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U, Heer, bent goed en tot vergeving
bereid,
Uw trouw is groot voor ieder die u
aanroept.
(Psalm 86:5)
Er zijn mensen voor wie het bidden niet meer is dan een ritueel
bij de maaltijd: ze vragen om eten,
gezondheid en bewaring. Voor anderen is het een uitlaatklep voor hun
wanhoop en verwijten richting God
als ze niet ontvangen waar ze recht
op denken te hebben.
Het boek van de Psalmen staat vol
gebeden. In allerlei toonaarden. In
allerlei situaties. Prachtig om te
zien hoe David en Asaf en zoveel
anderen omgingen met de Here: binnen het kader van zijn verbond en
in de breedte van zijn schepping.
Wat is daar veel van te leren!

David in gebed, detail ets Rembrandt

Gebedsonderwijs
van koning David
Een van die verbondsliederen is
Psalm 86. We weten niet wanneer precies
en in welke omstandigheden David hem
gedicht heeft. Hij was er slecht aan toe:
hij noemt zich verzwakt en arm (vs. 1).

Schriftlicht
P. Niemeijer

Hij voelt zich ten dode opgeschreven
(vs. 13). Hij spreekt over een opstandige
bende die op hem afkomt, mensen die
hem haten en zijn leven bedreigen
(vs. 14). Hij smeekt om genade (vs. 3 en
16) en weet zich dus ook zelf schuldig
aan de situatie. Het is dus een lied met
veel facetten, dat in veel situaties toepasbaar is.
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Persoonlijk
David spreekt de Here áán en roept
om antwoord. Hij praat niet in zichzelf of in de ruimte. Hij spreekt tot de
Here. Hij gelooft maar niet in ‘iets
hogers’, zoals velen vandaag. Of in een
onontwijkbaar lot. Of in een kosmische
kracht of wereldgeest. Hij gelooft in
een God die luistert, die antwoordt. Een
God met een concrete naam: Here,
met allemaal hoofdletters, Jahwe. De
God die Zich geopenbaard heeft: in
zijn Woord en in zijn wereldwijde wonderen. Een God die daarop nu ook
aanspreekbaar is: de God die is die Hij
zijn zou. Hij is ook een God van wie
je kunt zeggen hoe Hij is: liefdevol en
genadig, geduldig, trouw en waarachtig.
Wij kennen Hem als de Vader van onze
Here Jezus Christus. De God die zijn
eigen en enige Zoon gaf voor mensen
die tegen Hem in opstand gekomen zijn
en die zijn straf, de eeuwige dood, verdienen. David bidt niet tot ‘iets’ maar
– in de taal van de Catechismus – tot de
enige ware God die Zich in zijn Woord
aan ons geopenbaard heeft (antw. 117).

Pleitgronden
De hele psalm is één gebed. Door
heel de psalm heen smeekt David God
om toch naar hem te luisteren en hem
genadig te zijn. Daarbij haalt hij aan
argumenten en pleitgronden om zo te
zeggen alles uit de kast. Het is leerzaam
om David te horen bidden en te zien
wat hij allemaal aan zijn God voorlegt
en voorhoudt. Prachtig gebedsonderwijs
van koning David.
Hoor mij, Here, en antwoord mij,
want ik ben verzwakt en arm (vs. 1).
David wijst de Here op zijn eigen nood
en onmacht. Hij staat zelf met lege
handen. Hij wil wel van alles en hij probeert wel van alles, maar het breekt hem
bij de handen af en loopt telkens op
niets uit. Hij schiet er niks mee op. Hij
is zwak en arm. Zonder de Here kan hij
niets. Zijn eigen kleinheid en afhankelijkheid vormen zijn eerste pleitgrond.
Hoor mij, Here, en behoed mij.
Want ik ben U toch toegewijd en uw
dienaar die op U vertrouwt (vs. 2a)? Een
tweede argument om gehoor bij God
te vragen. Ik hoor toch bij U? U ziet in
mij toch het werk van uw Zoon en van
uw Geest terug? Dat laat U toch niet
los?! U behandelt mij toch niet als een
vreemde of een vijand? U hebt mij toch

opgenomen in uw verbond en mij uw
beloften gedaan? Daar mag ik U toch
aan houden?!
Hoor mij, Here. U bent toch mijn
God? Op U stel ik mijn vertrouwen
(vs. 2b)! Zo sta ik bekend bij de mensen
om me heen. U zult het toch niet laten
gebeuren dat mensen die een hekel aan
U hebben, reden hebben om naar aanleiding van mijn ellende U te bespotten:
‘moet je die David zien en hoe hij eraan
toe is, zijn God kan ook niks’? Dat is
toch uw eer te na? Hoor mij omwille
van de eer van uw eigen naam.
Wees mij genadig, Here, bidt David
vervolgens (vs. 3). Hij pleit op Gods genade. David is nederig en schuldbewust.
Hij weet dat hij Gods straf verdient.
Dat hij nergens is als God hem niet vergeeft en in zijn genade naar hem omziet.
Hij belijdt God zijn schuld. Zijn gebrek
aan vertrouwen en dankbaarheid. Wees
mij genadig, Here. U ziet toch dat het
me ernst is? Heel de dag smeek ik U
erom. Dat hoort U toch? Ik kom niet
parmantig of arrogant mijn vermeende
recht opeisen. Ik kom in de naam van
Christus, mijn Verlosser.
Verblijd mij, Here, want U weet toch
hoe ik daarnaar verlang! Hoe ik daarnaar hunker (vs. 4). David speelt geen
spelletje. Hij vraagt niet zomaar iets.
Hij stort zijn hart voor God uit. Hij
heeft Hem alles eerlijk verteld zonder
iets achter te houden. U weet hoe ik Ú
wil dienen. Hoe ik snak naar úw nabijheid. Mijn gebed is geen maniertje of
trucje. Het is ook geen verplicht ritueel
dat ik uitvoer. Heel mijn hart zit erin.
Ik lever me aan U uit.
De zesde pleitgrond: hoor mij, Here,
U ziet toch wat mijn situatie is? Hoe
hoog de nood en hoe groot het gevaar
(vs. 6,7)? U ziet toch hoe vijanden mij
bedreigen (vs. 14)? Dat laat U toch niet
koud als Vader? U bent mijn enige houvast. Ik heb gemerkt dat ik bij niemand
aan kan kloppen. Bij U alleen. Alle
mensen vallen tegen en staan machteloos. U bent de enige die antwoordt.
Wijs mij uw weg, Here. Laat mij
wandelen op het pad van uw waarheid.
Vervul mij met ontzag voor uw naam
(vs. 11). Daarop ben ik uit. Dát wil
ik. Ik heb geen verborgen agenda. Ik
wil niet mijn eigen weg gaan. Ik wil U
dienen! En niemand anders kan me die
weg wijzen en doen gaan dan U alleen.
Ik wil gaan in úw wegen. Dat is U toch
aangenaam?!
Keer U toch naar mij toe en wees

227

Nader Bekeken september 2008

Nader Bekeken inhoud
Schriftlicht
Gebedsonderwijs van koning
David

225

P. Niemeijer
Kroniek
GS en NGK

229

H.J.C.C.J. Wilschut
Thema
Is artikel 29 NGB nog relevant?
Slotbeschouwing
233
A.N. Hendriks
mij genadig (vs. 16). Ik heb het gevoel
dat U Zich van me hebt afgekeerd. Als
dat aan mijzelf ligt, ontdek me eraan!
En als U uw redenen hebt om mij door
deze nacht te voeren, draag me er dan
doorheen en verlos me eruit. Keer U
weer naar mij en laat me weer wandelen
in het licht van uw gelaat. Schenk me
kracht.

Davids persoon
Schenk kracht aan uw dienaar, bidt
David (vs. 16). Hij noemt zichzelf Gods
dienaar en hij wil ook niets anders zijn.
En bedenk: dit zegt David, de koning!
Hij noemt zichzelf in vers 16 zelfs: het
kind van uw dienares. Hij vergelijkt zich
bij de Here met het kind van een slavin:
in slavernij geboren. Hier staat geen
regeringsleider te brallen of te snoeven.
Hier staat geen vorst die zich boven
alle wet verheven voelt. Hier bidt een
koning die zich tegenover de Here niet
meer weet dan een slavenjoch. Waren er
zo maar meer!
De hele psalm door hoor je David
smeken en pleitgronden aanvoeren. Wat
een worsteling. Wat een gebedsomgang
met God. Hij laat zich scannen door de
heilige God. Hij is open en transparant,
kwetsbaar en integer, bescheiden en
beslist, zorgvuldig en echt. En je hoort
David zich verantwoorden tegenover
de Here in het licht van Gods beloften
en Gods bevelen. Hij legt alles aan de
Here voor, hij houdt niets wat hem
bezighoudt, achter. Maar hij weet ook
dat er verschil is tussen zijn verlangens
enerzijds, en Gods bevelen en beloften
anderzijds. Hij roept God aan in het

besef van wat God hem beloofd en bevolen heeft.

Column
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Vertrouwen
Naast die smeekbeden klinkt er ook
een andere toon door de psalm heen.
Een toon van vertrouwen. En van jubel
in God.
Na de verzen 1-4 met hun gebed
komt vers 5: U, Here, bent goed en tot
vergeving bereid, uw trouw is groot voor
ieder die U aanroept.
Na de smeekbede van vers 6 en 7
komt de jubel van de verzen 8-10: geen
god is U gelijk, Here, uw daden zijn
zonder weerga. Wereldwijd toont U uw
werken en wonderen: in de schepping,
in de geschiedenis. U bent groot, U alleen bent God.
Na het gebed van de verzen 11 en 12
uit David zijn vertrouwen: U toont mij
uw trouw, U verlost mij uit de diepte
van het dodenrijk. Na de schildering
van nood en bedreiging in vers 13 en 14
belijdt hij in vers 15: U, Here, bent een
God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Dit vers 15
kun je de uitgebreidere, de uitgewerkte
vorm van vers 5 noemen. De dichter
stijgt biddendeweg tot grotere hoogte en
sterker vertrouwen.
Deze uitingen van vertrouwen liggen, net als de smeekbeden, verspreid
door de hele psalm. Het zijn uitingen
van vertrouwen die de Here niet eerst
nog maar eens moet zien te ‘verdienen’
door naar David te luisteren. Nee,
David belijdt de Here als een groot en
genadig en trouw God midden tussen al
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zijn smeekbeden. Hoe zijn situatie ook
is, hoe het ook stormt in zijn hart, –
Davids gebed is gemengd met geloof en
vertrouwen. Hij weet tot wie Hij bidt.
Bij ons gaat het stiekem nog wel eens
zo dat we bidden en vervolgens gaan
zitten wachten of de Here wel zo goed
en trouw is als Hij zegt. Pas als Hij naar
ons gevoel geholpen heeft, pas dán laten
we weten dat we in Hem vertrouwen.
Je hebt bijbellezers en bijbelverklaarders
die het dan ook maar vreemd vinden
dat David in Psalm 86 zijn smeekbeden
en zijn belijdenissen van vertrouwen
door elkaar kan plaatsen. Die laatste, die
belijdenis en jubel, moeten toch pas komen nádat David verlost en geholpen is?
Maar hier vindt u nou wat in
Hebreeën 11 staat: als je tot de Here
wilt naderen, moet je geloven dat Hij
bestaat en dat Hij beloont wie Hem
zoekt (vs. 6). Je kunt niet zomaar in je
gebed ‘duiken’. Je gebed kan al mislukt
zijn, voordat je eraan begonnen bent! In
de Catechismus staat in Zondag 46 dat
de Here Jezus ons geleerd heeft God als
Vader aan te spreken, omdat Hij wil dat
wij reeds bij het begin van ons gebed het
kinderlijk ontzag en vertrouwen hebben, waarop ons gebed gegrond moet
zijn. Gods macht en goedheid zijn niet
afhankelijk van wat wij er achteraf van
merken. Ze zijn de grond waarop we
gaan staan bij ons bidden! In Zondag 45
wordt dan ook gezegd dat bij bidden het
vertrouwen hoort dat God ons gebed
om Christus’ wil zeker wil verhoren,
ook al zijn wij het niet waard (antw.
117). Dat vertrouwen moet niet ná het
bidden in ons groeien. Dat vertrouwen
moet ons bidden van meet aan stémpelen. Het komt niet ná, maar hoort bij
het bidden! Wij hebben een God aan
wie we ons kunnen toevertrouwen en bij
wie al onze zorgen in goede handen zijn.
Wij kennen Hem toch in Christus?! Hij
heeft toch laten zien hoe Hij is toen Hij
zijn enige Zoon gaf om ons te redden?
Ik ga na mijn bidden niet zitten wachten
of God er wat mee zal doen. Nee, ik
heb mijn zorgen bij Hem neergelegd.
En daar laat ik ze nu. Hij redt Zich er
nu mee. Dat is bidden: mijn zorgen op
de Here afwentelen (1 Petr. 5:7). Ze
in zijn handen leggen (Ps. 37:5). Niet:
mijn zorgen uitstallen en ze daarna weer
inpakken en mee terugnemen het leven
in. Nee, ze aan Hem toevertrouwen, bij
Hem in goede handen weten en ze daar
laten! Hij redt Zich ermee. Daar hoef
ik niet meer over in te zitten. Dán kan

Nader Bekeken september 2008

ik ook Amen zeggen: mijn gebed wordt
niet verhoord, maar, zegt antwoord 129
van de Catechismus: God heeft mijn gebed al veel stelliger verhoord dan ik het
van Hem verlang.

De Here is goed
Bidden in vertrouwen. Dat kan als
je Hem kent, zoals David in vers 5: U,
Here, bent goed en tot vergeving bereid, uw trouw is groot voor ieder die u
aanroept.
David róept de Here aan. De God
die zijn Heer is: zijn Eigenaar en Gebieder. En Hij is niet alleen Dávids Heer,
maar de Heer van alles en iedereen. Ook
van alle volken (vs. 9).
David roept de Here aan in het
vertrouwen dat Hij ‘goed’ is. De Here
heeft geen slinkse bijbedoelingen. Hij
is zuiver en zoekt in alles het goede, de
opbouw, de voortgang van zijn werk in
schepping en verlossing. Zelfs het kwaad
dat ons deel is, kadert Hij in in zijn
plan.
De Here is een God die bereid is tot
vergeving. Graag vergeeft zelfs. Hoeveel
goden zijn er niet die veel eisen en die
met hun aanhangers afrekenen. Hoeveel
angst is er niet in tal van religies. Maar
God is een God die tot vergeving bereid
is. En dat is niet omdat Hij de zwaarte
van onze schuld niet kent of die onderschat. Hij zond zijn eigen Zoon naar de
wereld. Die nam al onze schuld op Zich
en ging ermee aan het kruis. Bij deze
God hoef je niet bang te zijn om klein
te zijn. Voor Hem hoef je geen schuld te
verbergen. Integendeel: belijd je zonden.
Hij doet die weg! Wie aan Hem zijn
schuld belijdt, vindt zijn gunst oneindig
groot.
Ook Gods trouw is groot. Het
woord dat met ‘trouw’ vertaald is,
luidde vroeger ‘goedertierenheid’. Maar
wat is goedertierenheid? Je zou het
kunnen weergeven met ‘Gods diepe
solidariteit met ons’. Dat is een riskante
weergave, want solidariteit kan bij ons
een heel vlakke en humanistische term
zijn. Maar ik bedoel het met een hoofdletter: in een diepe zin. Als je solidair
met mensen bent, weet je je met hen
verbonden. Op een diep niveau: van
harte. Solidariteit betracht je vervolgens
richting mensen die zwak zijn. Die in
een nood verkeren waarin andere helpers het laten afweten. Solidair zijn gaat
verder dan de strikte regels vereisen. Tot

solidariteit ben je niet verplicht. Je doet
méér dan je plicht. Je hebt hart voor
mensen en toont dat in concrete daden.
Aan dat soort solidariteit moet u denken
bij de trouw van onze tekst. En bij het
woord goedertierenheid. Op God toegepast: er zit inderdaad verbondenheid
in en trouw, maar ook genade en liefde.
Je doet méér dan je plicht. Je biedt concrete hulp voor wie anders verloren is.
Zo is de Here. Zo kent David Hem.
Goed. Altijd tot vergeving bereid en
groot in solidariteit voor wie Hem aanroept. David zegt: zo bent U, Here. De
Here is het. David belijdt het zonder
voorbehoud. Er is geen voorwaarde
waaraan de Here éérst nog moet voldoen.

Gods naam
Hoe wéét David dat de Here zo is?
Aan zijn ellendige situatie van het moment kan hij het niet aflezen. God hééft
hem nog niet verlost. Toch belijdt hij de
Here zó. Waarop baseert hij dat?
Dat blijkt in vers 15. Daar vindt u,
om zo te zeggen, de uitgewerkte versie
van onze tekst. U, Here, bent een God
die liefdevol is en genadig, geduldig,
trouw en waarachtig. In dat vers grijpt
David duidelijk terug op een tekst veel
eerder in de Bijbel. Op Exodus 34.
Israël is dan gelegerd aan de voet van de
Sinai. Mozes is bij de Here op de berg.
Daar zegt de Here van Zichzelf tegen
Mozes, de leider van Israël: Wil je mijn
naam weten? Wil je weten hoe Ik ben?
Mijn naam is Jahwe, en dat staat ervoor
dat Ik liefdevol ben en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden
geslachten zijn liefde bewijst, die schuld,
misdaad en zonde vergeeft (vs. 6,7). Dit
woord van God zelf is de eeuwen door
met Israël meegegaan. Het klinkt als
een refrein op meerdere plaatsen in de
Bijbel. Israël kende het uit zijn hoofd
en droeg het mee in zijn hart. Op dit
woord beroept David zich in Psalm 86.
Hier vindt hij zijn houvast. In Gods
eigen woord. Gods woord dat bevestigd
is de eeuwen door, in wat God gedaan
heeft van de schepping af. En waar alle
volken getuige van zijn. Zo is God en zo
heeft Hij Zich bewezen. Voor wie ogen
heeft om te zien en oren om te horen!
In zijn vertrouwen klemt David zich
vast aan de Here alleen. In die twee
‘ankerverzen’ 5 en 15 zegt David niks
meer over zichzelf. Hij richt zich daar
op de Here alleen. Aan Hem klemt
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David zich vast. Al is hij alles kwijt. Dat
is hem genoeg. Op God en zijn Woord
kan hij aan!

Soli Deo gloria
De Here is alles voor David. Dat
zie je ook in het vervolg van de Psalm.
Want waarom bidt hij? Hij, die koning
is? Om macht? Om voorspoed? Om
aanzien in de politieke wereld van die
dagen? Nee, hij bidt in vers 11 of de
Here hem zíjn weg wil wijzen. Of de
Here hem vervullen wil met ontzag
voor God. Vervullen! Zijn hart moet vol
ontzag voor de Here zijn. Onverdeeld.
Op dat ene gericht. Daar vráágt David
de Here om. Dat heeft hij niet van
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zichzelf. Dat komt ook maar niet spontaan in hem op. Het is Gods Geest die
hem dat geven moet. Op zijn gebed
(HC antw. 116).
Wijs mij uw weg, Here, laat mij
wandelen op het pad van uw waarheid,
vervul mijn hart met ontzag voor uw
naam. Verenig mijn hart in uw dienst.
Dat bidt de kóning! Hij leeft niet voor
eigen eer. Hij weet zich dienaar van
God. Hij verootmoedigt zich voor Gods
majesteit.
Dat komt zelfs terug in zijn beschrijving van zijn tegenstanders. Het erge
aan hen vindt David niet eens dat ze
hem, David, haten, maar dat ze God
niet voor ogen houden (vs. 14). Hij bidt:
Here, laat ze toch merken wie U bent,

dat U mij bijstaat en troost (vs. 17). Dát
is de spits van Davids bidden. Niet zijn
eigen eer en belang, maar het ontzag
voor de Here. Dat is ook de lijst waarin
Christus ons bidden om eten en vergeving en bevrijding zet: Vader, uw naam
worde geheiligd, uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Bidden in dit kader
en met deze spits is God aangenaam.
En zó kun je ook bidden in vertrouwen.
Want zo voegt het zich in de voorbede
van Christus, die bij de Vader voor ons
pleit.

