
U hebt de Geest niet ontvangen 
om opnieuw als slaven in angst te 
leven, u hebt de Geest ontvangen 
om Gods kinderen te zijn, en om 
Hem te kunnen aanroepen met 
‘Abba, Vader’. De Geest zelf verze-
kert onze geest dat wij Gods kinde-
ren zijn.

(Romeinen 8:15-16)

Maar toen de tijd gekomen was 
zond God zijn Zoon, geboren uit 
een vrouw en onderworpen aan de 
wet, maar gezonden om ons vrij 
te kopen van de wet opdat wij zijn 
kinderen zouden worden. En omdat 
u zijn kinderen bent, heeft God ons 
de Geest van zijn Zoon gegeven, die 
‘Abba, Vader’ roept.

(Galaten 4:4-6)

Wat kun je als kind dankbaar zijn 
wanneer je opgroeit in een gezin 
met een vader en een moeder. Wat 
een pijn kan het ook geven, wan-
neer je beide ouders of één van 
beiden moet missen. Want wat kun-
nen ouders veel geven. Ze zorgen 
niet alleen voor eten, kleding en 
een dak boven het hoofd, ze geven 
ook liefde en aandacht: een luiste-

rend oor of een arm om je schouder. 
Samen kun je ook veel plezier heb-
ben: met je vader gaan voetballen 
of met je moeder gaan winkelen.

Wanneer de eigen vader en moeder 
niet meer voor een kind kunnen zorgen, 
kan het zijn dat andere ouders die zorg 
overnemen. Door een kind als pleeg-
kind aan te nemen of te adopteren. Fijn 
als pleegouders dan die liefde en zorg 
aan een kind kunnen geven.

In de Bijbel is een belangrijk onder-
deel van de goede boodschap, dat we 
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door Christus God als Vader krijgen. 
Als christen mag je kind van God zijn. 
Dat kan omdat God zijn Zoon gegeven 
heeft, die ons vrijgekocht heeft van de 
wet (Gal. 4:5). Aan het begin van het 
leven van elk kind dat binnen het ver-
bond geboren wordt, mag al klinken 
dat, wanneer we gedoopt worden in de 
naam van de Vader, God verklaart en 
verzegelt dat Hij met ons een eeuwig 
verbond van de genade sluit. Hij neemt 
ons als zijn kinderen en erfgenamen 
aan en zal ons daarom van al het goede 
voorzien en het kwade van ons weren, 
of voor ons doen meewerken ten goede 
(doopformulier).

De gelovige heeft een Vader in de 
hemel. Er wordt wel eens gevraagd: is 
het beeld van de Vader niet heel manne-
lijk en eenzijdig? Toch is dat de manier 
waarop God Zich bekendmaakt. Hij 
wordt nergens in de Bijbel als moeder 
aanbeden en wil ook niet zo aanbeden 
zijn. Dat wil niet zeggen dat we het 
beeld van God tot een mannelijk beeld 
moeten maken. God de Vader geeft 
ouderlijke zorg: Hij kan Zichzelf ook 
vergelijken met een moeder. Zoals een 
vrouw haar zuigeling niet vergeet, zo 
vergeet de Here jou nooit! (Jes. 49:15).

Godenzonen

Paulus gebruikt het beeld van de 
adoptie om te laten zien hoe je Gods 
kind kunt zijn. Op zich is het spreken 
over kind van God niet iets specifieks 
voor het christelijk geloof. In de tijd van 
Paulus noemden de Grieken Zeus hun 
vader en volgens Plato heeft de mens 
speciale goddelijke gaven in zich, zodat 
God in de mens komt en de mens een 
godenzoon genoemd kan worden. In 
verschillende religies wordt de mens 
getypeerd als kind of zoon van de 
godheid.

Er zijn ook christenen die zeggen 
dat alle mensen kinderen van God zijn. 
Zij ontkennen dat het nodig is om als 
kind van God te worden aangenomen. 
Zij zeggen: ieder mensenkind dat ge-
boren wordt, is uit zichzelf al een kind 
van God. Met name aanhangers van de 
leer van de alverzoening belijden dat. 
Men verwijst dan bijvoorbeeld naar 
Lucas 3:38 waar Adam ‘zoon van God’ 
genoemd wordt (Luc. 3:38). Wij zijn 
kinderen van Adam, zeggen zij, dus zijn 
we in die lijn ook kinderen van God. 
Bovendien wijzen zij op Handelingen 
17:28, waar Paulus schrijft: ‘Want in 

Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. 
Of, zoals ook enkele van uw eigen dich-
ters hebben gezegd: “Uit Hem komen 
ook wij voort.”’

