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En ik bid dat uw liefde blijft groeien
door inzicht en fijnzinnigheid.
(Filippenzen 1:9)
Er was eens een catechete. Ze
gaf aan haar catechisanten een
rond papiertje. Ze moesten er een
gezichtje op tekenen: een vrolijk
gezichtje als ze blij waren met de
kerk; een droevig gezichtje als ze
teleurgesteld waren. De catechete
verzamelde de tekeningetjes en
plakte ze op een groot vel papier.
‘Kijk: dit is onze gemeente,’ zei ze.
Wat voor gezichtje zou Paulus hebben getekend over de gemeente van
Filippi?
De gemeente van Filippi is niet
volmaakt. Daar proef je iets van als je
Paulus’ brief aan de Filippenzen leest.
Paulus doet in hoofdstuk 2 de oproep
om eensgezind te zijn; in hoofdstuk 4

Blijven bidden
voor de gemeente!
doet hij die oproep aan twee leden van
de gemeente die hij bij name noemt.

Schriftlicht
W.F. Wisselink

Blijkbaar is eensgezindheid een punt dat
verbetering behoeft.
Toch is de brief aan de Filippenzen
zo positief als wat. Als Paulus aan de
christenen in Filippi denkt, is hij blij.
Die mensen hebben hem fantastisch
geholpen. Ze hebben het werk van God
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verder gebracht. Deze korte brief staat er
vol van.
Ik verwacht dat Paulus een vrolijk
gezichtje zou hebben getekend.
Vaak genoeg kom ik mensen tegen
die beslist geen vrolijk gezichtje zouden
tekenen. Ze zijn bezorgd, of teleurgesteld, of boos. En zelf ben ik ook niet
altijd blij met de kerk.
Het is best de moeite waard om te
overwegen hoe Paulus dan zo positief
kan zijn. Wat is zijn geheim? Hij vertrouwt op God! Het is God die zijn
goede werk bij de mensen in Filippi is
begonnen. Het is God die het ook wel
zal afmaken. Op de dag van Christus
Jezus is Gods goede werk voltooid! (Fil.
1:6). Met het oog daarop bidt Paulus.
Laten we dit gebed bestuderen; laten we
het vervolgens meebidden.

Bidden om
groei in liefde
Voor Paulus staat de liefde centraal.
Christus heeft grote genegenheid voor
Paulus. Dat is wel gebleken toen Paulus
door Christus geroepen werd. Die liefde
van Christus heeft Paulus’ liefde wakker geroepen. Paulus heeft geleerd dat al
zijn ijver voor God alleen kon bestaan
als die gekleurd werd door liefde voor
Christus. En zo is het gekomen dat
Paulus heel veel houdt van de mensen
die bij Christus horen. Paulus op zijn
beurt heeft van die mensen veel liefde
ervaren. Dat is een cadeautje van God.
Paulus bidt dat die liefde blijft groeien. Blijkbaar is die liefde er. Dat blijkt
uit praktische dingen. Die liefde blijkt
uit de steun die de mensen in Filippi
aan Paulus geven; ze zijn verbonden met
Christus en daarom ondersteunen ze
Paulus met hun geld en met hun aandacht. Paulus raakt er maar niet over
uitgesproken.
Toch is de liefde nog niet volmaakt.
In zijn verblijfplaats (Caesarea) maakt
Paulus in dat opzicht afschuwelijke dingen mee.
Eerst had hij gevangen gezeten in
Jeruzalem. Daar hebben ze hem bijna
vermoord. De Joden haatten hem omdat
hij zich een vriend toonde van heidenen
(van Grieken die Jezus Christus hadden
aanvaard als hun redder). Ze konden
zijn bloed wel drinken.
Hij was in veiligheid gebracht,
vanuit Jeruzalem naar Caesarea. Daar

zat hij in grote onzekerheid over zijn
toekomst. De stadhouder wilde de
Joden te vriend houden. Daarom liet hij
Paulus niet vrij. Maar tot een echt proces kwam het ook niet. Want wat had
Paulus eigenlijk verkeerd gedaan? Je kon
alleen zeggen dat de mensen woest op
hem waren. Maar sinds wanneer is dat
een misdaad?
In Caesarea krijgt Paulus de kans om
over Christus te spreken tot de stadhouder. In zijn brief zinspeelt Paulus hierop
(Fil. 1:12,13). Hij is er blij om.
Hij is ook blij omdat anderen moed
krijgen. Hij zit in de gevangenis. Hij is
beperkt in zijn bewegingen. Wat moet
dat moeilijk geweest zijn voor hem persoonlijk! Maar anderen krijgen moed en
spreken over Christus. Ze zijn niet bang.
Ze verstoppen zich niet.
Ze preken Christus en daar gaat het
om. Maar… Paulus spreekt over twee
soorten mensen. Onder de christenen
zijn vijanden van Paulus en vrienden
van Paulus. Die tweede groep geeft
geen problemen. Ze beseffen dat Paulus
vanwege zijn prediking gevangen zit.
Ze verkondigen Christus uit liefde.
Maar van die eerste groep snap je toch
niks! Het zijn mensen die het prettig
vinden dat Paulus in de gevangenis zit.
Volgens hen is hij een gevaar voor het
evangelie. Zijn gedrag is gevaarlijk. Hij
houdt niet voldoende afstand van de
heidenen. Haat tegen hem kan zomaar
overslaan op hen. Daarom maken ze
hem zwart. Ze verkondigen Christus uit
eigenbelang.
Paulus let op het resultaat van hun
werk. Of ze nu uit eigenbelang spreken
of uit liefde: Christus wordt gepreekt
en dat telt. Erger je niet aan die eerste
groep, maar wees blij. Je houdt je adem
in. Hoe kan hij het zeggen! En je vraagt
je af: wat betekent dit voor ons?
Christus moet ook bij ons centraal
staan.
Ik kan instemmen met de toepassing
van Calvijn. Mensen die naar mijn overtuiging een onjuiste leer verspreiden, zal
ik geen onreine honden noemen. Maar
ik kan God wel danken dat zij over
Christus spreken. Laat ik het concreet
maken. Ik vind het verkeerd als mensen
de doop van de kleine kinderen van de
gelovigen veroordelen. Wie tegen gezinsdoop is, raakt een wezenlijk aspect
van het evangelie kwijt. Tegelijk dank
ik God dat door hun evangelieprediking
wereldwijd zoveel mensen Christus leren
kennen en op Hem leren vertrouwen.
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Ik wil iets aanvullen op de toepassing van Calvijn. Wellicht is op de
woorden van de prediker niets aan te
merken. Wellicht is wat hij zegt, de zuivere leer. En toch roept hij vragen op.
Welke intenties heeft hij? Waarom staat
hij op de preekstoel? Hoort hij zichzelf
zo graag? Een gevoelige kerkganger kan
erdoor geblokkeerd raken. Misschien
staat de prediker zondag aan zondag
op de preekstoel omdat hij zijn tijd uit
moet dienen. Hij is destijds dominee geworden en bij gebrek aan alternatieven
is hij het maar gebleven. De fut is eruit.
De dominee staat op de automatische
piloot. De luisteraar voelt dat er wat is,
zonder dat hij het nou precies kan verwoorden. De kerkgang kan hem daardoor zwaar vallen. En toch… Hoe fout
de prediker ook is, God schakelt hem
(ondanks zichzelf) in om het evangelie
van Christus te verspreiden. En daar
dank ik God voor.
Paulus leert ons, zo te reageren. Zijn
opstelling is als een voorschrift voor
ons. Hij noemt de bedoelingen van zijn
vijanden ‘onzuiver’, maar hij is dankbaar
voor het feit dat ook zij over Christus
spreken.
In Caesarea is de liefde duidelijk
nog niet volmaakt. Voor de gemeente
van Filippi geldt hetzelfde. Ook die gemeente is niet volmaakt. De liefde moet
nog groeien. Die groei moet je gegeven
worden. Onze liefde is het goede werk
dat God in ons begonnen is. We vragen
daarom aan God dat Hij dat goede werk
in ons voltooit. We bidden om groei in
liefde.

Bidden om
groei in kennis
De liefde staat centraal. Die liefde
kan groeien als je kennis groeit.
Wie veel bijbelse namen en feiten
heeft geleerd, mag blij zijn. Het is heel
waardevol als je al die namen en feiten
kent. Dat is een goede basis voor een inzicht in de bijbelse boodschap. Maar het
biedt er geen garantie voor.
Met pijn in het hart herinnert Paulus
aan zijn volksgenoten. In Romeinen
10:2 schrijft hij over hen: ‘Ik kan van
hen getuigen dat ze God vol toewijding
dienen, maar het ontbreekt hun aan
inzicht.’ Ze weten heel veel. Ze doen
er heel veel voor. Maar dat waar het
om gaat, hebben ze niet gesnapt: Gods
vrijspraak, dankzij Christus, uit genade,
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voor Joden en niet-Joden.
Die kennis moet je gegeven worden.
Het is het werk van de Heilige Geest.
Hij zorgt dat je inzicht krijgt in de
bedoelingen van God, in zijn daden,
in zijn zorg, in zijn wil… Soms vallen
de dingen ineens op hun plek. Je krijgt
een ruim zicht op Gods liefde. Het is te
danken aan de Heilige Geest! Wat een
genade!
God geeft ons ook aan elkaar om
samen te groeien in kennis. Hij heeft
aan ons samen zijn woorden toevertrouwd: de Bijbel. Laten we elkaar niet
met bijbelteksten om de oren slaan,
want dan slaan we (bij wijze van spreken) de Geest van God eruit. Laten we
naast elkaar gaan zitten om de Bijbel te
lezen. We lezen verschillende teksten.
We vullen elkaar aan. Ieder brengt zijn
ontdekkingen in. We zijn bereid om te
luisteren naar elkaar en zo naar God.
Laten we daarbij het gebed niet vergeten. Want we zijn van God afhankelijk.
Ook voor de generale synode geldt
dit. De synode van Zwolle-Zuid heeft
soms met moeilijke zaken te maken. We
zijn het niet over alle details met elkaar
eens. Maar dat kunnen we goed hebben. Want we zitten echt naast elkaar de
Bijbel te lezen. We luisteren naar elkaar.
We maken samen werk van het gebed.
We voelen ons van God afhankelijk. We
weten dat sommigen in de kerken negatief kritisch volgen wat er gebeurt. Maar
daar laten we ons niet door bepalen.
We willen ons laten beheersen door wat
de Here zegt. Van Hem zijn wij samen
afhankelijk.
We bidden om groei in kennis.

Bidden om
groei in gevoeligheid
De liefde staat centraal. Die liefde
kan groeien als ook je gevoeligheid
groeit.
Een voorbeeld. Twee mensen hebben
een zeer been. Ze kunnen er onmogelijk op lopen. Ze gaan allebei naar de
dokter. Maar ze krijgen een verschillend
advies. De één krijgt te horen dat hij
niet moet toegeven aan zijn pijn, maar
flink moet gaan trainen. De ander krijgt
te horen dat hij moet luisteren naar zijn
lichaam en rust moet houden. Welke
dokter heeft gelijk? Misschien wel allebei! Want de oorzaak van de pijn kan
heel verschillend zijn en daarom kan het
advies heel verschillend zijn.

Nader Bekeken inhoud
Schriftlicht
Blijven bidden voor de
gemeente!
W.F. Wisselink
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Laten we dit eens toepassen op ons
leven als christen.
Een voorbeeld. Twee mensen kunnen het niet meer opbrengen om de
kerkdiensten te bezoeken. Het roept
veel te veel emoties bij hen op. Het overspoelt hen helemaal. Aan het eind van
de zondag zijn ze kapot. Aan de één geef
je het advies: blijf komen; je kunt gerust
tijdens de dienst vertrekken als het je
te heftig wordt, maar blijf komen. Aan
de ander geef je het advies: neem maar
een time-out; trek je tijdelijk terug; dan
kun je tot rust komen en nieuwe kracht
opdoen.
We moeten een bepaalde ‘gevoeligheid’ gaan ontwikkelen. Dat past
bij mensen die Christus volgen. God
is geen God van de botte bijl. Paulus
heeft daar iets van laten zien. Aan de
Korintiërs schreef hij: ‘Iemand die onbesneden was toen God hem riep, moet
zich niet laten besnijden’ (1 Kor. 7:18).
Geen wonder dat Titus onbesneden
bleef (Gal. 2:3). Bij Timoteüs volgde
Paulus een andere gedragslijn. Hij liet
hem besnijden ter wille van de Joden in
Lystra en Ikonium (Hand. 16:3).
Wat is voor deze persoon in deze situatie wijsheid? In de loop van je leven
leer je aanvoelen wat goed is voor de ander. Je krijgt wat inzicht in de specifieke
situatie van de ander. Je komt erachter
hoe zijn levensverhaal hem gestempeld
heeft. Je leert de wil van God toepassen
in allerlei verschillende situaties. Maar je
bent er met je eigen persoon bij betrokken. In de loop van je leven heb je ook
het gevaar leren zien van een bepaalde
opstelling en van een bepaald gedrag.
Daardoor loop je het risico dat je kortaf
doet. De zaak is voor jou direct duidelijk; zo moet het en zo zal het, want zo
wil de Here het. En je ziet de mens niet
meer met zijn eigen mogelijkheden, met

‘Kijk: dit is onze gemeente,’ zei ze.

zijn eigen kwetsbaarheid.
Dit is een punt van veel gebed! Want
ik besef dat het heel gemakkelijk fout
kan gaan. We zijn niet volmaakt. We
moeten samen toenemen in ‘gevoeligheid’. En wij samen hebben de kracht
van de Here nodig, zijn Geest. We bidden om groei in gevoeligheid.

maal niet meer zitten in onze gemeente.
Geef ons groei in liefde en in kennis
en in gevoeligheid, zodat we kunnen
onderscheiden waar het op aankomt.
We zien uit naar de dag van Christus.
Voltooi uw werk in ons, zodat we zuiver
en onberispelijk zullen zijn, vol van de
vruchten van de gerechtigheid, door
Jezus Christus. Amen.

Gebed
Here, help ons want onze gemeente
is niet volmaakt. Soms zien we het hele-

www.woordenwereld.nl
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Kleine groepen
Over kleine groepen in de kerk
is in de afgelopen tijd het een en
ander te doen geweest. Aanleiding was de promotie van Jaap
Modderman, directeur Pabo aan
de Gereformeerde Hogeschool te
Zwolle. Hij promoveerde op 12 september jongstleden tot doctor in de
bestuurskunde aan de Universiteit
van Utrecht op een proefschrift
over kleine groepen in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt: Kerk
(in) delen; van leergemeenschap tot
ontmoetingsgemeenschap. In een
artikel in het Nederlands Dagblad
van 9 september vertelde hij iets
over zijn proefschrift.

Kritisch
Hij is kritisch over de kleine groepen
in de gemeente, zoals die in zijn eigen
gemeente (X) zijn ingevoerd.
De kleine groepen zijn ingevoerd
vanuit een tekort aan ambtsdragers
en een te zwaar ervaren taak van de
ambtsdragers. De kleine groep zou een
vorm zijn waarin in kleine kringen vertrouwdheid zou ontstaan om onderlinge
geloofsopbouw, bemoediging, steun en
correctie een plaats te geven. Vervolgens
werd gesteld dat in de kleine groep het
pastoraat weer werd teruggelegd in de
gemeente. Kleine groepen zijn niet maar
een noodmaatregel, maar een wezenlijke
verbetering van de structuur van de
gemeente. Daarbij werd een lijn gezien
naar de eerste christelijke gemeenten die
in de huizen samenkwamen.
Modderman heeft in zijn onderzoek
kritiek op een aantal punten.
De diffuse onderbouwing is er een
van: is het een noodoplossing voor het
ambtsdragerstekort of is het een structuurverbetering van de gemeente zonder
meer?
Ook is de veiligheid van de kleine
groep een mooi streven, maar in zijn
onderzoek blijkt daar veel aan te ontbreken. Met als gevolg dat de kleine
groepen in allerlei activiteiten blijven
hangen die op zichzelf genomen niet
verkeerd zijn (fietsen, barbecueën etc.).
Die zijn echter als ijsbrekers bedoeld
voor het werkelijk functioneren van

de groepen. Maar daartoe komt het
veelal niet. De groepen leiden niet tot
groei in geloof, wel tot groei in gemeenschap. Vandaar de ondertitel van
zijn boek: van leergemeenschap tot
ontmoetingsgemeenschap.
Al snel volgden in de krant ingezondens van mensen die getuigden van
een goed functionerende kleine groep.
Anderen zeiden dat slecht functionerende kleine groepen wezen op een slecht
functionerend geestelijk leven in de gemeente. Het gesprek over de preek zou
te veel over de preek gaan en te weinig
over de toepassing van het gepredikte
Woord in eigen leven. Een goede observatie lijkt me dat laatste.

Slechte groep,
slechte gemeente?
Is het waar dat slecht functionerende
kleine groepen een graadmeter zijn voor
een slecht functionerend geestelijk leven
in de gemeente? Ten dele geloof ik dat.
Als gemeenteleden weigeren samen

Kroniek
C. van Dijk

te komen in kleine verbanden (verenigingen, bijbelstudies of wijkavonden),
als de gesprekken daar geen wezenlijke
inhoud krijgen, dan is er werkelijk wat
aan de hand. We zijn aan elkaar gegeven om elkaar op te bouwen in het geloof. Wie die onderlinge geloofsopbouw
niet uitbuit (huisbezoek of bijeenkomst
miniwijk), heeft een geestelijk probleem.
Maar tegelijk: er is volgens mij niets
vreemds aan. Een realistische kijk op de
gemeente kan je behoeden voor overspannen verwachtingen. De gemeente
is namelijk niet een groep goed gemotiveerde, wedergeboren christenen. Dat
is wel wat het Amerikaanse model van
kleine groepen veronderstelt. Het model
komt uit een evangelisch-dopers milieu
en heeft een andere kijk op de gemeente.
Modderman zit daar in zijn dissertatie ook mee. Hij is gepromoveerd in de
bestuurskunde. En de gemeente of kerk
beschouwt hij als een organisatie.
Maar daar zit toch voor een aanzienlijk deel het probleem: de kerk is
niet zomaar te beschouwen als een
organisatie van mensen die zich verbinden rondom een bepaald doel. Dat past
bij een doperse kijk op de gemeente.
Wedergeborenen sluiten zich aaneen,
ziedaar de kerk.
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ven van gereformeerde christenen altijd
gericht geweest op omzien naar elkaar,
elkaar van hart tot hart spreken en samen ergens voor gaan. Dat dat vandaag
in de barbecue wordt gezocht, waar het
vroeger in de gereformeerde schoolvereniging werd gevonden, geeft hooguit te
denken.
Kleine groepen kunnen een goed
instrument zijn om het onderlinge contact en de onderlinge geloofsopbouw te
dienen. Dat is echter geen nieuwe ontdekking ten opzichte van onze geschiedenis. Aandringen op onderling contact
en liefdebetoon hoort bij de taak van de
ambtsdragers.