GS en NGK
De GS Zwolle-Zuid heeft gesproken
over de verhouding tussen onze
kerken en de NGK. Een tweetal
rapporten lag op tafel. Eén van
de meerderheid van D(eputaten)
K(erkelijke) E(enheid). De weg naar
gesprekken over kerkelijke eenheid met de NGK zou openliggen.
Het minderheidsrapport was het
hier radicaal mee oneens. Wat is er
bij de NGK feitelijk veranderd? De
GS ging noch met de meerderheid
noch met de minderheid mee, maar
ging een eigen weg. Er is wel vordering in de gesprekken en dat geeft
reden tot dankbaarheid. Maar nu
al gesprekken gericht op kerkelijke
eenheid is een station te ver.

Besluit
Er klinkt in het besluit van de
GS een toon van dankbaarheid. Met
dankbaarheid nam de GS kennis van
de Balans, nu expliciet aangeduid als
tussenbalans over de binding aan de
belijdenis. Dankbaarheid is er over
de overeenstemming tussen DKE
en C(ommissie) voor C(ontact) en
S(amenspreking) van de NGK over
de noodzaak tot ondertekening van
de belijdenis. En dat de Landelijke
Vergadering van de NGK de kerken die
deze ondertekening nog niet kennen,

daartoe opriep. Dat geeft vertrouwen
voor de toekomst.
De GS spreekt ook dankbaarheid uit
voor de toenadering in de gesprekken
die n.a.v. de ‘vrouw in het ambt’ gevoerd
zijn over schriftverstaan en schriftuitleg.
Alle reden dan ook om de gesprekken
met de NGK voort te zetten.
Tegelijk – de GS nam met dankbaarheid kennis van de Balans. Zonder
daarmee in te stemmen. De gesprekken
over de binding zijn nog niet afgerond
(grond onder Besluit 1). Jawel, er is
overeenstemming over de noodzaak tot
ondertekening. Maar over de manier
waarop is nog geen voldoende duidelijkheid, al is er alle reden om door te
praten. Hier kan ik het beste de synodeuitspraak zelf citeren (grond 2 van
Besluit 2):
‘ de genoemde overeenstemming stimuleert om verder te spreken over de
andere hindernissen die eerdere synodes
voor een gesprek met het oog op kerkelijke eenheid zagen en die met deze
overeenstemming nog niet weggenomen
zijn. Het is namelijk nog niet duide-

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

lijk wat de bereikte overeenstemming
betekent voor de kaders waarin bij de
NGK de ondertekening staat, te weten
de Preambule, art. 17 en 34 van het
Akkoord voor kerkelijk samenleven
(AKS) alsmede voor de manier waarop
in het verleden het onderscheid tussen
Christus als het fundament en zaken
in de belijdenis die het fundament niet
raken werd gebruikt.’
Ook voor wat betreft de ‘vrouw in
het ambt’ en het onderliggend schriftverstaan is het gesprek nog niet voorbij.
Hier geldt eveneens: er is herkenning
gekomen en vertrouwen gewekt. Maar
tegelijk sprak de GS uit (Besluit 4):
‘met verdriet te constateren dat de
gesprekken, hoe intensief ook gevoerd,
nog niet alle bezwaren ten aanzien
van de uitspraak van de LV Lelystad
2004 over de openstelling van de
ambten voor zusters in de gemeente en
het Schriftverstaan dat ten grondslag
ligt aan het rapport VOP, zoals die
leefden bij de Generale Synode van
Amersfoort-Centrum 2005, hebben
weggenomen.
Grond:
1. in de gesprekken is gebleken dat
de bezwaren ten aanzien van de
spanning tussen Schriftverstaan en
Schriftuitleg terecht waren;
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2. een moeilijk punt is dat het besluit
van de LV Lelystad 2004 over het
openstellen van de ambten voor
de zusters van de gemeente er nog
steeds ligt;
3. omdat binnen de NGK de uitkomst van de gezamenlijke bezinning op het rapport VOP nog niet
duidelijk is, zijn de bezwaren niet
weggenomen.’
Vandaar de opdrachten aan DKE
(Besluit 7): er moet doorgepraat worden
over
a. de verschillende wijze waarop in
de kerkelijke praktijk binnen de
GKV en de NGK met de binding
aan de belijdenis wordt omgegaan;
b. de verschillende wijze waarop in
de kerkelijke praktijk binnen de
GKV en de NGK met concrete en
voortgaande afwijking van de belijdenis wordt omgegaan;
c. de zaak van de vrouw in het ambt
en het feit van het openstellen van
de ambten voor de zusters der gemeente door de NGK.
Tevens dienen deputaten in de
gesprekken na te gaan wat het doel
kan zijn van het door de Nederlands
Gereformeerde Kerken gewenste classicale-regionale overleg over concrete
zaken van leer en leven.

Waardering
In ons blad is de nodige aandacht
besteed aan de Balans. Vooral kritische
aandacht voor het standpunt van de
meerderheid van DKE. Met als kernpunten: onvoldoende helderheid over de
aard van de binding aan de belijdenis en
over de ‘vrouw in het ambt’, met name
over de manier hoe je daarbij omgaat
met de Schrift. Wie vergelijkt wat daarover hier in de Kroniek geschreven is
met het rapport van de minderheid, zal
vergaande overeenkomsten ontdekken.
Voorkeur voor een uitspraak in die zin
zal dan ook niet verbazen.
Dat neemt niet weg dat er veel
waardering mag zijn voor het genomen
besluit. Die waardering wil hier dan ook
hardop uitgesproken zijn. Want ten aanzien van de twee grote zorgpunten – de
aard van de binding aan de belijdenis en
de ‘vrouw in het ambt’ / het lezen van
de Schrift – heeft de GS uitgesproken,
dat hier nog te veel onduidelijkheden en

Ad de Boer tijdens zijn toespraak tot de synode (foto P.G.B. de Vries)

vragen zijn, voordat je kunt gaan denken aan gesprekken gericht op kerkelijke
eenheid. In dat opzicht is Zwolle-Zuid
in de lijn gebleven met eerdere kerkelijke
besluitvorming. Willen we naar eenheid met de NGK zoeken, dan moet er
duidelijkheid zijn over een ondubbelzinnige binding aan en handhaving van de
belijdenis. Die duidelijkheid is er nu nog
niet. Zoals er nog steeds het struikelblok
ligt van de ‘vrouw in het ambt’, met alle
bijbehorende hermeneutische vragen
over het lezen van de Schrift. Dat zijn
zaken die rechtstreeks ons (gereformeerde) kerk-zijn raken.
Waardering dus. Dat is wat anders
dan blijdschap. Wie de eenheid van
Gods kerk ter harte gaat, kan onmogelijk blij zijn dat er nog steeds barrières
zijn. Jammer dat het op dit moment niet
anders kon. Maar te waarderen is dat
niet de weg gegaan is zoals de meerderheid van DKE die heeft voorgesteld en
verdedigd. Zo kon het echt niet. Niet
op deze manier. En dus niet op dit
moment.

Reacties
Behoedzaam. Zo typeert redacteur Gerard ter Horst in het ND van
1 juli 2008 het algemene beeld van de
besluitvorming in Zwolle-Zuid. Voor
wat betreft de besluiten ten aanzien
van de NGK geeft hij niet meer dan

een weergave van wat er besloten werd.
De gesprekken blijven verkennend van
aard, ondanks de vooruitgang die er
is geboekt. ‘Anders dan de christelijkgereformeerden zoeken de vrijgemaaktgereformeerden de oorzaak van de
terughoudendheid niet bij zichzelf.
Dat er intern grote verschillen bestaan
in de omgang met de Nederlandsgereformeerden (van vergaande plaatselijke samenwerking tot oproepen dat
Nederlands-gereformeerden zich van
ingeslagen dwaalwegen moeten bekeren)
bleef ongenoemd.’ Ben ik erg wantrouwend wanneer ik hier een kritische ondertoon hoor?
Ad de Boer, voorzitter van de CCS,
toonde zich in Opbouw van 4 juli 2008
‘verdrietig’ en ‘vermoeid’. Hij acht de
besluitvorming in Zwolle-Zuid een
‘gemiste kans om een forse stap vooruit
te zetten’. Weer geen erkenning van de
NGK als kerken van Christus met wie
de GKv één zijn in geloof en belijden.
Volgens De Boer zijn de punten in
geding helder en inmiddels besproken. Hoeveel jaar moet er nog gepraat
worden? En hoe houd je met elkaar het
vuur brandend? Al heeft De Boer nog
steeds vertrouwen in een goede afloop.
Op deputatenniveau zal het heus wel
gaan lukken. ‘En intussen wordt plaatselijk her en der de eenheid in Christus
herkend en dat gaat door!’
Ook in eigen kring was niet ieder
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onverdeeld gelukkig met het genomen
besluit. Denken synodeleden nog steeds
dat ze zelf alles op een rijtje hebben
en zonder anderen kunnen? Is het
nog altijd de tijd om anderen de maat
te nemen? Een besluit om je voor te
schamen. Onbehoorlijk bestuur zelfs
(Vrijplaats in ND van 7 juli 2008).
Een andere vorm van kritiek klonk
een dag later in het ND. In de NGK
staat ‘de vrouw in het ambt’ niet meer
ter discussie. Daarmee is Gods Woord
in geding. Stop dus liever helemaal met
de gesprekken met de NGK.
Twee uitersten dus. Maar beide bijdragen signaleren uiteindelijk hetzelfde
wat je ook bij Ad de Boer vindt. De GS
kan dit nu wel uitspreken, maar hoe
gaan de zaken plaatselijk? ‘De plaatselijke kerken zullen … wel andere wegen
vinden waar hun voeten kunnen gaan’
(ND van 7 juli 2008). ‘Nu verkeert de
GKV in de absurde situatie dat aan de
bovenkant (de synode) op de rem wordt
getrapt, terwijl aan de onderkant (de
plaatselijke gemeenten) flink gas wordt
gegeven’ (ND van 8 juli 2008).
Dat laatste is geen denkbeeldig
gevaar. Dat je je op plaatselijk niveau
weinig aantrekt van het nu genomen besluit. Het is eerder geconstateerd: wat er
op de GS besproken en besloten wordt,
kan plaatselijk voelen als een ver-vanm’n-bed-show. ‘Ze’ doen maar, wij gaan
onze eigen gang. Dan wordt het besluit
op een oneigenlijke manier uitgehold en
ondergraven. Maar kerken die art. 31
KO naleven en kerkelijke besluiten als
rechtsgeldig aanvaarden, dienen die ook
in de praktijk na te komen. Zo niet, ga
dan de kerkelijke weg van bezwaar en
revisie. Maar leg de besluitvorming niet
zonder meer naast je neer. Uiteindelijk
ondermijnt dat ons samenleven als
kerken.

Rommeldam
Het is niet de bedoeling om hier alle
reacties op het synodebesluit inzake de
verhouding met de NGK te inventariseren. Al waren het er nou ook weer
niet zoveel. Gevolg van de vakantietijd?
Of toch een signaal van weinig echte
betrokkenheid?
Eén reactie wil ik nog noemen.
Omdat die toch wel erg opvallend was:
de column van prof. dr. G. Harinck
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(ND van 2 augustus 2008). Als we zo
doorgaan op de weg van synodale samensprekingen, wordt het nooit wat.
‘Zelfs als synoden het geheel en al met
elkaar eens zouden worden, zal er op de
avond voor de feitelijke vereniging vast
een deputaat mailen naar een officiële
vertegenwoordiger van het andere kerkgenootschap, dat het feest helaas niet
kan doorgaan, omdat hij ontdekt heeft
dat een gemeentelid te Rommeldam
recentelijk een dwaling debiteerde en de
plaatselijke predikant daar doorgang aan
had verleend.’
Harinck heeft met het besluit van
Zwolle-Zuid weinig op. ‘Er was een deputaatschap (onjuist, er was een déél van
een deputaatschap, HW) dat een stap
voorwaarts voorstelde, maar niet geheel
onverwacht werd een smetje ontdekt op
het Nederlands-gereformeerde blazoen
en de plannen werden afgeblazen. Alles
werd natuurlijk omkleed met hoopvolle
verwachtingen elkaar eens te vinden,
maar het feitelijke resultaat was het oude
liedje: doormodderen.’ Volgens Harinck
gedragen de Nederlands-gereformeerden
zich eigenlijk nog het beste, vergeleken
met Gkv en CGK. Het lijkt alsof er niet
gezocht wordt naar de gemeenschap der
heiligen, maar naar de identiteit der heiligen: ieder moet zijn zoals wij.
Het is het goed recht van prof.
Harinck om het met de besluitvorming
ter synode oneens te zijn. Wat dat
betreft is het mogelijk wat te scherp
aangezet, wanneer ds. K. Folkersma in
zijn reactie op Harinck schrijft, dat van
een hoogleraar van onze TU verwacht
mag worden dat hij meewerkt aan een
goede ingang van besluiten van een GS
(ND van 12 augustus 2008). Bezwaren
hebben staat vrij. Als je dan maar niet
alleen publiek je daarover uitlaat, maar
ook de kerkelijke weg wijst en gaat. Ds.
Folkersma heeft wél gelijk wanneer hij
stelt dat van een kerkelijk hoogleraar
loyaliteit verwacht mag worden, nu het
gaat om besluitvorming in de lijn van
de geschiedenis van de kerken. Die de
kerken als kerken voor haar rekening
hebben genomen. In dat opzicht was
het wel een erg groot woord van dr. Kor
Mollema, om bij Folkersma de sfeer
van de inquisitie te bespeuren (ND van
15 augustus 2008). Dat is wel een erg
goedkope manier om iemand weg te
zetten.
Helemaal omdat ds. Folkersma
materieel de spijker op de kop sloeg.

Het gaat niet om onbenulligheden of
bijkomstigheden. Maar om de omgang
met de Schrift en de manier waarop
je je in de kerk gebonden weet aan de
gereformeerde belijdenis. Dus niet om
wat ‘smetjes’ op een blazoen, waarbij wij
die anderen naar ons model willen omturnen. Maar om wat steeds binnen de
gereformeerde kerken regel en afspraak
is geweest.
Daarom stoort ook de badinerende
toon die prof. Harinck aanslaat (‘Rommeldam’). Daar zit iets elitairs in. Ach,
die stumpers op de synode. Hebben ze
nou niks anders om zich druk over te
maken? Iets dergelijks merk je ook bij
Mollema, wanneer hij het heeft over een
synode die een zorgvuldig voorbereid
advies van haar eigen deputaten niet
overneemt. Dat klinkt als een draai
om de oren. Hoe durf je het beter te
weten? Alsof zorgvuldigheid gelijkstaat
aan een juist standpunt. En alsof er niet
een minstens zo zorgvuldig voorbereid
minderheidsadvies was. Maar afgezien
daarvan – de eigen positiekeus blijkt het
uitgangspunt. En het oordeel van de GS
wordt neerbuigend afgedaan. Het zal
wel niet zo bedoeld zijn. Maar het komt
rijkelijk hooghartig over.

Grens
Dat is te meer jammer, omdat op
deze manier het debat een gesprek over
persónen dreigt te worden. Terwijl
Harinck aan het slot van zijn column
best een zakelijk probleem blootlegt. In
de woorden van Harinck: ‘het afscheidingsprincipe heeft niet tot zuiverheid,
maar tot versplintering geleid.’ Op die
terminologie is het nodige af te dingen.
Met het afscheidingsprincipe is niks mis.
Als je het tenminste invult vanuit art.
28 en 29 NGB. Vertoont een kerkelijke
gemeenschap – ondanks alle oproepen
tot bekering – niet langer de bijbelse
kenmerken van de kerk, dan moet je je
afscheiden van hen die niet van de kerk
zijn. Op die manier onderhoud en dien
je juist de eenheid van de kerk: eenheid
in de waarheid. Wat dat betreft zet ik
ook grote vraagtekens bij de jaloezie van
Harinck – ondanks bezwaren die ook
hij heeft – op de vorming van de PKN.
Een andere zaak is dat de geschiedenis
van de afgescheiden kerken inderdaad
een versplintering te zien geeft waarbij
regelmatig de vraag te stellen is: was
dit nou nodig? Het probleem van de
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verdeeldheid binnen de gereformeerde
gezindte kan niemand onberoerd laten.
Welke marges gunnen we elkaar binnen
een gereformeerde kerk?
In ieder geval dien je binnen de
grenzen van het gereformeerd belijden
te blijven. De belijdenis begrenst de
discussieruimte. Juist dat is principieel
en historisch tussen GKv en NGK in
geding. Typerend is hoe iemand als de
NGK-predikant ds. J.M. Mudde zich
uitlaat over de belijdenis van Zondag
22 HC (over het leven bij Christus na
het sterven). Binnen de NGK ‘gaan wij
daar relativerend mee om’ (ND van 2
augustus 2008). Inderdaad. Tot op de
kansel toe. Zoals blijkt uit een preek van
ds. J.C. Schaeffer over Filippenzen 1:21.
Dan komt ook vers 23 ter sprake, over
ontbonden worden en met Christus zijn.
Ik citeer (via internet):
‘Hoe we ons dat exact moeten voorstellen, daar zegt Paulus weinig over. Wat
dat zijn met Christus in onze dood precies
inhoudt, dat blijft oningevuld. De ene
gelovige maakt zich daar heel concrete
voorstellingen van. Voor een ander blijft
hier een ondoorzichtige sluier over hangen.
In ons denken en spreken daarover moeten
we elkaar maar vrij laten. God zelf zegt
daar in zijn Woord immers maar heel
weinig over. Duidelijk mag zijn, dat zelfs
ons sterven geen breuk betekent van onze
band met Christus. Want niets kan ons
scheiden van de liefde van God, welke is
in Christus Jezus. En of we in de dood
die band met onze Heer al of niet bewust
zullen beleven en ervaren, dat is hier van
volkomen ondergeschikt belang.’
Hier wordt de grens van de tolerantie overschreden. Je kunt niet hardop
een zin uit Zondag 22 HC relativeren.
Dat raakt de confessionele trouw en het
kerkelijk vertrouwen.
Aan de andere kant ga je te ver, wanneer je elkaar bindt aan jouw interpretatie van de gereformeerde belijdenis. Met
de leeruitspraken van 1931 hebben de
Gereformeerde Gemeenten de grenzen
onaanvaardbaar versmald, zoals binnen
de Gereformeerde Kerken werd gedaan
met de leeruitspraken van 1942/3. Het
komt mij voor dat we moeten blijven
nadenken over de grenzen van de waarheid en van de kerk. Waarbij we niet
bang moeten zijn om eerdere antwoorden kritisch door te lichten, ook al
zijn ze gegeven door achtenswaardige
voorgangers als K. Schilder en anderen.
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Dr. Hendriks heeft er in ons blad een
eerste aanzet toe gegeven. Dat roept om
een vervolg van verdere ecclesiologische
doordenking.

wordt tot overeenstemming op het punt
van de belijdenis. Met als gevolg weer
een ‘tussenbalans’. En nieuw protest
binnen de kerken.

Geloofwaardigheid

Alert

Doorpraten is dus de opdracht van
de GS aan DKE. Dat lijkt me voor de
broeders van de meerderheid een lastige
opgave. Zíj waren ervan overtuigd dat
er genoegzame overeenstemming met de
NGK was bereikt over de binding aan
de belijdenis. Niet in de zin dat alle vragen rond die binding nu al opgelost zijn.
Maar genoegzaam om de gesprekken te
intensiveren richting kerkelijke eenheid.
De synode denkt daar aanzienlijk genuanceerder over. En stuurt terug naar de
overlegtafel.

Het is zaak om alert te blijven.
Helemaal nu de voorzitter van de CCS,
Ad de Boer, in het al genoemde artikel
in Opbouw van 4 juli 2008 de besluitvorming in Zwolle aardig naar zich toe
praat. Volgens De Boer is de uitspraak
van de GS een compromis, dat in toon
en tekst dichter bij het meerderheidsvoorstel van DKE dan bij het voorstel
van de minderheid ligt. Heb ik iets
gemist? Het synodebesluit is inderdaad
positiever getoonzet dan de minderheid
het deed. Maar aan de kernbezwaren
werd tegemoet gekomen. En hoe verdrietig en vermoeid De Boer ook is, hij
blijft optimistisch. Het verschil tussen
verkennende gesprekken en gesprekken
gericht op kerkelijke eenheid komt uit
GKv-koker. Dus daar moet je als NGK
maar niet te zwaar aan tillen. ‘En verder: Rond de nieuw te bespreken onderwerpen rond de belijdenis komen we er
als CCS en DKE vast wel uit.’ Nieuwe
onderwerpen? Gaat het niet over vragen
waarover we nu al jaar en dag praten?
En wat ‘wij als CCS en DKE’? Heeft
De Boer nu nog niet begrepen dat niet
deputaten maar de kérken beslissen?

