik moeite met het
argument dat het genre van het onderwijzend formulier in de gemeenten geen
draagvlak meer heeft. Want zelfs als dat
waar zou zijn (hetgeen ik voor wat betreft het geheel van de kerken toch waag
te betwijfelen), is het nog de vraag of dat
wel een deugdelijk argument is. Want
was het niet zo dat Christus de koning
van de kerk is en Hij haar regeert door
zijn Woord en Geest? In plaats van dat
de kerk zich laat leiden door de wil van
de meerderheid? Of ook: door de voorkeuren van haar predikanten? Want om
eerlijk te zijn: als ik kennis neem van
het betoog in De Reformatie, kan ik me
niet aan de indruk onttrekken dat één
van de belangrijkste argumenten de persoonlijke moeite van de scribent met de
inhoud van de formulieren is.
Sterker nog: dat wordt met zoveel
woorden zelfs gezegd. Want ik lees: ‘de
toon is paternalistisch; herhaaldelijk

wordt een reeks betwistbare keuzes toch
stellig geponeerd.’5 Maar wie zo laatdunkend spreekt over het onderwijs dat
de kerk in haar formulieren heeft vastgelegd, moet naar mijn overtuiging iets
anders doen dan het gebruik van de formulieren ter discussie stellen. Namelijk
zijn bezwaren in de kerkelijke weg aan
de orde stellen. Want zo hebben we dat
afgesproken met elkaar!
Noten:
1.
Vergelijk artikel 6,7 (bevestigingsformulier dienaren
des Woords), 20 (bevestigingsformulier ouderlingen
en diakenen), 59 (doopformulieren), 61 (avondmaals
formulieren), 70 (huwelijksformulier), 76 (formulier
voor de uitsluiting uit de gemeente van Christus),
78 (formulier voor de wederopneming in de gemeente
van Christus), 82 (formulier voor de tucht over
afkerige volwassen doopleden).
2.
W. van der Schee, ‘Leve deputaten Kerkmuziek!’, in:
De Reformatie (83), 2007-2008, p. 536-539.
3.
Joh. Jansen, Korte verklaring van de Kerkenordening,
Kampen 1923, p. 262.
4.
H. Bouwman, Gereformeerd Kerkrecht, Kampen
1934, deel II, p. 433.
5.
W. van der Schee, ‘Leve deputaten Kerkmuziek!’, in:
De Reformatie (28), 2007-2008, p. 537.

Ken jij die kerk?
In de zomer van vorig jaar verscheen een bescheiden boekje over
de kerk. De titel luidt Ken jij die
kerk? Het gaat ‘Over verschillende
kerken in Nederland,’ zoals de
ondertitel luidt. Uit het voorwoord
blijkt dat de auteurs (A. Capellen,
S.J. Driessen, A.J. Flipse) wilden
voorzien in de behoefte aan een
boekje over kerkgeschiedenis. Daartoe hebben ze een aantal artikelen
uit het blad Stimulans in dit boekje
op de markt gebracht. Het is een
uitgave van de Bond van Gereformeerde Jongerenverenigingen. Als
doelgroep heeft men dus in de eerste plaats gedacht aan de jongelui
die de jeugdverenigingen bevolken.
Ik noemde het een bescheiden
boekje. Het is bescheiden van omvang. Het telt slechts 52 pagina’s.
Dat brengt uiteraard een bescheiden
inhoud met zich mee. Na een inleidend hoofdstuk over de kerk wordt in

vier hoofdstukken geschreven over de
Protestantse Kerk in Nederland, de
Christelijke Gereformeerde Kerken, de
Nederlands Gereformeerde Kerken en
de Gereformeerde Gemeenten. Men
beperkt zich dus tot vier kerken: een
heel bescheiden kijkje op de kerkgeschiedenis. Niet duidelijk is waar deze
keus door ingegeven is. Waarom schrijft
men wel over de PKN en niet over de
Gereformeerde Kerken in Nederland?

ontbreekt. Er wordt bij de lezers een en
ander kennelijk bekend verondersteld.
Dat lijkt mij nogal irreëel voor wat betreft de beoogde doelgroep; en niet alleen voor wat betreft hen. En waarom is
er geen hoofdstuk over de evangelischcharismatische stroming in ons land,
terwijl die wel als een bedreiging wordt
gesignaleerd (p. 15)? Ik zou zeggen, juist
met het oog op de doelgroep mag er wel
wat meer gezegd worden.

Nu lezen we over de GKNv wel
dat ‘wat de Here ons in deze kerken
geschonken heeft, geheel zijn werk is geweest’ (p. 14), maar wát de Here in deze
kerken geschonken heeft, wordt niet uit
de doeken gedaan. We lezen ook herhaaldelijk kritiek op en zorgen over de
GKNv. Maar het kader waarin dat staat,

Het eerste hoofdstuk wil antwoord
geven op de vraag: ‘Wat is de kerk?’
De auteur valt met de deur in huis: de
lezer krijgt op de eerste bladzijde de
waarschuwing dat we de kerk moeten
geloven en dat we ons daarom niet moeten laten leiden door wat je zelf denkt
en voelt als het over de kerk gaat (p. 9).
Op zich kan ik met deze gedachte instemmen. We zullen de kerk en heel het
kerkelijke leven (zoals trouwens ons hele
leven) alleen goed kunnen zien in het
licht van Gods Woord. Maar bouwen

Korte boekbespreking
J.W. van der Jagt
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we nu elkaar op als we voor alles beginnen met deze schriftuurlijke gedachte
als waarschuwing? Het is toch primair
een belófte dat we de kerk als het werk
van onze Heer te zien krijgen wanneer
we luisteren naar zijn Woord? Dan kun
je vanuit de rijkdom van Christus’ werk
spreken. Nu komt dat wel aan de orde
(p. 10v), maar het lijkt alsof het vooral
om de waarschuwing gaat. Ik moet zeggen dat dit ook doorwerkt in het eerste

hoofdstuk: de waarschuwing domineert
(p. 10, 13, 14, 15). Daar past ook bij dat
dit hoofdstuk eindigt met het afschrikwekkende voorbeeld van de ‘kerken in
Klein-Azië waarvan er niet één meer
bestaat’ (p. 16).
Hoofdstuk 1 bevat allerlei schriftuurlijke gedachten, zoals de kerk als
moeder, de kerk als pilaar en zuil van
de waarheid, het juk van Christus etc.
Het is jammer dat daarbij niet naar de
Schrift verwezen wordt. Zo moet de
minder ervaren bijbellezer maar raden
waar het vandaan komt. Ook wordt er
te gemakkelijk van de ene bijbelse gedachte op de andere overgesprongen.
In dit boekje komen we veel goede
en bekende gedachten tegen. Maar ik
moet zeggen dat er ook wel te gemakkelijk geschreven wordt. Zo lezen we:
‘Wie in geloof naar de kerk kijkt, raakt
niet geïrriteerd.’ Dan denk ik: en de
Here Jezus dan, die boos werd op de
handelaars in de tempel? Paulus, die
verontwaardigd is over de dwaling bij
de Galaten? We lezen over de Joden die
pochten op hun tempel. ‘Maar ze had-
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den niet in de gaten dat de Here deze al
lang verlaten had ’ (p. 11). In Jeremia 7
en 26 lezen we evenwel niet dat de Here
de tempel verlaten had, maar een waarschuwing voor het geval men niet wilde
luisteren.
In hoofdstuk 2 lezen we driekwart
pagina over de Afscheiding van 1834
en de Doleantie wordt in vier regels
afgedaan (p. 21). Waarom wordt er wel
aandacht besteed aan het samengaan