Maar zo kijken gereformeerden
niet naar de concrete gemeente. Het is
Gods werk, in de weg van het verbond,
waarin God in zijn wijsheid mensen
in zijn gemeente een plaats geeft. Voor
een heel groot deel loopt dat via hun
kinderdoop. En er zijn erbij die daar
wellicht helemaal zelf niet voor gekozen
zouden hebben. Die soms zelfs niet vrijwillig meewerken aan de opbouw van
de gemeente (nog even los gedacht van
de weerstand die nieuwe, van bovenaf
ingebrachte structuren in elke organisatie met zich meebrengen). Een nuchtere
gereformeerde kijk op wat de gemeente
is kan je helpen je verwachtingen reëel
te houden.
Het huisbezoek is ingesteld om ieder
op te zoeken. Ook die broeders en zusters die de ambtsdrager liever niet zien
komen, die ook niet naar bijbelstudie
of miniwijk te branden zijn. Binnen de
bescherming van het ambt is het tot op
zekere hoogte mogelijk initiatieven te
nemen die binnen een groep gelijken
niet worden gewaardeerd. Dat gebeurt
met de vrijmoedigheid ingegeven door
de roeping van de Here.
Wie in de gemeente werkt met
kleine groepen, zal daarmee de ambtsdragers niet overbodig maken.

Teruggegeven
aan de gemeente?
Modderman laat in zijn proefschrift
zien dat moeiten rondom het ambt in
gemeente X leidden tot het nadenken
over werken met kleine groepen. En dat

vervolgens een bijbelse onderbouwing
opdook. Dat is vreemd, maar ontslaat
niet van de plicht om die onderbouwing
serieus te bekijken.
Is het zo dat ambtsdragers verantwoordelijkheid aan zich getrokken hebben die eigenlijk in de gemeente ligt?
Moet het pastoraat teruggegeven worden
aan de gemeente?
Het is moeilijk daar in het algemeen
uitspraken over te doen. Het is best mogelijk dat we achterovergeleund ons door
ambtsdragers hebben laten verzorgen.
En die praktijk deugt niet.
De theorie heeft altijd wel gedeugd.
De regel van Matteüs 18 is keurig op
de catechese onderwezen. En we zijn al
eeuwen verplicht onze gaven tot nut en
heil van de andere leden gewillig en met
vreugde te gebruiken (zd. 21 HC).
In de gereformeerde kerken hebben
we altijd oog gehad voor de roeping van
de niet-ambtsdrager. Het ambt van alle
gelovigen heeft alle eeuwen door aandacht gehad.
De vormen waarin gemeenteleden
actief zijn, veranderen met de tijd. Is
het bloeiende verenigingsleven van de
vorige eeuw anders te zien dan als een
bloei van het ambt van alle gelovigen? Is
de ontwikkeling van gereformeerd onderwijs, van een gereformeerde politieke
partij etc. soms te danken aan de inzet
van kerkenraden? Wie zal zeggen hoeveel onderlinge vertroosting en vermaning er geweest zijn in de kerk van onze
vaders en moeders?
Nee, ook in het klassieke model van
ambtsdragers op huisbezoek is het le-

Ambtsdragers zijn nooit bedoeld
als specialisten aan wie we het kunnen overlaten. Neem Zondag 31 over
de kerkelijke tucht: volgens het bevel
van Christus worden zij die onder de
naam van christen zich in leer of leven
onchristelijk gedragen, eerst bij herhaling broederlijk vermaand. Ik vraag
catechisanten altijd wie dat doet, dat
broederlijk vermaan. De passieve vorm
verdoezelt voor hen wel eens dat het
hier gaat om onderling gesprek, soms
stevige gesprekken. Daar kunnen kleine
groepen als hulpconstructie nuttig werk
doen. Ambtsdragers hebben hun eigen
wijk. Dat is een werkafspraak: zo houd
je het overzichtelijk. Het ontslaat je niet
van je ambt als het gaat om mensen buiten je eigen wijk. Zo kunnen ook miniwijken werken: het maakt het werkbaar,
dat je omziet naar elkaar. Begin maar in
het klein. Dat je er wat van zegt als je
iemand in de kerk gemist hebt.

Roeping
In de kerk moeten we onze roeping
naar elkaar verstaan.
We zijn minder gaan denken vanuit
een roeping van de Here en meer vanuit
gaven en ontwikkeling van onze mogelijkheden. De kerk is een rol gaan spelen
in ons levensproject: uit ons leven halen
wat erin zit.
Kleine groepen kunnen daar een
rol in spelen. Ze kunnen het proces
versterken. Modderman spreekt van
een bevorderen van de secularisatie. Ze
kunnen ook ons terugroepen van een
heilloze ontwikkeling. Maar dat gebeurt
niet rond de barbecue of op de fiets. Dat
gebeurt rondom het Woord.
Het gaat dan ook te ver om te zeg-
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gen dat in de miniwijk het hart van de
gemeente als gemeenschap klopt.* Die
eer komt slechts de eredienst toe. Als we
daarover al te vaak in negatieve termen
spreken: te massaal, te onpersoonlijk,
dan wordt ten slotte ook waar wat we
zeggen. Dat doen we dan grotendeels
onszelf aan.

contactoefening. Dat geldt vooral waar
andere verbanden (gezinnen en families,
bijbelstudieverenigingen) niet sterk aanwezig zijn. En in stadsgemeenten is dat
vaak zo.
Het is echter niet waar dat pas in
deze vorm het pastoraat weer teruggelegd wordt bij de gemeente.

Laten we elkaar aanvuren om nu
juist het maximale uit dat brandpunt
van het gemeenteleven te halen. Daar
kunnen kleine groepen goed in functioneren, in toepassen en nabespreken van
de erediensten.

Pastoraat is iets wat ongelijkheid
veronderstelt. We zijn niet allemaal elkaars opzieners. We zijn wel geroepen
op elkaar toe te zien en naar elkaar om
te zien. Maar de ambtelijke verantwoordelijkheid gaat verder dan de verantwoordelijkheid van een medebroeder
of -zuster. Het huisbezoek staat in het
teken van opzicht en tucht, in het teken
van de toegang tot de avondmaalstafel.
De kerkenraad laat toe of houdt af. Dat
is onopgeefbaar en niet onder te brengen bij het ambt van alle gelovigen. De
kleine groep kan alleen al om die reden
het huisbezoek niet vervangen.

Leren van fouten
Moeten we het hele concept van
miniwijken afwijzen? Dat lijkt me
niet. Het is alleen nodig niet te hoog
van de toren te blazen. Het kan een
goed middel zijn voor de onderlinge

Wat betekent het lid te zijn van de
gemeente? Is dat deel uitmaken van een
kring of miniwijk? Of is dat deel uitmaken van de gemeente als geheel? We
zijn gewend te spreken over iemand die
zich bij de kerk voegt, dat die persoon
zich onder opzicht en tucht van de kerkenraad stelt. De positie van de ambtsdragers is blijvend belangrijk voor het
lidmaatschap van de gemeente.
Dus: kleine groepen graag. Maar
zonder overspannen verwachtingen en
niet als vervanging van de verantwoordelijkheid van ambtsdragers.
Noot:
* Zo Peter van de Kamp, Hart voor de stad, p. 315,
geciteerd via Modderman, p. 21.

Samen zingen
In onze kerken wordt voor wat de
liturgie betreft uit verschillende
vaten getapt. We kunnen kiezen
voor Geneefse psalmen, liedboekliederen, oudere en modernere liederen die in het Gereformeerd Kerkboek zijn opgenomen.
Wellicht worden daar, al dan niet
generaal-synodaal geselecteerde,
Opwekkingsliederen aan toegevoegd. Duidelijk is dat die al in heel
wat kerken gezongen worden. Datzelfde geldt voor de Psalmen voor
Nu.
Blijkbaar worden heel wat erediensten beleefd als bijzondere diensten
waarin ruimte is voor afwijking van
het afgesprokene.
Je ziet een veelheid van vormen, verschillend van herkomst en sfeer. Ze zijn
allemaal mogelijk in een gereformeerde
eredienst. Je kunt liedboekliederen
op het psalmbord of beamerscherm
aantreffen, met hun soms weerbarstig
taalkleed. Je kunt kinderliederen uit het
Gereformeerd Kerkboek samen zingen.
Het is een aanbod waarvan met recht
gezegd kan worden: voor elk wat wils.

Welke gevolgen heeft dat voor de
praktijk van de eredienst? Wordt dat
een lappendeken, zonder duidelijke
stijlkenmerken?

Kroniek
C. van Dijk

Opwekking
Dat probleem hebben de deputaten
kerkmuziek ook gezien. Ze schreven
voor de synode een rapport waarin ze
bepleitten dat opwekkingsliederen zonder gezamenlijke toetsing in de vrijheid
van de kerken moesten worden gelaten.
De opwekkingsliederen hebben een
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andere kwaliteit, een kortere gebruiksduur en dienen daarom niet via een
generaal-synodale toetsing te worden
toegelaten, maar op basis van algemene
toetsingscriteria in de vrijheid van
de kerken te worden gegeven, is hun
betoog.
De synode heeft daar bij het schrijven van dit artikel al stevig over gediscussieerd. Waarom zou je liederen uit de
omstreden bron Opwekking niet gezamenlijk toetsen en andere liederen wel?
Legt het niet een bom onder de hele
toetsingspraktijk?
Uit het persverslag wordt duidelijk
dat de discussie met heftigheid gevoerd
is. Uit de classis Zwolle kwam de vraag
om meer plaatselijke vrijheid in de liedkeuze. Op de site van de synode* vinden
we in de weergave van de discussie het
volgende:
Wat Zwolle vraagt past in het moderne klimaat van ‘vrijheid blijheid’, is
de uitgesproken mening van verschillende
synodeleden. De boodschap van de bijbel
staat nu eenmaal haaks op wat wij willen en dat moeten ook jongeren maar op
tijd merken. De moderne tijd met al haar
ik-gerichtheid zet de norm voor gereformeerde mensen onder druk. De synode
moet tegendruk geven. Afspraken zijn
afspraken.
Door de emotionele liedjes, met al die
vreemde herhalingen, worden de gemeenten vergiftigd met overwinningstheologie.
Dat mogen wij niet laten gebeuren. Er is
nu liedkeus genoeg voor allerlei gelegenheden. Dat verklaart de ‘ koersbepaling’
van 2002. Daar hoeft dus niks meer bij.
Uitzonderingen mogen misschien, maar
alleen als de kerkenraad er echt een goede
reden voor geeft.
Tegengeluiden en tegenvoorstellen
uit de synode vinden weinig draagvlak.
Ook niet als deputaten het classisvoorstel
blijken te steunen. De synode besluit met
tweederde meerderheid om de ‘ koersbepaling’ te handhaven. Niet meer vrijheid.
Het huidig beleid moet voldoende blijheid
geven.
De discussie verplaatst zich vervolgens
naar de kwestie rond de ‘opwekkingsliederen’, of deftig gezegd ‘ het evangelicale
lied’. Nu komen deputaten eindelijk aan
het woord. Deskundig leggen ze nog een
keer uit dat uit de bundel ‘Opwekking’ al
meerdere liederen opgenomen zijn in ons
gereformeerd kerkboek. Maar wat bekend
staat als ‘opwekkingsliederen’ is niet een
genre dat met de gebruikelijke kerkmuzikale criteria te beoordelen is. Al jaren

Nader Bekeken oktober 2008

blijkt, volgens deputaten, dat plaatselijke
kerken heel goed zelf kunnen bepalen wat
voor bijzondere gelegenheden passend is in
een liturgie.
Tegenstanders komen met hun bedenkingen tegen de opwekkingsliederen. Te
on-Bijbels, te mager. De evangelische invloeden moeten de gereformeerde eredienst
niet aantasten. Desnoods moet de synode
een paar liederen zelf maar toetsen. Als
het niet anders kan.
Het einde van de zaterdagmiddag is
inmiddels bereikt. Of deputaten de vragen
maar schriftelijk willen beantwoorden,
vraagt de preses. De synode sluit de dag,
die werd ingezet met de uitgesproken gedachte dat het zo heerlijk is om samen met
de eredienst bezig te zijn.
Een besluit is bij het schrijven van
deze Kroniek nog niet gevallen.
Het mag duidelijk zijn uit diverse
artikelen in Nader Bekeken dat er bij
ons nogal wat bedenkingen zijn tegen
opwekkingsliederen. Dan is het besluit
van de synode van Zwolle Zuid op dit
punt iets waar met spanning naar wordt
uitgezien.

Liturgische eenheid
Het gaat me in dit artikel echter over
iets anders: de grote verscheidenheid van
liederen die in de eredienst gezongen
kunnen worden. Dat is afgezien van
de uitslag van deze discussie nu al een
gegevenheid.
Daarover schreven de deputaten
kerkmuziek in hun rapport:

Liturgische eenheid
Als in een dienst opwekkingsliederen
gezongen worden, naast psalmen en gezangen, krijgt een dienst al gauw een wat
vreemd karakter. Verschillende stijlen
van kerkmuziek worden zonder enig probleem, zo lijkt het, zonder aankondiging
of toelichting opgenomen in de liturgie,
waardoor de dienst het karakter krijgt
van ‘voor elk wat wils’. Ook als het gaat
om de (kerk)muziek is het belangrijk dat
er goed nagedacht wordt over de eenheid
in de dienst. Opwekkingsliederen kunnen
begeleid worden door het orgel, maar vaak
vraagt het lied om een combo, juist omdat
de opwekkingsliederen uit de popcultuur
komen.
Het verdient daarom aanbeveling om
bij ieder lied goed na te denken over de
begeleiding. Een gemeente die opwekking
gaat zingen, zou juist ook voor de liturgie
meer professionaliteit moeten nastreven. In
ieder geval hebben predikant, liturgiecommissie en organist een belangrijke taak om
een verantwoorde liturgie samen te stellen.
…
De volgende aanbevelingen kunnen
de kerken helpen om verantwoord met de
opwekkingsliederen om te gaan:
1. bij het besluit om opwekkingsliederen
te laten zingen in de eredienst moet de
kerkenraad rekening houden met de
samenstelling van de gemeente en binnen de gemeente levende wensen t.a.v.
gebruik van liederen; en de kerkenraad moet daarover dan ook in overleg
met de gemeente voor ieder duidelijke
afspraken maken;
2. uit de totale invulling van de ‘psalm-
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Als gepleit wordt voor een ereplaats
voor de psalmen, gebeurt dat niet uit
een persoonlijke voorkeur of smaak.
Maar vanuit de overtuiging dat heel de
gemeente ermee gebaat is de liederen
van het verbond samen te zingen. Dat
daar een samenbindende werking van
uitgaat. Ieder zijn eigen lied gunnen
werkt juist ontbindend. Dan dienen telkens evenwichtsconstructies te worden
bedacht: ieder het zijne.

Doelgroepconstructie

briefjes’ voor de erediensten (niet elke
eredienst afzonderlijk) moet voor leden
en gasten van de gemeente duidelijk
zijn dat
a. de Psalmen in ere blijven;
b. de gemeente uit verschillende mensen bestaat, die op verschillende
manieren uiting geven aan hun
omgang met God (1 Kor. 14);
c. de gemeente niet alleen in de taal
van ‘opwekking’, maar ook in de
taal van het voorgeslacht en in de
taal van de Psalmen uiting geeft
aan haar geloof in en omgang met
God;
3. het is beter om te variëren tussen diensten dan te variëren binnen diensten:
dat levert al snel een rommelige lappendeken van muziek- en taalstijlen
op;
4. het is beter om opwekkingsliederen (net
als Psalmen en gezangen met onbekende melodieën) niet op te geven in
een eredienst, dan ze wel op te geven
terwijl ze niet goed gezongen of begeleid worden. De eredienst aan God
vraagt om kwaliteit: dat liederen goed
worden begeleid en indien nodig eerst
door de gemeente worden geoefend;
5. er zijn liederen die vragen om begeleiding door een band en voorzangers.
Als die gaven niet in de gemeente
beschikbaar zijn, moeten betreffende
liederen niet gebruikt worden in de
eredienst.
Nuchtere taal waar het gaat om de
kwaliteit van de gemeentezang: beter
een andere keuze maken dan een lied
opgeven (psalm, gezang of opwekkingslied) dat slecht wordt uitgevoerd.
Ook herkenbaar is de verlegenheid

met een eredienst die de kenmerken van
een lappendeken gaat vertonen.

Samen zingen?
De oorzaak van de verlegenheid ligt
mijns inziens echter in een keuze die
aan dit alles voorafgaat. Namelijk het
antwoord op de vraag waarom je zingt.
Zingen lijkt hier met het bevestigen
van de eigenheid te maken te hebben.
En dan niet de eigenheid van de gemeente als geheel, maar van de verschillende groepen binnen de gemeente. Uit
de psalmbriefjes moet blijken dat de gemeente uit verschillende mensen bestaat
die op verschillende wijze uitdrukking
geven aan hun omgang met God.
Daarbij wordt 1 Korintiërs 14 tussen
haakjes als bijbelplaats vermeld. Dat is
een hoofdstuk dat nu juist spreekt over
het opbouwen van de gehele gemeente
als criterium voor wat in de liturgie toelaatbaar is.
De deputaten leggen nadruk op
de individuele verschillen. Er ontstaat
een sfeer: ieder moet iets tegenkomen
waarin hij zichzelf herkent, waarin hij
het gevoel heeft: nu ben ik aan de beurt,
hierin kan ik mij kwijt.
Zingen we dan nog wel samen?
Dit is wezensvreemd aan wat de
gezamenlijke eredienst is en moet zijn.
Ook het geven van eer aan de Here lijkt
hier een vorm van zelfrealisatie te zijn.
Het maken van gezamenlijke afspraken heeft tot doel om dit niveau te
overstijgen en echt doelgericht te zijn.
Los van belangenafwegingen van diverse
groepen.

Volgens deputaten dienen we niet te
kiezen voor diensten die een lappendeken van stijlen zijn, maar voor diensten
waarin gekozen wordt voor een bepaalde
stijl. In de redenering van de deputaten
is dat dus een eredienst waarin slechts
een deel van de gemeente zich herkent
en zich erkend voelt.
De evenwichtsconstructie wordt
verlegd van binnen de dienst naar het
geheel van de diensten. Iedereen komt
een keer aan de beurt. De ene keer ervaar je een maximum aan participatie,
de andere keer is dat minimaal. Je bent
eenvoudig niet aan de beurt deze week.
De eredienst als gezamenlijke dienst
aan de Here, ontmoeting van de gemeente als geheel met de levende God,
wordt zomaar ondergeschikt aan de
viering van onze gelovigheid, passend bij
onze ontwikkeling en smaak.
Is dat een overtrokken tegenstelling?
Wat ik hier opschrijf, is zeker kwetsbaar voor dat verwijt. Maar soms is
chargeren de beste manier om een subtiele verschuiving zichtbaar te maken.

Viering
De deputaten kerkmuziek hebben
in hun rapport aandacht voor een in
hun ogen nieuw aspect van de eredienst. Waar de eredienst vroeger vooral
draaide om verkondigen (morgendienst)
en leren (middagdienst), introduceren zij
het begrip vieren.
Dat lijkt me niet zo nieuw als het
klinkt. Volgens mij heeft de kerk al heel
wat gevierd in de afgelopen eeuwen.
Maar dan nauw verbonden aan wat verkondigd en geleerd werd. De inhoud is
bepalend.
Vieren als zelfstandig thema zou
volgens deputaten een ander type lied
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mede rechtvaardigen. Leren en verkondigen vraagt om liederen waarin de geloofsinhoud wordt uiteengezet, verdicht,
zingende toegepast etc. Dat veronderstelt de zingende gemeente als object: de
boodschap wordt gezongen, bezongen.
De vraag naar het opwekkingslied
zou voortkomen uit de nieuwe ervaring
van de eredienst als viering. En dat past
dan meer bij een subjectievere stijl van
zingen. In de eigen woorden van de deputaten: Terwijl bij de aspecten verkondiging en lering de gemeente en de individuele gelovige meer als object functioneren,
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hebben zij juist bij het aspect viering veel
meer een subjectieve betekenis: dan is de
gelovige of de gemeente als subject actief
bezig om God te prijzen om alles wat Hij
heeft gedaan. Dit nieuwe element heeft
ook liturgische betekenis: liederen met een
meer subjectief karakter kunnen daarin
een plaats ontvangen.
Het aparte is, dat ik ervaar dat juist
de psalmen ons zo voorgaan in deze vierende stijl: Loof de Here mijn ziel…
De psalmen zijn bij uitstek geschikt
voor deze viermomenten in de eredienst.