Je mag aannemen dat de broeders
van de meerderheid stáán voor de door
hen gegeven mening. Het is aan de GS
om te zien of ze dezelfde broeders weer
benoemt (afgezien van degenen die hun
termijn erop hebben zitten). Maar ook
dan mogen de broeders zich bezinnen
op de vraag of ze de gegeven opdracht
om door te praten wel geloofwaardig
kunnen vervullen. Geloofwaardig voor
zichzelf. En geloofwaardig voor de
kerken.
Hiermee wil geen vraagteken gezet
zijn achter de confessionele betrouwbaarheid van deze broeders. Die is helemaal niet in geding. Wel speelt een verschil in taxatie van de situatie binnen de
NGK inzake de binding aan de belijdenis. De broeders hebben gezegd dat die
situatie ruimte geeft om nu al gesprekken te beginnen, gericht op kerkelijke
eenheid. Ze hebben dit ook op de synode verdedigd. Vanuit de meerderheid
klonk hardop verzet om het onderscheid
binnen de NGK tussen Christus als het
fundament en zaken in de belijdenis
die het fundament niet raken, weer aan
de orde te stellen. Het zou op de GS
van Zuidhorn al afgehandeld zijn (ND
van 23 juni 2008). De synode is hier
een eigen weg gegaan. Hoe denken de
broeders met overtuiging het oordeel van
de GS over te dragen en eveneens met
overtuiging te spreken over wat zij zelf
niet zagen als struikelblokken-op-ditmoment?
Want anders is een herhaling van
zetten niet denkbeeldig. Dat er binnen
de kortste keren opnieuw geconcludeerd

Voor wat De Boer verder schrijft,
kan ik weinig goede woorden hebben.
Ach, op de GS waren nogal wat ouderlingen en predikanten die de breuk destijds nog bewust hebben meegemaakt.
En in het noorden en het zuiden van het
land heb je niet zoveel NGK-gemeenten
– dus wat weet je dan eigenlijk van hen
af? ‘Dat laatste zal niet echt veranderen,
maar het eerste zal naarmate de tijd
voortschrijdt tot het verleden gaan behoren.’ Oftewel, de dwarsliggers van nu
sterven wel een keer uit. En dan komen
de zaken alsnog wel in orde. Bah. Daar
verhelpt het vrome slotzinnetje over het
werk van Gods Geest in mensenharten
weinig aan.

Vertrouwen
Maar willen we echt verder komen
met elkaar, dan zullen verschillen niet
gebagatelliseerd of toegedekt, maar serieus doorgepraat moeten worden. De
GS Zwolle-Zuid is hoopvol gestemd. De
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tot nu toe gevoerde gesprekken hebben
vertrouwen gewekt, wordt meer dan één
keer uitgesproken. Dankbaar constateerde de synode allerlei vorderingen in
het gesprek met de NGK. Maar dreigen
we niet steeds tegen eenzelfde grens aan
te lopen? Akkoord, het is een stap vooruit dat men binnen de NGK het belang
van ondertekening van de belijdenis erkent. Maar als het gaat over de áárd van
de binding aan de belijdenis, staan alle
bekende verschillen nog recht overeind,
die over het ondertekeningsformulier
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incluis. En inmiddels is wel duidelijk,
dat de NGK niet teruggaan achter hun
besluitvorming rond de ‘vrouw in het
ambt’, die trouwens ook al in praktijk
wordt gebracht. Zullen vertrouwen en
hoop niet stukbreken op dit soort harde
feiten?

ligt in de hand van de Here. Van ons
wordt niet meer gevraagd dan in trouw
aan Schrift en belijdenis de eenheid te
zoeken met allen die de Here vrezen.
Het resultaat zullen we biddend aan de
Here overlaten. Bij wie is dat veiliger
dan bij Hem?

Dat zal de toekomst moeten leren.
Menselijk gezien zijn er toch wel veel
leeuwen en beren op de weg. Gelukkig,
de toekomst van de kerk – ook van haar
eenheid – hangt niet van mensen af. Die

Afgesloten op 20 augustus 2008.

Is artikel 29 NGB
nog relevant?
Slotbeschouwing
In twee voorgaande artikelen stonden we stil bij wat K. Schilder,
J. Douma en C. Trimp gezegd hebben met betrekking tot de kerkelijke verdeeldheid en het spreken
over ‘ware’ en ‘valse kerk’. In dit
laatste artikel wil ik wat zij naar
voren hebben gebracht, verwerken
en nader ingaan op de vragen die
nog altijd resteren: kunnen we
met artikel 29 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis vandaag nog uit
de voeten? Kun je nog over ‘de ware
kerk’ spreken, wanneer het gaat om
‘tien-keer-gereformeerd’? Waarom
zou je er eigenlijk voor kiezen om
vrijgemaakt te zijn?

De roeping
Het opschrift boven artikel 28 luidt:
‘De roeping zich bij de kerk te voegen.’
Van K. Schilder kunnen we leren dat
het zoeken van de ware kerk een zaak
van de gehoorzaamheid is die de Here
in zijn verbond van ons vraagt. Het slot
van artikel 28 spreekt niet voor niets
over ‘Gods bevel’. Terecht heeft (de jongere) Schilder – tegenover het subjectivisme van zijn dagen – dan ook bepleit niet uit te gaan van ‘het gegevene’
(= de vele kerken), maar van ‘de eis van
gehoorzaamheid’. God wil dat wij als
gelovigen ‘de eenheid van de Geest’ bewaren (Ef. 4:3), ‘één lichaam’ zijn

(1 Kor. 12:12), volharden in ‘de gemeenschap’ (Hand. 2:42).
De kerkkeus behoort een daad van
bewuste gehoorzaamheid te zijn. Het
is belangrijk daar in het voetspoor van
Schilder vandaag aan te herinneren. Die
kerkkeus mag niet bepaald worden door
persoonlijke voorkeur: ik voel me in die
andere gemeente meer thuis, ik ontmoet
daar meer warmte, ik vind daar een geloofsbeleving die me meer aanspreekt.
Dat is een mensmiddelpuntige benadering. Maar wij moeten ons hier theocentrisch opstellen en met artikel 28 uitgaan van de roeping die van Godswege
naar ons toe komt. Er is een bevel van
God. De Here roept ons zijn kerk te
zoeken, de gemeenschap te beoefenen,
de opbouw van de broederschap met
onze gaven te dienen.
De beslissende vraag is dan ook niet:
waar voel ik mij het meeste thuis, maar:
wat vraagt de Here van mij? Hoe kan ik
ook in mijn kerkkeus laten zien dat ik
gehoorzaam wil zijn aan zijn bevel? Ik
denk dat wij er goed aan doen om in
onze ‘ik-gerichte’ cultuur elkaar weer
te bepalen bij wat de confessie ons leert
over gehoorzaamheid, ook als het gaat
om onze kerkkeuze!

Thema
A.N. Hendriks

De gids
Op de zojuist genoemde vraag wil
artikel 29 antwoord geven. Het artikel
gaat ervan uit dat de kerk van Christus
door ons te vinden is. Dat vraagt ‘nauwgezetheid’ en ‘grote zorgvuldigheid’ van
ons, maar Gods Woord mag en moet hier
onze gids zijn. Wanneer we ons door
dat Woord laten leiden, kunnen we de
ware kerk ontdekken te midden van al
de sekten die om het hardst roepen dat
zij kerk van Christus zijn. Terwijl er veel
vervalsing is, is het mogelijk en vereiste
de ware (= echte) kerk te vinden!
Want er zijn kenmerken waaraan je
die echte kerk kunt kennen. Kenmerken
die duidelijk in Gods Woord worden
aangewezen en die artikel 29 dan ook
noemt. De manier waarop de confessie
het formuleert, wijst aan dat het niet
gaat om iets incidenteels (een goede
preek, een mooie doopbediening), maar
om iets structureels. De zuivere prediking van het evangelie en de zuivere
bediening van de sacramenten moeten
‘onderhouden’ worden, het moet een
praktijk zijn, terwijl ook de kerkelijke
tucht ‘geoefend’ moet worden om de
zonden te bestraffen. Voor het schriftbewijs verwijs ik naar de teksten die onder
artikel 29 worden genoemd. Je kunt de
drie kenmerken die artikel 29 noemt,
zien als een nadere concretisering van
wat de reformatoren typerend voor de
kerk van Christus vonden: het luisteren
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naar de stem van de Goede Herder (vgl.
Joh. 10:3v).
Tegenover de dopersen die de ware
vroomheid van de gemeente centraal
stelden, noemt artikel 29 criteria die je
als meer ‘objectief’ en ‘structureel’ kunt
typeren, al verzwijgt het niet wat leden
van Christus’ kerk kenmerkt door expliciet ook ‘de kenmerken van de christenen’ te noemen.
Deze meer ‘objectieve’ en ‘structurele’ kenmerken zijn beter te hanteren
dan het ‘subjectieve’ van de dopersen.1
Want wie zal de vroomheid van een
gemeente kunnen meten? Bovendien
kan er veel ‘lek en gebrek’ bij een kerk
zijn, terwijl zij toch nog gemeente van
Christus is, zoals bijvoorbeeld de gemeente van Laodicea (Op. 3:14v).
Mijns inziens blijft wat artikel 29 in
navolging van de Schrift over ‘de ware
(echte) kerk’ zegt, ook in onze gecompliceerde situatie actueel en onze gids,
wanneer het gaat om onze kerkkeus.
Vanuit dit artikel moeten we naar onze
eigen kerk en naar de andere kerkgemeenschappen kijken. Hier vinden we
de criteria waaraan een kerkgemeenschap moet voldoen, wil ze de naam
‘kerk van Christus’ met recht dragen.
Het is goed dat K. Schilder ons geleerd
heeft onze eigen confessie serieus te nemen, ook als het gaat over ‘het kerkelijk
vraagstuk’. Het kan ons afhelpen van al
dat spreken vanuit de mens dat in onze
dagen zo beheersend is!
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De (historische)
wettigheid
We zagen in ons eerste artikel hoe
Schilder niet alleen grijpt naar de confessionele drie kenmerken om Christus’
kerk te vinden, maar ook de kerkgeschiedenis laat meespreken. Christus trekt
een spoor in die geschiedenis. De kerk
is voor Schilder ‘op geschiedenis en
belijdenis gegrond’. De Geest laat ‘zijn
stroom’ lopen ‘door de bedding van het
wettig instituut’. Schilder verbindt dan
ook het normatieve (de drie kenmerken)
met het historische (de bedding van
Christus’ vergaderwerk).
Het is me opgevallen hoe weinig
deze lijn in de weergave van Schilders
kerkleer aandacht heeft gekregen.2
Maar voor zover ik zie, is dit een heel
wezenlijke lijn die erop uitloopt dat
bij Schilder de ‘ware kerk’ de ‘wettige
kerk’ wordt, en die hem ook bracht tot
een exclusief spreken als het gaat om
de vraag: welke kerkgemeenschap is in
Nederland de kerk van Christus?
Het is dan ook treffend dat men
in onze kerken al spoedig deze lijn in
Schilders onderwijs niet consequent
heeft vastgehouden. Onze synodes hebben immers al kort na de Vrijmaking
de Christelijke Gereformeerde Kerken
erkend als kerken ‘die met ons willen
staan op de grondslag van Schrift en
belijdenis’. In samensprekingen die later

volgden, hebben deputaten – ik was er
zelf bij – verklaard dat onze kerken de
CGK zien als kerken van Christus.
Men wilde het oordeel over het
verleden – het niet meegaan met de
Vereniging van 1892 – laten rusten.
Over ‘eigenwillige separatie’ werd niet
meer gesproken. De CGK voldeden aan
de drie confessionele kenmerken, maar
de kwestie van de (historische) ‘wettigheid’ was van de baan.
Het is ook ondoenlijk de geschiedenis zo’n inbreng te geven als nog bij
Schilder het geval is. Er ontstaan elk
jaar wel weer nieuwe kerkgemeenschappen in Nederland. Denk alleen maar
aan de vele allochtone kerken en kerkjes
in de Bijlmer, aan zgn. vrije gemeenten
en aan de talrijke zo geschakeerde evangelische gemeenten! We hebben niet
alleen te maken met ‘tien-keer-gereformeerd’, maar ook met een grote veelheid
van andere kerkgenootschappen.
A.L.Th. de Bruijne bepleit om de
confessionele kenmerken toe te passen,
‘zonder het stuur van nadere criteria:
bijvoorbeeld de wettigheid van een
kerk in het licht van de historie …’
‘De Schrift laat duidelijk zien, dat de
Geest bewegelijk is. Hij kan zijn werk
onverwacht elders voortzetten, op een
manier die niet past in onze schema’s.
De continuïteit van zijn werk in de geschiedenis valt niet altijd samen met een
duidelijke voor ons te traceren lijn door
die geschiedenis.’3
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Wij leren eruit dat er nooit berust mag
worden in misstanden, maar dat wij ook
geduld moeten hebben en oog voor onwetendheid en zwakheid.
J. Kamphuis zegt terecht ‘dat “valse
kerk” een ontzaglijk woord is, dat alleen
gerechtvaardigd is, als er een oordeel des
geloofs in vastgelegd wordt … als het
vanwege het Woord Gods moet uitgesproken worden, dan alleen voor Zijn
aangezicht.’6 Het predicaat ‘valse kerk’
is een oordeel dat niet lichtvaardig mag
klinken en een ontaarding aangeeft die
het einde is van een hardnekkig proces
van ongehoorzaamheid aan wat de kerk
van Christus behoort te zijn.
Bij de Afscheiding en bij de Vrijmaking heeft dit geloofsoordeel geklonken,
maar niet dan nadat er ook een hardnekkig voortgaan op een zondige weg
was geconstateerd! Het klonk, toen het
erop aankwam een ‘zich afscheiden’
(vgl. art. 28 NGB) van een verworden
kerkgemeenschap te legitimeren.
Het lijkt me het overwegen waard.
Te meer omdat Schilder zelf altijd zo’n
aandacht vroeg voor wat Christus elders
kan werken. Al mogen wij aan Christus’
werk bij Afscheiding, Vereniging en
Vrijmaking niet voorbijgaan, dit impliceert niet dat zijn kerkvergaderend werk
tot die reformaties is beperkt en enkel in
de bedding daarvan is voortgegaan. Wij
moeten vandaag erkennen dat wij het
in Nederland gewoon niet meer kunnen
overzien en bescheidener moeten spreken
over ‘het spoor dat Christus trekt in de
geschiedenis’, dan Schilder deed. Wat
weten wij van andere ‘sporen’ die Hij
bijvoorbeeld in de Bijlmer trekt? Kun
je het spoor van Christus zoals Schilder
deed, zo identificeren met de geschiedenis van onze eigen kerken? Waar blijft
dan de ‘breedte’ (en ‘bewegelijkheid’)
van Christus’ vergaderwerk, waarover
Schilder sprak?
Ik kies dan ook met De Bruijne
ervoor om de kenmerken toe te passen
zonder dat punt van de (historische)
wettigheid. Het wordt in artikel 29 ook
niet genoemd. Onze vaderen in de 16e
eeuw kibbelden niet over de wettigheid
van lutherse kerken, maar wel over de
taxatie van enkele verschillen in de leer
die volgens sommigen bij alle eenheid
niet verdoezeld mochten worden.4

De valse kerk
We zagen al eerder hoe J. Douma
en C. Trimp waarschuwden om niet
met het predicaat ‘valse kerk’ te gaan

strooien. Ik denk dat die waarschuwing
terecht is, wanneer we in rekening
brengen wat artikel 29 van ‘de valse
kerk’ zegt. ‘Vals’ staat hier voor ‘onecht’,
‘namaak’ , zoals wij spreken over ‘valse
tanden’ of een ‘vals eurobiljet’. In de 16e
eeuw pasten de reformatorischen deze
typering toe op de roomse kerk, het jodendom, het mohammedanisme en doperse sekten.5 Calvijn noemde het pausdom ‘een helse synagoge’, Luther sprak
zelfs over ‘het hoerenhuis van de duivel’,
al ontkenden zij niet dat er bij Rome
nog ‘overblijfselen van de kerk’ waren.
Al horen we deze klanken niet in onze
confessie, artikel 29 leert ons wel dat de
aanduiding ‘valse kerk’ een zwaargeladen typering is, waarbij er sprake is van
een diepe ontaarding van wat de kerk
van Christus heeft te zijn.
Nu kunnen er kerkgemeenschappen
zijn die tekortschieten op het punt van
zuivere prediking en bediening van de
tucht, zonder dat het beeld dat onze
confessie van ‘de valse kerk’ tekent, van
toepassing is. Ik wijs ook op wat artikel
29 aan het slot van ‘de valse kerk’ zegt:
‘Zij vervolgt hen die heilig leven naar
Gods Woord en die haar bestraffen over
haar zonden, hebzucht en afgoderij.’
In de gemeente van Pergamum
kwam brutale dwaalleer voor (Op.
2:12,13) en de gemeente van Tyatira verzuimde tuchtoefening (Op. 2:20), maar
daarmee werden zij niet meteen ‘de
valse kerk’. De Here Jezus waarschuwt
ze. En daaruit blijkt dat deze gemeenten wel op een gevaarlijke weg waren.

Gehoorzame trouw
Wanneer we niet zomaar alle kerkgemeenschappen buiten onze kerken
als ‘de valse kerk’ kunnen bestempelen, rijst de vraag: wat moeten we dan
zeggen ten aanzien van het ‘tien-keergereformeerd’? Wat kunnen ouderlingen
aanvoeren tegenover iemand die zich bij
een andere kerk wil aansluiten?
Ik zou hier opnieuw willen uitgaan
van wat artikel 29 zegt over de kerk van
Christus. En daarbij meenemen de notie
van de trouw in het vergaderen (het met
Christus mee-institueren) die we zo nadrukkelijk bij K. Schilder vinden.
Ik vind die notie in het spraakgebruik van onze dagen geschikter dan die
van ‘zuivere’ en ‘minder zuivere’ kerken.
Maar wat Douma met dat ‘zuiver’ en
‘minder zuiver’ wilde aangeven, lijkt me
reëel. Trimp heeft mogelijk gelijk wanneer hij opmerkt dat de Westminster
Confessie de aanduiding ‘zuiver - onzuiver’ gebruikt voor plaatselijke kerken binnen een kerkverband, maar het
waardevolle van deze Confessie vind
ik dat ze oog heeft voor het verschil in
kerkelijke trouw, wanneer ze zegt: ‘En
afzonderlijke kerken, die leden ervan
(= de katholieke kerk) zijn, zijn meer
of minder zuiver, al naar dat de leer
van het evangelie gepredikt en omhelsd
wordt, de Goddelijke instellingen worden bediend en de openbare eredienst
meer of minder zuiver in haar uitgeoefend wordt.’7 Verschil in trouw zie je bij
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wat in Openbaring gezegd wordt van
‘de zeven gemeenten’.
Het komt me voor dat we daarmee
verder kunnen komen in de gecompliceerde situatie van onze tijd. Schilder
leert ons dat we niet ‘statisch’ over
de kerk en haar kenmerken moeten
denken. Iedere kerkgemeenschap staat
onder de kritiek van Christus’ norm.
Trimp spreekt dan ook over een serieus
zoeken naar en herkennen van ‘normgetrouwheid’8. Artikel 29 wijst ons op
deze normgetrouwheid die kenmerkend
is voor ‘de ware kerk’, wanneer het samenvattend zegt: ‘Kortom, dat men zich
richt naar het zuivere Woord van God,
alles wat daarmee in strijd is verwerpt
en Jezus Christus erkent als het enige
Hoofd.’
Onze keus voor een bepaalde kerk
zal bepaald moeten worden niet door
persoonlijke motieven (sfeer, geloofsbeleving enz.), maar door wat onze confessie
uit de Schrift over Christus’ kerk zegt.
En dan komt het aan op gehoorzame
trouw aan wat de kerk van Christus
kenmerkt: het onderhouden van de
zuivere prediking, de zuivere bediening
van de sacramenten en de rechte handhaving van de kerkelijke tucht. Naar die
gehoorzame trouw moeten we oordelen
en die zal voor onze kerkkeus beslissend
moeten zijn!