van de Nederlandse Hervormde kerk
en de (syn.) Gereformeerde Kerken,
maar wordt de Evangelisch Lutherse
kerk nauwelijks genoemd? We lezen in
twee regels over de ‘zogenaamde ziekemoeder-theorie’ en wat deze betekent.
Zou dat de lezer echt duidelijk zijn? Ik
kan me ook niet voorstellen dat hij uit
de voeten kan met de vraag die aan het
einde van het hoofdstuk over deze theorie gaat: ‘Wat vind je van die theorie?
Is die theorie goed volgens de bijbel en
onze belijdenisgeschriften?’ (p. 26).
Soms is de informatie erg gedateerd, zoals bijvoorbeeld over de
rechtszaken die gevoerd werden tussen
de PKN en de Hersteld Hervormde
Kerk over de bezittingen (p. 24). Zo
lijkt het mij ook achterhaald dat ‘tot
op heden’ het verschillend spreken
over de kerk een struikelblok tussen de
Christelijke Gereformeerde kerken en de
Gereformeerde Kerken vormt. Dat was
ook in 2007, toen dit boekje verscheen,
al niet meer het geval. Ook in andere
opzichten geeft het boekje niet altijd
goede informatie. Men vindt het ‘onbe-

grijpelijk’ dat de synode van Ommen de
eis aan de CGK liet vallen om de leer
van dr. Oosterhoff te veroordelen. Dat
wordt zelfs ‘een knieval voor de weigering van de CGK om de dwaling af te
wijzen’ (p. 32). Intussen krijgt de lezer
niet te horen dat de CGK binnenskamers over deze zaak gesproken hadden.
Dat maakt wel verschil in de beoordeling! Overigens, voorstudiemateriaal
voor de jongerenverenigingen lijkt mij
niet de plek om besluiten die kerkelijk
rechtsgeldig zijn, aan te vallen. Aardig
is om te lezen dat de CGK aanvankelijk
zichzelf als de enige ware kerk zagen,
een mening die later de Gereformeerde
Kerken zo kwalijk genomen is!
Ook de Nederlands Gereformeerde
Kerken worden besproken. Er wordt een
beknopte schets van hun ontstaan gegeven en de knelpunten die br. Capellen
in de samensprekingen ziet, worden
aangegeven. Het laatste hoofdstuk gaat
over de Gereformeerde Gemeenten.
Al met al geeft dit boekje een schetsmatig beeld van de kerken die besproken worden. Daarbij wordt het goede
dat de auteurs zien, wel genoemd en ook
positief gewaardeerd, maar het kritische
domineert. Het bescheiden karakter
van het boekje maakt dat men soms te
grote stappen moet nemen. Als je op de
hoogte bent van de recente kerkgeschiedenis, kun je veel van wat geschreven
wordt, wel plaatsen, maar gelet op de
beoogde doelgroep, wordt er te veel kennis verondersteld.
N.a.v.: A. Capellen, S.J. Driessen,
A.J. Flipse, Ken jij die kerk? Over
verschillende kerken in Nederland,
uitg. Bond van Gereformeerde
Jongerenverenigingen (BGJ).
ISBN 978-90-806673-6-5. 52 pag.
Prijs € 7,50 (bestellen via giro 1178131
t.n.v. BGJ, Duiven)
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Dicht bij welke
hoorder?
Vorig jaar gaf de preekbeweging
‘Passie voor preken’ een klein boekwerkje uit, ter gelegenheid van
haar vijfjarig bestaan, met als titel
Dichtbij de hoorder. De beweging
wil met dit boekje duidelijk maken
wat haar voor ogen staat.
Ze beoogt de bevordering van een
manier van preken die voldoet aan de
volgende drieslag: dicht bij het Woord,
dicht bij de hoorder en dicht bij de prediker zelf. Dat klinkt sympathiek, maar
verschaft, goed beschouwd, niet zoveel
duidelijkheid. Alleen al de nevenstelling
van deze drie is niet zo bijster behulpzaam om goed zicht op de prediking te
houden of te krijgen. Want hoe belangrijk de bezinning ook is op de vragen
die te maken hebben met het bereiken
van de hoorder of het door de prediker
zelf heengegaan zijn van zijn boodschap,
het blijft wel gaan om de boodschap die
hij moet brengen. Het Woord moet bediend worden.

Daarmee is de noodzakelijke bezinning op het bereiken van de hoorder
wel gegeven, maar het geeft tegelijk
aan dat het Woord hier het primaat
heeft. Anders worden het de hoorders
die bediend worden, namelijk met een
boodschap waarvoor zij wensen open
te staan, die hen aanspreekt, in hun behoeften voorziet enz. De Here wil toch
via de prediking ook mensen van vandaag aanspreken met heel wat dingen
die hen allerminst zomaar en van nature aanspreken. Niet het beeld van de

hoorder vandaag is uiteindelijk bepalend
voor de inhoud van de prediking, maar
wat de Here met zijn Woord aan die
mens kwijt wil, die geroepen is te horen.
Het is goed dit even in het hoofd
te houden nu we dus aandacht willen
geven aan een boekje van de beweging
die werkt met deze m.i. te nivellerende
drieslag, maar in het boekje zelf vooral
de schijnwerper wil zetten op de tweede
van hun drie genoemde voorwaarden:
dicht bij de hoorder. Dat is op zich legitiem, alleen is aandacht voor de hoorder
alleen eigenlijk niet goed mogelijk. Dat
blijkt ook wel in het boekje zelf. En uit
het vervolg van deze bespreking.

Trendwatchen
Ongeveer de helft van het boekje is
gevuld met achtereenvolgens eerst twee
verhalen van Jaap Versluis en Henk
Bakker, over de noodzaak en de plaats
in het preekproces van het kennen van
de trends waardoor de hoorders van
vandaag beïnvloed worden. Dit wordt
gevolgd door een reactie op elkaars verhalen. Communicatiedocent Versluis
geeft eerst een schets van welke trends
op het ogenblik in de samenleving het
leven toonzetten. Niet om op grond
daarvan een pleidooi te voeren voor
‘trendy’ prediking, maar voor een prediking die blijkt rekening te houden
met ‘ontwikkelingslijnen die op vele
manieren waarneembaar zijn in de samenleving’ (p. 11). Van predikanten
mag men verwachten dat ze dan wel
niet zozeer professionele trendwatchers
zijn, maar dan toch in ieder geval wel
trendherkenners. Voor de toekomst verwacht Versluis dat de trend van beleving
en hang naar (vage en eclectische) spiritualiteit zal doorzetten. Volgens hem
geeft dat nieuwe kansen en uitdagingen
aan de kerk om zich daarmee nadruk-

Boek van de maand
P.L. Storm

kelijk te bemoeien en om te proberen
daarop invloed uit te oefenen. Dat
geeft dus ook nieuwe kansen voor de
prediking, namelijk voor ‘dominees die
opinieleiders durven te zijn en daarvoor
een uitstekend middel hebben: de preek’
(p. 23). Schreef Versluis eerst van predikanten niet te verwachten dat zij trendwatchers worden (p. 12), wanneer hij
aan zijn conclusie toe is, schrijft hij dat
trendwatchen een nuttige methode is
om te leren aanvoelen wat de belevingswereld is van de hoorder. Ja, zelfs dat de
predikant ‘wellicht de ultieme trendwatcher’ is (p. 24), omdat de predikant de
actuele trends vanuit het machtige eeuwigheidsperspectief van de Bijbel heeft
te benoemen en te bekritiseren.