Als je het zo bekijkt, is het bijzonder 
dat Paulus schrijft: wij worden aange-
nomen als kinderen van God. Kennelijk 
waren we eerst geen kinderen van God.

Sinds de zondeval is de mens niet 
meer automatisch een kind van God. 
De mens is wel geschapen als kind 
van God. Maar in het paradijs, waar 
de boom van het leven stond, koos de 
mens ervoor om de duivel te gehoor-
zamen. Hij at van de boom van kennis 
van goed en kwaad. De mens was zijn 
eigen Vader ontrouw en koos ervoor 
te gehoorzamen aan de duivel. De 
mens koos zo tégen het leven en vóór 
de dood. Daardoor kwam de mens in 
de macht van de duivel. Kreeg hij de 
duivel, de leugenaar vanaf het begin, als 
vader. Paulus zegt ook in zijn toespraak 
in Athene dat we weliswaar in God zijn, 
maar dat er wel een mens zal komen die 
recht zal spreken: Hij die uit de dood is 
opgestaan. Niet iedereen staat dus recht 
tegenover God en de mensen zijn dus 
ook niet vanzelf zijn kinderen.

Alleen door Jezus Christus kan de 
mens God weer als Vader krijgen. De 
Joden waren eerst geen kinderen, maar 
slaven. Ze stonden onder de wet. Onder 
voogdij en toezicht (Gal. 4:2). De heide-
nen waren ook geen kinderen. Zij waren 
onderworpen aan goden die helemaal 
geen goden zijn (Gal. 4:8). Aan deze 
heidenen en Joden mag Paulus dan het 
goede nieuws vertellen: God heeft, toen 
de tijd gekomen was, zijn Zoon gezon-
den om ons vrij te kopen van de wet, 
zodat wij zijn kinderen zouden worden! 
Wie God kent, meer nog, wie door God 
gekend is, mag kind van God zijn, en 
daardoor ook een erfgenaam van God.

Niemand is dus van nature een go-
denzoon. Niemand heeft op grond van 
zijn eigen verdienste en zijn bestaan 
op zich, een Vader in de hemel. Het 
is Gods eigen initiatief dat Hij ons als 
zijn kinderen aanneemt. Door Jezus 
Christus te geven als onze Verlosser 
kunnen wij gered worden. Wanneer we 
zijn eigendom zijn, worden we als Gods 
kinderen aangenomen.

Teken van Gods genade

Als het gaat om de plek die de aan-
neming inneemt in de geloofsleer, kun 
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je zeggen dat de aanneming een onder-
deel is van de rechtvaardiging. Het is 
niet zo dat we eerst recht tegenover God 
komen te staan en daarna nog het kind-
schap moeten verdienen. God spreekt 
ons niet alleen vrij van de zonde en de 
schuld. Hij, de Rechter, zegt tegelijk 
ook: Nu de straf vergeven is, mag je een 
kind zijn van Mij. Beide stappen zijn 
nodig: God maakt ons van een slaaf een 
vrij mens. Als vrij mens laat Hij ons niet 
aan ons lot over. We worden als kind 
aangenomen.

Juist tegenover het gevaar van een 
nieuw juk van de wet, een gevaar dat 
zowel in de brief aan de Romeinen als 
in de brief aan de Galaten nadrukkelijk 
aangewezen wordt, mag de aanneming 
tot kinderen een belangrijke rol spe-
len. Aangenomen worden als kind, uit 
genade, is het tegenovergestelde van 
heiligheid door het volbrengen van de 
wet. Dit mag ook tegen wetticisme en 
werkheiligheid in deze tijd worden be-
nadrukt. Alleen vanuit het kindschap 
van God kunnen we gaan werken aan 
de heiliging: in gebed, in geloof, in af-
hankelijkheid van God en in schuldbe-
lijdenis. Dan kan sprake zijn van groei, 
van steeds meer haten van de zonde en 
steeds meer hartelijke liefde voor God 
en zijn geboden. Dan wordt de vrucht 
van de Geest in ons leven zichtbaar 
(Gal. 5). Maar de basis is dat we gered 
zijn door Jezus Christus en kinderen van 
God zijn.