Afronding
J.W. van der Jagt merkt op: ‘De
belijdenis geeft met de tegenstelling
van ware en valse kerk ons … niet een
schema, waarin heel de kerkelijke wereld in iedere tijd kan worden ondergebracht.’9 Inderdaad, we kunnen met zo’n
schema het ‘tien-keer-gereformeerd’ niet
te lijf gaan.
Maar dat betekent niet dat artikel 29
niet meer relevant is in de kerkelijke verdeeldheid van onze dagen! Het leert ons
normatief (vanuit de Schrift) te spreken
over onze kerkkeus door ons voor te
houden wat de kerk van Christus kenmerkt en waar die kerk zich plaatselijk
laat vinden. Zo helpt het ons onze verantwoordelijkheid te betrachten in de
roeping die van Godswege tot ons komt
om van die kerk lid te zijn (vgl. art. 28).
Als we op dit niveau over de kerk
spreken, dan zijn we niet maar vrijgemaakt omdat we in deze kerken zoveel
goeds ontvangen en ons geloof beleden
hebben, maar omdat deze kerken door
Gods genade tot op heden ‘onderhou-
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den’ wat artikel 29 als kenmerkend voor
‘de ware kerk’ noemt. We herkennen
in deze kerken de normgetrouwheid in
het vergaderen met Christus en weten
daarom dat we in deze kerken de katholieke kerk van artikel 27 ontmoeten.
Trimp heeft gelijk wanneer hij zegt
dat het ons wel niet zal gelukken het
‘tien-maal-gereformeerd’ te voorzien van
de predicaten ‘waar’ en ‘vals’ uit artikel
29. Maar we kunnen het mijns inziens
wel benaderen met wat hij noemde ‘de
norm-getrouwheid’. We kunnen dan gebreken, zwakheden en gevaren noemen,
zonder dat we direct de woorden ‘de
valse kerk’ laten vallen. Dan behoeven
ouderlingen op bezoek bij iemand die
zich bij een andere kerkgemeenschap wil
aansluiten, niet met de mond vol tanden
te staan of met een ‘gladde formule’10
te komen (‘wij zijn de ware kerk en de
rest is vals’), maar kunnen zij wijzen op
de gehoorzame trouw die Christus’ kerk
kenmerkt. Beslissend mag niet zijn persoonlijke voorkeur, maar: vergadert men
naar het Woord van Christus, ‘onderhoudt’ men alles wat Hij geboden heeft
inzake prediking, sacramenten en tucht?
In de gesprekken met de Christelijke
Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken is, naar ik
meen, ook steeds deze normgetrouwheid
ten diepste aan de orde geweest. Onze
kerken hebben de CGK erkend als kerken van Christus omdat zij die normgetrouwheid bij haar hebben herkend, ook
al bleef er verschil in kerkelijke praktijk.
En zij hielden tot op heden om diezelfde
reden moeite om landelijk tot eenheid
met de Nederlands Gereformeerde
Kerken te komen.
Schilder hield ons voor: plaatselijk
kan er maar één kerk van Christus zijn.
Ik denk dat hij gelijk heeft wanneer
daarmee gezegd wil zijn: twee kerken
van Christus op één plaats, dat kan voor
het forum van de Schrift niet bestaan.
Want Christus is niet gedeeld (vgl.
1 Kor. 1:13). Zijn kerk is één. Dat is de
waarheid van het ‘oecumenisch willen’
waar Schilder zo’n nadruk op legde.
Maar wat schriftuurlijk onbestaanbaar is, kan zich helaas in de praktijk
voordoen. We moeten dat niet met A.
Kuyper mooi gaan maken met een ‘rijkdom-motief’ of ‘ontwikkelings-motief’,
maar als een schuldige gebrokenheid
blijven zien en tegelijk als een opdracht
om volhardend elkaar te zoeken en uiteindelijk ook te vinden, om samen kerk

van Christus te zijn!
Noten
Vgl. H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, IV,
Kampen 1930, p. 298: ‘De aard der zaak brengt
mede, dat aan het kenteeken, dat de bediening
van Woord en sacrament, aan de kerk als instituut
ontleend wordt, een onbedriegelijker, vaster, bestendiger, duurzamer karakter draagt, dan dat, hetwelk
in belijdenis en wandel der geloovigen gevonden
wordt. Aan het laatste kan veel ontbreken, zonder
dat daarom het eerste ophoudt te bestaan.’
2.
H.J.D. Smit, ‘Gehoorzamen achter Christus aan’,
in: J. Douma e.a. (red.), K. Schilder. Aspecten van
zijn werk, Barneveld (1990), zegt ten aanzien van
K. Schilder terecht: ‘Zo wilde hij het predikaat
“ware kerk” alleen geven aan dat instituut, dat
zuiverheid aan wettigheid paart’ (p. 87), maar geeft
niet duidelijk aan hoe dit bij Schilder wortelt in
diens spreken over ‘het spoor’ dat Christus in de
kerkgeschiedenis trekt. De aandacht hiervoor miste
ik ook bij C. Trimp, ‘De kerk bij A. Kuyper en
K. Schilder’, in: W. van ’t Spijker e.a. (red.), De
Kerk. Wezen, weg en werk van de kerk naar reformatorische opvatting, Goudriaan-Kampen (1999),
p. 187v.
3.
A.L.Th. de Bruijne, ‘Vooruit met de kerk, maar
tegen welke prijs?’, in: De Reformatie, jrg. 69, p. 928.
Ik teken hierbij aan dat ik me kan voorstellen dat de
notie van ‘wettig’ in een bepaalde breuksituatie wel
relevant kan zijn. Wanneer bijvoorbeeld de vraag
speelt – zoals in de Vrijmaking –: welke gemeenschap mag aanspraak maken de wettige voortzetting
van de oude Gereformeerde Kerken te zijn?
4.
Vgl. A.D.R. Polman, Onze Nederlandsche
Geloofsbelijdenis, IV, Franeker z.j., p. 361,362.
5.
Vgl. L. Doekes, ‘De reformatorische onderscheiding van de ware en valse kerk’, in: Lucerna, jrg.5,
p. 265,266.
6.
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7.
Ik citeer uit G. van Rongen, De Westminster
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8.
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10.
Vgl. C. Trimp, Bevindingen. Verzamelde opstellen,
Franeker (1991), p. 59.
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Gebedsgenezing?

Petrus had last van een zgn. olifantsbeen. Zijn been zwol dan helemaal
op en dat was zeer pijnlijk. Als het
echt niet meer uit te houden was
voor hem, vroeg hij om een aspirine.
Petrus had de gewoonte om, als hij
zich ziek voelde of onder druk stond
of als hij verdrietig was, het oerwoud
in te lopen. Hij bleef dan hele tijden
weg. Hij liep aan één stuk door en
deed dat, naar zijn zeggen, om het
kwade vocht kwijt te raken. Blijkbaar
knapte hij op door veel te zweten.
Ik voelde het aankomen. Een slap
gevoel, misselijkheid. Ik wist precies
wat er ging gebeuren: binnen enkele
uren zou ik ernstig ziek zijn. Malaria.
Mijn vrouw vertelde, toen ze me in
bed hielp, dat ze net Petrus langs
had zien komen in hoog tempo richting het oerwoud. Het drong niet tot
me door. Ook niet dat een paar uur
later familieleden van de evangelist
kwamen vertellen dat zijn dochtertje
Johanna doodziek was. Mijn vrouw
combineerde dit bericht met het feit
dat Petrus naar het oerwoud was
vertrokken: er was iets ernstigs aan
de hand. Ik weet niet of ze eerst zelf
is gaan kijken, maar op een gegeven
moment trok ze mij uit bed en zei
dat ik naar het huis van Petrus moest
gaan. Ik stond te wankelen op mijn

benen, maar ze gaf aan dat ik, hoe
ziek ik ook was, er toch heen moest.
Als in een droom ben ik erheen gelopen. Het was avond. Vrouwen zaten
klagend om het zieke kind heen. Aan
de manier van klagen kon je duidelijk
horen dat het kind stervende was.
Ineens hoorde ik het mijn vrouw weer
zeggen: ‘Je moet erheen gaan en
bidden. Als Johanna sterft, zijn we
Petrus kwijt.’
Achteraf was dat natuurlijk wel een
heel menselijke redenering, maar wij
voelden dat wel zo aan op dat moment. Het was duidelijk dat Petrus
door allerlei omstandigheden aan het
einde van zijn incasseringsvermogen
gekomen was. Het sterven van zijn
oogappel zou inderdaad tot gevolg
kunnen hebben dat hij de allerlaatste
moed opgaf.

voorgelegd. Toch was dit gebed anders. Nee, niet dat ik andere woorden
gebruikte. De vrouwen zullen niets
vreemds aan dit bidden gemerkt hebben. Waarschijnlijk zijn ook zij wel vaker aanwezig geweest bij een gebed
om genezing voor een ziek kind. Wat
was er dan toch anders? Het was iets
wat in mijn achterhoofd zat. Ik sprak
het niet uit naar de vrouwen, maar
bracht het onuitgesproken wel naar
de Here toe: ‘Here, wilt U Johanna
alstublieft beter maken. Als zij sterft,
Here, hoe zal het dan met Petrus
gaan? Kan hij hier dan nog verder als
evangelist? Kan hij het opbrengen
na zoveel tegenslag en zo weinig
medewerking toch nog door te gaan
met het vertellen van uw blijde boodschap? Als zoveel blijdschap hemzelf
ontnomen is?’ In feite kwam mijn
gebed erop neer dat ik de Here vroeg
of hij ter wille van zijn gemeente de
kleine Johanna wilde beter maken.

Column

Ze heette Johanna. Het was een
schattig meisje van een jaar of vier.
In haar donkere kroeshaar zaten wat
lichtbruine vlekken die erop duidden
dat ze leed aan een lichte vorm van
ondervoeding. Ze was het oogappeltje van haar vader. En als je naar
haar levendige gezichtje keek, kon je
je daar iets bij voorstellen.
Haar vader was Petrus Wombaki,
evangelist van het dorp Kawagit
aan de Noord Digul op Papua. Een
trouwe en gelovige man. Een man die
veel voor de gemeente deed, maar er
weinig voor terug kreeg. Soms brak
het werk hem bij de vingers af.

Ik ben tussen de vrouwen op de
grond gaan zitten. Een poosje zat ik
zwijgend naar Johanna te kijken. Ze
lag daar op een doek op de grond
en ik zag haar als in een waas.
Ademhaling die af en toe stokte. Je
zag als het ware het leven uit haar
wegvloeien. Zoals het leven ook uit
de gemeente wegvloeide. Want dat
was het wat Petrus zo verdrietig
maakte. Hij preekte iedere zondag,
maar het leek wel of zijn boodschap
niet anders dan averechts effect had.
Ik stelde de vrouwen voor om samen te bidden. Ze bogen het hoofd
en sloten hun ogen. We hebben de
Here gesmeekt om het leven van dit
meisje te sparen. Voor mijn gevoel
smeekten we haast tegen beter weten in. Zo vaak had ik al kinderen
van die leeftijd zien sterven.

Het was dus niet de eerste keer dat
ik de Here gevraagd heb of hij iemand beter wilde maken. Het was
ook niet de eerste keer dat ik die
vraag heel intensief aan de Here heb

Ik weet niet meer hoe ik thuisgekomen ben. Het was al nacht. De volgende morgen kregen we bericht dat
Johanna aan de beterende hand was.
Een wonder. Gebedsgenezing. Een
zaak om diep dankbaar voor te zijn.
Maar naar mijn stellige overtuiging
heeft de Here niet de loutere vraag
om genezing gehonoreerd. Deze
genezing stond in dienst niet van
de gezondheid van een mens, hoe
klein, onschuldig en lief ook. Deze
genezing stond in dienst van de verbreiding van het evangelie. God kan
wonderen doen en Hij doet die ook.
Maar ik heb wel geleerd dat het niet
mijn gebed was, maar de God van
de kerk, die de kleine Johanna beter
maakte. Niet zozeer gebeds- als wel
Godsgenezing.
R.Th. Pos
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God heeft geschapen
en zal scheppen, een
lastige waarheid?*

Lastig om over Gods
scheppingswerk te
spreken?
God die alles maakte. De Schepper, de grote Kunstenaar tegen wie
niemand op kan. Dat is de Here die
jou als klein mens opgezocht heeft.
In zijn machtige hand genomen
heeft. Jij mag als klein mensje bij
Hem horen. Bij Hem bescherming en
vergeving vinden. Alleen hieraan al
zie je dat wat die Schepper over zijn
eigen scheppingswerk vertelt, heel
belangrijk voor elke dag is. Voor
elke dag dat jij als schepsel in zijn
schepping leeft.
Waarom voelen we het vaak als
lastig om over Gods scheppingswerk te
spreken? Omdat het bij velen vreemd is
om God als deel van de werkelijkheid te
zien. Om zo te spreken dat Hij er echt is
en dat Hij echt dingen doet, die invloed
gehad hebben, nog hebben en zullen
hebben.

Ja, dat hoort bij je geloof maar dat
hoort vaak niet bij het gewone leven.
Dat moet je buiten je gewone gesprekken houden. Dat moet je buiten de wetenschappelijke bezinning houden.
Maar zo zorg je voor een verkeerd
beeld van de werkelijkheid. Dan zorg je
er zelf voor dat je de dingen niet meer
goed kunt zien. Laat ik dat met een
voorbeeld verduidelijken. Je leeft in een
gezin. Je bent met z’n vieren. Vader,
moeder en twee kinderen. Vanaf het
begin zeg je dat vader er niet is. Dat blijf
je volhouden. Ook als je met anderen
praat, gaat het niet over vader want die
is er niet. Toch doet vader bepaalde dingen en heeft dingen gedaan. Daarvoor
moet wel een verklaring komen als je
daarover nadenkt. Dan kom je met een
zelfbedachte oplossing, maar dat is fantasie. Dat is niet de werkelijkheid.
Je vindt het misschien een heel

Rondblik
J.R. Visser

vreemd voorbeeld. Dat is toch gewoon
niet zo! Dat gebeurt toch gewoon niet!
Dan zie je hoe vreemd het is om met
God als Schepper en met wat Hij gedaan heeft, geen rekening te houden.
Terwijl Hij ons nog zelf wel verteld
heeft wat Hij gedaan heeft en ook zal
doen. Dan zie je ook hoe vreemd eigenlijk de evolutietheorieën zijn.
Wat God in de Bijbel over de schepping zegt en wat gaat gebeuren op de
dag dat Jezus terugkomt, is heel belangrijk. Dat hoort bij de werkelijkheid.
Zonder God en zijn werk zie je de werkelijkheid niet.

Dat en hoe
De Heer is groot. Hij is God. Hij
heeft de werkelijkheid die we zien, gemaakt. Hij is meer dan alles wat er in
de schepping is. Als je alle mogelijkheden die er in de schepping liggen, bij
elkaar optelt, heb je God nog niet. Hij
is nog veel meer dan dat. Het is heel
belangrijk dat we vanuit dat perspectief
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ook naar Gods scheppingswerk kijken.
Dan zijn bepaalde dingen lastig omdat
veel mensen het als onwetenschappelijk
zien als je over Gods scheppen van de
aarde in zes dagen spreekt. Dat kan toch
niet volgens onze menselijke gedachten,
volgens de mogelijkheden die er in de
schepping liggen?! Dan zie je dat spreken over Gods scheppingswerk lastig
wordt wanneer wij als mensen onze
theorieën als maatstaf nemen voor wat
kan. Dan hoor je mensen zeggen dat
we in Genesis 1 alleen lezen dat God de
Schepper is en niet hoe Hij het gedaan
heeft. Toch vind je voor zo’n menselijke
theorie nergens steun in de Bijbel zelf.
Als je dan naar Genesis 1 kijkt, zie je
dat God daar veel meer zegt dan dat Hij
de Schepper is. Hij vertelt ons daar ook
hoe Hij geschapen heeft. Hij laat daarin
juist zien hoe groot Hij is en er niemand
is zoals Hij.
Wat is nu een van de problemen
die veel mensen met Genesis 1 hebben?
Die dit hoofdstuk niet willen laten uitspreken zoals de Geest het ons gegeven
heeft? Mensen willen het beginpunt
van de schepping kunnen berekenen.
Ze houden er geen rekening mee dat de
Here de Schepper is die geen beginpunt
nodig had dat wij kunnen berekenen.
Wij zijn mensen, wij zijn schepselen.
Het is het geheim van de Here hoe Hij
in zes dagen de aarde tot een woonplaats
voor de mens als zijn beeld gemaakt
heeft. Dat is Gods geheim dat boven de
kennis van ons mensen uitgaat.
Het is belangrijk dat we ons net als
Job door de Here laten aanspreken. Het
is de Here die o.a. in Job 38 de mens
aanspreekt die denkt tot Gods geheimen
te kunnen doordringen. Die denkt God
tot verantwoording te kunnen roepen.
Dan zegt de Here o.a.: ‘Waar was jij
toen Ik de aarde grondvestte? Vertel het
me, als je zoveel weet. Wie stelde haar
grenzen vast? Jij weet het toch! Wie
strekte het meetlint over haar uit? …
Waar is de weg naar de oorsprong van
het licht, en de plaats van het donker –
is die jou bekend, zodat je het naar haar
gebied kunt voeren, en het pad naar zijn
huis kunt vinden? Jij weet dat vast, want
jij werd toen geboren, zoveel jaren liggen
achter je!’ (vs. 4,5; 19-21).
Het eerste wat de Here aan ons in
zijn Woord vertelt, is dat Hij de hemel
en de aarde, de hele kosmos geschapen
heeft. Alles wat we zien, is schepsel.
Schepselen die ontstaan zijn toen de
eeuwige God, die geen begin en einde
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heeft, besloot dat het zo moest gebeuren. Geen schepsel heeft zijn ontstaan
aan zichzelf te danken.
Na Genesis 1:1 richt de Heilige
Geest onze aandacht vooral op de aarde.
De Here heeft op zijn tijd de aardbol
geschapen. We lezen in vers 2 dat op
de aarde nog geen leven mogelijk was.
De aarde was woest en leeg. Alles was
nog niet zo op zijn plaats dat de mens
als Gods beeld daarop kon leven. Als er
toen al een mens zou zijn geweest, zou
hij een donkere wereld zien die met water bedekt was. Zo blijft het niet.
God gaat orde scheppen in de zes
opeenvolgende scheppingsdagen. God
zorgt ervoor dat de mens niet in een
chaotische schepping terechtkomt. Hij
geeft hem een plaats in dat prachtig geschapen en geordende paradijs. Vanuit
het paradijs krijgt de mens weer de taak
om de hele aarde zo in orde te gaan
maken.
De aarde moet de plaats worden
die Gods heerlijkheid laat zien zoals we
daarvan in Psalm 8 lezen: ‘O Here,
onze Here, hoe heerlijk is uw naam
op de ganse aarde, U, die uw majesteit
toont aan de hemel’ (vs. 2).
De Here heeft de aarde niet geschapen om woest en leeg te laten liggen.
Hij is de God die op aarde orde wil
hebben. Zo’n orde dat het goede leven
daarop geleefd kan worden. Dat lezen
we heel duidelijk in Jesaja 45:18: ‘Dit
zegt de Heer, die de hemel geschapen
heeft – Hij is God –, die de aarde gemaakt en gevormd heeft en die haar
heeft gegrondvest – niet als chaos schiep
Hij de aarde, maar om te bewonen heeft
Hij haar gevormd: Ik ben de Heer, er is
geen ander.’
De Here schept volgens zijn plan.
En dat zorgt ervoor dat alles op aarde in
vrede met elkaar gaat bestaan. Alles past
op elkaar. Alles past zo dat er een prachtige wereld ontstaat waar alle schepselen
in vrede met elkaar leven en zo als een
prachtig geheel van de grootheid van de
Here, die de Schepper is, getuigen.