Het ‘tegenover’ van
het Woord
De invalshoek van Henk Bakker
(theologisch docent aan diverse instellingen) is wat anders, zij het volgens
mij minder anders dan de redacteuren
van de bundel doen voorkomen, zodat
de beloofde discussie geen echt debat
wordt. Ook Bakker vindt het (uiteraard,
zou ik haast zeggen) belangrijk dat een
predikant zijn tijd kent en dicht bij zijn
hoorders wil komen met de boodschap
die hij moet brengen. Wel legt hij meer
nadruk erop dat het in de prediking niet
vooral gaat om maar krampachtig dicht
bij de hoorder terecht zien te komen.
Het wonder is nu juist dat God in zijn
woord al nabij is (Rom. 10:6-8). En heel
belangrijk is het vanuit dit besef ook om
de vraag te stellen: wie zijn de hoorders
in de ogen van deze nabije God? God
wil die hoorders die Hij kent en doorheeft, aanspreken met woorden waar ze
lang niet altijd op zitten te wachten. Hij
roept zijn volk op te luisteren.
Bakker illustreert dat met Gods spreken tot Israël. ‘Hoor Israël …,’ zo klinkt
het in de bekende tekst uit Deutero
nomium 6 als Gods volk opgeroepen
wordt alleen de Here lief te hebben.
Die woorden betekenen in ieder geval
niet: luisteren en liefhebben wanneer
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het mij uitkomt, volgens Bakker (p. 98).
Het Woord vertegenwoordigt vaak een
‘tegenover’ voor ons, zo betoogt Bakker
met beroep op Luther en Augustinus.
God, de grote ‘hartenkenner’, is ook
Degene die het hart opent voor wat Hij
wil zeggen. Dat laat Hij niet aan de
mensen zelf over. Gods Woord wil de
hoorder aan zichzelf (in zijn zonde en
in zijn toegeven aan verkeerde trends)
ontdekken.
Met een beroep op dr. K.H. Miskotte
zegt Bakker dat God met zijn Woord
de heiden in ons wil ontmaskeren, omdat die heiden ons misschien wel nader
is dan de christen. ‘Met die heilzame
achterdocht in het hart moeten we over
onszelf als christelijke toehoorders leren
rekenen’ (p. 33). Ook Bakker geeft zijn
schets van de trends in de samenleving
en ook hij sluit zich aan bij de waarneming van grotere openheid voor religie
en zingevingsvragen (de Nederlander is
een ‘levensbeschouwelijke omnivoor’).

Dr. Henk Bakker

Meer nadruk dan Versluis legt
Bakker erop dat een hoorder uit zo’n
samenleving heel erg op zichzelf als (ook
religieuze) consument gericht is. ‘Inzicht
in wie de hoorder werkelijk is, komt als
hem duidelijk wordt dat het in de kerk
om God gaat en van daaruit om hem
of haar’ (p. 35), zegt hij terecht. Juist
in het werkelijk ontdekt worden aan je
zondaar zijn, wordt zichtbaar dat God
in ons midden is. Prediking die hieraan
dienstbaar is, moet dus niet uitgaan van
primaire hoordersbehoeften. De prediking komt die juist storen. Daarvoor
doet de Schrift een fors beroep op het
verstand van de hoorder. De Schrift
vraagt aandacht voor de heilsgeschiedenis, en de clou van de prediking is dat

de hoorder ontdekt hoe ook hij daarin
met zijn levensgeschiedenis is opgenomen en aan het licht komt. Bakker
pleit daarom voor inhoudelijk stevige
prediking, die niet onder de knoet door
moet van ‘het moet allemaal korter en
pakkender’. Want daarmee heeft de prediker nauwelijks de tijd om de hoorder
mee te nemen naar de geschiedenis die
hij wil uitleggen (p. 38).
Bakker waarschuwt voor preken
die de neiging hebben de hoorder niet
van de Schrift, maar van de spreker
afhankelijk te maken. Hij schrijft: ‘De
hoorder laat zich overigens eenvoudiger
van mensen afhankelijk maken dan van
een ingewikkeld boek. Voor de luie predikant biedt dit tegelijk uitkomst. Hij
hoeft weinig met historisch onderzoek
bezig te zijn en kan alle tijd geven aan
het opleuken van de preek met sappige
verhaaltjes en plastic taal’ (p. 39).

Heilsgeschiedenis en
identificatie
Ik ben iets uitvoeriger in de weergave van dit hoofdstuk, omdat ik het
’t meest lezenswaardige en prikkelende
vond. Wel vind ik jammer dat Bakker
methodisch gezien niet verder komt dan
de nadruk op de identificatiemomenten
tussen de bijbelfiguren uit het te bepreken gedeelte en de hoorder. Dat de
Schrift ons ook aandacht vraagt voor de
omgang van de Here door zijn Geest
met de gelovigen uit de bijbeltijd, is
waar en belangrijk. Dr. C. Trimp wees
daar indertijd al op als aanvulling en
correctie op een eenzijdige toepassing
van heilshistorisch lezen van de Schrift.
Er is een wettig ‘exemplarisch moment’.
Maar wanneer dat exemplarische het
nu weer helemaal moet gaan worden ter
wille van de herkenning bij de hoorder,
dan is dat veel te schraal en ook veel te
eenzijdig. Het oog juist voor God die
handelt in de heilsgeschiedenis, en ook
voor het unieke van de plaats en de taak
van heel wat bijbelfiguren komt dan niet
tot zijn recht. Zowel Bakker als andere
schrijvers later in dit boekje (Douma
en Dekker) lopen het risico met een
tamelijk eenzijdige nadruk op dat
‘identificatiemoment’ terug te vallen in
‘exemplarisme’. Juist op dit punt vind ik
dit boekje tamelijk ondiep en niet verder
helpen. Een deeltje dat als uitgangspunt
de eerste voorwaarde (‘dicht bij het
Woord’) zou hebben, zou daar nog eens
meer werk van moeten maken.

Intro
De tweede helft van het boekje bevat
nog diverse hoofdstukken die me eerlijk
gezegd niet zo meevielen.
Ds. Yme Horjus schrijft over het
intro van de preek onder de titel ‘De
smaakmakende amuse’. Die titel geeft
al aan hoe hij de inleiding van de preek
ziet. Hij accepteert als gegeven dat vandaag de dag de ‘prediker moet dingen
naar de luistergunst van de hoorder’
(p. 58). Dat het fijn is wanneer de inleiding op een goede manier de hoorder
gelijk echt en betrokken weet mee te
nemen naar zijn tekst, ben ik graag met
hem eens. Maar de manier waarop hij
het ‘slagen’ van de prediking er feitelijk bijna van afhankelijk maakt, vind
ik overdreven. En ik haak helemaal af
wanneer ik te lezen krijg: ‘Een preek
moet flitsend zijn, boeiend en meeslepend. Een preek moet eigenlijk een stuk
entertainment bieden en een voorganger
dient in sommige opzichten een christelijke conferencier te zijn.’ De trendwatcher is hier m.i. een slaaf van de trends
geworden.