Daar ben je subject van de lof op God.
Maar dan samen, niet als jouw eigen
lied. Maar als de gezamenlijke lof op
God door heel de gemeente.
Noot:
* Staat als verslag van de bespreking van
13 september op de site van de generale
synode.

Afgesloten 24 september 2008.

Prediking en
geloofsbeleving
De aanleiding om over ‘prediking
en geloofsbeleving’ iets te schrijven ligt in de bundel opstellen die
professor J.W. Maris ontving ter
gelegenheid van zijn afscheid als
hoogleraar dogmatiek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn in
januari van dit jaar. Deze bundel
is door de zeer lezenswaardige
en actuele bijdragen een waardig
afscheidscadeau geworden.
Het ligt in de bedoeling om van
tijd tot tijd aandacht in ons blad
aan dit cadeau te geven, want het
zou jammer zijn het boek met een
recensie af te doen. In dit Thema
neem ik mee wat professor A. Baars
schrijft over ‘bevinding en prediking’.1

Terug van weggeweest?
De geloofsbeleving krijgt in onze
dagen veel aandacht. Onze cultuur
plaatst de mens in het middelpunt met
zijn ervaringen en emoties. Het is dan
niet toevallig dat ook in kerkelijke kring
de beleving van het geloof een hot item
is geworden. In het Nederlands Dagblad
verschijnt van tijd tot tijd op pagina 2
een advertentie waarin een dienst in
Amsterdam wordt aangekondigd, waarin te beleven valt.
Is de beleving van het geloof terug
van weggeweest? Dat lijkt me te kras ge-

Prof. dr. J.W. Maris

steld. Het gereformeerde protestantisme
kent een lange traditie wanneer het gaat
om het beleven van het geloof. Allereerst
valt hier te wijzen op onze belijdenisgeschriften die niet alleen de ware leer
formuleren, maar ook steeds aandacht
hebben voor wat Gods kinderen beleven
en voelen.
Ik herinner aan de Nota De toeëigening in het geding 2, waarin breed aan-

Thema
A.N. Hendriks

gegeven wordt wat onze belijdenisgeschriften zeggen over het leven van
de gelovigen. Ik denk hier ook aan de
bevindelijke schrijvers uit de tijd van de
Nadere Reformatie, die meesters waren
in het beschrijven van ‘de gevoelige
waarheid’.3 Ik noem ook A. Kuyper,
die enerzijds geweldige theologische
concepten bouwde, maar anderzijds ook
ontroerend wist te schrijven over de vertrouwelijke omgang met God. Tegelijk
is er vanuit de afgescheiden kerken een
bevindelijke instroom na de Vereniging
van 1892 in de Gereformeerde Kerken
geweest.
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In de jaren die volgden, klonk steeds
weer de roep om aandacht te geven aan
de beleving van het geloof.
Mijns inziens gaat men te kort door
de bocht wanneer men meent dat wij
pas nu ontdekken dat er ruimte dient te
zijn voor de beleving van het geloof. Die
aandacht is er vanouds geweest, zij het
dat dit in de jaren dertig en volgende
minder het geval werd, doordat men
ging waarschuwen voor ‘subjectivisme’
en de menselijke beleving zag als drijfzand. Het verwijt dat in latere samensprekingen door christelijke gereformeerde broeders werd gemaakt, dat de
bevinding van het geloof in onze prediking te weinig aan bod kwam, was niet
geheel ongegrond. Na de Vrijmaking
kregen het verbond, de vastheid van
Gods beloften, de heilshistorie, de dwaling bij anderen en de noodzaak van een
gereformeerd leven over heel de linie
veel plaats in de preken. Ik zie het voor
me wanneer ik preken lees die ik als
jong dominee hield. Maar de belevingskant van het geloof kwam minder ter
sprake, al ontbrak ze zeker niet geheel.
Charismatische, evangelische invloeden hebben – naast het contact met de
CG-Kerken en de nieuwe aandacht voor
het werk van de Geest – er zeker toe bijgedragen dat de beleving van het geloof
in onze kring thans volop in de belangstelling staat, om van onze hyperige belevingscultuur nu maar te zwijgen.

Openbaring en ervaring
De Heidelberger spreekt in Zondag
7 over een ‘kennen’ en ‘vertrouwen’
dat de Heilige Geest door het evangelie
in ons hart werkt. Al het bevindelijke
kennen van de Here is vrucht van
zijn Woord. Professor Baars laat zien
hoe bij Calvijn ervaring uitdrukkelijk
verbonden is met Gods geopenbaarde
Woord. De tweeslag ‘Schrift en ervaring’
heeft niet een willekeurige volgorde!
Geloofservaring ontspringt aan het
Woord en is aan het Woord genormeerd.
Hoezeer het Woord hier bepalend is,
blijkt uit wat de reformator haast als een
definitie schrijft: ‘Inderdaad, met de ervaring als onze leermeesteres (be)vinden
we dat God precies zo is als Hij Zich in
zijn Woord openbaart.’ En wanneer in
het Nieuwe Testament een tekst uit het
Oude Testament wordt aangehaald, tekent Calvijn met enige regelmaat daarbij
aan: ‘Here, U hebt dat gesproken en wij
hebben werkelijk ervaren dat het waar is.’
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Wat Gods kinderen ervaren, is voor
hen zeker een ‘leermeesteres’, maar een
die bij Calvijn nooit een zelfstandige
plaats krijgt. Ze is niets anders dan het
effect van het Woord in ons leven en
mag dat Woord voor ons bevestigen.
Wij bevinden dat de Here doet wat
Hij belooft, is zoals Hij Zich in het
Woord openbaart. En zo is de geloofservaring een leermeesteres: ze ondersteunt
ons geloof in het Woord en doet het
groeien in vertrouwen, al kan het geloof
ook aangevochten worden wanneer
onze ervaring haaks staat op wat Gods
Woord ons verzekert.

reld een eenzijdig accent valt op ervaring en gevoel.
Als derde afbuiging van Calvijns onderwijs wijst Baars op het losser worden
van de band tussen Schrift en ervaring
bij bevindelijke schrijvers als Johannes
Verschuir (begin 18e eeuw). Alle aandacht wordt gericht op de innerlijke
roersels van de gelovige. Van hieruit
loopt een lijn naar het ‘gezelschapsleven’
waar men tot in onze tijd toe soms meer
gezag toekent aan ‘wat Gods volk leert
en bevindt’ dan aan het beroep op de
Schrift. We kunnen hier ook denken
aan het model van ‘de bekeerde’, dat in
zwaar-bevindelijke kring het eenvoudig
aannemen van wat de Here belooft,
verhindert.
Al deze afbuigingen van Calvijn
moeten ons blijvend waarschuwen om
openbaring en ervaring in de juiste
volgorde bijeen te houden, juist in een
tijd waarin mensen – soms ook kerkmensen! – uit zijn op beleving en
emotie!

Het kader
Prof. dr. A. Baars

Baars beschrijft dan hoe in de loop
van de tijd de band tussen Woord en
ervaring – die zo kenmerkend is voor
Calvijn – al losser werd gemaakt.
Daardoor ging de ervaring steeds sterker
een eigen leven leiden, niet meer ‘onderhorig’ aan het Woord.
Hij wijst op de invloed van de
Duitse theoloog Friedrich Schleiermacher
uit de 19e eeuw, die de ‘vroomheid’ van
de mens een centrale plaats gaf. De
geloofsbelevingen van christenen vormden de stof voor de prediking. Daaraan
diende de voorganger stem te geven.
Van deze invloedrijke theoloog loopt
onmiskenbaar een lijn naar de theologie
van onze dagen, waarin ‘de ervaring van
de gemeente van nu’ een dominante rol
speelt.
Baars noemt vervolgens de arminiaanse uitlopers van de opwekkingsbeweging eveneens uit de 19e eeuw, waarin
de aandacht steeds meer gericht wordt
op de mens met zijn religieuze beleving.
Wanneer uit deze opwekkingsbeweging
later charismatische stromingen opkomen, worden ‘geestelijke ervaringen’
sterk verzelfstandigd. Het is dan ook
niet toevallig dat in grote sectoren van
de evangelische en charismatische we-

Een belangrijke bijdrage aan een
recht zien van de beleving van het geloof
is mijns inziens door professor C. Trimp
geleverd. Hij wees in dit verband op de
notie van Gods verbond.4
Het Woord is het woord waarmee
de Here in zijn verbond zijn volk aanspreekt en ons antwoord tevoorschijn
roept. Het menselijk hart en leven dienen in een schriftuurlijk kader ter sprake
te komen en dat kader is de structuur
van het verbond waarin de Here met
zijn Woord tot ons komt en met ons wil
omgaan. De prediking is dan ook ‘verbondsgebeuren’, waarin niet alleen Gods
aanspraken op ons gehoord worden,
maar ook de reacties van Gods kinderen
daarop een wettige plaats hebben. Er is
de klank van Gods Woord, maar er is –
overeenkomstig de aard van het verbond
(tweezijdig in zijn functioneren!) – ook
de weerklank van dat Woord in ons hart
en leven. Wie de aard van het verbond
honoreert, begrijpt dat in de Schrift ook
aandacht is voor mensen in hun reacties
op wat de Here zegt en doet.
Trimp wil ten volle handhaven wat
K. Schilder e.a. ons geleerd hebben ten
aanzien van het ‘heilshistorisch’ lezen
van de Schrift. Maar zeer belangrijk
voor ons thema is dat hij naast de noodzaak van het letten op de voortgang van
Gods werk naar Christus toe, aandacht
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gevraagd heeft voor de omgang tussen
God en zijn volk, waarover de Schrift
ook spreekt.5
De heilshistorie is ook verbondsgeschiedenis, zij laat ons zien hoe de Here
en zijn volk met elkaar omgaan. Zo is
de heilsgeschiedenis ook geloofsgeschiedenis. En daarom mag er ook aandacht
zijn voor de geloofsbeleving die we in de
bijbelse verhalen tegenkomen.
Want die verhalen getuigen niet
enkel van Gods komen naar Betlehem,
maar spreken ook van het werk van de
Geest in de harten en levens van Gods
kinderen.
Ik vind het jammer dat Baars zich
niet confronteert met wat Trimp aangedragen heeft. Wie de geloofsbeleving
theologisch goed wil verankeren, moet
het mijns inziens doen zoals Trimp het
gedaan heeft: in het kader van het verbond, opgeroepen door het Woord van
het verbond en gelegitimeerd door de
aard van het verbond. Baars bindt in het
spoor van Calvijn wel de beleving aan
het Woord, honoreert de prioriteit van
het Woord ten opzichte van de beleving
en ziet de geloofsbeleving als het effect
van het Woord, maar verankert haar
niet in de structuur van het verbond. Dit
laatste doet juist Trimp wel en hij boort
mijns inziens daarmee dieper.

Het werk van de Geest
Ik denk dat de notie van het verbond
ons ook een recht zicht geeft op het
werk van de Heilige Geest in en aan
ons. De Here wil met ons omgaan in
zijn verbond. Door de Geest geeft Hij
ons alles wat daarvoor nodig is. Het
is de Geest die ons in staat stelt tot de
omgang met God als erfgenamen van
zijn verbond. Hij is de grote Gave van
het nieuwe verbond dat rust in Christus’
bloed (vgl. Ez. 36:27; Hand. 2:38-39).
Het is door de Geest dat er beleving van
het geloof is.
Dat de prediking ook aandacht dient
te hebben voor de belevingskant van
het geloof, rust in de aard van het verbond en in de aard van het werk van de
Heilige Geest. De Geest verplettert namelijk onze persoonlijkheid niet, maar
vernieuwt en heiligt haar. De Dordtse
Leerregels zeggen dan ook dat de goddelijke genade van de wedergeboorte onze
wil met haar eigenschappen niet vernietigt, maar geneest en herstelt (III/IV,
16). De Geest eert ook als Hij ons vernieuwt, het werk van God de Vader als
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onze Schepper. Zijn werk is erop gericht
om ons met alles wat we zijn, te doen leven naar Gods oude verbondswoord tot
Abraham: ‘wandel voor mijn aangezicht
en wees onberispelijk’ (Gen. 17:1).
Daarbij is typerend voor het werk
van de Geest dat het de gestalte aanneemt van ons werk. Wij geloven, vechten tegen de zonde, bidden en hopen.
Maar het is alles door de Geest in ons
gewerkt. Dit wonderlijke ‘ineen’ van zijn
werk en ons werk verkondigt Paulus ons
in Filippenzen 2:12-13 wanneer hij ons
oproept ons behoud te bewerken, omdat
het God is die zowel het willen als het
werken in ons werkt, en wanneer hij het
in Galaten 4:6 heeft over de Geest die
in onze harten roept: Abba, Vader.
Belangrijk daarbij is niet uit het oog
te verliezen dat de geloofsbeleving die de
Geest bij Gods kinderen werkt, niet beperkt is tot wat wij innerlijk ervaren en
gevoelen. Hoezeer de verborgen omgang
met de Here de kern, het hart van de
geloofsbeleving is, die beleving is er niet
toe beperkt. De klank van Gods Woord
zoekt ons hart en leven. De vrucht van
het Woord wil ook in onze wandel
worden gezien. Daarom dient in de prediking zowel ons hart als ons leven ter
sprake te komen.
Ik denk dat het actueel is om de
geloofsbeleving zo breed weer te zien.
Want door al het gepraat over de gaven
van de Geest en de vervulling met de
Geest loopt men gevaar het leven door
de Geest te versmallen tot enkele ‘hot
items’ als daar zijn: blijdschap in de
Heer, kracht tot getuigen, bijzondere
ervaringen en emoties. We moeten ons
juist vandaag steeds weer herinneren
dat de Here het bij Abraham had over
een wandelen voor zijn aangezicht. Dan
houdt de geloofsbeleving dat ‘brede’,
dat ‘allesomvattende’ dat Paulus op het
oog heeft wanneer hij spreekt over ‘de
gehoorzaamheid van het geloof’
(Rom. 1:5)!

In de prediking
In het brede kader van ‘de gehoorzaamheid van het geloof’ mag in de prediking het hart van Gods kinderen aan
de orde komen. Daarvoor kunnen we zo
uitnemend terecht in het boek Psalmen.
Daar kijken we – om met Luther te
spreken – de heiligen in het hart. We
horen ze roepen uit de diepte (Ps.
130:1), klagen over hun situatie (Ps. 88),

hun zonden belijden (Ps. 32:5), roemen
(Ps. 56:11), God prijzen (Ps. 66:17). We
horen er ook hoe hun geloofsvertrouwen
aangevochten wordt (Ps. 44:23), hoe
hun ziel zich neerbuigt (Ps. 42:7), hoe
vrees hun hart vervult (Ps. 56:4) en hoe
verlaten zij zich voelen (Ps. 22:2).
Luther zei: ‘Het geloof is een onrustig ding.’ Nu, dat zien we in de psalmen
en we horen er ook van in het Nieuwe
Testament (Mat. 14:21).
De prediking kan niet volstaan met
de oproep: ‘Geloof wat de Here zegt.’ Ze
zal ook aandacht moeten hebben voor
de strijd die het geloof met zich meebrengt, de ups en downs die Gods kinderen ervaren. Het moet ook gaan over
de aanvechtingen die vanuit de wereld
en het eigen hart naar ons toekomen, en
de ‘waaromvragen’ die kunnen opklinken bij Gods weg (vgl. Ps. 22:2; 42:2).
Daarbij mag niet vergeten worden
dat er in de gemeente ook ‘kleinmoedigen’ zijn die ‘opgebeurd’ moeten
worden en ‘zwakken’ voor wie ‘opgekomen’ dient te worden (1 Tess. 5:14).
We moeten beseffen dat niet ieder even
sterk staat in het geloof. De Dordtse
Leerregels hebben daar zo fijn pastoraal oog voor wanneer zij zeggen dat er
mensen zijn die het levend geloof of het
vertrouwen met hart en ziel ‘nog niet zo
sterk bij zichzelf opmerken’, en dat er
ook zijn die ernstig verlangen zich tot
God te bekeren, maar ‘toch nog niet zo
ver in het gelovig leven voor de Here
kunnen komen, als zij wel wilden’
(I, 16). Ze wijzen erop ‘dat de gelovigen
in dit leven tegen allerlei zondige twijfel
te strijden hebben en in zware aanvechting het volle geloofsvertrouwen en de
zekerheid van de volharding niet altijd
voelen’ (V, 11).
Het gevaar bestaat dat we ons, wanneer het gaat om geloofsbeleving, vooral
laten leren door wat uit evangelische
kring naar ons toekomt. De beleving
van het geloof loopt dan gevaar eenzijdig belicht te worden. Ik pleit er dan
ook voor dat we steeds weer in de leer
gaan bij het boek Psalmen en onze confessie. Dan ontdekken we hoe het niet
alleen maar blijheid, overwinning en
volheid is, maar ook strijd, zwakheid,
gebrek, diepte, en soms zelfs ‘duisternis’
(vgl. Ps. 88:19).
Wil onze prediking echt pastoraal
zijn, dan zal ze aan al deze geschakeerdheid in het leven van Gods kinderen
niet voorbij mogen gaan!
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Vanuit de tekst
Ik keer nu weer terug naar professor
Baars. Hoe moet dit alles in de preek ter
sprake komen?
Baars zegt terecht dat de aandacht
voor de geloofsbeleving uit de tekst moet
opkomen. Wie ernst maakt met de reformatorische tweeslag ‘Schrift en ervaring’ en haar volgorde, zal ook tekstueel
over de beleving van Gods kinderen
preken. Juist dit kan ons ervoor behoeden de bevinding in de prediking (op
zwaar-bevindelijke manier) te schematiseren en te systematiseren. Wanneer de
geloofservaring in de preek uit de tekst
opkomt, kan ook recht gedaan worden
aan de bijbelse veelkleurigheid van de
bevinding. Het gaat dan niet enkel om
de grote momenten in het toepassende
werk van de Geest als wedergeboorte,
bekering, geloof, vervulling enz.
Met W.H. Velema bepleit Baars dat
zo een aantal elementen steeds weer
in de prediking aan de orde dient te
komen: het gemis van God, het vertrouwen op Hem, de verbijstering over het
onbegrijpelijke, de zekerheid van het
geloof, de vernieuwing van ons leven, de
vreugde, de (innerlijke) strijd.
Ik voeg eraan toe: hier blijkt weer
hoe belangrijk de tekstkeuze is. Wil de
prediking werkelijk pastoraal zijn, dan
mag de tekstkeuze niet eenzijdig zijn.
De predikant heeft juist hier een grote
verantwoordelijkheid. Wanneer de kerkenraad zijn preekwerk bespreekt, zal
een gewichtig punt moeten zijn of de
dienaar des Woords naar het voorbeeld
van Paulus ‘al de raad Gods’ verkondigt
(vgl. Hand. 20:27) en in zijn preken
‘goede leiding’ (vgl. 1 Tim. 5:17) geeft,
ook ten aanzien van de beleving van het
geloof. Honoreert hij wat bijvoorbeeld
de Dordtse Leerregels daarover zeggen?
Komen de moeiten, vragen en struikelingen die Gods kinderen ervaren, aan
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de orde? Is er aandacht voor twijfel,
kleingeloof en aanvechtingen?
Baars wijst er nog op dat de geloofservaring in de prediking ter sprake moet
komen in een trinitarisch kader. Het geloof ervaart niet ‘iets’, maar het ervaart
God en zijn werk zoals Hij Zich in zijn
Woord openbaart. En God is de Drieenige. Dat impliceert dat de gelovige
ervaart het werk van Vader, Zoon en
Geest. Baars had hier kunnen wijzen op
artikel 9 NGB, waar gesproken wordt
over ‘het eigen werk dat ieder van deze
drie Personen aan ons verricht’ en op
antwoord 24 HC waar dat eigen werk
ook expliciet genoemd wordt.
Christus moet verkondigd worden
(vgl. Kol. 1:28). Maar de prediking mag
niet in ‘Jezus-prediking’ opgaan! Hij
leidt ons immers tot de Vader, die om
zijnentwil onze God en Vader is, en tot
de Heilige Geest, die als zijn Geest in
ons werkt. Treffend vind ik altijd hoe
de Heidelberger steeds weer begint met
Christus (vgl. antw. 1; antw. 26; antw.
86), maar het dan laat uitwaaieren naar
de Vader en de Heilige Geest. Zo wordt
alles uiteindelijk in een trinitarisch kader geplaatst en doorgesproken over ‘het
eigen werk’ dat de drie Personen aan
ons verrichten!
Ook dit moet aandacht krijgen bij
de preekbespreking door de kerkenraad.
De prediking mag niet versmallen tot
‘wat Jezus voor ons is’. Het werk van de
drie-enige God dient verkondigd te worden. Baars zegt terecht: ‘Dit trinitarisch
perspectief kan ons ervoor bewaren
antropocentrisch (= mensmiddelpuntig)
over de geloofservaring te preken.’