Gods grootheid
en luister
Hoe maakt God de aarde in zes
dagen gereed? We zien dat al meteen
op de eerste dag: ‘En God zei: Er moet
licht komen en er was licht’ (vs. 3).
Hoe schept God: door te spreken. Door

een bevel te geven, door zijn Woord.
Zijn bevel is genoeg. Zijn Woord is zo
machtig dat uit niets ontstaat wat Hij
wil hebben dat ontstaat. De Here heeft
geen tijd van voorbereiding, van berekeningen, van het bij elkaar brengen van
materiaal nodig om te maken wat Hij
wil. Zijn bevel is genoeg. Het bevel van
de drie-enige God is genoeg.
De hele schepping, ook wat op de
eerste dag door de Here geschapen is, is
uit niets gemaakt. We lezen dat ook op
andere plaatsen in de Bijbel. Ik denk nu
aan Hebreeën 11: ‘Door geloof komen
we tot het inzicht dat de wereld door
het woord van God geordend is, dat dus
het zichtbare is ontstaan uit het nietzichtbare’ (vs. 3).
Hier zie je de grootheid van God op
een prachtige manier schitteren. Hij was
er alleen en door zijn bevelen ontstaat
wat volgens menselijke berekeningen
alleen maar in miljoenen of miljarden
jaren kan ontstaan. Dat laat juist zien
hoe groot de Here als de enige God
is. Hij handelt ook in zijn scheppingswerk Goddelijk. Wij moeten ervoor
uitkijken dat we de Here niet volgens
menselijke maat gaan meten. Als de
Here zegt dat Hij een bevel gegeven
heeft en dat het er toen meteen was, is
dit volgens menselijke maat onmogelijk.
Dan is het nodig om er steeds weer aan
te denken dat de Here de Almachtige
is. Van wie de Geest door Paulus zegt:
‘Aan Hem die door de kracht die in ons
werkt bij machte is oneindig veel meer
te doen dan wij vragen of denken, aan
Hem komt de eer toe, in de kerk en in
Christus Jezus tot in alle generaties, tot
in alle eeuwigheid. Amen’ (Ef. 3:20,21).
Hij is de enige God. Hij laat in zijn
Woord zien wie Hij is. Hij maakt duidelijk dat o.a. dit van Hem geldt: ‘Ach
Heer, Mijn God. U hebt met uw grote
kracht, met uw machtige arm, de hemel
en de aarde gemaakt, voor U is niets
onmogelijk’ (Jer. 32:17; zie ook Gen.
18:14; Ex. 15:11; Ps. 86:9,10; Luc. 1:37).
Het is zo belangrijk dat we de Here
niet volgens onze mensenmaat en de
scheppingsmogelijkheden meten. Zo
belangrijk om Hem te eren zoals Hij is.
De mens die zegt dat het onmogelijk
is dat er na enkele woorden van God
plotseling licht is, wijst zich als onwijze
aan. Wijst zich aan als iemand die zich
in eigenwijsheid tegenover God en zijn
wijsheid opstelt.
De Here is zo groot! Hij zegt: ‘Er
moet licht komen.’ Let erop dat we dan
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meteen lezen: ‘en er was licht.’ De Here
laat hier zien dat het licht bij het door
God bepaalde beginpunt geen miljoenen lichtjaren nodig had om de aarde
te bereiken. Nee, meteen na Gods bevel
is het licht er en het verlicht meteen de
aarde. Psalm 33 wijst heel duidelijk op
de grootheid van God die hierin naar
voren komt: ‘Door het woord van de
Heer is de hemel gemaakt, door de
adem van zijn mond het leger van de
sterren … Want Hij sprak en het was er,
Hij gebood en daar stond het’ (vs. 6,9).
De Here zorgt voor de eerste voorwaarde van leven, het licht in een ogenblik. Wat is God groot! Zo heeft de
Here Zich in de schepping laten zien.
Hij zal dat ook bij de herschepping laten
zien. De herschepping die vanwege onze
zonden nodig is. We lezen namelijk in
1 Korintiërs 15 van de dag waarop de
Here Christus terugkeert en het leven
volledig vernieuwt: ‘Ik zal u een geheim
onthullen: wij zullen niet allemaal eerst
sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk wanneer de bazuin
het einde inluidt. Wanneer de bazuin
weerklinkt zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam
en zullen ook wij veranderen. Want
het vergankelijke lichaam moet worden
bekleed met het onvergankelijke, het
sterfelijke lichaam met het onsterfelijke’
(vs. 51-53).
De Here is de Almachtige en de
Eeuwige die in een ogenblik op zijn
bevel laat ontstaan wat Hij wil. Dit
laat ons zien dat we Gods eigen Woord
nodig hebben om het ware licht te
verspreiden en de werkelijkheid van de
schepping te kennen. Ook om te weten
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hoe de aarde ontstaan is, hoe God, de
Schepper dat gedaan heeft. Dat blijft
een geheimenis dat wij met onze menselijke wetenschap, hoe knap en ontwikkeld ook, niet kunnen ontrafelen. Het
laat zien dat wij als mensen door ons
menselijk onderzoek en onze experimenten niet alles te weten kunnen komen.
Wij vallen voor God die het licht op
aarde geeft, in aanbidding neer. Dat
vraagt van ons ook verantwoordelijkheid, rentmeesterschap.

Goed voor Gods
schepping zorgen
We raken al meer onder de indruk
van de opwarming van de aarde. Van
de geweldige nadelige gevolgen die dat
kan hebben. We gaan na de film van Al
Gore al meer breed inzien dat er toch
echt wel iets aan de hand is. Moeten
we als christenen daar iets mee? Of
interesseert de hele milieuproblematiek
ons eigenlijk niet? Omdat de aarde toch
eens zal vergaan. Er komt toch eens een
nieuwe aarde en daarom hoeven we eigenlijk niet veel aan het milieu te doen?
Als we daarover nadenken is het belangrijk om weer in het paradijs te beginnen. De mens krijgt daar een duidelijke
opdracht.
De Here geeft de mens een plaats in
de tuin van Eden. De mens moet hier
de opdracht van Genesis 1:26-28 beginnen uit te voeren. Dat moet hij doen
door de hof van Eden te bewerken en
erover te waken (Gen. 2:15).
Bij dat ‘waken over’ moet je niet
denken aan het vechten tegen gevaren.
Die gevaren waren er toen niet. De

Here had alles zeer goed geschapen
(Gen. 1:31). De mens wordt hier opgeroepen om Gods prachtige schepping
te bewaren. Om zo op deze wereld als
mensen te werken. Zo de mogelijkheden
die er in de schepping liggen, te ontplooien dat het Gods heerlijke schepping
niet aantast. Zo dat die schepping in
zijn prachtige heerlijkheid en gevarieerdheid blijft bestaan. Ook dat hoort bij de
verantwoordelijkheid die wij als onderkoningen, als beeld van God op deze
aarde gekregen hebben.
De Here is de Schepper die ook met
liefde dieren en planten geschapen heeft.
Die ook in die natuur zijn eindeloze
wijsheid en grootheid laat zien. Laat ik
daarvan een heel opvallend voorbeeld
uit de Bijbel noemen. De Here geeft in
Deuteronomium 22:6-7 aan zijn volk
deze opvallende regel voor hun leven:
‘Als u onderweg toevallig een vogelnest
vindt in een boom of op de grond, een
nest waarin een vogel op haar jongen
of haar eieren zit, dan moet u het moederdier zelf ontzien als u het nest mocht
uithalen. De jongen mag u meenemen,
maar de moeder moet u in elk geval
laten gaan. U zult er wel bij varen, een
lang leven zal u beschoren zijn.’
Het is ook niet voor niets dat in
profetieën over de nieuwe aarde gesproken wordt over de vrede die er tussen
alles in de schepping zal zijn. Mens en
dier, mens en de rest van de schepping
vormen geen bedreiging voor elkaar. Ze
leven in volle vrede met elkaar (zie o.a.
Jes. 11, 65; Op. 22).
Ik noem daarvan nu een voorbeeld:
‘Dan zal een wolf zich neerleggen naast
een lam, een panter vlijt zich bij een
bokje neer; kalf en leeuw zullen samen
weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen,
hun jongen liggen bijeen; een leeuw en
een rund eten beide stro. Bij het hol van
een adder speelt een zuigeling, een kind
graait met zijn hand naar het nest van
een slang. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige
berg. Want kennis van de Heer vervult
de aarde, zoals het water de bodem van
de zee bedekt’ (Jes. 11:6-9).
We zien in wat de Here zegt, ook
een geweldige bemoediging als we erop
letten dat de aarde en de natuur gevaar
lopen. Het is niet zo dat je hoeft te
denken dat er, wanneer het misgaat,
geen toekomst is. Jij mag werken op
deze aarde, je ook inzetten voor het verantwoord omgaan met de aarde. Toch
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hangt het voortbestaan van de aarde
niet van ons af. Het moment komt dat
de Here die nieuwe hemel en aarde in
een ogenblik aan ons geeft. Een moment waar de hele natuur naar uitkijkt.
Omdat de zonde en de gevolgen daarvan al zoveel in de natuur aangetast
hebben. Omdat dat o.a. de dood en de
vijandschap en het vernielen van de natuur in het leven heeft geroepen. Als je
dat weet, is het heel opvallend wat we
lezen in Romeinen 8: ‘De schepping
ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar
wordt wie Gods kinderen zijn. Want de
schepping is ten prooi aan zinloosheid,
niet uit eigen wil, maar door hem die
haar daaraan heeft onderworpen. Maar
ze heeft hoop gekregen, omdat ook de
schepping zelf zal worden bevrijd uit de
slavernij van de vergankelijkheid en zal
delen in de vrijheid en luister die Gods
kinderen geschonken wordt. Wij weten
dat de hele schepping nog altijd als in
barensweeën zucht en lijdt. En dat niet
alleen, ook wijzelf, die als voorschot
de Geest hebben ontvangen, ook wij
zuchten in onszelf in afwachting van de
openbaring dat we kinderen van God
zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan’ (vs. 19-23).
Wij mogen en moeten vandaag
werken als mensen die Gods schepping
verantwoordelijk beheren. Zonder te
denken dat wij voor de toekomst op
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aarde moeten zorgen. Krampachtigheid
is niet nodig. God zorgt. Zorgt dat zijn
schepping blijft bestaan en vernieuwd
zal worden. Dat leert je rust in God te
vinden. Je veilig bij Hem te weten. Hem
te aanbidden en te bewonderen.

Op weg naar die
nieuwe schepping
Het doel van de schepping is niet de
mens zelf maar dat de schepping onder
leiding van de mens zijn rust en doel in
de lof op God vindt. Het eerste deel van
het scheppingsbericht eindigt niet met
de schepping van de mens, maar met de
zevende dag waarop de Here van zijn
scheppingwerk rust. Die dag ook als
dag van rust aan de mens geeft. Juist
in Gods rust op de zevende dag komt
Gods scheppingswerk tot zijn doel. De
Here geniet dan van het volmaakte
werk dat Hij gemaakt heeft.
Gods werk van schepping komt tot
zijn grote doel als de Here Jezus terugkomt. Als zijn verlossingswerk, zijn
dragen van de zonden zelfs voor de hele
schepping een geweldig herstellende
kracht blijkt te hebben. Een machtige
wereld waarop de gelovigen als koningen samen met Christus zullen regeren.
Een wereld waarop de hele wereld in

het licht van God baadt en zich daarin
warmt (Op. 21:22 - 22:5).
Dan zie je de Here in zijn grootheid
en kun je met de hele schepping niet
anders dan wat we in Openbaring 5
lezen: ‘Aan Hem die op de troon zit en
aan het lam komen de dank, de eer, de
lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.
De vier wezens antwoordden: Amen, en
de oudsten wierpen zich in aanbidding
neer’ (vs. 13-14).
Is het scheppen door God van de
hele schepping en straks van de nieuwe
schepping een lastige waarheid? Wel als
je niet verder kijkt dan je menselijke
neus. Hoe ver ons verstand en onze kennis ook al ontwikkeld zijn, de Here is
zoveel groter!
Is Gods schepping een lastige waarheid? Nee, een machtige waarheid! Zij
laat je zien wie God is, wat de werkelijkheid is, wat de toekomst is. Laat je niet
bedriegen door kortzichtig menselijk
gepraat. Geloof de enige God op zijn
machtig en onfeilbaar Woord!
Noot:
* Bewerking van de toespraak gehouden op de
BGJ-Jongerendag 2008.

Predikant en
pastor zijn
Wat doet een predikant nu precies?
Beter nog: wat moet hij eigenlijk
doen? Wat mag je van een dominee
verwachten? Wat behoort tot zijn
takenpakket?
Over deze vraag wordt stevig nagedacht. Dat gebeurt overigens al
eeuwenlang. En het laatste woord
is er nog niet over gezegd. Als dat
al mogelijk zou zijn. Wie kan namelijk precies aangeven wat wel en
wat niet tot het werkterrein van de
dominee behoort? Kunnen we als
kerken daar samen uitkomen?1

raad en gemeente van de predikant verwachten, kan zoveel worden dat hij niet
meer in staat is eraan te voldoen. De
verantwoordelijkheden die hij draagt,
worden hem te zwaar. Hij gaat verschijnselen vertonen van burn-out. En
wordt er niet tijdig en op een goede manier ingegrepen, dan kan de voorganger
soms voor lange tijd of zelfs voorgoed
uitgeschakeld raken, wat uiteraard ook
schadelijke gevolgen heeft voor de gemeente. We merken dat het ambt van

Het is nodig om over de gestelde
vraag te blijven nadenken. Wat kerken-

M.H. Sliggers

Gemeentebreed

predikant flink onder druk is komen te
staan. De man is al veel meer geworden
dan het bekende ‘schaap met vijf poten’,
een merkwaardige vergelijking overigens
voor iemand die juist herder is.

Dominee
in de 21ste eeuw
Binnen de kring van de predikanten
is al enige tijd een bezinning op gang
gekomen over deze situatie. Zij zijn de
meest belanghebbenden bij een goede
oplossing van knelpunten. De predikanten denken na over hoe volgens hen het
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profiel van de dominee in deze 21e eeuw
eruit zou moeten zien.
Ook onze predikantsopleiding, de
Theologische Universiteit in Kampen,
heeft zich de vraag gesteld wat voor
dominees we vandaag in de kerken nodig hebben en hoe we onze studenten
daarvoor moeten opleiden. De TU is
er nog niet zo lang geleden over in gesprek gegaan met de kerken. Het heeft
ertoe geleid dat ook de opleiding een
beroepsprofiel voor de predikant heeft
vastgesteld, die mogelijke knelpunten en
problemen in de praktijk kan ondervangen. Naar ik begrepen heb, zitten predikanten en TU aardig op één lijn.2
Onze eeuw is behoorlijk verschillend
van de vorige eeuw. De samenleving is
drastisch veranderd. Vrijheid voor het
individu staat voorop. Door ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en
techniek, door automatisering en globalisering zijn religie en geloven veel minder relevant geworden. De omgang van
mensen met elkaar is sterk veranderd.
Samenhang, samenbinding, hechten aan
elkaar en aan een groep, het gaat anders
toe dan decennia terug. De wereld is
niet meer zoals voorheen. Daar kun je
van alles van vinden, maar je ontkomt
er niet aan om het als feit vast te stellen.
En het kan niet anders, of kenmerken
van onze cultuur ga je ook tegenkomen
binnen de gemeente. We zijn als christenen, ook als gereformeerden, mensen
van onze tijd. En dat merk je heel goed.
Niet dat dit op zichzelf verkeerd is,
maar zaak is wel dat we er rekening mee
moeten houden. Ook onze gedragingen
en onze verwachtingen ten opzichte van
elkaar zijn veranderd. Het proces van
verandering veroorzaakt een dynamiek
binnen de kerk, die op vrijwel elk terrein soms tot grote spanningen kan
leiden. En de vraag daarbij is: hoe staat
de predikant in dit proces? Moeten zijn
positie en functie niet veranderd en aangepast worden?

Aandachtspunt
Het is goed om over deze vraag
mee te denken. Ik wil daarom een aandachtspunt naar voren brengen dat me
na aan het hart ligt. Ik bedoel: laat de
predikant pastor zijn en blijven. Wat er
ook in zijn functie veranderd moet worden, laat hij in elk geval de gemeente
herderlijke aandacht en zorg blijven geven. En dan liefst gemeentebreed. Laten
we de dominee zijn pastoraat niet ontne-

men. Het zou zomaar kunnen gebeuren
dat het domineesambt op dit punt te
veel uitgekleed wordt.

Pastorale gemeente
Maar we zijn toch ‘pastorale gemeente’ geworden? We zorgen toch
voor elkaar? Inderdaad, jarenlang zijn
we daar al over bezig. Heel veel mooie
dingen zijn erover geschreven en gesproken en heel veel zal er ook gebeuren
in onderling pastoraat. Wie kan dat
meten? Ik denk dat we daar blij mee
mogen zijn. Dankbaar dat we op deze
manier elkaar en zo de gemeente kunnen opbouwen.
Maar kun je nu zeggen: als wij pastoraal voor elkaar zorgen, dan hoeft de
dominee het niet meer te doen? Wij nemen (een deel van) zijn taak over? Nee,
die redenering gaat niet op. Wij kunnen
met elkaar het pastoraat van de dominee
niet overnemen. Ook niet voor een deel.
De dominee behoort zelf zijn pastoraat
uit te oefenen.3
Iets anders is dat de predikant ons
bij zijn pastoraat kan inschakelen. Maar
doet hij dat, schakelt hij de gemeente in,
dan geeft hij daarmee zijn pastoraat nog
niet uit handen. Pastorale (diaconale)
gemeente zijn is mooi, maar het maakt
de dominee als pastor niet overbodig.

Predikant nieuwe stijl
Ook als we naar andere oplossingen
zoeken om de overbelaste dominee te
hulp te komen, moet het pastoraat mijns
inziens tot zijn taak blijven behoren.
In het rapport van deputaten Dienst
en Recht aan de generale synode duiken termen en uitdrukkingen op als
‘predikant nieuwe stijl’, ‘de theologisch

geschoolde ambtsdrager’, ‘herijking van
de ambtsvisie’. Daar moeten we volgens
deputaten mee aan de gang.
Niet helder wordt nog waar je dan
aan moet denken, maar dat zal allemaal
nog wel komen. Ik ben er benieuwd
naar, vooral als het gaan zal over eventuele herijking van de ambtsvisie. Maar
zal het pastoraat voor de predikant bestemd blijven? Ik wil er in elk geval voor
pleiten.

Specialisatie
Taakverlichting voor de predikant
wordt ook wel gezocht in specialisatie.
Want moet elke predikant wel alles
doen? Moeten alle dominees hetzelfde
volledige takenpakket hebben? Ieder
mens heeft zijn eigen gaven, dingen
waarin je goed bent en dingen waarin
niet. Dat is voor predikanten ook zo.
Maar waarom zou je dan een predikant
niet datgene laten doen waarvoor hij
speciale gaven heeft? Zonder andere taken te hoeven doen die hem minder liggen? Specialisatie onder dominees dus.
Wel zou dan voor iedere predikant
moeten gelden dat het zijn taak is om
als, zeg maar, de schriftgeleerde bij uitstek met een bijbelse en theologische
bezinning bezig te zijn op vragen en
problemen die in de gemeente spelen.
Daarin is hij voorganger die ‘theologisch geschoold’ geestelijke leiding
geeft. Maar verder zou hij naar zijn
eigen capaciteiten een eigen takenpakket moeten kunnen kiezen. Zo’n pakket
kan bijvoorbeeld bestaan uit prediking
en catechese, met inbegrip van toerustingscursussen voor allerlei werkers in
de gemeente; prediking en pastoraat; of
catechese en evangelisatiewerk.
Is specialisatie dan de oplossing voor
de overbelaste predikant? In elk geval
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is het de moeite waard om erover na te
denken. Maar ook hier zeg ik: als de
predikant maar wel hoe dan ook zijn
pastoraat blijft behouden. In geen enkel
pakket hoort het pastoraat te ontbreken.
Wat hij ook gaat doen, de dominee blijft
de herder van de gemeente.

Pastoraat hoort
bij predikant
Want dat hoort bij elkaar. Als titel
schreef ik bovenaan: ‘Predikant en pastor zijn’. Deze twee componenten zijn
onderling aan elkaar verbonden. Een
predikant is pastor. Onderherder van de
Goede en Machtige Herder van de schapen.4 En als onderherder van Christus
behoort hij de schapen die hem toevertrouwd zijn, te kennen en ze de nodige
zorg te verlenen.
Maar de ouderlingen dan? Die zijn
toch ook onderherders? Waarom dan
zo’n nadruk op het pastor zijn van de
dominee? Het is waar: predikant(en) en
ouderlingen vormen samen een college
waaraan is ‘toevertrouwd de gemeente te
regeren en herderlijk te verzorgen’, zoals
het formulier voor de bevestiging van
ouderlingen en diakenen omschrijft.
Toch is het herderschap van de predikant onderscheiden van dat van de
ouderlingen. Het is omvangrijker. De
dominee is het daarom ook fulltime.
Het is zelfs zijn taak voor het leven. Zo
hebben de gereformeerde kerken besloten en vastgelegd. Het is hun visie op
zijn ambt sinds de Reformatie.
We vinden het aangegeven in artikel
16 van de kerkorde, in artikel 30 van
de NGB en uitgewerkt in het formulier
voor de bevestiging van dienaren des
Woords. Ook krijgt elke predikant in
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zijn beroepsbrief een brede omschrijving
van zijn herderstaak voorgelegd. Hem
wordt namelijk gevraagd om het Woord
van God te bedienen ‘naar de vereisten
van uw ambt op de kansel, in de catechisaties, bij de bezoeken aan de huizen
van de gemeenteleden ...’ En ook: ‘dat u
als trouwe herder die de zielen van de gemeente op het hart draagt, het aan ieder
aanzegt, ...’5
Deze visie was in de 16e eeuw niet
nieuw. Zeker, ze is als zodanig niet in
het Nieuwe Testament terug te lezen.
Toch is ze schriftuurlijk te verantwoorden. We kunnen het pastoraat dan ook
niet bij de dominee weghalen. Ook niet
voor een deel.