Spirituele prediking
Ds. Jos Douma sluit aan bij de waarneming dat één van de grote trends is
dat we in een spirituele tijd leven. Dat
vraagt om een spirituele homiletiek en
eigenlijk vooral, zo blijkt uit zijn hoofdstuk (‘Preken in een spirituele tijd’) om
een spirituele predikant. Er is volgens
hem sprake van een ‘alomtegenwoordig’
verlangen naar ‘een betekenisvol en
geestelijk leven, een leven van bezinning
en verdieping, van verstilling en inspiratie’ (p. 67). Het is er in Haarlem kennelijk beter aan toe dan in Twente, dacht
ik even toen ik dit las. Maar misschien
staan mijn eigen spirituele antennes
nog niet genoeg uit. In ieder geval ziet
Douma juist in een zo geschetste tijd
ruimte voor het eigene dat de christelijke gemeente te bieden heeft: het centraal stellen van het kruis van Christus
en ‘een heel unieke manier van geestelijk
leven in het spoor van Jezus’.
Douma voert een pleidooi voor
christelijke spiritualiteit die christelijke
leer en christelijk leven verbindt aan
christelijke mystiek. Mystiek dan in
de zin van de ervaringskant van het
geloof. Juist in een spirituele tijd is er
de kans om meer in te zetten op de
ervaringskant van het geloven als ‘de
meer innerlijke dimensie van het evan-
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gelie’. Dat vraagt om een prediking en
een prediker met veel antennes voor de
manier waarop in de Schriften ‘ook zo
ruimhartig stem wordt gegeven aan het
gaan van de weg met de Heer vanuit het
hart’ (p. 70). En dat vraagt op zijn beurt
dan weer om een preekvisie die de drie
hierboven genoemde voorwaarden van
de beweging Passie voor preken (waarvan
Douma zelf de voorzitter is) aanvult met
een vierde. De prediking moet z.i. ook
hieraan voldoen: ‘vol Geest en kracht:
overtuigd van de boodschap,
bewogen met je hoorders en gedragen door Gods Geest spreek
je als bewogen getuige’ (p. 74).
In feite gaat het hier volgens mij
niet om een nieuwe voorwaarde,
maar om een uitwerking van
de derde voorwaarde (dicht bij
jezelf, door Douma omschreven
als: ‘laat dat wat je verkondigt
eerst zo door je heengaan dat
het een spreken van hart tot hart
wordt’). Dit wordt dan in dit
korte hoofdstuk nog wat nader
uitgewerkt. De kortheid en de
manier van schrijven maken lezen en begrijpen van wat eigenlijk beweerd wordt, er niet eenvoudiger op. Begrijp ik het goed,
dan geeft dit hoofdstuk niet
veel anders dan het nog eens in
geconcentreerde vorm neerzetten
waar de schrijver al eerder breedvoeriger over geweest is, met
name in zijn proefschrift Veni
Creator Spiritus uit 2000.
De vraag ‘Hoe dicht bij de
hoorder te komen’ wordt door
Douma eigenlijk beantwoord
vanuit de derde voorwaarde:
dicht bij de prediker zelf. Het
Woord kan alleen maar dicht bij
de hoorder komen, wanneer het
eerst helemaal door de prediker
zelf heen is gegaan. Dat gaat bij
hem naar mijn indruk heel wat
verder dan het oergereformeerde: wat je
preekt, moet je eerst tot jezelf hebben
horen preken. Nee, de kracht waarmee
het Woord bij de hoorders gaat komen,
wordt afhankelijk van de mate waarin
dat Woord tot jou is gekomen en in jou
is geland.

Getuige of dienaar?
Een belangrijke en ontdekkende concluderende zin bij Douma is: ‘Spirituele
prediking is prediking waarin gesproken
wordt van hart tot hart, van het hart
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van God door het hart van de prediker
naar het hart van de hoorders’ (p. 74).
De cursivering is in dit citaat van mij.
De prediker krijgt hier een griezelig
centrale positie toegemeten. En dan nog
wel juist wat in zijn eigen hart gebeurt!
De hoorder wordt daarmee van wat bij
mij als prediker in het hart ontvangen,
begrepen en gegrepen wordt, afhankelijk om in de prediking zelf te kunnen
ontvangen wat God uit zijn Woord
(want dáár laat Hij Zich toch in zijn

wen en dat getuigenis door hebben te
geven. De predikant spreekt niet vanuit
zijn eigen ervaring, hoezeer die ervaring
ook meespreekt wanneer de Geest jou
inschakelt. Hendriks wees er indertijd
op dat, als waar zou zijn dat de prediker
vanuit eigen hart, ervaring en bevinding
de boodschap van Gods omgang zou
moeten brengen, dan inderdaad zijn
eigen spiritualiteit de kern van zijn identiteit als predikant zou moeten vormen.
‘Maar zo voltrekt zich wel een ingrijpende subjectivering van de identiteit van de predikant. Ik wil
met de reformatoren deze identiteit blijven zien in zijn ambt, in
zijn roeping van Godswege. Niet
spiritualiteit maakt de prediker,
maar roeping. Hoe belangrijk
het ook is dat hij zelf de Here
bevindelijk kent’ (Verkondig het
Woord!, Bedum, 2004, p. 71).
Wat Hendriks indertijd opmerkte over het proefschrift,
lijkt me ook op te gaan voor dit
opstel: ‘Douma spreekt mijns
inziens veel te optimistisch over
de spiritualiteit van de predikant
en diens “mystieke existentie”.
Ook in dit alles komt de predikant niet verder dan het “kleine
begin” van zondag 44 HC. Dat
leert ons wel af hem als de “mysticus” te zien!’ (p. 71v).
Er valt meer over dit opstel
op te merken, maar ik laat het
in dit kader van een recensie bij
deze opmerkingen.

De overige
opstellen

hart kijken!) aan hem als hoorder kwijt
wil. Vandaar dat we Douma hierboven,
net als eerder in zijn proefschrift, de
typering ‘getuige’ horen gebruiken voor
de prediker.
Daarop is indertijd nogal kritiek
uitgeoefend. Maar bij mijn weten is
Douma daar nooit inhoudelijk op ingegaan. De kritiek is in ieder geval niet
verwerkt. Ik denk met name aan de
kritiek van dr. A.N. Hendriks, die erop
wees dat de prediking rust op het ooren ooggetuigenis van de apostelen. Zij
zijn de getuigen. Predikers vandaag zijn
de dienaars die op hún getuigenis bou-

Het boekje vervolgt met een
opstel van ds. Hilde Graafland
over haar ervaringen met verkondiging in begrafenistoespraken. Met name begrafenissen heeft zij
daarbij op het oog waar de betrokken
familieleden van het Woord vervreemden of aan het Woord vreemden zijn.
Een heel specifiek soort hoorder. Het
verheldert het thema van de bundel
niet zo enorm. Het laat in de gegeven
voorbeelden wel het risico zien om het
evangelie zo te verpakken, dat je de tanden eruit getrokken hebt. De schrijfster
voelt dat zelf ook aan, zo laat ze merken.
Haar verhaal snijdt ook een bepaald
lastig onderwerp aan: hoe verwoord je
bij zulke gelegenheden het evangelie zo
fijngevoelig en toch tegelijk zo eerlijk
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en duidelijk, dat het bevrijdende én de
ernst ook kan aankomen en kan overkomen bij zulke hoorders.
De vorige voorzitter van Passie voor
preken, ds. Ron van der Spoel, voert een
pleidooi voor inclusieve diensten. Zijn
titel zegt al wat hij bedoelt: ‘Eén preek
voor gelovigen en zoekers.’ Wanneer
de prediker dicht bij het Woord blijft
en van daaruit Christus centraal zet,
moeten zoekers en gelovigen beide aangesproken kunnen worden vanuit het
verlangen om Hem te kennen. Een sympathiek betoog, dat verder nog wel een
paar vragen openlaat.
Het boekje sluit af met een beschouwing van ds. Wim Dekker over ‘De
bijbel en de trends’. Hij waarschuwt
voor het onder invloed van de tijdgeest
te snel de lijntjes vanuit de tekst naar de
hoorders te trekken. Goede identificatie
is alleen mogelijk na grondige bestudering van de context waarvan de tekst
deel uitmaakt. Die moet volgens hem
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vervolgens met veel verbeeldingskracht
in de preek tot leven worden geroepen.
Een beetje teleurstellend is dat ook hij
uiteindelijk niet verder komt dan nadruk op herkenning en identificatie van
de historische setting van de tekst in
onze eigen context. Ik maakte daar hierboven al een paar opmerkingen over.