Afsluitend
Professor Baars schreef een gedegen
verhandeling, waarin belangrijke hoofd-

lijnen worden getrokken. Wat hij naar
voren brengt, inspireerde mij tot dit
artikel. Ik besef dat zijn ruimte beperkt
was. Toch had ik graag meer confrontatie gezien met wat vanuit ons Kampen
gesteld is over ‘hoordergericht’ preken
en met wat dr. Jos Douma geschreven
heeft over ‘de spirituele predikant’ die
vanuit zijn eigen hart spreekt tot het
hart van de hoorders. Baars zegt wel dat
het Woord door de prediker zelf moet
heengaan, maar werkt dit niet uit. Het
zou boeiend geweest zijn wanneer de
homileet uit Apeldoorn over dit alles het
gesprek met Kampen was aangegaan.
Zijn bijdrage had daardoor aan actualiteit gewonnen.
Ik hoop dat velen Baars’ bijdrage
lezen en dat ze ons helpt om in een tijd
waarin beleving en gevoel hoog genoteerd staan, een recht zicht te houden op
wat de dominee op de preekstoel heeft
te doen.
Noten:
A. Baars, ‘Bevinding en prediking’, in: Charis.
Opstellen aangeboden aan prof. dr. J.W. Maris,
red. A. Baars e.a., Heerenveen, 2008.
2.
De Nota (van gereformeerde deputaten) is te vinden
in: Werken aan eenheid, Barneveld, 1997, p. 44v.
3.
De Nadere Reformatie was een beweging in
ons land die in de 17e eeuw zich keerde tegen het
naamchristendom van velen in de Republiek en het
pleit voerde voor een waarachtige beleving van het
geloof. In de 18e eeuw versmalt de aandacht
– helaas – sterk tot de innerlijke, gevoelige beleving,
vgl. hiervoor A.N. Hendriks, ‘Geloof en gevoel’, in:
Groeien in kennis. Thema’s uit de geloofsleer, Bedum,
2005, p. 53v.
4.
Vgl. C. Trimp, Klank en weerklank. Door prediking
tot geloofservaring, Barneveld, 1989, p. 48.
5.
Vgl. C. Trimp, Heilsgeschiedenis en prediking.
Hervatting van een onvoltooid gesprek, Kampen, 1986,
p. 108.
1.
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Dan speel ik
met een panter

De preek ging over de wolf en het
lam van Jesaja 11 en 65. En er werden een paar goede woorden gewijd
aan de beesten. Ik moet toegeven,
voor mezelf is dat geen punt. Ik houd
van dieren en ik kan me maar moeilijk voorstellen dat er zijn die niet van
hen houden. Ik heb wel eens tegen
een catechisant gezegd dat hij wat
mij betreft daarom kon vertrekken!
Hij had ’t bestaan om te zeggen, dat
hij niks met dieren heeft. Dat past
een kind van God niet, zei ik streng.
God je Vader heeft ze gemaakt. En
ze gaan Hem aan het hart. Heeft Hij
niet beloofd de redder te zijn van
mens en dier (Ps. 36)!
Maar wat is een dier? Ik heb honden, en die liggen bij ons thuis op
de bank en als ik ’s morgens wakker
word, dan blijken ze op ons bed te
liggen. Ik heb een paar goudwindes
in een beperkte tuinvijver, en in een
kooitje zitten enkele vinken en kanaries. Kunnen deze gedomesticeerde
wezens vertegenwoordigers zijn van
wat we de dierenwereld noemen?

Misschien heb ik daarom altijd wat
moeite gehad met de uitleg van
Jesaja’s woord over de wolf en het
lam.
Het kwam ook op de synode aan de
orde. Bij de kerkmuziek. We spraken
over een aantal nieuwe liederen.
Het ging over het lied Als alles dor
en donker lijkt. Een lied dat uitkijkt
naar het toekomstige vrederijk. God,
zo zingt dat lied, maakt eens een
eind aan alle pijn, ‘… dan speel ik
met een panter, dan zal een leeuw
mijn vriendje zijn’. Een van de afgevaardigden had tegen deze zin bezwaar. Pas op voor een romantische
Artis-eschatalogie, zei hij. Ik begreep
hem direct, maar ik dacht ook: hij
heeft vast geen internet. Immers,
op YouTube was onlangs een filmpje
verschenen over een kennelijk opmerkelijk gebeuren in die dierentuin.
Een flamingo was uit zijn verblijf
weggegaan om te buurten bij de
leeuwen. Zodra hij de leeuwenkooi
binnenfladderde, werd hij gegrepen
en verscheurd. Geschrokken legde
een bezoeker dit vast op een film. De
leeuw werd opeens met een bepaalde
blik bekeken. Wat een akelig dier is
dat eigenlijk…

hij schetst met wilde beesten en tamme dieren. En wat bedoelt dan toch
dat beeld? Want als dit betekent dat
ik eens speel met een panter en dat
een leeuw mijn vriendje zal zijn, welk
dier wordt dan toch door de Heer
gered? Ik heb prompt de neiging om
mijn spaargeld op te nemen voor een
reis naar een wildpark in Afrika. Nu
kan het nog, straks zal het met het
wilde dier zijn gedaan.
Maar toen sloeg ik er de fraaie zgn.
Naardense Bijbel erop na. Daar staat
het zo: Te gast zal zijn een wolf bij
het schaap … (Jes. 11:6). Voor mij een
eyeopener. Want doordenk dit nu
eens. In de context van Jesaja’s tijd.
De dreiging van supermachten, die
een- en andermaal het koninkrijkje
Israël zullen belagen, veroveren en
volkomen oppeuzelen. Het recht van
de sterkste. Maar eens zal het vrede
zijn, belooft Jesaja. En wat voor een
vrede. Niet slechts een wapenstilstand, niet enkel een afstraffing
van de grootmachten. Zelfs zal een
omkeer van de verhoudingen onvoldoende zijn. Stel je voor: eens zal
Babel aankloppen bij Israël met de
vraag om logies. Mag ik jouw gast
zijn? Mag ik delen in jouw vrede? Dat
belooft wat, aan heel Gods schepping, mens en dier.

Column

We beleefden laatst een diervriendelijke dienst. Althans, dat zei na
afloop een zuster van de gemeente.
Ik had Bas wel mee kunnen nemen,
zei ze. En met Bas bedoelde ze haar
borderterriër, voor wie het toch elke
zondag weer een moeilijk moment
is als iedereen naar de kerk mag,
behalve hij. Een zondagse kluif – van
buffelhuid nota bene – moet dit leed
wat verzachten.

Bij de opstanding is geen ruimte voor
romantiek, waarschuwt dr. A. van de
Beek in zijn nieuwe boek God doet
recht. Er staat de wereld wat te gebeuren als Christus terugkomt! Maar,
mens en dier worden gered. Dat belooft dus ook Jesaja in een beeld dat

G. Zomer
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Christus en
de boze geesten
Wie om zich heen kijkt, merkt dat
er veel aandacht is voor de wereld
van geesten: goede en kwade. Bij
velen heerst een diepe angst voor
ongrijpbare duivelen en kwade
machten. Hoe kom je daarvan af?
Hoe dek je je ertegen in?
Ik moet bij dit verschijnsel vaak
denken aan wat je hoort en leest over
zgn. natuurreligies of ‘primal religions’.
Daarin draait het om een strijd tussen goede krachten en kwade machten,
tussen goede geesten en boze geesten.
Zowel die goede als die kwade machten
zijn eeuwig en zijn ook in een eeuwige
strijd met elkaar gewikkeld. De kwade
machten, die overal om de mens heen
zich bevinden en van alles ‘bezielen’, jagen de mens de stuipen op het lijf: men
is – vooral in het donker – vaak bang
voor alles wat onbekend is en eigen
kracht te boven gaat. Het kwaad kan
ook ín de mens zelf zitten: door de vloek
van voorouders of door magische bezweringen. De betekenis van religie is dat je
daardoor die kwade machten kunt bezweren of uitschakelen. Daarvoor ben je
aangewezen op mensen met bijzondere
krachten: medicijnmannen en tovenaars.
Veel religies kennen exorcisten.
Een paar kenmerken van het heidens-religieuze denken op een rijtje: het
kwaad en kwade krachten en geesten
vormen een macht die er altijd geweest
is naast ‘het goede’; het kwaad is een
ongrijpbare macht die mensen tegen en
buiten hun wil in een wurggreep neemt;
dat kwaad is een ‘iets’ waaruit je wordt
bevrijd of dat uit je wordt verdreven
doordat de kwade macht wordt aangepakt via een bepaald ritueel van exorcisme oftewel duiveluitdrijving. Je bent
met andere woorden als mens niet zelf
kwaad, je hebt een kwade macht in je
die eruit moet. En dat is niet zo simpel.
Daar moet je een exorcist voor hebben,
die je via aparte rituelen kan bevrijden.
Intussen blijven die boze geesten om je
heen. En zolang ze bestaan, leef je in de
greep van de angst. Je kunt zomaar weer
in de macht van die duivelen komen.

Kolosse
Hoe moet je dit soort denken en
deze angst vanuit de Bijbel nu beoordelen? De Bijbel spreekt over engelen
en boze geesten, de Bijbel weet ook van
toverij en duisternis, daar is geen twijfel
over. Maar leert de Bijbel ons ook een
wereld- en geestenbeeld als hiervoor
geschetst?
Wat er in de gemeente van Kolosse,
waaraan de apostel Paulus zijn brief
schreef, precies aan de hand was en
welke dwaalleer er precies werd aangehangen, is niet helemaal duidelijk. Maar
opvallend is dat de apostel waarschuwt
voor mensen die opgaan in zelfvernede-

Rondblik
P. Niemeijer

ring en engelenverering, zich verdiepen
in visioenen of zich laten voorstaan op
eigen bedenksels. Dat er kennelijk iets
speelde in Kolosse rond engelen en kwade krachten, leiden we ook af uit wat
Paulus betuigt over de Zoon van God
in hoofdstuk 1. Hij bezingt Hem daar
als volgt: in Hem is alles geschapen,
alles in de hemel en alles op aarde, het
zichtbare en het onzichtbare, vorsten en
heersers, machten en krachten, alles is
door Hem en voor Hem geschapen (vs.
16). Kennelijk is het nodig om daarop
te wijzen en Christus zo te belijden. In
hoofdstuk 2 komen de kwade machten
en krachten nog een keer terug als de
apostel schrijft: God heeft Zich ontdaan
van de machten en krachten, Hij heeft
hen openlijk te schande gemaakt en in
Christus over hen getriomfeerd (vs. 15).
In zijn brief aan de Efeziërs schrijft
de apostel ook over Christus’ glorie over
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leent moedwillig het oor aan de duivel.
Ook hij is niet tevreden met zijn positie
en wil als God zijn. Toch laat God zijn
oorspronkelijke plan met mens en wereld niet los. Ondanks alle kwaad van
satan en alle zonde van de mens, zet Hij
zijn plan door. Door alles heen. Want
‘zijn macht en goedheid zijn zó groot en
gaan ons begrip zó te boven, dat Hij zijn
werk zeer goed en rechtvaardig beschikt
en doet, ook al handelen de duivelen en
de goddelozen onrechtvaardig’ (art. 13
NGB). De uitkomst staat onder Gods
regie van meet aan vast: het zaad van de
vrouw overwint, de duivel en zijn bondgenoten bijten in het stof (Gen. 3:15;
Rom. 16:20). ‘Zij zijn … door hun eigen
slechtheid veroordeeld tot de eeuwige
ondergang en verwachten dagelijks hun
verschrikkelijke pijnigingen’ (art. 12
NGB).

Heftige confrontatie
De verzoeking in de woestijn

alle geesten en krachten. Onze Heiland
is volgens Efeziërs 1 hoog verheven
boven alle hemelse vorsten en heersers,
alle machten en krachten en elke naam
die genoemd wordt, niet alleen in deze
wereld maar ook in de toekomstige
(vs. 21). En blijkens Efeziërs 6 waar
sprake is van hemelse vorsten, heersers
en machthebbers van de duisternis en
kwade geesten in de hemelsferen tegen
wie christenen strijd te leveren hebben
(vs. 12), vallen onder deze machten en
krachten ook de kwade en de boze geesten. Zij zijn van bovenaardse komaf en
zijn actief in de lucht: onzichtbaar en
dichtbij.1
Het lijkt me van belang om bij het
onderwijs van de Bijbel nader stil te
staan. En over boze geesten en duivelen te spreken vanuit het evangelie van
Christus.

Geen God
en niet eeuwig
Als u zich nog even het heidense
denken voor de geest haalt, zitten we
met de Bijbel in een heel andere wereld.
In het heidendom is sprake van een
eeuwige strijd tussen goed en kwaad.
Goed en kwaad zijn twee machten die
tegen elkaar opgewassen zijn en een
strijd op leven en dood voeren. De uitkomst staat allerminst vast. Als er aan
de strijd al ooit een einde komt… In

de Bijbel daarentegen zijn de duivel en
zijn kwade machten er niet van eeuwigheid. Ze zijn indertijd als goede geesten geschapen door God. In de Zoon,
door de Zoon en voor de Zoon, zegt
Kolossenzen 1. Engelen en ook duivelen
staan dus niet op dezelfde hoogte als
God. Ze zijn niet eeuwig. Ze zijn ook
niet goddelijk. Ze zijn schepselen. En als
zodanig staan ze niet op één niveau met
God en Christus; ze staan op gelijk niveau met de engelen en ónder God.
De boze geesten zijn niet slecht geschápen. Ze zijn ook niet altijd slecht
gewéést. Ze zijn het op een bepaald
moment gewórden. Toen ze in opstand
kwamen tegen God, omdat ze niet tevreden waren met de hun geschonken
positie (Jud. 6). In art. 12 NGB belijden
we als kerk van Christus dat we de dwaling van de manicheeërs verwerpen, ‘die
zeggen dat de duivelen hun oorsprong
uit zichzelf hebben en van nature slecht
zijn; zij ontkennen dat de duivelen slecht
zijn geworden’.
In het heidendom draait alles om
de strijd tussen goed en kwaad, waarbij
de mens een speelbal van geheimzinnige krachten is. De geschiedenis in
de Bijbel laat zich anders typeren. Het
is verbondsgeschiedenis: geschiedenis
van God, wereld en mens. God heeft de
mens geschapen voor het verbond met
Hem. De mens moet in de wereld leven
naar de wil van God. Maar God ziet
de mens in opstand komen. De mens

Vanaf Genesis 3 woedt er een heftige
strijd tussen de vrouw en haar nageslacht, en de slang en zijn nageslacht.
Die strijd is er een die van meet af staat
onder de regie van God zelf. Hij heeft
vijandschap gezet tussen de slang en de
vrouw, tussen het rijk van de duivel en
de kerk. Gods kinderen hebben in die
strijd partij te kiezen. Tegen afgoderij,
toverij, bijgeloof, waarzeggerij, raadplegen van geesten (Deut. 18:9-14). Ze
hebben te haten en te mijden alles wat
hen van God probeert los te weken en
aan de afgoden te verbinden. Zij mogen
onder geen beding het duister van de
duivel verkiezen boven het licht van
God.
In het Oude Testament lezen we dat
de satan nog in de hemel kan komen.
Denk aan de geschiedenis van Job! Daar
verschijnt satan voor Gods troon met
zijn laster over Job. De profeet Zacharia
ziet satan in een visioen de hogepriester
Jozua om diens vuilheid aanklagen bij
de engel van de Here. Dat kon toen
nog: de broeders aanklagen in de hemel.
Als de Here Jezus op aarde komt, zie
je de strijd tussen Hem en het rijk van
de duivelen toegroeien naar de beslissende ontknoping. De Here is gekomen om
de daden van de duivel teniet te doen
(1 Joh. 3:8) en om genezing te brengen aan wie in de macht van de duivel
was (Hand. 10:38). De duivel meldt
zich meteen voor de eerste botsing: om
Christus te verzoeken (Matt. 4:1-11).
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We zien in de evangeliën een geweldige activiteit van boze geesten
loskomen.
1. Bezetenen, die in de macht van de
duivel verkeren, keren zich vol haat
tegen de Here Jezus en dagen Hem
uit. Tijdens de voorbereidingen
van zijn laatste reis naar Jeruzalem
ziet de Here Jezus de duivel als een
agressieve2 lichtflits uit de hemel
neerschieten (Luc. 10:18). De boze
geesten nemen het initiatief voor
de confrontatie en worden door of
in naam van Christus bestraft en
verdreven.
2. Op een andere manier melden duivelen zich in mensen die door hen
gekweld worden met bijvoorbeeld
ziekte, handicap, verlamming, vergroeiing. Zoals Christus in zijn wonderen laat zien hoe het leven wordt
in zijn rijk, zo zie je in deze zieken
wat de ware aard van de duivel als
moordenaar (Joh. 8:44) is. Christus
geneest die zieken door de demonen
uit te drijven en de kwalen op Zich
te nemen (Matt. 8:16v).
3. En je ziet op nog weer een andere
manier mensen verzocht en aangevochten worden door satan. Christus
waarschuwt zijn leerlingen voor die
verzoekingen, leert hen om bewaring
te bidden en belooft voor hen te pleiten (Matt. 6:13; 26:41; Luc. 22:31v).