Zo laten
In het Nieuwe Testament zie je een
veelheid aan gaven en diensten en functies die niet allemaal bij één persoon
terechtgekomen zijn. Geldt dat voor nu
dan ook niet?
Ja, zeker. We leiden daarom allerlei
kerkelijk opbouwwerkers, pastoraal werkers (m/v) op. Misschien kan het scala
werkers nog wel uitgebreid worden.
Daarnaast zijn er genoeg ‘vrijwilligers’,
gemeenteleden met fantastische gaven.
De Geest van God geeft genoeg aan
gaven in de gemeente. We moeten niet
aarzelen om ze te gebruiken en iedereen
in te schakelen.
Maar één ding moeten we volgens
mij in de gemeente laten zoals het is.
Namelijk dat de predikant de herder
blijft. Omgaan met zijn gemeenteleden
heeft hij nodig voor elke taak die hij uitoefent. Vooral voor zijn prediking. Hij
kan preken houden die toegesneden zijn
op de gemeente. En dat is nodig. De
prediking wint aan inhoud en kracht,

wanneer de dominee zijn gemeente kent
en weet wat er in ieder omgaat in de
cultuur van deze 21e eeuw. De gemeenteleden op hun beurt zullen door hun
gesprekken de dominee alleen maar stimuleren voor zijn prediking.
Net zoals dat gaat bij de catechese.
Er zijn misschien anderen die beter,
vakkundiger les kunnen geven dan de
dominee. Zulke ‘begaafden’ betrek je
natuurlijk graag bij de catechese. Toch
ervaren met name de oudere catechisanten dat de dominee een heel eigen
insteek heeft. Hij gaat pastoraal met
ze om. Elke catecheet heeft hart voor
jongeren. Dat lijkt me althans wel een
eerste vereiste. Maar de dominee is de
man die de jongeren elke week in zijn
preken kan bereiken en aanspreken.
Voor die eigen insteek zijn jongeren echt
wel gevoelig.
Wat mij betreft: laten we ervoor waken dat de predikant, als zijn takenpakket wordt herzien, op afstand van zijn
gemeente gezet zou worden door een
geminimaliseerd pastoraat.
In feite is de predikant altijd en in
alles wat hij doet, pastor. Laat dat zo
blijven.
Noten
Deputaten Dienst en Recht hebben in hun rapport aan de synode van Zwolle-Zuid het functioneren van de predikant kritisch aan de orde gesteld en
zo een discussie op gang gebracht.
2.
Deputaten Dienst en Recht zijn evenwel van
oordeel dat beide beroepsprofielen, zowel die uit de
kring van de predikanten als die van de TU, niet
voldoende aansluiten bij de culturele veranderingen
van onze tijd.
3.
In De Reformatie, jrg. 81, nr. 31 (6 mei 2006),
zet dr. E.A. de Boer uiteen dat ‘onderling pastoraat’ niet bestaat. Je moet spreken van ‘onderling
diaconaat’. Als leden van Christus’ lichaam kun je
wel zorgen voor elkaar, maar geen herder zijn over
elkaar. Hoe goed de onderlinge zorg ook gebeurt, er
blijven volgens De Boer herders voor de kudde nodig. Hij pleit er m.i. terecht voor om de beelden die
we gebruiken, de metaforen van kudde en lichaam,
uit elkaar te houden ten einde scheefgroei in de
zielszorg te voorkomen.
4.
Vgl. resp. Joh. 10:11 en Heb. 13:20.
5.
Op een paar woorden die ik wezenlijk vind, wil ik
door cursivering de nadruk leggen. De twee citaten
zijn uit een model beroepsbrief, opgenomen in de
Kerkorde, aangevuld met uitspraken van de meerdere vergaderingen, door ds. H. Bouma. Mogelijk
zien beroepsbrieven er nu anders, moderner uit, in
elk geval wordt hier de ambtsvisie van de gereformeerde kerken principieel onder woorden gebracht.
1.
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Christendom en
gnostiek
De Da Vinci Code, aaneenrijging van
gnostische onzin
Het is alweer enige tijd geleden dat
het geruchtmakende boek van Dan
Brown, De Da Vinci Code, verscheen.
Het was en is niet zomaar een spannende thriller. De auteur neemt
het traditionele christelijke geloof
onder vuur, en hij heeft sommige
van zijn lezers aan het twijfelen
gebracht aan de geloofwaardigheid
van het evangelie. Op een inderdaad indringende manier suggereert hij dat de kerk de waarheid
over Jezus en zijn vroegste volgelingen heeft verzwegen. Ten onrechte
verhief de kerk de mens Jezus tot
God en verzweeg de waarheid over
de innerlijke Christus. Die waarheid
zou te vinden zijn in de gnostische
geschriften, die een ander beeld
tonen van Jezus dan de evangeliën.

schermutselingen, maar veelzeggend.
Heeft de kerk ons bedrogen en verzweeg
zij de echte waarheid over Jezus (p. 11)?
Dan Brown beweert in zijn boek dat al
zijn beschrijvingen waarheidsgetrouw
zijn. Alert pakt mw. Dieperink er één
bij de kop: de bewering dat Jezus pas
benoemd is tot ‘de Zoon van God’, na
een officieel voorstel op het Concilie van
Nicea in 325. Maar zij wijst op Plinius
de Jongere, die al in de tweede eeuw
schreef dat christenen Christus als God
beschouwen, en op de apostel Thomas,
die toen hij de opgestane Heer zag, uitriep: mijn Heer, mijn God (Joh. 20:28).
En haar conclusie is dan ook: Brown
doet de waarheid geweld aan.

Eerder hebben andere auteurs als
Elaine Pagels, Jacob Slavenburg en
Willem Glaudemans, als serieuze wetenschappers en kenners van de gnostiek,
het traditionele christendom al onder
vuur genomen vanuit die hoek. Maar
in haar in 2007 verschenen boek Op
zoek naar het oorspronkelijke christendom
schept de theologe Martie Dieperink
helderheid over de oorsprong en de
achtergrond van deze neognostiek. Met
haar kennis van de Bijbel en de kerkvaders weet zij te onderscheiden tussen
‘feit en fictie’ in De Da Vinci Code en
in de moderne gnostiek. Zij neemt ons
mee op zoektocht en weet een duidelijk
antwoord te geven op die spannende
vraag: waar vinden we het oorspronkelijk christendom: in de gnostiek of in de
kerk?

Het eerste deel van haar boek behandelt de verhouding tussen de gnostiek en
de kerk. Vinden we het oorspronkelijke
christendom in de gnostiek? En was de
gnostiek een wettige stroming binnen
de kerk? De schrijfster gaat in alle rust
op lastige vragen in. Ze bespreekt enkele
vroege vertegenwoordigers van de gnostiek als Simon de Tovenaar, Valentinus,
Basilides en Marcion. Gnosis is innerlijke kennis, de diepe kennis van de
grond van ons bestaan. Het is een innerlijke zoektocht waardoor je jezelf en
God leert kennen. Waarom ben je in de
wereld en waar ga je heen (p. 18)? In de
gnostiek gaat het erom dat de mens God
wordt (p. 34). De auteur laat zien dat de
Bijbel ook spreekt van gnosis, kennis.
Maar kennis betekent in de Bijbel niet
dat je opgaat in een onpersoonlijk Al,
maar dat je gemeenschap hebt met een
persoonlijk God. Het eeuwige leven, dat

Jezus,
de Zoon van God?
Al in haar inleiding gaat zij de
confrontatie aan. Het zijn maar eerste

De gnostiek

Korte boekbespreking
H.J. Boiten

is dat zij U kennen, de enige ware God,
en Hem die U gezonden hebt, Jezus
Christus (Joh. 17:3). Johannes verwerpt
het bestaan van de goden van de gnostici, zijn evangelie is antignostisch
(p. 57).

De gnostiek en de kerk
Mw. Dieperink volgde colleges
bij prof. Quispel, een kenner van de
gnostiek. Deze vertelde dat Valentinus
al gnosticus was vóór hij werd gepasseerd als bisschop. Quispel idealiseerde
Valentinus. Maar de auteur haalt
Tertullianus aan, een jongere tijdgenoot van Valentinus, die meedeelt hoe
die gepasseerde Valentinus zich daarná
ging afzetten tegen de kerk. Uit woede
en frustratie richtte hij een felle aanval
op de God van de Joden en christenen. Hij degradeerde de God van het
Oude Testament tot een lagere god, een
demon, een duister wezen. In diepste
wezen is gnostiek rebellie tegen God,
de Schepper van hemel en aarde (p. 21).
Spirituele Joden en christenen zouden
diep in hun eigen kern de pneuma, de
geest ervaren, die een eenheid is met de
Geest, de oneindige God, het ware licht.
Valentinus verachtte ook de gelovigen,
die geen weet hadden van de hogere
kennis die hijzelf wel bezat. Eigenlijk
waren gewone gelovigen inferieur, omdat ze nog te joods waren. De gnostiek
kent een antisemitische tendens (p. 22).
Heel anders dan de kerk die het Oude
Testament als Woord van God in de
canon erkende.
Dezelfde minachting voor en felle
woede op de kerk vinden we terug in
De Da Vinci Code: mannen met macht
hebben in de vroege kerk de wereld ‘bezwendeld’ door leugens te verkondigen
(p. 24).
Mw. Dieperink wijst op immoraliteit
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als een schaduwzijde van de leer van de
Valentianen. Wie de Schepper van de
wereld een boosaardig demiurg vindt,
kijkt negatief aan tegen het leven op
aarde. Dat kan leiden tot ascetisme en
tot immoraliteit. Ben je van nature spiritueel, dan kun je als geestelijk mens niet
besmet worden door immoreel gedrag,
wat je ook maar zou doen. Want je
zoekt in jezelf de hoogste morele autoriteit (p. 27).
In het verlengde daarvan zou gnostiek berusten op spirituele ervaring, terwijl de kerk met het dogma letterknechterij kweekt. Schitterend doorbreekt
de schrijfster deze valse tegenstelling:
dogma’s zijn geen dode dingen, maar
uitingen van levend geloof in Christus,
terwijl de gnostiek dogmatisch zijn fundament vindt in heidendom en Griekse
mythologie (p. 31).
De auteur gaat ook in op de figuur
van Simon de Tovenaar en op de brieven van Paulus. Haar conclusie is dat de
vrije gnostische groepen geen deel uitmaakten van de kerk. Het waren sekten
buiten de kerk (p. 47). Er waaide in de
gnostiek een heel andere geest dan in de
kerk (p. 67).

Jezus, een esotericus?
Volgens neognostici heeft de kerk
de gelovigen eeuwenlang een vals
Jezusbeeld voorgeschoteld. De kerkelijke
Jezus zou een fictief bedachte constructie van theologisch denken zijn, maar de
‘herontdekking van het verloren licht’ de
echte Jezus, een historisch feit (p. 69).
Christus is de naam van God in ons
innerlijk, een kosmisch bewustzijn, een
hoger zelf. Daarmee krijgt de thriller
van Brown de lading van een dubbele
sensatie.
Maar ook hier laat mw. Dieperink
zien dat de Bijbel wel spreekt over
Christus die door het geloof kan gaan
wonen in onze harten (Ef. 3:16,17),
maar dat betekent niet dat we een innerlijke goddelijke vonk bezitten. Het
betekent wel dat we een persoonlijk relatie krijgen met Christus (p. 72). Voor
de kerkvaders waren gnostici echt geen
christenen. De echte gnostici maakten
geen deel uit van de ene algemene christelijke kerk. Gnostiek is per definitie een
polemiek tegen de christelijke orthodoxie. Voor het oorspronkelijke christendom kun je het best te rade gaan bij
de canonieke evangeliën (p. 74).

Nader Bekeken september 2008

Het geheim
van de graal
De theologe Martie Dieperink bespreekt in haar boek vele thema’s die de
gnostiek raken. Op één onderdeel wil ik
nog wijzen: het geheim van de graal.
De graal werd vanouds als de kelk
beschouwd die bloed van Jezus bevat.
Dan Brown kiest anders. Hij laat zich
in De Da Vinci Code inspireren door
het boek Het heilig bloed en de heilige
graal. Jezus zou gehuwd zijn geweest
met Maria Magdalena en kinderen
hebben gekregen. Moeder en kinderen
zouden na de kruisiging naar ZuidFrankrijk zijn gevlucht, waar zij in hun
nageslacht de basis werden van de eerste
koninklijke dynastie van Frankrijk, de
Merovingen. Brown neemt dat over en
schrijft dan over de ouders en grootouders van ‘prinses’ Sophie. ‘Het was ongelooflijk, maar ze (de ouders van ‘prinses’ Sophie) waren allebei afkomstig uit
een Merovingische familie; rechtstreekse
afstammelingen van Maria Magdalena
en Jezus Christus’ (De Da Vinci Code,
p. 418). Al met al blijkt Browns boek
maar het topje van de ijsberg: er is een
hele neognostische subcultuur ontstaan,
waarin de meest dwaze ideeën eindeloos
worden herhaald en doorgegeven.
Maar opnieuw gaat de auteur de
confrontatie aan. Geen enkele historische bron getuigt van een huwelijk
tussen Jezus en Maria Magdalena, ook
de gnostische geschriften doen dat niet.
Dat Maria Magdalena en Jezus getrouwd waren, is pure fantasie (p. 134).
Hoewel Maria Magdalena volgens
het Nieuwe Testament een gewone
vrouw is, maakt Brown de graal tot
symbool van het heilig vrouwelijke en
de godin. Hoe komt hij ertoe om haar
tot godin te verheffen? In het gewijde
huwelijk worden man en vrouw in feite
goden. De auteur laat zien dat het begrip
moedergodin of koningin van de hemel
wel in de Bijbel voorkomt (Jer. 44:19),
maar dat de profeet Jeremia haar introductie veroordeelt in de naam van God.
En Jezus is wel Bruidegom, maar niet
van een vrouw, maar van de kerk. Het
koningschap van David gaat niet over
op vleselijke kinderen van Jezus, maar
is in Jezus’ heerschappij als opgestane
Heer vervuld. Hij is de eeuwige koning
en heeft geen nageslacht nodig (p. 138).
Er zijn bij deze studie van mw.
Dieperink op onderdelen best kritische

kanttekeningen te plaatsen. Bijvoorbeeld
over de oecumene van het hart (p. 148)
en mogelijke nieuwe toenadering tussen
roomsen en protestanten inzake avondmaal en eucharistie (p. 171). Maar de
centrale boodschap van dit boek, dat
gemakkelijk toegankelijk is ook voor
lezers die minder bekend zijn met de
oude kerkgeschiedenis, sprak me zeer
aan. De neognostiek die we aantreffen
in boeken als De Da Vinci Code is zorgwekkend, want ze verspert de toegang
tot een juist verstaan van het evangelie
van Jezus Christus, de Zoon van God
en de Verlosser die voor ons is gestorven (p. 150). Bij de neognostiek is geen
plaats meer voor duidelijke objectieve
waarheden. Objectieve heilsfeiten als
Jezus’ geboorte uit een maagd, kruisiging en opstanding worden niet begrepen en gedegradeerd tot enkel mythen
en symbolen.
Zo maken neognostici van de doop
in feite een heidense rite. Er is een fundamentele kloof tussen de christelijke
doop en de initiatierite van de mysteriegodsdiensten. En de kinderdoop is geen
afwijking van het oorspronkelijke christendom (p. 164). Ook het avondmaal en
de zondagsviering hebben geen heidense
achtergrond, zoals Dan Brown beweert
(p. 171,181). Feitelijk is De Da Vinci
Code een aaneenrijging van gnostische
onzin.
Het boek van Martie Dieperink zal
de echt doorknede neognosticus niet
aanspreken, want het is ontmaskerend.
Maar voor sommige lezers van De Da
Vinci Code die zijn gaan twijfelen aan
de geloofwaardigheid van het evangelie
en ook voor anderen, is dit dappere en
goed leesbare boek van de deskundige
auteur met haar kennis van de Bijbel en
de kerkvaders een aanrader.
N.a.v. Martie Dieperink,
Op zoek naar het oorspronkelijke christendom. Feit en fictie in De Da Vinci Code
en de moderne gnostiek, Boekencentrum,
Zoetermeer, 2007. ISBN 9 789023
921622, 189 pag. Prijs €17,50
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Weerbaar
en bruikbaar
Vanwaar de titel boven dit artikel?
Die termen willen een typering
geven van beide bijbelboeken die
in de commentaar Kolossenzen en
Filemon besproken worden door dr.
John van Eck. De eerste typering is
van de auteur zelf. Zijn ondertitel
bij de eerste brief, die aan de Kolossenzen, is ‘weerbaarheid’. Volgens
hem wil Paulus in deze brief de
gelovigen in Kolosse, die beginnende christenen zijn, weerbaar
maken tegen allerlei dwalingen
waarmee ze wellicht te maken zullen krijgen. Er is nog niet een specifieke dwaling onder hen werkzaam,
maar ze leven wat dat betreft wel
in een gevarenzone en daarom is
voorkomen beter dan genezen.
De tweede typering slaat dus op de
brief aan Filemon en zinspeelt op de
naam van Onesimus, die in het Grieks
‘de nuttige’ betekent. Aanvankelijk deed
deze slaaf zijn naam geen eer aan, maar
na zijn bekering is hij volgens Paulus
heel bruikbaar geworden, voor hemzelf
en ook voor zijn vroegere meester. Die
term ‘bruikbaar’ (vs. 11) staat centraal
in dit briefje aan Filemon. In het vervolg wil ik deze commentaar bij u als
lezer introduceren en enkele aspecten
ervan belichten. Eerst kijken we naar
de brief aan Kolosse, en daarna naar de
brief aan Filemon.

Gevangenschapsbrieven
Van Eck gaat er in zijn verklaring
van uit, dat Paulus deze beide brieven
tijdens zijn gevangenschap in Caesarea
heeft geschreven, in de periode tussen
plusminus 58 en 60 na Christus. Hij
sluit zich daarmee aan bij prof. dr.
J. van Bruggen in het samenvattende
werk Paulus, dat in deze zelfde reeks
uitkwam in 2001. Ook volgens Van
Bruggen en Van Eck zijn de twee
brieven in één zending naar Kolosse
gebracht, en wel door Tychicus en
Onesimus. Dit vertrekpunt voor de

Caesarea

verklaring lijkt mijzelf ook het meest
aannemelijk. Daar kan overigens tegen
ingebracht worden dat Epafras in de
brief aan Filemon een ‘medegevangene’
(vs. 23) van Paulus genoemd wordt,
en in de brief aan de Kolossenzen niet
(4:12). Dat zou op verschillende tijdstippen van schrijven kunnen duiden. Maar
Van Eck zou deze term (ook in 4:10)
meer geestelijk willen duiden: Paulus
was samen met Epafras (en Aristarchus)
een krijgsgevangene van Christus, en
dat bleek met name als zijn vrienden
vrijwillig de gevangeniscel deelden of in
elk geval heel geregeld op bezoek kwamen. De term blijft een moeilijk punt,
maar ik zou zelf ook geen betere uitleg
kunnen bedenken.

vincie Frygië, het zuidwesten van het
toenmalige Klein-Azië) waren voor het
grootste deel waarschijnlijk afkomstig
uit het heidendom. Het is mogelijk dat
een kleine groep jodenchristenen van de
gemeente deel uitmaakte. In elk geval
waren ze nog niet zo lang geleden tot
bekering gekomen, wellicht door de verkondiging van Epafras die uit Kolosse
afkomstig was en kennelijk als evangelist in die streken rondreisde. Paulus
zelf kende de gemeente niet uit eigen
ervaring.