Slot
Samengevat: het boekje is voor ieder
die een passie voor preken heeft, even
lezenswaardig als onbevredigend. Wat
in het boekje ook wat onderbelicht
blijft, is het punt dat ‘de hoorder’ eigenlijk helemaal niet bestaat. Terecht merkt
Versluis dat op een gegeven moment
wel op (p. 47). Dat is voor de prediker
nog altijd het lastigste, wat de heersende
trends op het moment ook zijn. Waar
de ene hoorder door wat je preekt zich
aangesproken weet, doet de ander het

af als afstandelijke theorie die zijn leven
niet raakt. Terwijl het beiden mensen
zijn die leven in dezelfde tijd, onderhevig aan dezelfde trends. Daarbij spelen
een hoop factoren en processen een rol.
Het is goed daar veel over na te denken.
Dit boekje stimuleert daarbij. Maar wat
staan blijft, is: het Woord zal bediend
moeten worden. Het Woord! Of de
hoorder er nu van gediend is of niet.
N.a.v. Wim Dekker en Jos Douma,
Dichtbij de hoorder. Prediking en trends,
Kok, Kampen, 2007,
ISBN 978 90 435 1392 0, 106 pag.
Prijs € 12,95

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.

Bestellen: kijk op www.woordenwereld.nl of bel 050-3013636
Het cahier is ook verkrijgbaar in de boekhandel
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Kanoetstrandloper
Geleerden hebben nóg niet uitgekibbeld
waar men de oorsprong van het woord ‘kanoet’
van de kanoetstrandloper zoeken moet,
die op zijn stelten langs de kustlijn dribbelt.
De een zweert bij de Deense koning Knut
die op en neer gaand tegen heeft gestribbeld
als door het tij op zíjn land werd beknibbeld,
maar die toch achteruit moest voor de vloed.
Volgens de ander hangt de soortnaam samen
met wat hij roept: je hoort die eraan af
wanneer hij opvliegt, een herkenningsteken.
Wat denk je: zou de eerste mens die namen
aan het gevogelte des hemels gaf
de vogel zelf niet hebben laten spreken?
Jan Kal
Uit: 1000 sonnetten 1966-1996, 1997

Had u er wel eens van gehoord: van de kanoetstrandloper?
Het is een gedrongen vogel door z’n korte nek.
Het is de grootste van de strandlopers.
Hij houdt zijn snavel vlak boven het slik op zoek naar wadslakjes en
pieren.
Hier gaat het niet over z’n gedrag, maar over z’n naam.
Hij roept op lage toon: knoet, knoet.
Het aardige van dit vers is dat Genesis genoemd wordt,
waarin Adam de dieren hun namen gaf.

Gedicht G. Slings
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Terugblik op de
CU-verwarring – 1
Wanneer ik deze Persrevue samenstel, is het een aantal dagen na het
roemruchte CU-congres van 14 juni.
Het congres dat beslissen moest over
de aanbevelingen van de commissieCnossen inzake de (on-)mogelijkheid
van vertegenwoordiging van de CU
door raadsleden die in een homoseksuele
relatie samenleven. Wanneer u dit leest,
zijn we al weer ruim twee maanden
verder. Toch leek het me goed om nog
even terug te blikken. De kwestie heeft
veel opgeroepen. Toch kon uiteindelijk
een breed gedragen besluit aangenomen
worden. Op verzoek van de kiesvereniging Nunspeet werd in de voorgestelde
gedragscode opgenomen dat politici
zich aan de Uniefundering en het
Kernprogramma van de partij hebben te
houden. Een aangenomen motie van de
kiesvereniging Barneveld zorgde ervoor
dat in dat Kernprogramma duidelijk uitgesproken zal gaan worden dat seksuele
omgang gebonden is aan het huwelijk.
Hiermee werden heel wat critici over de
streep getrokken om de CU voorlopig
in ieder geval het voordeel van de twijfel
te geven. Niet iedereen overigens. Yvette
Lont was snel vertrokken.
Maar ook al voor het congres waren
er die zich van de partij losmaakten,
omdat ze van mening zijn dat de CU
niet meer voluit de Schrift durft te laten
spreken. Van één van hen trof ik een bijdrage aan in het RD van 12 juni. Niet
de eerste de beste: C. van Brughem, ooit
prominent RPF’er en voor die partij indertijd ook lid van de Eerste Kamer. Hij
bedankte al in januari voor de CU. Ook
voor wie de CU wel het voordeel van de
twijfel gunt na de 14e is zijn beschouwing (onder de titel ‘Bakens binnen
CU worden verzet’) de moeite waard.
Hij schrijft over de onduidelijkheid van
het rapport van de commissie-Cnossen.
Voor een deel is dat dus achterhaald
door wat uiteindelijk besloten is op de
14e juni. Maar veel van zijn analyse
blijft actueel, denk ik. Ik stap op het
volgende punt zijn artikel binnen:
Het is opmerkelijk dat het rapport van
de commissie-Cnossen zo’n tegenstrijdige
uitleg oplevert. Aan de ene kant stellen

Yvette Lont

bijvoorbeeld de Nunspeetse wethouder
Nico Schipper, oud-partijvoorzitter Thijs
van Dalen en fungerend voorzitter Peter
Blokhuis dat het rapport als het gaat over
huwelijk en seksualiteit geheel in lijn is
met de visie van RPF, GPV en ChristenUnie. Aan de andere kant zijn mensen als
Johan Frinsel, prof. Douma, dr. Van de
Belt, maar ook bijvoorbeeld prof. G. Dekker (RD 22-5), van mening dat er met
het rapport een wissel wordt omgezet. De
laatstgenoemde waardeert deze stap positief, de anderen hebben ernstige bezwaren.
Deze sterk uiteenlopende uitleg geeft aan
dat het rapport op een zeer aangelegen en
principieel punt niet duidelijk is. Ik sluit
niet uit dat beide groepen gelijk hebben.
De eerste in die zin dat het rapport vasthoudt aan de klassieke, op de Bijbel gebaseerde visie op huwelijk en seksualiteit.
Het valt daarbij wel op dat het rapport
nergens verzet aantekent tegen de tijdgeest
die meer en meer voorschrijft dat homoseksualiteit als normaal moet worden
gezien en dat iedereen die daar op grond
van het Woord van God anders over denkt
hooguit kan worden geduld als iemand
‘ die nog zover niet is’. Juist die tijdgeest
vraagt om een duidelijke stellingname van
een partij die, zoals enkele wethouders op
de CU-website verklaren, ‘ de Bijbelse weg
wil gaan.’