Ontknoping op Golgota
Je ziet tijdens het leven van de Here
Jezus de duivel en zijn rijk zich dus sterk
maken en alles uit de kast halen om zich
voor de Christus te gooien die gekomen
is om hun werken te verbreken. Al tijdens zijn leven laat Christus zien dat
Hij superieur is over de boze geesten.
Ze moeten zich aan Hem onderwerpen.
Ook waar zijn leerlingen botsen op de
macht van demonen, zien ze dat die niet
op kunnen tegen de naam van de Here
Jezus (Luc. 10:17).
Op Golgota komt dan het grote
keerpunt. Christus triomfeert in het
uur van de duisternis (Luc. 22:53)
over de satan. Satan lijkt gewonnen te
hebben als Christus gekruisigd wordt.
Maar juist dan toont God in Christus’
opstanding hoe de werkelijke verhoudingen liggen. Hij wekt zijn Zoon op
uit de dood en laat Hem zitten aan
zijn rechterhand, boven alle machten
en krachten (Ef. 1:20v). Satan en zijn
boze geesten staan als verslagenen en
overwonnenen te kijk in de triomftocht
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Golgota

die Christus maakt (Kol. 2:15; 1 Petr.
3:22).3 L. Floor schrijft bij Efeziërs 1:21:
‘Voor de lezers van de brief, die vol bijgeloof voor goede en kwade machten
waren grootgebracht, is het een geweldige bevrijding geweest dat zij een Heer
ontvingen die bewezen had superieur te
zijn aan al die onbekende en naamloze
machten. Christus bevrijdde daardoor
van onzekerheid, angst en twijfel.’4
Het is ná Golgota niet meer als
daarvóór! Satan is er nog altijd. Hij is
een levende en geduchte werkelijkheid.
Maar vanaf Golgota en hemelvaart mag
hij niet meer in de hemel komen (Op.
12:7-9)! Hij wordt verbannen naar de
aarde. Daar onderneemt hij actie en
sticht hij gevaar en kwaad, uiterst grimmig in de wetenschap dat zijn dagen geteld zijn (Op. 12:12; 1 Petr. 5:8). In het
boek Handelingen zien we het evangelie
in zijn opmars botsen op de macht van
toverij en occultisme (Mar. 16:17; Hand.
5:16; 8:7-13; 13:6-12; 16:16-18; 19:1220). Maar telkens blijkt weer dat de duivel bij God aan de ketting ligt. Hij kan
de opmars van het evangelie niet tegenhouden, zegt Openbaring 20. De prediking van het evangelie en het geloof
erin overwinnen het verzet en dreiging
van duivel en demonen. Mensen worden
bevrijd uit de zeggenschap van de duivel
en de duisternis (Kol. 1:13; 1 Petr. 2:9v)

en komen in het rijk van God: bevrijd
door Christus uit de heerschappij van
de duivel. Gods kinderen blijven tot
het eind van hun leven tot waken en
strijden geroepen. De duivel blijft hen
kwellen en aanvechten. Maar ze hoeven
voor de duivel niet meer bang te zijn.
Satan heeft geen zeggenschap meer over
hen. Want Christus is de Sterkere gebleken en heeft satans rechtsaanspraken op
Gods kinderen vernietigd. Nu Christus
aan Gods rechterhand zit, is het lot
van de duivel zelfs bezegeld. Hij kan
zelf geen van Gods plannen meer doorkruisen. Het duizendjarig rijk waarin
satan bij God aan de ketting ligt, is met
Christus’ hemelvaart begonnen. Een
chiliast die denkt dat dat duizendjarig
rijk nog moet komen, ontneemt zichzelf
veel steun in de strijd tegen de duivel en
zijn rijk.
Volgende maand gaan we verder!
Noten:
1.
K. Schilder, Tusschen ‘ja’ en ‘neen’. Verzamelde
opstellen, Kampen 1929, p. 79-82.
2.
Vgl. J. van Bruggen, Lucas. Het evangelie als
voorgeschiedenis, Kampen 1993, p. 218v.
3.
J. van Eck, Kolossenzen en Filemon. Weerbaarheid en
recht, Kampen 2007, p. 155.
4.
L. Floor, Efeziërs. Eén in Christus, Kampen 1995,
p. 79.
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Synode voor
sluitingstijd

De afgevaardigden (foto P.G.B. de Vries)

Als u dit leest, is de synode gesloten. Tenminste, dat is het plan op
het moment dat ik dit schrijf. We
hebben ons voorgenomen om op
vrijdag 10 oktober het werk af te
sluiten. En dat is in de vergadering
ook wel te merken. Het moderamen
herinnert geregeld aan dat voornemen. We zeggen het ook tegen
elkaar. Vooral als toch opnieuw
enkele dossiers moeten worden aangehouden omdat het de synode niet
lukt een tijdig besluit te nemen.
Zo weet ik nu nog niet wat ons antwoord zal zijn op de vraag naar het
gebruik van Opwekking in de kerkdienst. En, zal de belijdenis in verband met de verstaanbaarheid in
deze tijd een update krijgen? Wordt
de zgn. koersbepaling van Zuidhorn
opgerekt? En hoe loopt het af met
de laatste voorstellen van deputaten kerkelijke eenheid?

HGK onder
blijvend appel
Wel hebben we kunnen besluiten
tot een antwoord op de brief van de
Hersteld Gereformeerde Kerken. Op
onze vraag om een gesprek is afwijzend

gereageerd. In een lange brief was aan
ons uiteengezet waarom contact op
dit moment niet zinvol wordt geacht.
Opnieuw kwam omstandig het verwijt
dat we zijn afgeweken van het gereformeerde spoor. En alleen bekering van
onze kant zal een opening geven voor
een contactoefening. Op de synode
viel het in de bespreking eerst wat stil.
Hierin zullen we moeten berusten, werd
er gezegd. Dat was ook de conclusie van
de hele vergadering, maar niet zonder
een herhaling van ons appel. We handhaven de indringende oproep om samen te zoeken naar een weg tot herstel
van de breuk. Een week na ons besluit
herdachten de Hersteld Gereformeerde
Kerken in dezelfde stad als waar de synode vergadert, hun vijfjarig bestaan.

Mannen over
vrouwen in de kerk
De bespreking van het rapport over
man/vrouw in de kerk kon worden afgerond. Het werd een lang debat met

Synode
G. Zomer

vele amendementen en tegenvoorstellen. Uiteindelijk zijn de voorstellen van
deputaten met een enkele wijziging aanvaard. Aan de Theologische Universiteit
wordt gevraagd om een wetenschappelijke bezinning over ‘de hermeneutische
en theologische vragen’ op dit terrein.
Ook zal een bezinning in en door de
kerken worden gestimuleerd. En er zal
worden nagegaan wat gaande het bezinningsproces reeds de rol kan zijn van
vrouwen in het pastoraat, het diaconaat
en de eredienst.
In de bespreking leek het voor sommigen vooral te gaan om de vraag naar
de vrouw in het bijzondere ambt. Is
dat niet de kernvraag, vroeg een afgevaardigde. Nee, werd er nadrukkelijk
geantwoord. Dat zou het proces dat we
nu ingaan, onder al te hoge druk zetten.
Ik voor mij noteerde deze opmerking.
Het was me al complex genoeg. En dat
lag niet aan het spreken van onze adviseur prof. Te Velde, die bepaald niet
enthousiast was van de voorstellen. Is
deze opdracht niet veels te breed, hield
hij de synode voor. Laten we toch oppassen voor studiedeputaatschappen.
We moeten als synode niet meer willen
doen dan te werken aan de knelpunten
en problemen die de kerken haar voorleggen. Wat mij betreft had dit advies
het besluit mogen zijn.

275

Psalmen,
hymnen en liederen
De kerkmuziek maakt al langere tijd
een flink deel uit van de agenda van
de synode. Niet tot ieders genoegen.
Laten we vooral psalmen zingen, werd
er geroepen. En is dat ook niet eerder
in het proces gezegd? De psalmen hebben het primaat. Toch is het goed om je
gaandeweg het proces aan de afspraken
te houden. We weten reeds lang wat we
als kerken willen. Het ging ons om een
royale uitbreiding van de liedbundel.
Aan de vraag lijkt nu toch wel te zijn
voldaan. We kunnen de Heer ruim eren
met psalmen, hymnen en liederen, zoals
Efeziërs 5:19 zegt.
Of is het toch nog niet ruim genoeg?
Want er liggen dus nog twee nieuwe
vragen. Kunnen we wat met het bijzondere project Psalmen voor nu? En dus
ook: mag in de kerkdienst uit de bundel
Opwekking gezongen worden? In verschillende gemeenten is dat al praktijk.
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En een afgevaardigde dominee bekende
dat hij al jaren ruimte geeft aan deze
liederen in de trouwdienst. Het gaat om
het lied van onze jeugd, werd er gezegd.
De jongeren, die toch weinig lijken op
te hebben met de liederen die wij tot
dusver uit andere bundels geselecteerd
hebben. En zijn we niet aan het begin
van deze herderlijke synode gemaand
om vooral te denken aan de lammetjes?
Ik weet op dit moment niet hoe de synode op deze vragen antwoordt.

Stadswandeling
met stropdas
Zaterdagmiddag 20 september waren
we ten stadhuize. Op uitnodiging van
de lokale overheid. ’s Morgens was de
synode bij de dagopening gevraagd of
we deze ontmoeting met het gemeentebestuur met vertrouwen tegemoet
konden zien. In het verleden immers
waren er moeilijke verhoudingen. We
lazen Handelingen 16, waar Paulus

en Silas op last van het stadsbestuur
van Filippi een afranseling krijgen. En
herinner u de tijd van de Afscheiding,
toen de eerste synode van de afgescheiden kerken in het geheim moest vergaderen. Goddank is onze overheid
kerkvriendelijk.
Gastvrij heette nota bene wethouder
Janco Cnossen ons welkom. Hij verontschuldigde zich voor de afwezigheid
van de andere bestuurders. De aandacht
moest die middag worden verdeeld.
Ook de koningin was in de stad. We
liepen bijkans langs elkaar heen toen
we in de fraaie binnenstad van Zwolle
werden rondgeleid. Over de schouder
droegen we een linnen tas met folders,
een balpen en een heuse stropdas. En
zo’n stropdas komt van pas, kan ik u
vertellen. Die is in deze synode niet voor
iedereen vanzelfsprekend. Zeker niet nu
het einde nadert en de boorden wat lijken te knellen. Ook wat het eten betreft
is het goed toeven op deze synode.

Preekgericht horen
Intro
Het is alweer enige tijd geleden dat
de Vakgroep Praktische Theologie
van onze TU Kampen een bundel
opstellen het licht deed zien over
‘hoordergericht’ preken.* Het ging
daarin om wat een predikant moet
doen om op de kansel werkelijk zijn
hoorders aan te spreken. Hun situatie werd geschetst, hun noden,
vragen en aanvechtingen werden
genoemd. Wil het Woord vandaag
echt ‘bediend’ worden, dan moet de
gemeente daarop in de prediking
antwoord krijgen. De prediker moet
niet alleen kijken naar zijn tekst,
maar ook naar de hoorder van nu.
Het is belangrijk dat de hoorder
zichzelf en zijn leven herkent in datgene
wat op de preekstoel gezegd wordt. De
genoemde bundel heeft het eigenlijk alleen over wat de dominee te doen staat
en wat van hem verwacht mag worden,
maar handelt niet over wat van de luisterende gemeente gevraagd mag worden.

Luisterwerk
Over dit laatste wil ik het hier hebben. Want niet alleen aan de dominee
mogen eisen worden gesteld, de hoor-

Gemeentebreed
A.N. Hendriks

ders hebben ook werk te doen. Van
K. Schilder heb ik geleerd dat de kerkdienst een werkplaats is, niet alleen
voor de predikant, maar ook voor de
gemeente. De gemeente heeft daar ook
‘zondagsarbeid’ te verrichten, in haar
bidden, zingen, offeren en in haar horen
naar het Woord.
De moderne gesprekstechniek heeft
ons erbij bepaald hoezeer luisteren een
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actieve bezigheid is die veel van iemand
vraagt. Dat geldt wel bijzonder wanneer
het gaat om het heilige horen naar wat
de Here ons te zeggen heeft. Dat is een
inspannende bezigheid, waarbij we onze
eigen gedachten gevangen moeten geven
(vgl. 2 Kor. 10:5) en ons hart stil moet
zijn tot God (vgl. Ps. 62:6).
Het is vandaag niet uitzonderlijk
meer dat men in vrijetijdskleding in
Gods huis verschijnt. Ik heb de indruk
dat dit samenhangt met de tendens
van ‘het vrije weekend’. Men ziet geen
scheiding meer tussen de vrije zaterdag
en de zondag. Velen vinden dat het ook
in de kerk ‘easy’ moet toegaan. Werken
is voor de werkdagen. Maar ’s zondags
moet een mens zich kunnen ontspannen, dan alsjeblieft geen werk. Er wordt
in de week al genoeg van ons gevraagd.
De preek moet dan ook met weinig
inspanning gevolgd kunnen worden.
Graag een bondig, aanstekelijk en ad
rem verhaal.
Ik merk bij mezelf dat het een verzoeking wordt, moeilijke teksten uit
de weg te gaan, want je merkt dat het
niet zo simpel is de aandacht te krijgen
voor een tekst waarbij heel wat is uit te
leggen.

Je bijbeltje erbij
In heel wat kerken is de beamer
verschenen. Ik geef direct toe dat dit
middel goede diensten kan verrichten.
Thema en verdeling of een samenvatting
van de preek kunnen geprojecteerd worden en de hoorders helpen de gang van
de preek te volgen. Sommige collega’s
verstaan de kunst er zelfs een treffende
presentatie bij te maken.
Minder geslaagd acht ik het wanneer ook de schriftlezingen worden
‘gebeamerd’. Ik ontdek dat het er nogal
eens toe leidt dat velen niet eens een bijbel bij zich hebben. Dit lijkt me een zorgelijke ontwikkeling. Was het vroeger
algemeen gebruik je bijbeltje bij de tekst
waarover gepreekt werd, open te houden, dat gebruik slijt nu weg. Ik vrees
dat het leerelement in de preek daardoor
ernstig schade kan oplopen. Vooral als
de dominee de tekst op de voet volgt en
uitlegt wat er eigenlijk staat.
Ik maak mee dat wanneer er geen
beamer is, nogal wat gemeenteleden het
enkel van het horen voorlezen moeten
hebben. Ze lezen niet mee. Ze kijken
voor zich uit.
Misschien dat enkele hoogbegaafden

het toch wel in zich opnemen, maar ik
vrees dat er, als het gaat om een tekst
uit de profeten of uit de apostolische
brieven, bij de meesten weinig tot niets
beklijft. Juist in een cultuur die sterk op
het visuele is gericht, is luisteren er niet
gemakkelijker op geworden. Zeker niet
wanneer niet zo bekende en bepaald
niet ‘hapklare’ gedeelten uit de Schrift
aan de orde zijn.
Gelet op dit alles vraag ik aandacht
voor ‘preekgericht’ horen. Het is goed
dat dominees worden opgescherpt om
actueel en aanstekelijk te preken. Maar
dat is niet het hele verhaal. Er mag ook
van de hoorders het een en ander gevraagd worden.

Op huisbezoek
Ouderlingen hebben nogal eens de
gewoonte om op huisbezoek te vragen
of men met zegen naar de prediking
hoort.
Al gauw gaat het gesprek dan over
de minnen en plussen van wat de dominee op de preekstoel geeft. Maar de
houding van de hoorder zelf blijft dan
gemakkelijk uit beeld.

Ik pleit ervoor dat op huisbezoek
ook dit laatste expliciet ter sprake komt.
Ik denk dat het hard nodig is – zeker
bij jonge mensen van deze tijd – de gemeente weer te leren dat de kerkdienst
ook een werkdienst is en dat ook het
luisteren naar de preek een intensieve
arbeid is, een echt ‘sabbatswerk’ dat inspanning en medewerking vraagt.
Medewerking ook daarin dat je meeleest en onder de preek de tekst in je bijbeltje erbij houdt. Laten de ouderlingen
op dit alles attenderen en niet vergeten
hoezeer de ‘weekendbeleving’ er ook onder ons terdege is.

De manier van de Geest
Ik weet het: de Heilige Geest moet
het verkondigde Woord ingang geven
en aan ons hart leggen. Maar daarbij
schakelt Hij onze activiteit niet uit.
Integendeel, het wondere van het werk
van de Geest is juist dat Hij ons actief
maakt en die activiteit gebruikt.
De Dordtse Leerregels zeggen: ‘en
hoe meer wij ons inzetten bij het volbrengen van onze roeping, des te heerlijker openbaart zich het heilzaam werk
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van God in ons en zo gaat zijn werk
des te voorspoediger voort’ (III/IV, 17).
Daar heb je dat wonderlijke ‘ineen’ van
onze activiteit en het werk van de Geest
in ons. Gemakzucht en traagheid staan
zijn heilzaam werk tegen. We moeten
ons dan niet verbazen dat het armoe bij
ons wordt in geestelijk opzicht.
En daarom: preekgericht horen! Je bijbeltje mee naar de kerk en open houden
onder de preek! Niet te gauw klagen dat
het moeilijk wordt. Willen we geen ge-
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reduceerde Bijbel in onze kerken krijgen,
dan moet er ook over meer ‘ingewikkelde’ teksten gepreekt kunnen worden.
Niet wat wij actueel en relevant vinden,
is bepalend, maar wat de Here over Zich
en zijn werk zegt. De prediking kan in
onze kerken alleen trouwe bediening
van het Woord blijven, wanneer de dominees naar het voorbeeld van de apostel Paulus ‘al de raad van God’ kunnen
verkondigen (vgl. Hand. 20:27)!

*
Preken en horen. Op weg naar een eigentijdse
gereformeerde preekvisie, z.v.a. Voor een kritische
bespreking zie A.N. Hendriks, ‘Hoordergericht
preken?’, in: Verkondig het Woord. Bijdragen over de
prediking, de predikant en de hoorder, Bedum,
Woord en Wereld, 2004, p. 27v.

Gemeente
in training
belhoofdstukken 3 en 4 zijn samengenomen in één schets, evenals 1 Timoteüs 5
en 6. Daardoor komt er wel erg veel
materiaal op één studieavond af, zodat
er óf een keuze gemaakt moet worden óf
men moet bijvoorbeeld meer thematisch
werken en er dus meer avonden aan
besteden.
Al is de opzet bedoeld voor jongeren, ook voor volwassenen is het boekje
bruikbaar als goede inleiding op de eerste brief van Paulus aan Timoteüs.
De Canadese predikant A. Souman
werkt in vijf bijbelstudies de eerste
brief van Paulus aan Timoteüs uit.
Het boekje is geschreven voor verenigingen en bijbelstudiegroepen
voor jongeren van 16 jaar en ouder.
De schetsen zijn eerder verschenen in het blad Stimulans (in het
seizoen 2003-2004) en voor deze
uitgave hier en daar gecorrigeerd,
aldus het ‘voorwoord’.
Dat was net voordat de Nieuwe
Bijbelvertaling verscheen en in onze kerken in gebruik is genomen. Juist omdat
het hier gaat om bijbelstudiemateriaal
voor jonge mensen, merk ik meteen op
dat het een misser is dat de correctie en
bewerking van dit boekje niet wat uitgebreider gedaan zijn, zodat ook de tekst
van de NBV was overgenomen.
De eerste drie hoofdstukken zijn
gewijd respectievelijk aan 1 Timoteüs
1:1-2, 1:3-20 en 1 Timoteüs 2. De bij-

Om de bespreking op een bijbelstudieavond te stimuleren zijn aan ieder
hoofdstuk gespreksvragen toegevoegd.
Het komt mij voor dat die voor jongeren soms wel erg moeilijk zijn. Als het
bijvoorbeeld gaat over de taken voor
man en vrouw in de kerk (geen eenvoudig onderwerp!) legt de schrijver er de
nadruk op dat in het paradijs de duivel
er al op uit was om de verhouding tussen man en vrouw, die goed was, op de
kop te zetten. Satan is er altijd op uit
om Gods orde omver te gooien. Zo zal
hij altijd de vrouw willen verleiden om
tegen Gods orde in de leiding over te
willen nemen waar het gaat om geestelijke zaken in de gemeente (p. 29-30).
De naar dit gedeelte verwijzende gespreksvraag luidt: ‘Is wat Paulus zegt in
dit gedeelte ook voor ons van belang, of
is dit uit de tijd? En waarom?’