De christenen in Kolosse (in de pro-

Er is al veel geschreven over de vraag
of de gemeente in de greep van een
bijzondere dwaling was gekomen, en
zo ja, welke dan? Die dwaling wordt in
de vakliteratuur dan de ‘Kolossensische
ketterij’ genoemd. Dat zou dan mis-

Boek van de maand
Joh. de Wolf

Dwaling:
mogelijk of werkelijk?
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schien een mengeling van jodendom en
Grieks-oosterse filosofie geweest zijn.
Volgens Van Eck heeft er nooit zo’n ketterij bestaan. Als de gemeente concreet
in de ban was van een gevaarlijke dwaling, had Paulus een veel fellere toon
aangeslagen. Paulus zal eerder preventief
hebben willen waarschuwen. Hij wilde
de kwetsbare beginnelingen weerbaar
maken op de ‘markt der meningen’. En
hij waarschuwde hen niet alleen tegen
verschillende verkeerde meningen, maar
ook tegen een bepaalde sfeer.
Dan gaat het om ‘een sfeer waarin
het lichamelijke als het lagere wordt
gezien, waar men dan bovenuit heeft te
stijgen om met het hogere in contact te
komen’. Een voorbeeld is de ascese (onthouding) die bestreden wordt (2:20) en
die tegen die achtergrond geplaatst kan
worden. Deze gevaren waren dus volgens Van Eck (nog) niet reëel aanwezig,
maar de dreiging ervan zat in die tijd
en die regio wel in de lucht. Het laatste
woord hierover zal voorlopig nog wel
niet gezegd zijn, maar de rustige toon
van Paulus pleit inderdaad wel voor de
visie van deze commentaar.
In deze streek waren ook synagoges
en daarom was beïnvloeding van de
kant van het jodendom ook een reëel
gevaar. Paulus zal dan ook niet zonder
reden over de (on)waarde van feestdagen en sabbatten geschreven hebben
(2:16,17) en over de besnijdenis in relatie tot het werk van Christus (2:11-12).
Natuurlijk komt in dat kader ook het
verband met de doop ter sprake. Van
Eck schrijft op p. 149, dat Paulus hier
niet zonder meer de doop als vervanging
van de besnijdenis aanmerkt. Ik denk
dat de toevoeging ‘zonder meer’ en de
verdere uitleg die hij geeft, deze uitspraak voldoende beschermt. Het is natuurlijk wel zo, dat volgens de confessie
(o.a. NGB art. 34) de doop inderdaad
in de plaats van de besnijdenis gekomen
is.
Maar die uitdrukking kunnen we
met C. Trimp (in Woord, water en
wijn, p. 62) een ‘verkorte spreekwijze’
noemen. De relatie tussen besnijdenis en doop is minder direct dan de
uitdrukking zou kunnen suggereren.
Inhoudelijk is de besnijdenis als bloedig
sacrament vervuld in Christus (zie ook
datzelfde art. 34) en wat vervuld is,
hoeft op zich niet vervangen te worden.
Maar de continuïteit tussen beide sacramenten ligt vooral in de gedachte van
inlijving: zoals de besnijdenis teken was
van inlijving bij Gods volk van toen, zo
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is de doop symbool van inlijving in de
kerk van nu (zie voor die formulering
ook HC antw. 74).

Het mysterie van
psalmen en profeten
Om nog even op het Oude Testament door te gaan: onbewust kunnen
we het idee hebben dat de Joden vanuit
de Thora en de Profeten op de hoogte
waren van Gods plannen en een duidelijke Messiasverwachting hadden, terwijl
de heidenen pas na Pinksteren in de
geheimen van God werden ingewijd.
Dat laatste klopt wel, maar het eerste is
te rooskleurig. Ook voor de Joden zelf
bleef veel van het Oude Testament nog
mysterieus voordat Christus kwam. Dus
als Paulus het over het mysterie heeft
dat eeuwenlang verborgen is geweest
(1:26), dan denkt hij ook aan zijn eigen
volk. Pas toen Christus was gekomen,
vielen alle puzzelstukjes van wet en profeten op hun plek, toen kon ‘het kwartje
vallen’. Het is goed dat Van Eck daarop
wijst op pagina 126. Hij schrijft: ‘Paulus
heeft Christus gezien als degene in wie
openbaar werd wat God door de profeten had laten verkondigen, maar wat tot

Thorarol

dan toe mysterie was gebleven omdat
het nog geen werkelijkheid was geworden.’ Profetie was tot Christus dus nog
vaak een geheimenis, niet alleen voor de

heidenen, maar ook nog steeds voor de
Joden.
Van Eck past die gedachte op een
bijzondere manier toe bij Kolossenzen
3:16, als het over psalmen, hymnen en
liederen van de Geest gaat. Bij ‘psalmen’ denkt men tegenwoordig vaak
aan nieuwtestamentische gedichten die
gezongen kunnen worden. Misschien
wordt die uitleg ook wel eens ingegeven
door een zekere afkeer van de bekende
150 psalmen. Maar de schrijver van deze
commentaar heeft daar geen last van,
integendeel. Hij wijdt er zelfs een uitgebreide excurs aan van vier pagina’s onder de titel Jezus en de psalmen. Volgens
hem doelt de apostel hier wel degelijk
op de oudtestamentische psalmen.
Het zingen daarvan is een middel om
Christus’ woorden rijkelijk in je te laten
wonen, zegt vers 16. Dat veronderstelt
dan ook dat de psalmen, Geestelijk gelezen, vol zijn van Christus’ levenswerk
en lijdensgang, van zijn verzoening en
verheerlijking. Psalmen zingen kan ons
helpen om Christus te zien in zijn ware
gedaante. Zo kijkt Van Eck ertegenaan.
Een verfrissende benadering in deze tijd
waarin de psalmen bij velen in de kerk
uit de gratie raken.

Theoloog en classicus
Tussendoor wil ik even iets meer
zeggen over de schrijver van deze commentaar. Het bijzondere van deze
schrijver is dat hij destijds niet alleen
theologie heeft gestudeerd in Utrecht,
maar ook klassieke taal- en letterkunde
en in dat laatste vak ook is gepromoveerd. Dat is natuurlijk wel een ideale
combinatie bij het verzorgen van een
commentaar op boeken uit het Nieuwe
Testament. Dat is bij zijn eerdere commentaar op het boek Handelingen al
wel gebleken. Ook nu kunnen we weer
de vruchten van deze combinatie plukken. Consciëntieus gaat hij telkens weer
na wat er precies in het Grieks staat. En
geregeld haalt hij klassieke schrijvers aan
om bijvoorbeeld door vergelijking van
literatuurgenres een helderder licht te
werpen op de desbetreffende tekst. Ik
noem even als illustratie de situatie van
Onesimus als weggelopen slaaf. Door
het aanhalen van enkele vergelijkbare
documenten uit de Griekse oudheid
probeert hij de mogelijke achtergrond
en bedoeling van Onesimus’ vlucht te
verduidelijken.
Verder is deze commentaar niet be-
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doeld als een direct hulpmiddel bij het
preken maken. Dat is trouwens nergens
in deze reeks het geval. Het gaat ook
Van Eck in de eerste plaats om wat er
precies staat. Daarom worden in kleine
lettertjes soms Griekse woorden toegelicht, maar de lopende tekst is voor
ieder meelevend kerklid goed te volgen.
Ook wil Van Eck de leef- en denkwereld waarvan de brieven een weerslag
vormen, vertolken voor de huidige lezer.
Juist daarom haalt hij nogal eens iets
aan uit de klassieke oudheid. De verklaring is niet beknopt, eerder breedvoerig.
Dat betekent dat je niet snel even kunt
opslaan wat een tekst betekent. Daar
moet je echt voor gaan zitten. Maar
persoonlijk vind ik dat alleen maar een
pluspunt. De brieven staan in tijd en
cultuur zo ver van ons af, dat er heel
wat toegelicht en overbrugd moet worden, voordat we echt notie krijgen van
de juiste betekenis.

Filemon uit Laodicea?
Vervolgens wil ik iets zeggen over
dat briefje van Paulus en Timoteüs aan
Filemon. Waar kwam deze rijke heer
vandaan? De gangbare mening is dat hij
in Kolosse woonde, omdat in beide brieven voor een deel dezelfde namen voorkomen, zoals bijvoorbeeld Archippus,
die blijkbaar in Kolosse woonde (4:17)
en ook in het adres van de brief aan
Filemon genoemd wordt. En Onesimus,
de slaaf van Filemon, woont ook in die
plaats, als we Kolossenzen 4:9 goed
begrijpen. Nu heeft dr. E.A. de Boer in
De Reformatie (jrg. 82, nr. 44) een creatieve poging gedaan om aan te tonen
dat Filemon uit Laodicea kwam, en dat
de verloren gewaande brief aan Laodicea
(zie 4:16) gelijk te stellen is met de
brief aan Filemon. In 1937 is hetzelfde
ook al geopperd door een zekere E.J.
Goodspeed, zo lees ik in de commentaar
op Kolossenzen van H.N. Ridderbos uit
1960 (welke commentaar ik merkwaardigerwijs niet aantref in de literatuurlijst
van Van Eck).
Ik wil hier niet uitgebreid op ingaan,
al is het een interessante discussie. Ik wil
nog wel een sterk tegenargument van
Ridderbos noemen. Hij vraagt zich af of
Paulus zijn brief aan Filemon, die toch
tamelijk particulier was in eerste instantie, al zo snel wilde voorgelezen hebben
in de kerk te Kolosse. Was er niet eerst
rust en tijd nodig voor Filemon om
de brief op zich te laten inwerken, het
verzoek van Paulus te overwegen en de
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relatie met Onesimus te normaliseren?
Maar De Boer had zelf ook degelijke
argumenten. Ik ben nog niet overtuigd
van zijn gelijk, maar zijn artikel vraagt
wel om nadere overweging.
Vooralsnog ga ik er met dr. Van Eck
van uit dat Filemon in Kolosse woonde
en dat het voor ons niet nodig was om
de verloren gegane brief aan Laodicea te
kennen.

Humor en ironie
De brief van Paulus is een uniek
document te midden van de nieuwtestamentische brieven. Het is een juweeltje
wat woordkeus, redeneertrant en zeggingskracht betreft. De commentator
prijst de brief om het hoog retorisch gehalte ervan en de tintelende humor, die
we elders bij Paulus niet zo aantreffen.
Ik haal even aan wat J.A. Bengel van dit
briefje zei in 1773 (in Nederlandse vertaling): ‘Een vertrouwelijke brief, wonderlijk geestig, over een zeer persoonlijke
kwestie, is ingevoegd in het Nieuwe
Testament om een voorbeeld van opperste wijsheid te verschaffen, hoe christenen burgerlijke zaken vanuit hogere
beginselen behoren te behandelen.’
Van Eck zegt zelf in zijn Woord
vooraf over de aanpak van zijn commentaar op Filemon, dat hij met name
zal ingaan op de strategieën die Paulus
gebruikt om degene aan wie hij schrijft,
daar te krijgen waar hij hem hebben
wil. Een mooi staaltje daarvan is de
perikoop van vers 18-20. Veel verklaarders nemen het aanbod van Paulus
om de schade te betalen die Onesimus
berokkend zou hebben, hoogst serieus.
Maar Van Eck zegt, denk ik, terecht
dat de bezwering van vers 19 ironisch
is bedoeld. Door de stijlfiguur van de
paraleipsis in vers 19 (zeggen dat men
iets niet wil zeggen!) wordt de ironie nog
verder versterkt. Op deze manier kon
Filemon er met goed fatsoen eigenlijk
niet meer onderuit. Helaas weten we
niets van het vervolg van de brief. Maar
je kunt je bijna niet voorstellen dat
Filemon niet aan Paulus’ verzoek gevolg
heeft gegeven. Daar gaan we dan ook
maar met vertrouwen van uit.

Recht op vrijheid
Tot slot wil ik nog een belangrijk
inhoudelijk punt uit deze commentaar
aan de orde stellen. Het gaat om de
vraag wat Paulus nu eigenlijk precies

wilde van Filemon, waar het Onesimus
betrof. Vroeg Paulus enkel om de terugkeer van deze slaaf naar zijn heer? Dat
zou dus betekenen dat Filemon deze
slaaf weer met liefde terugnam, om hem
vervolgens misschien ‘uit te lenen’ aan
Paulus om hem te dienen in zijn gevangenschap. Of vroeg Paulus ten diepste
nog meer, namelijk om de vrijlating van
Onesimus als slaaf?
De meeste commentaren gaan ervan uit dat Paulus de slavernij van zijn
dagen als instituut bleef accepteren.
Maar Van Eck denkt daar anders over
en hij verwijst dan o.a. naar de wet van
Deuteronomium 23:15-16, waar te lezen
is dat men een weggevluchte slaaf niet
aan zijn meester mag uitleveren. Paulus
kon het geldend recht in de maatschappij van die dagen niet veranderen, maar
binnen de christelijke gemeente moesten
deze zaken anders en beter geregeld
kunnen worden. Aldus de mening van
Van Eck in de inleiding op zijn verklaring van Filemon, in een aparte excurs
onder het opschrift ‘Recht op vrijheid’.
Op pagina 239 verwoordt hij zijn
standpunt letterlijk als volgt: ‘Mijn visie
is dat Paulus niet alleen een menselijke
behandeling van slaven voorstaat, maar
dat hij ook opkomt voor hun recht, of
dat hij dat, misschien mede doordat hij
bij de zaak Onesimus betrokken raakte,
is gaan doen. Recht in de concrete betekenis van een rechtvaardige beloning,
waardoor de slaaf meteen ook de mogelijkheid verwierf om zich (op termijn)
vrij te kopen. Daarmee beweegt Paulus
zich in het spoor van de oudtestamentische wet, die alleen slavernij voor beperkte tijd accepteerde …’
Om nog wat scherper te krijgen wat
Van Eck bedoelt, moeten we naar zijn
exegese van Kolossenzen 4:1 kijken.
Daar worden de heren en meesters opgeroepen om tegenover hun slaven recht
en billijkheid te betrachten. Voor ‘billijkheid’ (vertaling ’51) staat er in het
Grieks een woord dat normaal ‘gelijkheid’ betekent. Van Eck wil dat woord
graag het volle pond geven. Achter de
joodse wet zat o.a. het principe dat alle
mensen voor God gelijk zijn. Slavernij
is onrecht omdat ze tekortdoet aan die
gelijkheid. Door die gedachte werd de
apostel gemotiveerd toen hij deze regels
opschreef. Het gaat hem om een bijbels
recht op vrijheid voor alle mensen, niet
als een zaak van woorden, maar in werkelijkheid. Vandaar dat Van Eck het
begin van vers 1 zo weergeeft: Heren,
geef je slaven waar ze recht op hebben
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en (geef ze) daarmee de gelijkheid. Dan
is de gedachte deze, dat men slaven door
hun (recht op) loon te geven de mogelijkheid biedt om zich op de duur vrij
te kopen. Dat laatste is dan wat Paulus
‘de gelijkheid’ noemt: een vrij bestaan te
midden van vrije mensen.
Kortom: de kerk kon in die dagen
van Paulus de slavernij als maatschappelijk verschijnsel niet zomaar uitbannen.
Maar vaak wordt het wel zo gezegd:
deze brieven van Paulus legden wel
dynamiet onder de slavernij. Van Eck
zegt het zelfs nog sterker dan meestal
gebeurt. Uitgaande van de kerk wordt
een maatschappelijk proces in gang
gezet dat, waar het evangelie gezag verwerft, moet leiden tot het verdwijnen
van slavernij. Als Van Eck gelijk heeft,
is Paulus maatschappijkritischer geweest
dan we vaak denken. Maar ook hier
past voorzichtigheid. Wie weet wat er
overblijft als een andere deskundige hem
narekent?
Wat de conclusie voor heel de commentaar betreft: goed bruikbaar om
een weerbaar christen te worden of te
blijven!
N.a.v. Dr. John van Eck,
Kolossenzen en Filemon. Weerbaarheid en
recht, uitg. Kok, Kampen, 2007.
ISBN 978 90 435 1384 5, 272 pag.
Prijs: € 29,90
Paulus in gevangenschap, Rembrandt
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Tas
Liep ik met mijn grote tas
alle boeken, niks vergeten
te zeulen in die nieuwe school.
Waar moest ik naar toe?
De jongens en meisjes uit de vijfde
stonden gewoon bij elkaar.
Zou ik later ook met jongens
praten en lachen en staan?
Stonden ze bij mijn fiets te vrijen
durfde ik niks te zeggen.
Wachten tot ze klaar waren
mijn zware tas op de grond.
Remco Ekkers

Het nieuwe seizoen is aangebroken.
Overal starten catechisaties en verenigingen.
De ouderlingen en diakenen bereiden hun huisbezoeken voor.
Om maar iets te noemen.
Ook de scholen zijn weer begonnen: lagere en middelbare.
Een bekend verschijnsel zijn de brugklassers.
Je ziet ze gaan en staan met hun zware tassen,
vol enthousiasme begonnen aan een nieuwe levensfase.
Het is een moment waarnaar lang is uitgekeken.
Eindelijk is het zover.
Hier is zo’n brugger aan het woord.
Even een geestig inkijkje.
Hoe lang is dat bij u geleden?

Gedicht G. Slings
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Christelijk politiek
debat in een pluriforme samenleving
In het afgelopen voorjaar vond in
de media een scherp debat plaats over
‘embryoselectie’. De strijd ontstond toen
minister Rouvoet eiste dat een brief
van staatssecretaris Bussemaker over
dit onderwerp werd teruggetrokken
teneinde daarover eerst in het kabinet te
kunnen spreken. Dit leverde hem en de
ChristenUnie het verwijt op bepaalde
christelijke opvattingen te willen opleggen aan onze pluriforme samenleving.
Het is niet de bedoeling in deze
Persrevue de aandacht te richten op het
thema als zodanig. Evenmin op de vraag
hoe we het uiteindelijke besluit moeten
waarderen. Centraal staat de vraag hoe
christenen het politieke debat over dit
soort ethische thema’s voeren in een samenleving die verre van christelijk is.
In een uitvoerig interview met minister Rouvoet in NRC Handelsblad van
26 en 27 juli 2008 komt het thema ook
aan de orde. De minister zegt niet onverdeeld gelukkig te zijn met het debat
zoals het gevoerd is:
Veel van de tegengeluiden gingen niet
zozeer over wat wij als ChristenUnie zeiden, als wel over de uitgangspunten die
men erachter vermoedde. Dat was soms
onthutsend om te zien. De bijdragen van
VVD-fractievoorzitter Mark Rutte aan de
Kamerdebatten over embryoselectie vond
ik zeer teleurstellend. Rutte straalde alleen
maar uit: hoe meer selectie hoe beter. Hij
gaf er geen blijk van oog te hebben voor de
complexiteit van het onderwerp.
Er klonk ook in door: de ChristenUnie mag
haar opvatting over dit onderwerp eigenlijk
niet inbrengen, want die is gebaseerd op de
Bijbel en daar heeft de rest van de wereld
niets mee te maken. Heel merkwaardig.
Je zegt toch ook niet: ‘Ik neem een liberaal
niet serieus als politicus, want die beroept
zich op John Locke of Rousseau en daar heb
ik niets mee’? Als je opvattingen buiten de
orde verklaart vanwege hun ideologische
oorsprong, dan haal je het hart uit de democratie.
Mensen maken te weinig onderscheid tussen geloofsovertuigingen en politieke opvat-

Minister Rouvoet

tingen. Ik ben aanspreekbaar op mijn politieke opvattingen. Je bent ondemocratisch
bezig als je bepaalde mensen van het debat
wilt uitsluiten, als je zegt: ‘Alles goed en
wel, maar alsjeblieft niet de christenen’, of
‘alsjeblieft niet de moslims’. Het is een bange en intolerante houding. Mensen die naar
aanleiding van het embryodebat riepen dat
‘de christenen praatjes begonnen te krijgen’
vind ik bange mensen.
Je beroepen op goddelijke wetten die
boven alles verheven zijn, is toch iets
anders dan je beroepen op John Locke?
Als je je beroept op de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens en van mening bent dat die niet ter discussie gesteld
mag worden, dan is dat net zo goed een
dogma. Ieder mens houdt zich uiteindelijk
ergens aan vast. Je kunt op het niveau van
overtuigingen heel moeilijk een politiek
debat voeren, maar het biedt wel inzicht in
hoe mensen in het leven staan. Ik laat mijn
geloof niet op mijn nachtkastje liggen als ik
naar Den Haag ga.