Persrevue P.L. Storm

Eén lijn
De tweede groep heeft gelijk in die zin dat
het rapport in het midden laat of mensen
die er blijkens hun levenswijze een andere
visie op (homo)seksuele relaties op na houden, de CU al dan niet kunnen vertegenwoordigen. Op de suggestie dat dat niet
zou kunnen, antwoordt commissievoorzitter Cnossen in het Nederlands Dagblad
(19-5): ‘Zo is de tekst niet bedoeld’, en:
‘we laten het open.’
Het is merkwaardig dat de leiding van
de CU het rapport min of meer omarmt,
terwijl het onduidelijk is op een punt dat
niet alleen zeer principieel is, maar bovendien, zoals de commissie zelf zegt, de
aanleiding vormde van haar instelling.
De commissie legt het probleem neer bij de
selectiecommissies, die ook andere opvattingen en gedragingen in haar afwegingen
kunnen betrekken. Daarbij bestaat de
kans dat de ene selectiecommissie een
kandidaat (mede) vanwege zijn of haar
levenswijze afwijst, maar een andere
commissie deze kandidaat geloofwaardig
genoeg acht om de CU te vertegenwoordigen. Moet een partij die ‘politici uit één
stuk’ wil hebben, er niet voor zorgen dat
op zulke principiële punten één lijn geldt?
In het minderheidsrapport van Meindert
Leerling wordt aan de hand van een document uit de fusieperiode aangetoond
dat het toentertijd – dus slechts een jaar of
zes geleden – ondenkbaar was dat mensen
met een homoseksuele relatie de CU zouden vertegenwoordigen. Dus hier worden
de bakens wel degelijk verzet.
Deze koerswijziging staat helaas niet op
zichzelf, maar past in een patroon van
verschuivingen binnen de CU die de laatste jaren zichtbaar zijn. Zo staat in het
hiervoor bedoelde document uitdrukkelijk
dat de CU zich ‘nadrukkelijk stelt in de
traditie van de Reformatie’ en dat roomskatholieken geen lid kunnen worden.
Tegenwoordig zijn rooms-katholieke leden
van harte welkom en komen zij ook voor
op kandidatenlijsten. Hoe je daar ook over
denkt, ontegenzeggelijk er is een wissel
omgezet.
Verarming
Het is trouwens opmerkelijk dat roomskatholieken lid willen worden van een
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politieke partij die reformatorische c.q.
gereformeerde wortels heeft. Ik denk dat
dat niet los kan worden gezien van de
afnemende herkenbaarheid van de CU als
reformatorische c.q. protestants-christelijke
partij. Een van de katholieke CU-kandidaten voor Provinciale Staten uit Limburg
heeft het ongeveer zo gezegd: ‘De ChristenUnie is geen orthodoxe protestants-christelijke partij, maar juist zeer ruimdenkend.
Dat ben ik ook.’
Ik erken dat er politiek-programmatisch
gezien nog steeds sprake is van een grote
mate van continuïteit tussen de CU en de
partijen waaruit ze is ontstaan. Toch zijn
ook op dat gebied niet onbelangrijke ver-
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anderingen te signaleren. In het eerste verkiezingsprogramma van de RPF waarbij
ik betrokken was – dat van 1994 – staat
onder meer dat het ‘ook in de politiek behoort te gaan om de Naam en de eer van
Jezus Christus, de Koning der koningen.’
Zulke zinnen – je zou het een theocratische notie kunnen noemen – kom je in de
jongste programma’s niet meer tegen.
Ook wordt meer de nadruk gelegd op
beeldvorming en electorale belangen en
verdwijnt het cultuurkritische element,
dat althans in de RPF altijd duidelijk
aanwezig was, geleidelijk naar de achtergrond. Ik vind een dergelijke vervlakking
op zijn minst een verarming.

Deze veranderingen, die ook werden gesignaleerd door bijvoorbeeld Andries Knevel,
Sytze Faber en Paul Kalma, hebben mijns
inziens zowel te maken met een streven
naar ‘Salonfähigkeit’ als met veranderende
opvattingen binnen (de achterban van) de
CU. Ik kan de genoemde verschuivingen
niet anders zien dan als een laten vieren
van de oorspronkelijke uitgangspunten van
de CU en van de partijen waaruit deze is
ontstaan, met ten diepste als achtergrond:
het relativeren van het Woord van God als
norm voor het persoonlijk en politiek handelen. En als het zout smakeloos wordt,
wat voor nut heeft het dan nog?

Terugblik op de
CU-verwarring – 2
Eén van de slogans in de discussie
over het rapport van de commissieCnossen was steeds weer: ‘we willen
geen zondelijstjes.’ Daarover maakte
ds. H. Roseboom een paar nuchtere
opmerkingen in De Waarheidsvriend
van 29 mei (in een artikel met de titel:
‘Commissie die te denken geeft’).
Geen lijstjes?
De commisie-Cnossen is wars van het
hanteren van lijstjes bij beoordeling en
selectie. Elke lijst zou selectief en gedateerd
zijn. Daar zit uiteraard iets in. Publiek
onzichtbare uitingen kunnen daarin ook
niet afgewezen worden en zodoende blijven verborgen misdragingen verschoond.
Oók waar. We dienen volgens de commissie daarom altijd aanspreekbaar te zijn op
de Bijbel. Men stelt voor in art. 2 van de
door het Landelijk Bestuur vast te stellen
gedragscode sterker te laten verankeren
dat de vertegenwoordigers van de partij
hun hele leven willen laten leiden door de
Bijbel.
Uiteraard kunnen we het daar van harte
mee eens zijn. We treffen in de Bijbel
echter wel de Tien Geboden aan, leefregels voor het volk van Gods verbond.
Het betaamt álle mensen zich daaraan
te houden. En heeft Jezus Christus in
de Bergrede deze geboden niet tot op de
bodem gepeild? God vraagt méér dan het
gewone, méér dan het maatschappelijk
aanvaardbare van ons!

voorgeslacht vond het óók nodig voor het
praktische leven in die tijd zo’n zonde
register op te nemen in het formulier om
het Avondmaal te bedienen.
Laten we de zondencatalogi van het
Nieuwe Testament maar concreet maken
voor deze tijd. Ik zou er geen bezwaar
tegen hebben er óók in positieve zin de
inhoud van de Bergrede bij te betrekken
en wat mij betreft ook het mooie hoofdstuk over de liefde (1 Kor. 13) en wat de
apostel schrijft over de vrucht van de Geest
(Gal. 5:22).

Maakt de apostel Paulus deze geboden in
de brieven niet concreet met het noemen
van een zondencatalogus (Rom. 1, Ef. 4
en Kol. 3)? Worden de werken van het
vlees door hem niet onomwonden genoemd
(Gal. 5: 19-21)? De Heilige Geest heeft
het goed gedacht de eerste christenen zo’n
lijst aan te reiken voor de praktijk van het
leven in een heidense wereld. Zouden wij
– levend in een geseculariseerde wereld –
zo’n zonderegister niet nodig hebben?
Zou ons zo’n lijst die terug te voeren is op
de Bijbel – als we ons tenminste bewust
zijn van de gevaren die in het rapport
genoemd zijn – niet kunnen helpen? Ons