Korte boekbespreking
M.J.A. Zwikstra-de Weger

Vervolgens, deze uitleg en deze
formulering zouden nog wel eens meer
vragen kunnen oproepen, lijkt mij.
Bijvoorbeeld hoe je er nu achter komt
wat dan duivels is juist met betrekking
tot taken van vrouwen.
Nog een stapje verder: voor een
goede discussie over ditzelfde voorbeeld
moet je meer schriftgegevens kennen.
Dan is slechts een verwijzing als ‘we
kunnen hierin bepaalde overeenkomsten
zien met wat Paulus o.a. in de eerste
brief aan de Korinthiërs schrijft, b.v. de
hoofdstukken 11 en 14’ wel wat erg mager. En ik mis dan juist hier (maar ook
in heel het boekje trouwens) elke opgave
van verder voorstudiemateriaal.
Ik signaleerde nog enkele andere
kleine onduidelijkheden. Op p. 10 zou
de zin op regel 4-5 in het kader over de
datering van de brief (‘Deze situatie is
niet mogelijk voor de derde zendingsreis
…’) beter leesbaar zijn geweest als op
het woordje ‘voor’ accenttekens geplaatst
waren. Op p. 18 wordt zonder verdere uitleg gesproken over de pastorale
brieven. Zou iedere (jeugdige) lezer
begrijpen dat het dan met name over de
brieven aan Timoteüs gaat?
N.a.v.: Ds. A. Souman, Gemeente in
training. 5 bijbelstudies over 1 Timotheüs,
uitg. Bond van Gereformeerde
Jongerenverenigingen, 2008.
ISBN 978-90-806673-7-2, 48 pag.
Prijs € 7,50 (bestellen via giro 1178131
t.n.v. BGJ, Duiven)
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Schitterend
Lutherboek
Het duurt nog negen jaar. Toch
lees je zo nu en dan al dat in 2017
herdacht zal worden dat 500 jaar
geleden de Reformatie van Martin
Luther begon. Als bijdrage aan die
herdenking is dit jaar alvast een
heuse reformatorische pelgrimsweg geopend. De route begint in
Eisleben, waar Luther geboren werd
en gestorven is, en voert over 410
kilometer langs zo’n 34 plaatsen
naar Wittenberg, waar hij als reformator werkte. Ook zou de paus, zo
wordt gespeculeerd, van plan zijn
om Luther ter gelegenheid van die
herdenking eerherstel te geven.
Maar het is niet nodig om negen
jaar op die herdenking te wachten.
Ook hoeven we om het leven van
Luther goed in beeld te krijgen geen
410 kilometer te pelgrimeren. Zijn
betekenis wordt niet pas duidelijk
als de paus hem rehabiliteert. Laat
men het boek Martin Luther, zijn
leven, zijn werk aanschaffen en men
wordt op schitterende wijze over
deze grote gestalte uit de geschiedenis van de kerk geïnformeerd.
Het boek is niet geschreven met het
oog op de herdenking die er over negen
jaar zal zijn. Aanleiding was de aansluiting van de Evangelisch-Lutherse Kerk

bij het Samen op Wegproces, waardoor
deze kerk in de Protestantse Kerk in
Nederland is opgegaan. De wens is dat
dit boek zal helpen om de erfenis van
Luther levend te houden, een streven dat
de moeite waard is en waar dit boek ook
zeker een goed hulpmiddel bij zal zijn.
Het is een bundel onder redactie van
dr. Sabine Hiebsch en drs. Martin van
Wijngaarden, waarin veel deskundigheid van luthersen, gereformeerden en
rooms-katholieken bijeengebracht is.
Men is erin geslaagd om een prachtig
boek samen te stellen. Het boek is boeiend, informatief en afwisselend. Het
heeft een prettig leesbare stijl en het is
geen ogenblik saai of droog. Het is ook
goed leesbaar voor wie geen theoloog is.
En in onze tijd willen we ook graag iets
zien. Welnu: het oog wordt rijk verzadigd door de vele en kleurrijke illustraties die op het glanzende papier goed tot
hun recht komen. Het kan haast niet
anders of je krijgt al lezend de smaak
van Luther te pakken en dan vind je
achterin veel literatuur als wegwijzers
voor verdere studie. Mocht iemand het
toch niet helemaal willen lezen, het register achterin is als een gids voor snelle
raadplegers. Kortom, aan alles is te
merken dat dit boek heel zorgvuldig en
weloverwogen is samengesteld. Alle lof
voor deze fraaie bundel.
Het boek heeft iets van de levendigheid van een congres of een symposium.
Je luistert naar referaten, maar die worden afgewisseld met korte workshops.
Zo zijn er acht hoofdstukken, deskundig geschreven door Sabine Hiebsch,
die elk een deel van Luthers leven of
van zijn werk belichten. Daarnaast zijn
er ruim dertig thema’s waarin kort en
kernachtig een aspect van Luthers leven
of werk wordt belicht. De levendigheid
wordt versterkt doordat het papier bij
deze thema’s een andere kleur krijgt,
terwijl ze precies daar geplaatst zijn waar
het bij het hoofdstuk past. Zo krijgt de

Boek van de maand
J.W. van der Jagt

Martin Luther (Lucas Cranach 1541)

lezer een ‘workshop’ over ‘Luther over
Augustinus’ op het moment waarop
verteld wordt dat Luther bij de bestudering van Paulus de geschriften van
Augustinus gebruikte. Zo kun je al
lezend even uit het hoofdstuk stappen
om op een detail dieper in te gaan. Ook
hieraan merk je dat er heel zorgvuldig
over de samenstelling van het boek is
nagedacht.

Portretten
Laat ik iets doorgeven van de inhoud
van het boek.
Het begint met een ‘verantwoording
bij de afbeeldingen’. Daar is te lezen
dat de afbeeldingen het boek niet alleen
aantrekkelijk maken, maar dat het ook
past in de traditie van Luther, die zelf
de kracht van het beeld kende en graag
illustraties gebruikte. Hij had een genuanceerde mening over het gebruik van
kunst. Zoals hij het in een preek zei:
‘Beelden mag ik wel hebben of maken,
maar aanbidden mag ik ze niet’ (p. 11).
Wie hoort hier al niet de verbondenheid
tussen Luther en Zondag 35 van de gereformeerde Heidelbergse Catechismus?
Dit hoofdstuk geeft ook aandacht aan
de ontwikkelingen van de lutherse kunst
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bruik van maken. ‘TNT’ in dienst van
het koninkrijk van God.

Student en monnik

Wittenberg, deur van de huidige Slotkerk, waarin de 95 stellingen zijn gegraveerd

in Duitsland (p. 15v) en het eigene van
de lutherse kunst in Nederland (p. 16).
Er is een excurs over de portretten van
Luther (p. 17v). Interessant is om te
zien dat deze portretten in zeven hoofdvormen worden ingedeeld die allemaal
variaties zijn op portretten uit het atelier
van Lucas Cranach. Een excurs over de
latere Lutherportretten laat een verband
zien tussen de manier waarop Luther geportretteerd werd en de heersende theologische trend. Schilderkunst en kerkgeschiedenis staan niet los van elkaar.

Wereld
Na de verantwoording van de illustraties volgt eerst een schets van de
tijd waarin Luther leefde. Hij leefde in
een ‘Veranderende Wereld’. Er werden
uitvindingen gedaan. Grote delen van
de wereld worden ontdekt. Het is de tijd
van Leonardo da Vinci, die in conflict
kwam met de paus omdat hij voor zijn
anatomisch onderzoek secties verrichtte
(p. 27v). Onder invloed van Copernicus
veranderde het beeld van de wereld:
de planeten draaien niet om de aarde

maar de hemellichamen draaien om de
zon. Het zijn ontdekkingen waarmee
ook Luther te maken kreeg. Hij wees
met beroep op Jozua 10:12-13 af dat de
wereld om de zon zou draaien. Wie het
anders beweerde, was een dwaas (p. 30).
Het laat zien dat Luther niet gezien
moet worden als de vernieuwer die de
kerkelijke wereld op z’n kop zette, maar
als de man die zich aansloot bij de oorspronkelijke tradities waarbij het gezag
van de Schriften centraal stond (p. 30).
Luther wordt hier getekend als een
kind van zijn tijd. Er wordt ook een
aantal randvoorwaarden beschreven op
kerkelijk, politiek en facilitair gebied,
die de invloed van Luther positief bevorderden (p. 32v). Bekend is dat op facilitair gebied de verbeterde en goedkopere
boekdruktechniek Luther in de kaart
speelde. Minder bekend is dat dit ook
geldt voor de vijftiende-eeuwse ‘TNT’:
het systeem van veilige postroutes, dat
keizer Maximiliaan in zijn rijk liet organiseren. Daardoor kon een brief uit
Innsbruck (Oostenrijk) binnen een week
in Mechelen (België) bezorgd worden.
Vanaf 1516 – één jaar vóór 1517 – konden ook particuliere personen daar ge-

Er is een hoofdstuk over het leven
van Luther als student, dat tegelijk beknopt informeert over de universitaire
studie in zijn tijd. Tegenwoordig gebeurt
het nogal eens dat jongelui bij nader
inzien van studierichting veranderen.
Bij Luther was dat niet anders. Daarbij
speelt het onweer bij Stotternheim een
rol, waardoor Luther besluit om, zeer
tegen de zin van zijn vader in, monnik
te worden. Deze verandering betekent
niet dat Luther een andere levenshouding koos. Het gaat er veeleer om dat
hij een manier van leven koos waarin hij
antwoord kon vinden op de vragen die
hem al langer bezighielden, vragen rond
zijn zoektocht naar de genadige God
(p. 46). Natuurlijk is er aandacht voor
het leven van Luther in het klooster,
ook voor zijn latere kritiek op aspecten
van het kloosterleven. We horen uit
welke theologische tradities hij putte: de
scholastiek, de kerkvaders, de mystieke
theologie, het humanisme en de invloed
van Johannes von Staupitz. De betekenis van deze tradities wordt beknopt en
duidelijk beschreven.

Ontwikkeling
en veroordeling
Uiteraard is er een uitvoerig hoofdstuk over de ontwikkeling die Luther
heeft doorgemaakt en die uitgelopen is
op zijn veroordeling door universiteit,
kerk en keizer. Luther werd door Von
Staupitz aangewezen om hem op te
volgen als hoogleraar aan de universiteit
van Wittenberg. We lezen over Luthers
leefomstandigheden en wat zijn hoogleraarschap inhield, terwijl hij daarnaast
een actieve rol in het klooster bleef spelen. Het gaat in dit boek niet alleen óver
Luther. Hij komt ook zelf herhaaldelijk
aan het woord. Zo krijgen we een brief
van hem te lezen waarin hij zelf iets over
zijn werkzaamheden vertelt. Wat was hij
druk bezet! We horen over zijn collega’s,
onder wie natuurlijk Karlstadt, die later
een andere weg insloeg, en Melanchton,
door wie de Reformatie kon steunen op
de gedegen humanistische vorming die
hij van zijn oudoom Reuchlin ontvangen had.
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Luther ontwikkelde een eigen manier van bijbellezen waarin hij aansloot
bij de zgn. bestaande lectio divina: ‘het
langzame, aandachtige en indringende
lezen van de bijbel, met het doel daarin
Gods Woord te horen.’ Op de manier
van Luther gezegd: het ‘herkauwen’ van
de tekst. Naar aanleiding van Exodus
33:11 zegt hij: ‘En de Here sprak tot
Mozes van aangezicht tot aangezicht,
zoals iemand spreekt met zijn vriend.’
God spreekt en Mozes luistert. Het gaat
bij het lezen van de tekst uiteindelijk
niet alleen om de tekst zelf, maar om
het ontvangen van het Woord. Het is
God die door zijn Woord tot de lezende
en luisterende mens spreekt. De tekst
opent zich en er kan een ontmoeting
‘van aangezicht tot aangezicht’ plaatsvinden’ (p. 69). Het gaat om exegese
die gericht is op een persoonlijke relatie
met God. Daarmee is aan de orde wat
de kernvraag voor Luther was: hoe kan
de mens voor God staan? Er is aandacht
voor de verwerking van Augustinus,
die ‘de beslissende impuls geeft om zijn
vraag naar de genadige God in een volstrekt ander licht te zien’ (p. 70).
Het voert hier veel te ver om allerlei
facetten van Luthers ontwikkeling te
noemen. Zoals bekend speelt het woord
‘gerechtigheid’ daarin een sleutelrol
en al in 1516 laat Luther zien wat de
pastorale en troostvolle betekenis daarvan is, als hij aan Georg Spenlein, een
kloosterbroeder, schrijft: ‘Pas op dat je

Wittenberg, de graftombe van Luther in de Slotkerk

niet zozeer naar reinheid streeft, dat je
niet meer inziet dat je een zondaar bent.
Denk eraan: Christus woont alleen
maar bij zondaren. Daarom is Hij uit de
hemel, waar Hij tussen rechtvaardigen
woonde, afgedaald om te wonen bij zondaren. Die liefde moet je doorgronden,
dan zul je de beste troost ontvangen.
Als wij door onze eigen inspanningen
een gerust geweten moeten verwerven,
waarvoor is Hij dan in de dood gegaan?
Daarom zul je nergens anders dan in
Hem, door een gelovige wanhoop aan
jezelf en jouw inspanningen, de vrede
vinden. Zoals Hij je zelf heeft opgevangen en je zonden tot de zijne heeft
gemaakt, zo heeft Hij ook zijn gerechtigheid tot de jouwe gemaakt’ (p. 74).
Hier hoor je al de reformatorische inzet
die nog altijd klinkt in bijvoorbeeld het
gereformeerde avondmaalsformulier.
Boeiend en informatief wordt verteld over de doorwerking van Luthers
opvattingen, ook over de boete en de
aflaat. Duidelijk wordt dat er meer een
rol speelde dan alleen de financiële kant
die vaak het meest benadrukt wordt.
Vooral het pastorale aspect waar Luther
als biechtvader mee te maken had, was
belangrijk. Het loopt ten slotte uit op
een veroordeling door de universiteiten
van Keulen en Leuven, de ban van de
roomse kerk op 3 januari 1521 en de
rijksban op 26 mei van dat jaar.

Sola Scriptura
Eisleben, Luthers sterfhuis

Zoals bekend is het Sola Scriptura
een kernbegrip in de Reformatie van
Luther. Het is ook de titel van het

hoofdstuk waarin de ontwikkelingen na
de rijksdag in Worms worden verteld.
De ‘ontvoering’ van Luther, zijn verblijf
op de Wartburg waar hij het Nieuwe
Testament in het Duits vertaalde (in elf
weken! Wie doet hem dat na?). Daar
ontwikkelde hij ook zijn visie op het celibaat, de sacramenten en de kloostergeloften. Er is te lezen over de invloed van
Luther op het kloosterleven, met een
excurs over ‘Bernard van Clairvaux en
de monastieke theologie’ (Ulrich Köpf)
en over ‘Luther en het religieuze leven’
(Martijn Schrama), beide de moeite van
het lezen waard.
Luther bleef op zijn onderduikadres
op de hoogte van de gebeurtenissen
in Wittenberg. Daar veroorzaakten
Karlstadt en Zwilling onrust doordat
zij praktisch-radicale consequenties aan
Luthers theologie verbonden. Die onrust
werd versterkt door de zgn. Zwickauer
Propheten met hun dopers-radicale
ideeën over de hervorming van kerk en
samenleving. Daarom besluit Luther
naar Wittenberg terug te gaan, waar
hij erin slaagt de rust te herstellen. Een
gevolg is wel dat medestanders zoals
Karlstadt zich van Luther afkeerden. Of
het een goede typering is om hen aan te
duiden als tegenstanders ‘uit de reformatorische hoek’ hangt ervan af wat men
onder ‘reformatorisch’ verstaat. Luther
betitelde hen als ‘Schwärmer’, een naam
die hij ook voor geestdrijvers als Kaspar
von Schwenckfeld, Sebastian Franck en
anderen gebruikte, in wie hij een gevaar
voor het evangelie zag. Hoe dan ook:
vanaf zijn terugkeer naar Wittenberg
moest Luther op twee fronten strijden.
Het ontstaan van de nieuwe situatie
wordt goed geschetst.
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Door de confrontatie met de
‘Schwärmer’ moest Luther zich bezinnen op het handhaven van de openbare
orde. Zo ligt er een verband met zijn
opvatting over de ‘twee regimenten’,
waarover een excurs gegeven wordt door
Teun Verduijn.
Waarom dit alles aan de orde komt
in het hoofdstuk dat ‘Sola Scriptura’ als
titel draagt, wordt duidelijk gemaakt.
De conflicten worden voor een deel namelijk veroorzaakt door verschil in opvatting over de Schrift. Luthers kritiek
op Rome is dat daar de nadruk ligt op
het gezag van de paus en de concilies.
Op de Schwärmer heeft hij de kritiek
dat zij de Geest losmaken van het ‘verbum externum’, het uitwendige Woord.
Zo is er aanleiding om ook te vertellen
over Luthers opvatting over het Woord
van God en het verschil tussen hem en
de latere lutherse orthodoxie (p. 131v),
met een interessante excurs over
Luthers hermeneutiek (Sabine Hiebsch),
over Luther en het Oude Testament
(Johannes P. Boendermaker) en over
Luther en de wet (Andreas Wöhle)

Crisis en kritiek
Het vijfde hoofdstuk tekent drie
kwesties die voor de ontwikkeling van
de Reformatie belangrijk zijn geweest.
De eerste is de confrontatie met de
boeren die in opstand kwamen en
zich daarbij beriepen op de theologie
van Luther (met een excurs van Teun
Verduijn over Luther en de boerenoorlog). Dat leverde hem van de ene zijde
het verwijt op dat hij te hard was voor
de boeren en van de andere (roomse)
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zijde dat hij aanzette tot opstand.
Kritiek kreeg Luther ook omdat hij
trouwde met Katharina von Bora, een
voormalige non. Aan haar wijdt Sabine
Hiebsch een excurs. De praktische gevolgen van Luthers huwelijk worden
getekend, maar ook zijn theologische
visie op het huwelijk en de seksualiteit.
Boeiend is wat er verteld wordt over de
existentiële betekenis die Luthers eigen
vaderschap kreeg voor zijn besef van wat
het vaderschap van God wil zeggen.
Het derde conflict dat beschreven
wordt, is de strijd die tussen Luther
en Erasmus ontstond over de leer van
de vrije wil, met een excurs van W.
Balke (Luther en Erasmus) en van Dick
Akerboom (Luther over de onvrijheid
van het menselijk willen).