Persrevue G.J. Schutte

Geloof begint waar het verstand ophoudt, heeft u wel eens gezegd. Hoe
kunnen politieke standpunten uit zoiets
‘onverstandigs’ als het geloof voortvloeien?
Geloof is niet irrationeel, maar bovenrationeel. Het is een andere vorm van kennis,
van wetenschap – een andere manier van
zeker weten. Welk verschil maakt het wat
betreft de politieke overtuigingskracht of
je gelooft dat de wereld door de Schepper
geschapen is, of dat er een oerknal was? We
nemen dat aan op gezag van anderen. Ik
doe het op basis van een boek, anderen op
basis van wat ze uit de krant of de wetenschap leren.
U heeft eens gezegd dat u niet geroepen
bent om te evangeliseren, maar er ook
niet voor wegloopt.
De politiek is geen instrument om mijn
geloof te verbreiden. Dan had ik zendeling moeten worden. Maar ik ben christen,
waar ik ook ben, wat ik ook doe. Ik spreek
liever over getuigen dan over evangeliseren. Mijn bijdrage aan het debat over de
embryowet in 2001 ben ik begonnen met
een verwijzing naar Psalm 139. Een heel
mooie psalm, die begint met het wonder
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van het nieuwe leven, dat in de moederschoot geweven wordt. Dat deed ik niet
om zo mijn tegenstanders te overtuigen,
maar om iets van mijn diepste motieven te
laten zien. En het grappige was dat het heel
goed werd aangevoeld door de toenmalige
woordvoerders van VVD en D66. Dat had
ze geraakt, ze vroegen zelfs om de teksten.
Hoe is het om je geloof zo vaak te
moeten verdedigen?
Ik voel me als politicus niet voortdurend
aangevallen op mijn geloof. Ik ben niet
naar Den Haag gekomen om over mijn
geloof te spreken. Embryoselectie komt in
de Bijbel niet voor. Voor mijn visie daarop
ben ik als christenpoliticus zelf verantwoordelijk. Het is mijn vertaling van de
bijbelse uitgangspunten over leven en dood.
Ik heb niet het vanzelfsprekende gelijk van
de Bijbel, en zal ook nooit zeggen dat het
verkiezingsprogramma van de ChristenUnie hét bijbelse geluid is. Dat zou zeer
pretentieus zijn.

Dilemma
De uitspraken van Rouvoet bleven niet onweersproken. In NRC
Handelsblad van 29 juli 2008 reageerde
de Utrechtse universiteitshoogleraar
Herman Philipse, zelf auteur van het
Atheïstisch Manifest. Hij vindt dat christenpolitici zoals Rouvoet voor een onoplosbaar dilemma staan.
Bezien vanuit politiek-filosofische optiek
staan religieuze politici zoals Rouvoet voor
een dilemma, dat in de Verenigde Staten
inzet is van het debat over public reason.
Enerzijds kan men menen dat een politicus
in een pluriforme samenleving, hoezeer
hij ook bewogen wordt door een bepaalde
godsdienst, zijn politieke standpunten toereikend moet ondersteunen met argumenten welke een gewicht in de schaal kunnen
leggen voor opponenten met een andere
levensbeschouwing. In vakjargon geformuleerd: alle argumenten in de publieke arena
van wetgeving en beleid moeten behoren tot
public reason, zoals John Rawls en Jürgen
Habermas hebben betoogd.
Anderzijds vinden critici van Rawls dat
deze beperking tot public reason van de in
parlement en regering toelaatbare argumenten een onverdedigbare restrictie oplegt
aan democratische politici. Waarom zouden
zij niet als argument mogen inbrengen wat
hun werkelijk beweegt? Maar dan moeten
ze ook de moed hebben dat expliciet ter
discussie te stellen.
Het dilemma voor Rouvoet is dus het vol-

Herman Philipse

gende. Ofwel de ChristenUnie probeert
een verbod op embryoselectie in Kamer en
kabinet louter te verdedigen met argumenten die behoren tot public reason, ofwel ze
voert ook religieuze argumenten aan.
Philipse vermoedt dat Rouvoet niet
zal voelen voor een levensbeschouwelijke discussie en dus een voorkeur zal
hebben voor een verdediging van zijn
standpunt louter met argumenten die
behoren tot public reason. Maar hij
waarschuwt meteen voor de risico’s van
zo’n benadering.
De ChristenUnie loopt dan twee risico’s,
zoals overduidelijk is gebleken. De argumenten worden te licht of zelfs immoreel
bevonden, en men vermoedt dat de werkelijke beweegredenen van de partij elders
liggen, zodat men de woordvoerders als
hypocriet ervaart. Kiest de ChristenUnie
deze eerste hoorn van het dilemma, dan
heeft ze het aan zichzelf te wijten wanneer ‘veel van de tegengeluiden niet zozeer
gingen over wat wij … zeiden, als wel
over de uitgangspunten die men erachter
vermoedde’.
Philipse illustreert dit aan de hand
van twee voorbeelden. Het eerste betreft
de onderbouwing van het standpunt van
de ChristenUnie op de eigen website.
Het andere de inhoud van het compromis dat in het kabinet is gesloten.
Hoe slecht de public reasonargumenten
tegen embryoselectie … bij erfelijke vormen
van borst- en eierstokkanker zijn, blijkt uit
de website van de ChristenUnie. Op deze

website staat het ‘glijdende schaal’ argument centraal. Maar ten eerste kan de politiek een glijdende schaal niet vermijden.
Sterker nog, ze is juist voortdurend voor
de vraag geplaatst hoever men zich precies
moet begeven op glijdende schalen, zoals:
moeten we militaire missies verzorgen in
Afghanistan? Dan zijn zorgvuldige en
gedetailleerde afwegingen van waarden en
belangen op hun plaats. Leden van families
waarin erfelijke vormen van kanker grote
drama’s hebben aangericht, zijn terecht
diep verontwaardigd over het feit dat de
ChristenUnie dit globale glijdende schaal
argument gebruikt tegen embryoselectie
tout court, in plaats van zich te begeven in
een uiterst zorgvuldige afweging, waarbij
het vermijden van menselijk leed zwaar
telt. In hun ogen gaat bij de ChristenUnie
religieus dogma boven medemenselijkheid
en authentiek moreel besef.
Ten tweede begeeft de ChristenUnie zich
door het regeringscompromis van een landelijke ethische commissie te steunen op een
andere glijdende schaal, zoals de hoogleraren De Wert en Legemaate hebben betoogd:
‘het hellende vlak in de richting van een
vergaande bemoeienis van de overheid met
de voortplanting en ongerechtvaardigde
inbreuken op rechten van de patiënt.’
Volgens deze auteurs is zo’n landelijke
commissie volstrekt overbodig. Gegeven de
wereldbeschouwelijke diversiteit in onze
samenleving behoort een minister voorts
terughoudend te zijn bij het opleggen van
zijn particulier-sectarische morele opvattingen aan burgers.
In de ogen van Philipse zijn public
reasonargumenten kennelijk prima, mits
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ze niet worden gehanteerd door een
partij als de ChristenUnie. Maar moet
de ChristenUnie zich dan ook in het
embryodebat maar rechtstreeks op de
Bijbel beroepen? Het resultaat van zo’n
debat staat voor Philipse al nagenoeg
vast: ‘Een dergelijk debat zal ze waarschijnlijk verliezen, indien het door de
opponenten met deskundigheid wordt
gevoerd.’
Kan de ChristenUnie zich dan in het
publieke debat beter expliciet op de Bijbel
beroepen ter legitimering van haar standpunt tegen embryoselectie? Hier zijn de
problemen zo mogelijk nog groter. Rouvoet
geeft ruiterlijk toe dat embryoselectie in de
Bijbel niet voorkomt. Aangenomen dat dit
wel het geval was geweest, heeft een beroep
op de Bijbel kans van slagen in een redelijk
debat?
Voor Rouvoet is zijn geloof ‘een andere
vorm van kennis, van wetenschap – een
andere manier van zeker weten’. Hij meent
die zekerheid te bezitten ‘op basis van een
boek’. In het publieke debat zal dan direct
de vraag worden gesteld of de autoriteit van
dat boek legitiem is. Berust deze autoriteit
bijvoorbeeld op het feit dat de auteurs
experts waren die goed gevalideerde kennismethoden hebben gebruikt, of wellicht op
het feit dat ze geïnspireerd werden door een
alwetende godheid? Wat we geleerd hebben
van vier eeuwen historische bijbelkritiek
en wetenschappelijke vooruitgang is dat
het antwoord op beide vragen een krachtig
‘Neen’ moet zijn. In het debat over embryoselectie is het dilemma van public reason
voor Rouvoet dus onoplosbaar.
De conclusie van Philipse is duidelijk: het voeren van christelijke politiek
in een pluriforme samenleving is onmogelijk. Een christenpoliticus die zich op
de Bijbel beroept, plaatst zich buiten de
politieke orde. Maar als hij het debat
voert met uitsluitend algemene argumenten, is hij hypocriet bezig. Maar
dit standpunt wisten we van Philipse al
voordat hij aan het debat begon. Het
behoort tot zijn geloofsovertuiging.

Herkenbaar
Daarmee is niet gezegd dat de
dilemma’s die Philipse schetst, niet
herkenbaar zijn. Wie gelooft dat Gods
geboden heilzaam zijn voor mens en
samenleving, zal van harte begeren dat
die geboden zoveel mogelijk worden
nageleefd. Tegelijk zal hij beseffen dat
in een pluriforme democratie dit doel

Research

maar in zeer beperkte mate dichterbij
kan worden gebracht. Het luistert dus
erg nauw hoe een christenpoliticus aan
het publieke debat deelneemt. Het is
daarom een goede zaak, dat dr. A.L.Th.
de Bruijne in De Reformatie ook aandacht vraagt voor deze vraag in relatie
tot het thema van de embryoselectie. In
het nummer van 28 juni 2008 stelt hij
een aantal indringende vragen tegen de
achtergrond van de praktijk van de ivf
(de zgn. reageerbuisbevruchting). Op
5 juli 2008 spitst hij de discussie toe op
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, gegeven het feit dat christenen
principieel niet mee kunnen gaan met
embryoselectie.
De Bruijne merkt op dat ook door
niet-christenen vragen worden gesteld
over embryoselectie. Waar ligt de grens?
Moet je zo ver gaan om de kinderwens

van echtparen te vervullen? Verleren
we het leven met ziekte en gebrokenheid? Ook christenen komen met zulke
argumenten. Maar wanneer anderen
ze gebruiken, nemen velen ze serieuzer.
Professor Galjaard vindt meer gehoor
dan professor Jochemsen.
Hoe komt dat? Wie in de afgelopen weken
de pers volgde, moet wel vaststellen dat er
soms onverholen haat tegen christenen en
de God van de Bijbel in doorklinkt. Toch
bespeur ik ook begrijpelijke irritatie. Uit
de mond van christenen klinken dit soort
overwegingen soms als gelegenheidsargumenten. Voor hen is de principiële beslissing
immers al lang gevallen bij de vaststelling
dat er geen embryo’s gedood mogen worden.
Die praktijk willen ze tot elke prijs voorkomen of terugdringen. Daarom mengen ze
zich ook in dit soort aanvullende ethische
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discussies. Telkens zoeken zij ondersteunende argumenten voor een standpunt dat
al vaststaat. Een simpel beroep op de Bijbel
overtuigt immers niet in de huidige samenleving. Ik denk dat sommige niet-christenen
de bijdrage van christenen in het publieke
debat daardoor manipulatief vinden.

Twee soorten debat
Volgens De Bruijne kan het wel
anders. We zullen scherper moeten
onderscheiden welk debat wij aan het
voeren zijn en onze argumenten daarbij
aanpassen. Je kunt rond dit thema twee
soorten debatten voeren:
In de eerste plaats de basale discussie over
deze techniek als zodanig. En in de tweede
plaats de vervolgdiscussie over de grenzen
van en complicaties bij deze techniek. …
In het eerste debat geeft voor christenen
hun overtuiging de doorslag, dat het embryo volledig beschermwaardig is. Deze
overtuiging gaat direct terug op het geloof
dat God de Schepper is en ieder mens zijn
beeld. Christenen zullen in dit basale debat
dan ook daarop de nadruk moeten leggen.
Daarbij doe je als het goed is meer dan
bijbelteksten citeren.
Dat God Schepper is, en de mens zijn beeld
draagt en beschermwaardig is, stempelt de
hele werkelijkheid. Je mag proberen om
het te illustreren en concreet te maken met
waarnemingen uit die werkelijkheid of met
de ervaring van mensen. Je mag proberen
aan te wijzen wat er scheef loopt wanneer
mensen dit vergeten, ook rond praktische
punten. Maar alles wat je te berde brengt,
moet merkbaar in het licht staan van je
overtuiging dat God Schepper is. Dat moet
je niet verstoppen of verpakken in ogenschijnlijk meer neutrale overwegingen. En
de ander moet aan je merken dat je hem
of haar niet met oneigenlijke argumenten
mee lokt, maar met open vizier probeert uit
te nodigen om deze christelijke kijk op de
werkelijkheid over te nemen.
In het tweede debat gaat het om wat
daarna komt. Embryoselectie is dan in
onze samenleving in beginsel aanvaard.
De beschermwaardigheid van het embryo geldt als niet volledig.
Maar ook dan liggen er nog veel ethische
vragen. Orthodoxe christenen moeten nu
oppassen dat ze niet in dit tweede debat
gaan meedoen omdat het eerste niet echt
van de grond komt. Het gevolg daarvan
zou zijn dat ze inderdaad een eigen agenda
uitvoeren. Ik kan begrijpen dat dit anderen
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irriteert en overkomt als een poging om oneigenlijke macht uit te oefenen. We moeten
rond dit tweede debat een eerlijke keus maken. Of we doen er niet aan mee, omdat
voor ons de beslissingen allang gevallen waren in het eerste debat. Of we doen er wel
aan mee, maar dan moet het ons ook gaan
om de vragen die hier aan de orde zijn. We
aanvaarden dan dat PGD (embryoselectie)
nu eenmaal bestaat en proberen vervolgens
de ethische discussies die daarna opkomen,
serieus te voeren om in de gegeven situatie
mee te werken aan een zo stabiel mogelijke
samenleving.
Ook de punten die in dit tweede debat
aan de orde zijn (waardering van ziekte,
menselijk technisch kunnen, etc.) kan
en moet je vervolgens in het licht van de
Bijbel bezien. Evenals zojuist betekent dat
ook hier meer dan bijbelteksten citeren.
Je mobiliseert de hele werkelijkheid in het
perspectief van Gods openbaring en je probeert impassen daarmee te verhelderen en
zo mogelijk een beetje op te lossen. Maar je
belast dit tweede debat niet met je ambitie
om daardoor toch de uitkomsten van het
eerste debat onder druk te zetten.
Het moet je echt gaan om dezelfde problematiek als waar andere deelnemers
mee bezig zijn. Nog steeds zullen mensen
dan aanstoot nemen aan een christelijke
bijdrage. Voor sommigen zijn immers alle
religieuze overwegingen in een publiek
debat taboe. Daarvoor hoeven we niet opzij
te gaan. Maar onnodige irritatie kunnen
we voorkomen.
Gesteld voor de keus om aan het
tweede debat al dan niet mee te doen,
kiest De Bruijne duidelijk voor meedoen. Hij heeft daar minstens twee redenen voor. De eerste is, dat die verdergaande vragen ook aspecten raken van
onze eigen levensstijl. Maar hij noemt
nog een argument.
Ook in een niet meer christelijke samenleving moeten christenen verantwoordelijkheid willen dragen. Niet om zo nog een
stukje christelijke moraal ‘op te dringen’,
maar om in de gegeven situatie stabiliteit
na te streven en iets van Gods zegen te
verspreiden. De eerste voorwaarde is dat de
kerk haar publieke roeping waarmaakt en
vanuit het evangelie overheid en samenleving aanspreekt en uitnodigt naar Gods
koninkrijk. Dat moet de kerk ook doen
rond thema’s als ‘embryoselectie’. De tweede
voorwaarde is dat christenen openlijk Gods
waarheid blijven verbinden met zulke
praktische maatschappelijke discussies. Niet
als machtswoord maar als kader voor de
argumenten. De derde voorwaarde is dat

christenen niet zelf gedwongen worden om
zonde te doen.

Uit één stuk
Het is waardevol dat onze Kamper
ethicus de vragen die rezen naar aanleiding van de discussie over embryoselectie, zo fundamenteel aan de orde stelt.
Zijn keuze om als christenen politieke
verantwoordelijkheid te willen dragen,
ook als over belangrijke ethische vraagstukken inmiddels beslissingen genomen
zijn die onze instemming niet hebben,
verdient instemming. Christenen moeten hun licht niet verbergen, maar helder laten schijnen. Maar over de vraag
of het strikt onderscheiden van twee
debatten een oplossing kan betekenen
voor het dilemma waarvoor christenen
in het publieke debat komen te staan,
zouden we het gesprek graag voortzetten. De Bruijne onderkent dat ook dan
mensen aanstoot zullen nemen aan een
christelijke bijdrage, maar wil onnodige
irritatie voorkomen.
Daar vallen wel enkele argumenten
tegenover te stellen.
Een strikte scheiding van beide debatten zou betekenen, dat we zouden
moeten berusten in de resultaten van
gevoerde debatten over bijvoorbeeld
abortus, euthanasie, het homohuwelijk en embryoselectie. Als politiek feit
hebben we deze resultaten uiteraard te
respecteren. Maar zou de ChristenUnie
in haar program en wetenschappelijke
publicaties dat ook moeten doen en dus
niet opnemen – zoals Rouvoet bepleit –
dat embryoselectie wordt afgewezen?
Mijns inziens moeten christenpolitici er
geen onduidelijkheid over laten bestaan
dat en waarom ethisch verwerpelijke
besluiten uit het verleden worden afgewezen. Uiteraard zal dat met wijsheid
moeten gebeuren. Als abortus juist is
gelegaliseerd, kan het verstandig zijn in
een verkiezingsprogram voor vier jaren
in te zetten op een terugdringing van de
meest ernstige praktijken. Maar bescherming van het ongeboren kind als uiteindelijk doel en dus betere wetgeving ter
bereiking van dat doel zal niet van de
agenda van een christelijke partij mogen
verdwijnen. Onderschat ook niet welk
signaal ervan zou uitgaan als een partij
die zich sinds jaar en dag sterk gemaakt
heeft in de strijd tegen een vrije abortus, dat hoofdstuk als afgesloten zou
beschouwen.
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Een tweede argument tegen een
strikte scheiding is, dat zo’n scheiding
ongeloofwaardig overkomt bij onze
tegenstanders. Philipse spreekt in dit
verband zelfs over hypocrisie. Het is immers weinig geloofwaardig dat iemand
die het eerste debat uit volle overtuiging
heeft gevoerd, in het tweede debat daar
helemaal los van zal staan.
Een derde argument heeft te maken
met het karakter van Gods geboden.
Daarvan belijden we dat ze heilzaam
zijn voor de mens en de samenleving.
Dat verandert niet als een politieke

meerderheid anders heeft besloten.
Gods wet is – naar de woorden van K.
Schilder – het enige kleed dat de wereld
werkelijk ‘past’. Verwijzing naar Gods
geboden is dus niet ‘wereldvreemd’, ook
niet als de ‘wereld’ inmiddels een andere
weg is ingeslagen. Deze wetenschap
vormde in ieder geval voor het GPV
in de Kamer altijd een sterke drijfveer
om in principiële debatten een keur
van bijbelse en algemene argumenten te
gebruiken.

een debat wordt gevoerd. Dat vergt veel
wijsheid en gebed. Ook het besef dat
een echte reformatie in het denken niet
in de politiek begint. Het gaat erom het
gesprek met de politieke tegenstander zo
lang mogelijk gaande te houden. Maar
ook de tegenstander zal in de christenpoliticus die het tweede debat voert,
dezelfde man of vrouw zien die ook het
eerste debat voerde. Dat christenpolitici
zich manifesteren als mensen uit één
stuk, kan ook bijdragen aan het voorkomen van onnodige irritatie.

Het is goed onderscheid te maken
tussen de verschillende fasen waarin

Rectificatie
In mijn artikel ‘De synode is met
vakantie’ in Nader Bekeken jrg. 15, nr.
7/8 heb ik gezegd dat De Reformatie de
balans (van DKE inzake de binding
aan de belijdenis) had aangeprezen
en aangegrepen om de kennelijke
toenadering tussen beide kerken te
vieren met een dubbelnummer van De
Reformatie en Opbouw.

Dit is onjuist. Bedoeld dubbelnummer verscheen enkele weken eerder
dan de balans. En die balans is in De
Reformatie gepubliceerd op verzoek
van DKE en zonder commentaar van
de redactie. Ik bied hierbij de redactie
van De Reformatie mijn verontschuldigingen aan.
Ds. Gijs Zomer

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,
onder Nader Bekeken.
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Zojuist verschenen 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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