Het addertje onder het gras
Eén zin uit het rapport is bij me blijven
haken: ‘Gegeven de verscheidenheid van
inzicht over wat precies tot een christelijke
levenswijze behoort (...) is het niet goed
mogelijk een adequate opsomming te geven
van levenswijzen of gedragingen die daar
niet toe behoren.’ Komt daar het addertje
onder het gras vandaan? Moet men het
vanwege een toenemend en veranderd
ledenbestand anders zeggen dan vier
jaar geleden? Ligt het te gevoelig enkele
sympathieke leden af te moeten wijzen?
Dragen we dan nog op een geloofwaardige
wijze het standpunt van de partij uit?
Waar staan we dan voor? Waar oriënteren
we ons op? Op de kiezers, de leden of de
Bijbel?
Met die laatste opmerkingen legt
ds. H. Roseboom wel de vinger op de
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zere plek. Dat dit zo’n moeizame en verwarrende discussie is geworden binnen
de CU en dat het langs zo’n ingewikkelde manier moet, om nog te zeggen dat een homoseksuele levenswijze
geloofwaardige vertegenwoordiging in
de weg staat (wat je ook nog verder van
iemands leven in aanmerking zou kunnen nemen), heeft alles te maken met
verschuivingen in de achterban. En met
hoe die achterban daar (in hun respectievelijke kerkgenootschappen) geleerd
en bepreekt worden. Dat loopt namelijk
steeds verder uiteen. Dat kwam op de
congresdag nog weer eens duidelijk uit
toen het ND diezelfde dag een interview
publiceerde met CU-lid Monique Heger
die vorig jaar terugtrad als CU-raadslid
te Wageningen (‘Monique Heger wil
graag weer meedoen’, ND 14 juni). Zij
heeft een homoseksuele relatie sinds
enige tijd. Haar kerkelijke positie komt
dan ook ter sprake:
Wordt uw relatie met een vrouw
geaccepteerd in de kerkelijke
gemeente waar u lid van bent?
‘Ik ben lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Wageningen. Twee jaar
geleden hebben we gediscussieerd over de
vraag of en in hoeverre een homoseksuele
relatie aanvaardbaar is in de gemeente.
Het was een goede discussie. Uiteindelijk
heeft de kerkenraad gezegd dat hij op
grond van Bijbelse standpunten geen ja of
nee kan zeggen tegen homoseksuele relaties
en dat allen die de Here Jezus als Heer
en Verlosser erkennen bij zijn gemeente
horen. De kerkenraad heeft verder uitgesproken dat het niet goed is om gemeenteleden met een homoseksuele relatie tot
ambtsdrager te benoemen. Ik kan me daar
wel in vinden.’
U mag wel aan het avondmaal?
‘Ja, dat is geen probleem. Ik ben ook koster
en doe nog een aantal taken in de gemeente. Daar is geen discussie over.’
Achter de CU-verwarring schuilt
verwarring binnen de achterban over
wat de bijbelse standpunten zijn.
Voormalig partijdirecteur Henk van
Rhee merkte op in een ND-interview
(ook het nummer van 14 juni):
‘Mijn probleem met de commissie is de
onduidelijkheid welke Bijbelopvatting zij
hanteert. Ik zou op z’n minst willen vastleggen dat je als partij de bijbel verstaat
op de wijze waarop die in de loop der
geschiedenis door de hoofdstroom van de
christelijke kerk verstaan is en nog steeds
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wereldwijd verstaan wordt. Onder andere
op het punt van homoseksualiteit. Het
probleem zit overigens denk ik niet primair bij de CU, maar bij de kleine gereformeerde kerken en sommige evangelische
groepen. Daar heeft de onduidelijkheid
toegeslagen.’

heil des volks’). Niet meer een bijdrage
uit de CU-discussie, maar in bredere zin
wel van belang voor de achtergrond ervan. ‘Het Woord is weg’ zo luidt de titel
(in het juninummer). Hoe sta je met het
Woord in een samenleving die van dat
Woord steeds minder moet hebben? Hij
schrijft:
De nieuwe term voor het stoppen van een
relatie en iets nieuws beginnen is ‘opeenvolgende monogamie’. In het woord monogamie zit nog iets van een norm, maar
de praktijk van deze nieuwe aanduiding
voor je relatievorm is volkomen normloos.
Je kunt zelfs een bureau inschakelen om je
vorige relatie te beëindigen als je dat zelf
niet durft of te lastig vindt.
Dierlijk heidendom
Aan begrippen als secularisatie en kerkverlating waren we al gewend, ook in de
kerk. De praktijk daarachter is echter veel
rauwer dan die woorden doen vermoeden.
Er bloeit een dierlijk heidendom op en een
samenleving die terugvalt op voorchristelijke tijden. Niks verlichting. Het Woord
is weg uit de samenleving! En zij die het
kennen, durven er niet of nauwelijks meer
publiek over te spreken.

Discussie op het CU-congres

Ik denk dat Van Rhee daar de spijker op de kop slaat. Zie ook de opstelling van de kerk waar Monique Heger
lid is. Onderdeel van een kerkverband
(de NGK) dat op dit aangelegen punt
ook niet verder wilde gaan dan het
aanleggen van een discussiewebsite!
Des te dankbaarder ben je dan om een
Verklaring van de generale synode van
onze kerken te zien verschijnen (op de
dag dat ik deze Persrevue samenstel)
waarin enige opening van zaken wordt
gegeven over een in comité behandelde
appelzaak over het plaatselijke beleid
van een kerk. Een Verklaring waarin
o.m. de zinsnede te lezen valt: ‘Duidelijk
uitgangspunt voor de GS is dat seksueel
verkeer tussen mensen van hetzelfde
geslacht in het licht van Gods liefdewet
onaanvaardbaar is’ (verklaring op 20
juni, zie de synodewebsite).
Verdwijnt die duidelijkheid uit de
kerken, dan zul je die ook niet meer bij
een politieke partij hoeven te verwachten waarvan de achterban door die kerken gevoed wordt!
Ik wil afsluiten met een artikeltje
van de hierboven genoemde Henk van
Rhee. Een kort artikeltje uit het blad De
Oogst (maandblad van de stichting ‘Tot

Schijnvroomheid
…
Doorleefde kennis van Gods Woord, zijn
Openbaring, is absoluut noodzakelijk om
de weg in het leven te vinden. Pas als we
zo de Bijbel zelf weer serieus ter hand
nemen, kan het Woord ook doorwerken in
heel de samenleving. Zo’n periode hebben
we achter ons in de westerse geschiedenis.
Natuurlijk met alle lek en gebrek, want
telkens zijn er mensen die toch hun eigen
zin doen of met een schijn van vroomheid
de kracht van Gods Woord verloochenen.
Machtsstrijd in de kerk en seksueel misbruik van kinderen zijn een vloek voor het
christelijk getuigenis. Maar het Woord zelf
is goed, volmaakt zelfs volgens Psalm 19
vers 8: ‘De wet van de Heer is volmaakt:
levenskracht voor de mens. De richtlijn
van de Heer is betrouwbaar: wijsheid
voor de eenvoudige.’
Modieus preken
In de kerk zelf lijkt het Woord soms ook
op zijn retour. We lopen het risico dat het
in de prediking steeds minder gaat om
de wijsheid van de eenvoudige, de gelovige die zich echt over het volle spectrum
van het leven afhankelijk weet van God.
Eenzijdige en modieuze prediking met
weglating van alles wat wringt met een
onbelemmerd en plezierig leven, dat is de
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dominante trend. Steeds vaker gaat het
daarin om geïsoleerde items als liefde, oecumene van het hart, lofprijzing en genezing. Naar buiten toe moet het Evangelie
aantrekkelijk zijn. Het moet behapbaar en
laagdrempelig zijn. Je moet iets te bieden
hebben in onze geïndividualiseerde wereld. Marketingstrategen zullen je daarbij
helpen.
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Durven we nog?
Maar hebben we het dan nog over het
volle Evangelie, het volledige Woord van
God? Dat is niet populair. Het gaat immers uit van mensen die niet deugen en
die ternauwernood gered worden. Dat
dwarse Woord zou duidelijker moeten
klinken, in kerken en de maatschappij; tot
ons eigen behoud en welzijn van de wereld

waarin we leven. Durven we dat nog? De
slotwoorden van Psalm 19 kunnen ons
daarbij helpen: ‘Laten de woorden van
mijn mond u behagen, de overpeinzingen
van mijn hart u bekoren, Heer, mijn rots,
mijn bevrijder.’