Aanbevolen
We moeten veel ongenoemd laten.
Laat wie iets wil weten van de betekenis van Luther voor de praktijk van de
gemeente, hoofdstuk 6 lezen. Daar gaat
het over liturgie, zijn liederen, en het
catechetisch onderwijs. Het zevende
hoofdstuk gaat over de politieke ontwikkelingen die van belang zijn geweest
voor de gang van de Reformatie: de
verhouding van de keizer en de keurvorsten, die tussen de keizer en de paus,
en de invloed van de opmars van de
Turken. Het boek wordt afgesloten met
een hoofdstuk over de laatste jaren van
Luther met aandacht o.m. voor de verhouding tussen Luther en de Joden en
die tussen Luther en Calvijn.
Om Luther te herdenken is het niet
nodig te wachten op de herdenking

Katharina von Bora, Luthers vrouw
(Lucas Cranach, 1528)

van 2017. In dit boek wordt veel stof
tot herdenken geboden en alles wordt
op een fraaie manier opgediend. Als
gereformeerde lezer voel je herhaaldelijk
dat je in Luther verbonden bent met de
bronnen van reformatorisch denken.
Het boek laat zien dat Luther het waard
is om met respect te herdenken en zijn
erfenis niet te vergeten. Ik ben enthousiast over dit boek en ik hoop dat het
veel lezers/kijkers vindt. In één woord:
aanbevolen!
N.a.v.: Dr. Sabine Hiebsch en
drs. Martin van Wijngaarden (red.),
Martin Luther, zijn leven, zijn werk,
Kok, Kampen, 2007, ISBN
9789043514156, 288 pag. Prijs € 29,90
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Verlangen naar een zuiver geluid
God, nu ik in dienst bij U
bij elke noot soms huiver,
en naar niets meer verlang
dan dat mijn snaren zuiver
uw stilte laten horen
sla Zelf, mijn God, de trom
de strak gespannen huid
U die het ritme schiep
bespeel toch Zelf de houten fluit
en maak van mij muziek
mijn eigen ziel
verspeelt uw zuivere tonen
mijn hart ligt dwars
en dempt uw Goddelijk geluid
span steeds mijn snaren, Heer
en mijn gevoelig vel
maak mij tot vrolijke fluitist
van uw muziek
Marten Nap

Via dit vers kijken we in het pastorale hart van Marten Nap.
Tijdens zijn leven was dit het waarnaar hij hunkerde:
laat mij een zuiver instrument zijn in uw hand.
Het is een gebed van een prediker.
Hij weet bij zichzelf een dwarsig hart,
maar hij wil zo graag Gods geluid laten horen:
maak van mij muziek.
Ik denk dat veel predikers zich hierin herkennen.
Zo spreekt Marten nog tot ons, nadat hij is gestorven.

Gedicht G. Slings
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Verlost Christus
van een tijdelijke
hel?
Het aantal christenen dat bovenstaande vraag met ‘ja’ beantwoordt, lijkt
te groeien. En dan is niet te denken
aan puur vrijzinnige christenen, die
doorgaans het geloof in het bestaan van
een hel sowieso allang geschrapt hebben. Nee, dit speelt juist in meer evangelicale kringen en, als gevolg van de
grotere uitwisseling en vermenging van
reformatorisch en evangelisch, ook in
vanouds meer orthodox-gereformeerde
kringen. De moeite om te geloven in
de eeuwigheid van Gods oordeel neemt
toe. Verschillende onderzoeken in de
afgelopen jaren (bijv. onder de EOachterban) brachten dat al aan het licht.
Er zijn er die gaan geloven in wat met
een moeilijk woord ‘annihilatie’ heet.
Dat is de opvatting dat ongelovigen na
hun sterven verdwijnen, in de zin van
vernietigd en dan echt weg zijn. Maar
aanhang groeit vooral voor de opvatting
dat de hel tijdelijk zou zijn. Eigenlijk
meer het roomse vagevuur dan de hel:
een tijdelijke louteringsplaats. Eén en
ander kwam pas geleden weer uit bij
alle discussies naar aanleiding van het
spreken van Wim Hoogendijk op het
Xnoizz Flevofestival afgelopen zomer.
Maar ook ‘christelijke prominenten’ (als
bijv. de tv-maker Andries Knevel) hebben zich de laatste tijd in deze richting
uitgelaten. Hoogendijk meende voor zijn
stelling zich op de betekenis te kunnen
beroepen van het oudtestamentische
woord voor ‘eeuwig’, dat inderdaad
nogal eens de betekenis kan hebben van
een onafzienbare maar niet per se oneindige periode. Zou bovendien de realiteit
van een verlorenheid die voorgoed is,
ook niet afbreuk doen aan Gods liefde?
In De Wekker (van 5 september, met
als titel: ‘Is de hel eeuwig?’) gaat ds.
H. Polinder in op deze vragen. Na een
wat bredere weergave van Hoogendijks
opvatting te hebben gegeven, zet hij nog
eens op een rijtje wat de Schrift er wel
degelijk van zegt. Daaruit het volgende:
Relativisme
Het bestaan van de hel als de plaats van

de eeuwige straf, waar de ongelovigen voor
altijd zullen zijn, roept vragen op. Het
gaat tegen het gevoel van de mens in, ook
tegen het gevoel van de godsdienstige en
‘gelovige’ mens. Je kunt je toch niet voorstellen dat alle mensen die niet geloven in
de Heere Jezus Christus en andere godsdiensten aanhangen voor altijd verloren
zullen zijn, zo is de gedachte. Dat druist
in tegen de liefde van God, Die wil dat
alle mensen zalig worden. Dat is niet alleen maar een theoretische aangelegenheid.
We hebben in ons dagelijks leven te maken
met familie, buren, vrienden, kennissen en
collega’s die niet geloven. En dan komen
al snel gedachten en gevoelens boven in de
trant van: ‘ ik kan me toch niet voorstellen
dat zulke mensen die vriendelijk en aardig
zijn, voor eeuwig verloren zullen gaan als
zij niet tot geloof komen.’ Laten we eerlijk
zijn dat het niet eenvoudig is om in onze
tijd waarin we met vele ongelovigen in
aanraking komen op alle terreinen, de
Bijbelse waarheid van de eeuwige verlorenheid vast te houden. We zien concrete

Persrevue P.L. Storm

mensen voor ons die niet geloven.
Toch kunnen we er niet omheen dat ook
hier de tijdgeest zijn invloed heeft op
ons denken. We leven in een tijd waarin
de mens en zijn gevoel maatgevend zijn
geworden. Dat heeft grote consequenties
voor het gezag van de Bijbel als het Woord
van God. We zien dat het gezag van de
Bijbel gerelativeerd wordt en niet meer
absolute zeggingskracht heeft. Het gevoel
van de mens wordt norm en bepaalt de
houding tegenover wat de Bijbel zegt.
Deze geest van de tijd gaat ook kerkelijke
kringen niet voorbij. In het verleden is er
uit een onderzoek al eens gebleken dat ook
voorgangers en predikanten in toenemende
mate moeite hebben met het geloof in het
bestaan van de hel als de plaats van de
eeuwige straf.
Maar ook hier geldt dat niet onze gevoelens en onze gedachten de doorslag mogen
geven, maar alleen het Woord van God!
Is ‘eeuwig’ eeuwig?
Maar is eeuwig ook eeuwig in de zin van
‘voor altijd’. Ik ga hier voorbij aan met
name die gedeelten uit het Oude Testament waar gesproken wordt over ‘tot in
eeuwigheid’, waarbij dan vaak de aantekening wordt geplaatst dat hier meer een
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bijzonder lange tijd mee bedoeld wordt.
Het is naar mijn gedachte belangrijker om
te zien of de Schrift het bestaan van de hel
als de plaats en de toestand ziet die nooit
ophoudt. We kunnen er dan niet omheen
dat niemand minder dan de grote prediker, de Heere Jezus Christus, de hel in zijn
prediking onomwonden aan de orde stelt.
De plaatsen waar Hij dat doet, zijn doortrokken van een geweldige ernst. Die ernst
laat geen ruimte over voor de gedachte dat
de hel een tijdelijke plaats van loutering
is, waardoor het uiteindelijk met iedereen
goed zal komen.
Christus spreekt over mensen die straks
buiten zullen staan en buiten geworpen
worden (Lukas 13:28). In de gelijkenis
van Lazarus en de rijke man laat Hij er
geen twijfel over bestaan dat de genadetijd in dit leven van beslissende betekenis
is. Je krijgt later niet een tweede kans of
gelegenheid om alsnog de goede keuze te
maken. Wij hebben het Woord van God
hier op aarde en de tijd die we krijgen
gedurende ons leven is de genadetijd om te
horen naar het Woord.
Hoe zullen we anders de bewogenheid van
de Heere Jezus kunnen verklaren wanneer
hij de onbekeerlijkheid van Israël ziet en
daar tot in het diepst van zijn ziel door
geraakt is (Lukas 19:41,42). Zouden dat
geen ‘ krokodillentranen’ zijn als Jezus
toch ook wist dat al die inwoners van
Jeruzalem uiteindelijk toch niet verloren
zullen gaan in het oordeel? Spreekt de
Heiland niet over de hel als de plaats van
de buitenste duisternis waar wening is en
knersing der tanden? Daar wordt geen
enkel woord aan toegevoegd dat de mensen
in deze duisternis toch weer in het licht
zullen komen. Hij spreekt ook over de opstanding op de dag van Zijn wederkomst.
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Er is een opstanding des levens en een
opstanding der verdoemenis (Joh. 5:29).
Of neem de woorden van Johannes de
Doper: ‘Die in de Zoon gelooft, die heeft
het eeuwige leven; maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien,
maar de toorn van God blijft op hem’
(Joh. 3:36).
Ook hier zien we geen enkele ruimte voor
een tijdelijk karakter van de hel. Het
‘voor altijd’ van de hel en de eeuwigheid
geeft aan het Evangelie zo’n geweldige
ernst en dringt tot het appel om zondaren
tot geloof en bekering op te roepen.
We horen van de apostel Paulus hoe hij
weet van de schrik des Heeren. Dat is voor
hem een motief om de mensen te bewegen
tot het geloof. Johannes ziet op Patmos hoe
degenen die niet gevonden zijn in het boek
des levens, geworpen worden in de poel
van het vuur. Nergens lezen we daarna
dat er nog een mogelijkheid of werkelijkheid is om alsnog het nieuwe Jeruzalem
binnen te kunnen gaan.
Laten wij maar niet proberen om het
spanningsveld op te heffen tussen onze
belijdenis dat de Heere geen lust heeft in
de dood van de goddeloze en Zijn gewilligheid om zondaren zalig te maken aan
de ene kant en de realiteit van de eeuwige
verlorenheid aan de andere kant.
De liefde van Christus dringt ons
Het bovenstaande houdt ons ook als kerken die trouw begeren te zijn aan Schrift
en belijdenis een spiegel voor. In zondag
31 van onze Catechismus wordt gesproken
over de bediening van de sleutels van het
hemelrijk. Dat heeft consequenties voor
prediking en pastoraat. Het gevaar is in
onze tijd zeker niet denkbeeldig dat wij
niet ten volle laten doorwerken wat het

Woord van God zegt over de ernst van
de hel als de plaats van de eeuwige straf.
We worden immers ook door de tijdgeest
beïnvloed. De Schrift gaat ons er in voor
hoe wij daarover moeten spreken. We
kunnen niet anders preken en spreken over
de ernst van de hel zonder doortrokken te
zijn van de liefde van Christus. De liefde
van Christus dringt ons om te preken en
de twee wegen met hun eindbestemming
te verkondigen. De prediking heeft geen
ander doel dan zondaren in het heden van
de genade te brengen aan de voeten van
Christus, Die de toorn van God gedragen
heeft en de deur naar de eeuwige heerlijkheid heeft geopend.
We doen dat in het diepe besef dat de tijd
kort is en de genadetijd eenmaal voorbij
is. Zulke predikers hebben we nodig in
onze tijd, die vervuld zijn van de drang
van de Heilige Geest om zondaren te roepen om zich te haasten. We hebben geen
tijd te verliezen. Op de preekstoel niet en
onder de preekstoel, want net als bij de
ark van Noach sluit God eenmaal de deur
in ons leven en in deze wereld en dan is
er geen mogelijkheid meer om tot bekering
te komen. Als in de prediking die ernst
en drang niet meer doorklinkt, zijn we
dan niet bezig om wezenlijke noties uit
de Schrift te laten liggen? De ernst van de
hel als een eeuwige realiteit is doortrokken van de liefde van Christus omdat wij
mogen zeggen: Nu is het de welaangename
tijd, de dag der zaligheid.
Dat dringt tot gebed voor mensen in onze
omgeving die het Evangelie niet kennen en
doet ons zoeken naar wegen om met hen
te spreken over de Heere Jezus Christus.
Zo worden wij als kerk geroepen om een
boodschap voor de wereld te hebben.

Op Goed Gerucht
in de PKN
In dit onderdeel van de Persrevue
nu aandacht voor een, om meerdere
redenen, zeer informatief stukje over
de beweging Op Goed Gerucht (OGG).
Een beweging die sinds een paar jaar
binnen de PKN bestaat. Ze wordt kort
beschreven en aangesproken in De
Waarheidsvriend van 28 augustus 2008,
door ds. H.J. Lam. Lam is de voorzitter
van de Gereformeerde Bond. Binnen de

Gereformeerde Bond bundelen zich leden van de PKN, met wie we ons in veel
opzichten vaak nauw verbonden weten
vanwege gedeelde liefde voor de gereformeerde belijdenis. De beweging OGG
wil die PKN’ers bundelen en meer zelfbewust maken die heel anders in het
geloven en als kerklid staan. Hoe? De
beweging heeft het zelf samengevat in
een brochure met de titel Uitgesproken

protestant. Maar Lam typeert hen als
‘semi-protestant’ (ook de titel van zijn
artikel). Eerst geef ik een gedeelte door
van Lams samenvatting van waar OGG
voor staat.
Hóé zijn ze protestant? Voor hen houdt
dat in: staan voor een kerk die zich verbonden weet met de moderne cultuur en
daarmee kritisch in gesprek is. Niet omdat
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de cultuur in principe slecht is of omdat
de kerk het allemaal zo goed weet en haar
Woord aan de wereld moet opleggen,
maar omdat ze zichzelf solidair met haar
weet.
Relativeren
Protestant is ook dat je staat voor een kerk
die zichzelf weet te relativeren en daarom
allerhande contacten heeft in de samenleving. En voor een kritische theologie,
die recht doet aan de inzichten van de
moderne theologie en in gesprek is met andere wetenschappen. Ten slotte pleit men
voor een beweeglijk christendom, dat zoekt
naar nieuwe geloofswegen en graag op
kerkelijke posten nieuwe mensen ziet, van
welke kleur, sekse en geaardheid ook.
Tegelijkertijd tekenen de OGG’ers protest
aan tegen een manier van kerk-zijn die
groei tot hoogste doel verheft. Alsof werken aan innerlijke vernieuwing van een
gemeente niet goed is. Ook protesteert men
tegen een terugkeer van de kerk naar vroegere theologieën en geloofsbelevingen, wat
slechts fundamentalisme oplevert. Waar
men beslist tegen is, is dat de kerk slechts
één waarheid mag verkondigen en dat
het evangelisch verantwoord is mensen uit
ambten of andere functies te weren.
Modern
Ziehier in het kort de ‘geloofsbelijdenis’
van OGG. Deze wordt in de navolgende
hoofdstukken kernachtig uitgewerkt. Daar
kunnen wij, bijna altijd uitvoerige bonders, het nodige van leren. Eerst wordt
onderstreept dat OGG-predikanten modern zijn. Niet omdat zij ervoor gekozen
hebben, maar simpelweg omdat zij het
met huid en haar zíjn. Zij verwonderen
zich dagelijks over de actualiteit en kijken
stiekem met een half oog naar ‘De Gouden
Kooi’. In die leefwereld kan je iets van
God overkomen.
Tegelijkertijd accepteren de collega’s van
OGG dat de vergrijzing haar sporen trekt
en mede daardoor het kerkbezoek terugloopt. Toch willen ze daarover niet steeds
klagen. Dat is onaardig tegenover de
oudere mensen die er nog wél zijn en een
bemoedigend woord nodig hebben.
Zoektocht
Waarom kiest men voor een moderne,
kritische theologie? Omdat de oude theologie met God als almachtige Vader, met
Jezus als Redder, met de Bijbel als Gods
onfeilbaar Woord heeft afgedaan: zij laat
veel moderne gelovigen met hun vragen en
twijfels in de kou staan in een wereld vol
bijgeloof en ongeloof.
Het geloof moet vandaag ánders ter sprake

Ds. H.J. Lam

komen: minder als waarheid, meer als
zoektocht, waarin verwerkt wordt wat
wetenschap etc. hebben opgeleverd. Dat
betekent dat het niet goed meer mogelijk is
om te komen tot één waarheid, die altijd
en overal geldt. Daarom moet pluraliteit
de kerk kenmerken, zeker de Protestantse
Kerk. Meer nog: er is de ontmoeting nodig
met frisse theologen, met jongeren, met
humanisten, met denkers die kunnen aangeven waar onze manco’s liggen; kortom,
met mensen die zoeken naar bezieling.
Dat alles kan ons nieuwe taal geven om
God te ontmoeten. De kerk is ‘makelaar’
in zulke ontmoetingen.
Dat zal leiden tot verwondering, ook over
het alledaagse. Zulke verwondering is niet
gebonden aan kerkmuren en tradities,
of slechts weggelegd voor een christen die
trouw naar de kerk gaat en zijn catechismus spelt; maar wordt ook opgedaan door
iemand die op zondagmorgen joggend de
natuur induikt.
Hoe verhoudt zich OGG nou tot
pure vrijzinnigheid? Zoals die het afgelopen jaar uiterst brutaal en zelfbewust
verwoord werd door Klaas Hendrikse
(ook PKN-dominee) met zijn boek
Geloven in een God die niet bestaat? Lam
vertelt dat ook:
Hendrikse
In de brochure neemt OGG het op voor
ds. K. Hendrikse, die vorig jaar zijn
spraakmakende Geloven in een God die
niet bestaat deed verschijnen. Men erkent
dat het boek ongenuanceerd en provocerend is en dat het een vraag is wat er bij
de auteur overblijft aan geloof.
Maar wanneer deze predikant niet mag

zeggen, in de kerk, wat hij op zijn hart
heeft, tekent men protest aan. Want hij
draagt aan wat mensen bezighoudt. Dat
moet kunnen. De kerk leeft immers van
open gesprek en kritisch debat. Daarom,
kerk, ‘maak er geen kerkelijke procedure
en juridische kwestie van’. Stemmen als
van Hendrikse helpen ons namelijk af van
een verouderd wereldbeeld met een God
boven in de hemel en de mensen hier op
aarde. Daarom is het goed dat er van tijd
tot tijd een beeldenstorm woedt in onze
Godsvoorstellingen. Dan kan de kerk een
plaats van ontmoeting zijn, waar ruimte
is voor ieders eigen zoekontwerp van God.
Vervolgens gaat Lam meer inhoudelijk/beoordelend in op OGG. En hij
doet dat veelszins sterk, vind ik:
Ellendekennis
’ k Schreef niet goed raad te weten met
de manier waarop de broeders en zusters
van OGG protestant zijn. Dat komt vermoedelijk, omdat ze het niet voluit zijn.
Anders gezegd, in catechismustaal: ze blijven steken in het stuk der ellende; aan de
verlossing en de dankbaarheid komen ze
minder toe. Helaas. Ze zien vooral wat er
fout zit, aan evangelicale zijde, aan orthodoxe zijde, en ook – want zo reëel zijn ze
– aan eigen kant. Weten deze collega’s dat
hun ellendekennis grotendeels de mijne is?
Wanneer zij spreken over ongeloof, woede
en twijfel, waarbij je af en toe wat geloof
op het ongeloof weet te veroveren, dan
herken ik dat met al mijn steile orthodoxie
helemaal. En hun moderne levenservaring
zit ook volop tussen mijn oren en in mijn
hart, al heb ik een puriteinse inslag. En
dat we het nodig hebben dat de Bijbel kri-
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tisch licht werpt op onze natuur die duizend excuses heeft om God ongehoorzaam
te zijn en de naaste niet duldt, – dat is
een uiterst ontdekkend woord, dat ik van
OGG niet direct had verwacht, maar
waarmee ik van harte instem.
Sterker
Misschien wordt een rechtzinnig gelovige
nog sterker door twijfel besprongen dan
een OGG-gelovige. Want het is voor hem
alles of niets: óf de drie-enige God is de
enige God, de Bijbel is waar van kaft
tot kaft, en wie het christelijk geloof niet
ongeschonden vasthoudt, kan niet zalig
worden; óf heel deze orthodoxe overtuiging
is de uiterste vorm van intolerantie en de
orthodoxe gelovige vergist zich met zijn
absolute inzichten voor tijd en eeuwigheid.
De aanvechting kan ook een andere gestalte aannemen. Je weet, dankzij de kritiek die de Bijbel op ons leven oefent, dat
je tegenover God geen been hebt om op te
staan en er slechts een schreeuw om genade
overblijft. Maar door je oppervlakkigheid
ga je al gauw over tot de orde van de dag,
alsof er geen God is met Wie je in het
reine moet komen. Hoe zal het derhalve
in het gericht met mij aflopen? Wat een
misère!
Verlost
Hoe worden wij van al deze misère verlost? Is dat niet de vraag die overblijft,
wat voor soort (on)gelovige je ook bent?
Vanuit mijn Bijbel vang ik dan de naam
van Christus op.
En de stém van Christus, Die mij toevoegt: ‘Wie zegt ú nu dat Ik ben?’ Broeders en zusters van OGG, wat voor antwoord geeft ú? Een antwoord toch waarin
hoe dan ook iets doorklinkt van wat de
kerk der eeuwen beleden heeft aangaande
Christus. Mij ontroert altijd een zinsnede

uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis (art.
26): ‘Er is niemand, noch in de hemel,
noch op de aarde, die ons meer liefheeft
dan Jezus Christus.’ Die liefde bleek uit
Zijn offerdood, die ons redt. Als dit niet
vertolkt wordt, hetzij in klassieke, hetzij
in nieuwe taal, is er iets grondig mis met
die taal en onze theologie en misschien wel
met ons hárt.
Heenkruipen
OGG stelt voor vier landelijke denktanks
te vormen om bezig te zijn met de thema’s
secularisatie, godsbeelden, islam en spiritualiteit. Akkoord. Maar laten we voor we
eraan beginnen, nog eens door de Reformatie heenkruipen. Allereerst door Luther.
Telkens doet hij mij beseffen dat de Verlichting, waarachter OGG niet meer terug
wil, niet meer is geweest dan een oprisping
in de geestesgeschiedenis. Zeker, God wil
dat wij verstandig theologiseren. Maar
wijzen we het verstand niet zijn plaats,
dan ontpopt het zich als Hure Vernunft
(hoer verstand, aldus Luther). En heeft de
openbaring het nakijken.
Het komt mij voor dat OGG meer onder
invloed is van Luthers tegenpool Erasmus.
Ik weet: de aard van ons volk en sommige
stromingen in de kerk zijn zonder deze
figuur niet te begrijpen. Maar moeten
we van hem leren hoe we ‘uitgesproken
protestant’ kunnen zijn? Vandaar mijn
pleidooi voor een leerhuis bij Luther, en
aansluitend bij Calvijn. Hij kan ervoor
zorgen dat wij een kerk zijn – ’ k gebruik
woorden uit de brochure – ‘met bijbelse
nuchterheid, doordacht en doorleefd – onverstoorbaar protestant!’
Aan wat Lam schrijft aan het adres
van OGG, kun je je gereformeerde hart
ophalen. Temeer blijft het dan moeilijk
te begrijpen dat het hier om een gedachtewisseling gaat tussen leden van één

en dezelfde kerk. Dat onbegrip groeit
nog diverse maten bij het slot, wanneer
Lam ook even reageert op de positie van
Hendrikse in de PKN:
Onderwerpen
Wat de zaak van ds. Hendrikse betreft:
daarvoor geef ik het woord aan ds.
J. Koopmans (1905-1945), ook ooit predikant in Zeeland. Hij vond dat we de
vrijzinnigen niet mogen uitwerpen. Want
door de doop zijn ze onze broeders in
Christus, al zijn ze het niet wat betreft het
geloof in Christus. Onze taak is níet hen
uit te werpen, maar zich te doen ónderwerpen aan het gezag der kerk. Nog minder erkennen wij hun recht in de kerk,
omdat ze op kardinale punten afwijken
van de belijdenis.
Zo dient Christus’ bruid om te gaan met
allen die haar Bruidegom niet eren en
liefhebben zoals Hij verdient.
Is het heus? Heeft de Bruidegom dan
niet aan de bruid laten schrijven door
zijn dienaar Paulus: ‘Over de buitenstaanders zal God oordelen. Maar binnen
de gemeente geldt: “Verwijder wie kwaad
doet uit uw midden”’(1 Kor. 5:13)?
Of door zijn dienaar Johannes: ‘Als er
iemand bij u komt die deze leer niet
uitdraagt, ontvang hem dan niet in uw
huis en groet hem niet, want wie zo
iemand groet, is medeplichtig aan zijn
kwalijke praktijken’ (2 Joh.:10v). Valt
een dergelijke categorische verwerping
van de Here en zijn zelfopenbaring als
bij Hendrikse buiten deze apostolische
aanwijzingen? Wie Lams terechte advies opvolgt om maar weer eens door
de Reformatie heen te kruipen, zal dan
toch zeker ook de tucht tegenkomen als
kenmerk van Christus’ kerk? Dat is toch
ook uitgesproken protestants?
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Wees geen
nomofoob!!
Bent u een nomofoob? Of jij? De
kans is behoorlijk groot van wel, vrees
ik. En ik grijp gretig de kans waar ik
al een tijdje op loer. Om daar eens van
harte en uit volle borst tegen tekeer te
gaan. Diverse artikelen uit de bladen die
ik onder ogen krijg, geven me dit keer
de wapens in handen, die ik zo graag
hanteer. Tegen de nomofobie!
Wat dat is? Het klinkt als een enge
kwaal. En dat is het dan ook, wat mij
betreft. Nomofobie is een nieuw woord
dat een afkorting is van: no mobile fobia. Het gaat om de angst onbereikbaar
te zijn. Je durft zonder je mobieltje niet
meer op pad. Geen uitvinding die zo
snel zo gigantisch de wereld veroverd
heeft als deze zakfarao die het leven van
velen in een beklemmend diensthuis
houdt.
Het wordt tijd voor een publieke
waarschuwing.
Die klinkt allereerst door in een
rake column van ene Willem van der
Meiden. Die column komt oorspronkelijk uit VolZin (opinieblad voor geloof
en samenleving, 30 mei 2008), maar ik
trof hem aan in de De Waarheidsvriend
van 21 augustus 2008 (in de rubriek
‘Uit de pers’ van ds. J. Maasland). Met
diep bevindelijke herkenning las ik hem.
Voor wie dat begrijpt, is er nog hoop…
Het woord is aan Van der Meiden:
U bent vast niet nomofoob. Met nomofobie wordt een staat van psychische ontregeling aangeduid die de lijders met de angst
vervult ‘niet mobiel bereikbaar’ te zijn.
Zij laten hun mobiele telefoon dag en
nacht aan en bij begrafenissen of concerten
zetten ze het ding ‘op de trilstand’. Ik ken
dezulken niet, maar wel mensen die als ik
met hen in gesprek ben en hun broekzak
rinkelt, altijd onder het mompelen van
‘momentje’ de mobiele beller laten voorgaan.
Ik lijd aan de tegenovergestelde kwaal – ik
haat het bereikbaar te moeten zijn. Voor
mij is een mobieltje een niet-eens-zo-noodzakelijk kwaad. De mijne staat zelden
aan en altijd op de trilstand. Als-ie afgaat, reageer ik als door een wesp gestoken,
negeer ’m, druk ’m quasi per ongeluk uit
of fluister zo onverstaanbaar dat de beller

onverrichter zake afhaakt. Ben ik in de
buurt van een ‘vast toestel’, dan doe ik ’m
meteen uit, tot wanhoop van degenen die
uitsluitend 06-nummers bellen omdat ze
mensen per se willen bereiken en storen.
Nee, telefoneren vind ik al niet leuk,
mobiel vind ik het een verschrikking en
irritant bovendien. In de trein zat ik
tegenover een meisje dat mobiel aan het
opscheppen was over een liefdesnacht en
ook eens naast een man die de resultaten
van een darmonderzoek met zijn specialist
besprak. Iemand zat laatst met stemverheffing mobiel ruzie te maken met een
klant over een factuur en ik zei daar na
afloop iets van, waarop hij dreigend zei:
‘Meneer, volgens mij zit u me af te luisteren!’ Ik vind het communicatietechnisch
zorgwekkend dat in een menigte allerlei
mensen tegelijk hardop boodschappen roepen naar mensen die fysiek afwezig zijn.
En al heeft de mobiele telefoon een revolutie gebracht door de oervraag van God
aan Adam in Genesis 3: ‘Waar ben je?’
nieuw leven in te blazen als begin van
elke moderne menselijke communicatie,
toch mis ik de aloude vragen als ‘Ik bel
toch wel gelegen?’ of ‘Is je moeder ook
thuis?’ Mijn kinderen gieren het uit als ik
hun het verhaal vertel dat ik toen ik op
kamers woonde, eens per week in een file
voor de enige telefooncel in de buurt stond.
Je had al wachtend genoeglijke gesprekken met de mensen in de rij en klopte op

de ruit als het te lang duurde. Als ik aan
de beurt was en de kwartjes had gestort,
voerde ik een kort en zakelijk gesprek met
mijn moeder, steevast afgesloten met: ‘Ik
moet nu ophangen, er staan zes mensen
te wachten.’ Het is me overkomen dat als
ik de cel had verlaten, een mij onbekend
iemand in de rij vroeg: ‘Alles goed thuis?’
Communicatie dus. Weg met de slavernij
van de mobiel, leve de vrijheid van de cel.
In Confessioneel (van 7 augustus
2008) schrijft dr. G.W. Marchal ook een
artikel over nomofobie. Omdat ik niet
gauw genoeg heb van heldere beschrijvingen van dit kwaad, laat ik nu even
naar hem luisteren. Hij graaft – geestelijk gezien – alweer een voet dieper.
Op het volgende punt stappen wij zijn
artikel binnen:
Miljoenen mensen voelen zich alleen maar
compleet, ook veilig, als zij hun mobieltje
op zak hebben. Het staat dag en nacht
aan omdat zij altijd en overal bereikbaar
willen zijn. Bij sommige gelegenheden
moet het apparaat even uit. Bij een begrafenis, een concert, een kerkdienst; nog
afgezien van plaatsen waar een concentratie van elektronica en andere hightech
aanwezig is, zoals een ziekenhuis, een
vliegtuig. Ook daar moet het mobieltje
uit. Doorgaans moeten de bezitters – die
er min of meer bezeten van zijn – er na-
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drukkelijk op gewezen worden. Velen zijn
zo hardleers en hardhoors dat ze niet tot
de gevraagde actie overgaan, met alle storende gevolgen van dien.
Een mobieltje is uit de nood geboren. Het
is een middel om de ander te bereiken,
terwijl je niet in elkaars nabijheid, op
gehoorafstand bent en elkaar toch nodig
hebt. Het uitzonderlijke is inmiddels regel
geworden. Er wordt eindeloos gebeld. Dat
is ieders vrijheid en verantwoordelijkheid.
Daar hoort ook het kostenplaatje bij. Toch
zijn er bedenkelijke kanten, die niet tot
het strikt individuele beperkt zijn. Ik denk
aan de veelal luidruchtige wijze waarop
anderen onvrijwillig deelgenoot worden
van allerlei gepraat (in een treincoupé bijvoorbeeld). Aan de risico’s in het verkeer
omdat het verbod om handsfree te bellen
massaal overtreden wordt. Aan de onrust
tijdens een ontmoeting omdat iemand van
buiten, die zich niet aangekondigd heeft,
alles doorbreekt en altijd voorrang heeft.
Het meeste bedenkelijke is de verslavende
werking, uitgedrukt in dat nieuwe woord
‘nomofobie’. Daarbij komt: veel gepraat
gaat ten koste van het luisteren. Onlangs
las ik in dit verband: ‘Vroeger maakte je
een afspraak en hield je je daaraan. Het is
nu heel normaal dat mensen elkaar eerst
bellen om af te spreken, vervolgens bellen om te vragen hoe laat, daarna om te
vragen waar. En op de plaats van bestemming weer bellen, om te vragen waar de
ander zich bevindt.’
Wonderlijk, ook ietwat bizar is een parallelverschijnsel: ‘Nog nooit hebben de
mensen zó veel communicatiemiddelen in
informatiebronnen ten dienste gestaan;
nog nooit hebben zó velen zich eenzaam,
geïsoleerd, onzeker en onwetend gevoeld’
(Jacob Noordmans). Een andere constatering, van soortgelijke aard: supersnel
bereikbaar, altijd en overal, maar desondanks worden de wachttijden steeds langer. Wachten in het verkeer; bij officiële
instanties zoals de wereld van de zorg, de
verzekering enzovoort. We hebben geen
keus, maar wachten is steeds moeilijker in
een maatschappij waarin alles klaar heet
te zijn ‘terwijl u wacht’. Niet dus, getuige
de eindeloze files (de dagelijkse knooppunten worden niet meer genoemd; alleen de
files op bijzondere plaatsen) en de sonore
stem op het bandje (‘een ogenblik geduld
alstublieft, al onze medewerkers zijn in
gesprek’).
Wie in God gelooft, is allerminst een (mobiele) praatjesmaker, zal evenmin van de
nood een deugd maken. Toch weet zo’n
mens – levend bij de gratie Gods – als
geen ander dat bepaalde vormen van
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eenzaamheid en van wachten bij de weg,
bij de wijze van het geloof behoren. Eenzaamheid is broodnodig om de gemeenschap met God te zoeken (Mat. 14:23;
Luc. 5:16; Mar. 1:37). Wachten is wezenlijk, zolang de plannen van God nog
niet voleindigd zijn (Ps. 27:14; 130; Luc.
12:35-36; Rom. 8:19).
Ook in De Wekker (22 augustus
2008) komt de mobiel ter sprake in een
artikel van drs. A.J. van der Wekken.
Onder titel ‘Laat de moderne media
eens staan’ vraagt hij aandacht voor
de vaak ongeremde wijze waarop ook
christenen zich aan alle nieuwe communicatiemedia van bijvoorbeeld het
internet (MSN, Hyves e.d.) hebben
uitgeleverd. Hij klaagt over het tijd- en
aandachtsbeslag dat deze media samen
met tv en mobiel op ons leven zijn gaan
leggen. Zeker ook van de jongeren.
Rusteloosheid en ongeconcentreerdheid
zijn het gevolg. In dat bredere kader
komt het mobielgebruik bij hem ter
sprake. Ik haal het slotgedeelte van zijn
artikel nu aan. Het geeft op het bovenstaande een goede aanvulling.

Mobiele telefoongebruik
Tegenwoordig tel je bijna niet meer mee
als je niet in het bezit bent van een mobiele telefoon. Kan met de mobiele telefoon
alleen gebeld worden, dan val je al helemaal buiten de boot. Op z’n minst moet
je ermee kunnen sms’en, spelletjes doen,
foto’s en films maken en bekijken en als
het kan ook internet op gaan. Tegenwoordig zijn er in Nederland meer mobiele
telefoons dan de 16 miljoen inwoners (in
1995 had nog maar 3% van de bevolking
een mobiele telefoon!). Zodra kinderen
een bepaalde leeftijd bereikt hebben moet
de mobiele telefoon er komen. Zakgeld
gaat in veel gevallen voor een belangrijk
deel op aan beltegoed. Het is een niet te
stuiten trend dat alle communicatiemiddelen meer en meer in elkaar vloeien. De
moderne mobiele telefoon (of moet je die
toch echt anders noemen?) bevat technieken waarvoor vroeger meerdere apparaten
nodig waren. We zijn dus eigenlijk nooit
meer onbereikbaar en werkelijk stille tijd
schiet er vaak bij in.
Acceptatie of afstand nemen?
De jeugd groeit op met een totaal andere

manier van communiceren en met elkaar
omgaan dan de oudere generatie. Virtuele
vrienden waarmee alleen contact via msn
onderhouden wordt zijn geen uitzonderingen. De vraag aan een jongere hoeveel
Hyves-vrienden hij of zij heeft zal de
wenkbrauwen niet doen fronsen. Hoe hebben wij met dit alles om te gaan?
Christenen moeten een nieuwe geestelijke
discipline aanleren, zo merkt de Amerikaanse dominee Mark Driscoll op. Tijdens
zijn vakantie zonder zijn mobiele telefoon
met allerlei moderne snufjes ontdekte hij
hoe goed dat was voor hem en zijn gezin.
Hij is ervan overtuigd dat er een nieuwe
geestelijke discipline aangeleerd moet worden: onthouding van technologie. Zelf zou
ik het iets anders willen noemen, omdat
de technologie op zich niet verkeerd hoeft
te zijn: wij moeten de moderne media eens
bewust laten staan. Zowel in het dagelijks
leven als zeker tijdens een vakantieperiode
kan het verkwikkend zijn eens heel bewust
afstand te nemen van allerlei media die
ons dagelijks omringen. Duidelijke afspraken binnen het gezin – misschien wel
te beginnen met uw eigen dagindeling en
tijdsbesteding – zijn aan te bevelen. Eenvoudige technische hulpmiddelen kunnen
daarbij helpen. Neem een gefilterd internet, installeer een programma op uw pc
waarmee het eenvoudig is in te stellen wie
hoe lang per dag op internet mag of koop
een mobiele telefoon waarop niet allerlei
snufjes zitten.
Daarnaast zijn er praktische zaken die
u helpen bij het omgaan met de media.
Spreek duidelijk af wat u op tv gaat bekijken en zet hem dan ook niet eerder aan of
laat hem niet langer aanstaan dan nodig.
Voordat u internet opgaat is het goed eerst
na te denken wat u precies zoekt of gaat
doen, om te voorkomen dat u doelloos
gaat surfen. Nog belangrijker is de vraag
of u al deze zaken werkelijk wel nodig
hebt. Is het niet mogelijk er gewoon geen
gebruik van te maken? Zeg nu niet meteen
‘ dat kan in deze tijd niet meer’, maar
overweeg deze mogelijkheid eens voor u
op een moment waarbij u niet gestoord
wordt door binnenkomende sms-berichtjes
of e-mailtjes, of waarbij een schreeuwende
reclame uw meditatief moment ruw verstoort.
In feite een pleidooi voor een moderne manier van vasten, dunkt me. De
moeite van serieus nemen en toepassen
heel erg waard. Want nomofoob… je
moet het niet willen worden!