Opvoeden – ga
ervoor!
In Centraal Weekblad (van 23 mei
2008) vond ik een aardig artikeltje over
opvoeding. Het bevat diverse waardevolle punten die in het intensieve werk
dat opvoeden is, waard zijn om voor te
gaan. ‘Rust, veiligheid en regelmaat’,
zo luidt de titel. De schrijver, Daan
Thoomes, pleit voor hernieuwd besef
van hoe noodzakelijk het is om van de
opvoeding werk te maken. Juist in een
tijd dat verschillen tussen volwassenen
en kinderen kleiner lijken te worden en
kinderen dagelijks blootgesteld worden
aan een overdaad van onsamenhangende
indrukken. Hij pleit voor een opvoeding waarin orde en samenhang worden
aangebracht in het kinderleven. En ook
voor een veilig opvoedingsmilieu. Eerste
voorwaarde voor het goed volbrengen
van alles wat hij schrijft is, dunkt me,
de aanwezigheid van ouders in het leven
van hun kinderen! Thoomes schrijft:
Internet en televisie kunnen niet meer
worden weggedacht in deze wereld en
daarom móeten kinderen daarmee opgroeien. Naast de zegeningen van de
nieuwe mogelijkheden zijn er helaas ook
veel kwalijke kanten. Tot voor kort werd
daarom wel gepleit voor ‘mediaopvoeding’, maar ondanks de goede bedoelingen
bleek al snel dat daar geen wonderen van
verwacht mogen worden, het kan slechts
een element zijn in een bredere aanpak.
Kinderen kunnen weliswaar van alles
leren, maar de dagelijkse praktijk is vol
van prikkels en indrukken die niet zo gemakkelijk onder controle kunnen worden
gehouden.
Het is zelfs voor de meest toegewijde
ouders en onderwijsgevenden niet doenlijk oog te houden op al die indruk-

ken. Verbieden is uiteraard geen optie.
Uiteindelijk blijft het noodzakelijk om
verantwoord te leren omgaan met de

nieuwe mogelijkheden.
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
zijn ook in dit verband mooie doelen
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maar voor jonge kinderen zijn ze te hoog
gegrepen. Daarom is het raadzaam aandacht te hebben voor een andere kant van
de opvoeding. Wanneer het niet mogelijk
is om als opvoeder alles vóór te zijn om op
die manier kinderen te behoeden voor gevaren waar ze niet tegen opgewassen zijn,
dan is het nodig om ermee om te leren
gaan. Dus toch – om te beginnen – een
soort van mediaopvoeding.
Diverse methoden en maatregelen zijn
denkbaar. Om te beginnen geen computer
en televisie op de eigen kamer. Uit onderzoek is gebleken dat gewelddadige televisiefilms die door kinderen samen met de
ouders worden bekeken én becommentarieerd worden, veel minder schadelijk zijn
dan films die door kinderen in hun eentje
worden bekeken. Het opvoedingsmilieu
kan dus voor een deel schadelijke invloeden opvangen en beperken.
Even verderop vervolgt hij onder het
kopje ‘veilig’:
Veilig
Wanneer we denken aan de bredere aanpak in de preventieve opvoeding dan is het
creëren van een veilig opvoedingsmilieu
één van de belangrijkste zaken. Op die
manier worden de kinderen als het ware
gewapend tegen de kwalijke en onsamen
hangende indrukken waar het leven he-

laas vol van is. En aangezien de ‘veilige
kinderwereld’ van onze voorouders niet
goed meer realiseerbaar en wenselijk is,
moeten we nieuwe maatregelen bedenken
die eveneens een ‘veilig opvoedingsklimaat’
waarborgen. Dat kan bijvoorbeeld door
te zorgen voor voldoende ‘rustmomenten’ als tegenwicht tegen jachterigheid,
prestatiedruk en de veelheid van omgevingsinvloeden. In plaats van alsmaar
‘verkennen van je eigen grenzen’ kan het
goed zijn om ook eens stil te staan bij jezelf, de ander, de natuur, en de ‘zin van
het bestaan’. Ontvankelijkheid voor religie
komt niet altijd ‘vanzelf ’. Ouders kunnen die ontvankelijkheid bevorderen door
belemmeringen weg te nemen, niet door
dwang zoals Friedrich Schleiermacher al
leerde, want dwang en religie verdragen
elkaar slecht. Wanneer kinderen door een
teveel aan activiteiten als het ware volledig ‘bezet’ zijn, kunnen ze niet toekomen
aan momenten van verwondering en is het
moeilijk om oog te krijgen voor zingevingsaspecten. Ook voor het kennisnemen van
het Woord is een zekere rust en ontvankelijkheid noodzakelijk.
Het rustig lezen van een boek, het maken
van een wandeling in de vrije natuur
of het voeren van een ‘echt’ gesprek zijn
natuurlijk ook goede ‘rustmomenten’. De
ervaring leert dat wanneer kinderen opgroeien in een dergelijke sfeer, ze beter op-

gewassen zijn tegen de dagelijkse ‘onrust’.
Vaste gezinsmomenten zoals de gezamenlijke maaltijden zijn uiteraard ook goede
ankermomenten.
Met dit alles wil natuurlijk niet
gezegd zijn dat het niet goed is om te
presteren, je mogelijkheden te verkennen of te wedijveren. Maar wel dat het
zaak blijft om dat op een gedoseerde
manier te doen zonder er volledig in
op te gaan. Als er maar een zekere rust
blijft bestaan om met vader of moeder
te reflecteren op de dagelijkse ervaringen. Een opvoedingsrelatie waarin het
kind de opvoeder heeft leren kennen als
‘beschikbaar en betrouwbaar’ is geen
idealistische voorstelling maar een absolute noodzaak.

Artikelen uit oudere jaargangen blijven beschikbaar!
Als redactie willen we graag artikelen uit vorige jaargangen, die nog van belang (kunnen) zijn, voor de lezers en andere
belangstellenden beschikbaar houden. De mogelijkheid om artikelen van tenminste twee jaar geleden op te vragen is er nu
via www.woordenwereld.nl! Door te klikken op Nader Bekeken, Archief kunt u al uit een aantal nummers downloaden.
Verder is een groot trefwoordenregister op alle voorgaande jaargangen te vinden op www.woordenwereld.nl, o
nder Nader Bekeken.
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Binnenkort verschijnt: cahier 78

Leren van liederen
Over psalmen
Ds. W. Wierenga

Eeuwenlang zijn de 150 psalmen gezongen in de kerken
van de Reformatie.
We kennen in onze taal diverse berijmingen.
De psalmen liggen velen na aan het hart.
Toch worden er de laatste tijd minder psalmen gezongen.
Daar zijn diverse redenen voor te bedenken.
Maar het zou een geweldig verlies zijn wanneer deze
verbondsliederen steeds onbekender zouden worden en er een
proces van vervreemding zou ontstaan.
Daarom is dit boekje geschreven: om het beter begrijpen van de
psalmen te bevorderen.
Nadat eerst aandacht is gegeven aan het verbond en enkele
verbondstermen, wordt een tiental psalmen besproken.
Tot slot wordt de vraag gesteld hoe wij als hedendaagse christenen
over Jeruzalem moeten zingen.
Bij ieder hoofdstuk zijn enkele gespreksvragen toegevoegd, om het
onderlinge gesprek, de bespreking in de bijbelstudiegroep of de
persoonlijke bijbelstudie te stimuleren.
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