Een tijdje geleden zag ik de film 
The Ultimate Gift. In die film wil een 
multimiljonair ervoor zorgen dat zijn 
bezit in goede handen komt. Zijn eigen 
kinderen krijgen maar een klein deel 
van de erfenis. Het grootste gedeelte 
van de erfenis gaat naar een kleinzoon, 

maar niet voordat hij bewezen heeft dat 
hij het waard is om die erfenis goed te 
beheren. Zo’n grote erfenis vertrouw je 
alleen toe aan iemand die het waard is. 
Wat is het in het licht daarvan juist bij-
zonder dat God ons tot zijn kinderen en 
erfgenamen gemaakt heeft, uit genade. 
Het is niet om wat wij gepresteerd heb-
ben, maar vanwege Gods liefde dat wij 
zijn kinderen en erfgenamen zijn. Het is 
zijn vrije keus, zijn genade, zoals Paulus 
dat ook verwoordt in het begin van de 
brief aan de Efeziërs: ‘Hij heeft ons naar 
zijn wil en verlangen voorbestemd om 
in Jezus Christus zijn kinderen te wor-
den, tot eer van de grootheid van Gods 
genade, ons geschonken in zijn geliefde 
Zoon’ (Ef. 1:5.6).

God kiest ons uit. Bij de doop 
noemt Hij Zich onze Vader. Maar dat 
wil niet zeggen dat het dan wel goed 
met je zit als je gedoopt bent, als kind of 
als volwassene. Net als de mens niet van 
nature een kind van God is, zo zal een 
gedoopte ook niet achterover kunnen 
leunen en zeggen: Het zit wel goed met 
mij, God is immers mijn Vader! Wie 
zo redeneert en kiest, die verlaat het 
Vaderhuis. Wie het Vaderhuis verlaat en 
niet meer Gods kind wil zijn, niet met 
Hem wil leven, heeft God niet meer als 
Vader. Wat mogen we dan bidden om 
omkeer, of God bekering in het hart 
wil geven. Dan mogen we weten dat 
God altijd vol genade blijft en met open 
armen ook zijn verloren zoon of dochter 
die terugkeert naar het vaderhuis, zal 
ontvangen. Dan zal Hij een feestmaal 
aanrichten uit dank dat zijn verloren 
zoon of dochter weer terug is!

Westminster confessie

De aanneming als kind van God 
is een centraal gedeelte uit ons geloof. 
In onze belijdenisgeschriften is er geen 
apart artikel over de aanneming. In 
de Heidelbergse Catechismus, Zondag 
46 wordt wel gezegd bij de bede ‘Onze 
Vader, die woont in de hemel’, dat God 
door Christus onze Vader is geworden. In 
Zondag 13, over Christus, de Zoon van 
God wordt gezegd: Dat wij om Christus’ 
wil uit genade tot Gods kinderen zijn 
aangenomen.

In contacten met reformatorische 
christenen uit andere landen valt mij op 
dat zij meer aandacht besteden aan de 
aanneming als kinderen. Dat gebeurde 
ook afgelopen voorjaar tijdens het 
Colloque Biblique in Belley (Frankrijk) 

Nader Bekeken inhoud 
Schriftlicht
Adoptie 289
D.S. Dreschler

Kroniek
In de markt zetten 293
C. van Dijk

Thema
Uitdaging voor de 
gereformeerde theologie 297
A.N. Hendriks

Column
Kerkverband 300
R.Th. Pos

Rondblik
Tegen de boze geesten het 
evangelie! 301
P. Niemeijer

De duivel is overal, 
maar niet alles is occult 304
L.E. Leeftink

Synode 2008
Synode van Zwolle-Zuid. Over 
oudjes, lammetjes, de kool en de 
geit 307
G. Zomer

Gemeentebreed
Moet je daar ook al over 
nadenken? 308
P. Niemeijer

Korte boekbespreking
Achtergronden van een 
spraakmakende roman 309
M.J.A. Zwikstra-de Weger

Boek van de maand
Levend lichaam. Nadenken 
over gemeenteopbouw 311
H. Drost

Gedicht
De moeder de vrouw, 
Martinus Nijhoff 314
G. Slings

Persrevue
Een leuke ontmoeting met de 
Heilige? Over de kerkdienst 315
Rust 316
De bruikbaarheid van de 
Alpha-cursus 317
P.L. Storm



292 Nader Bekeken november 2008

over Calvijn. Met name Ds. Olivier 
Favre uit Zwitserland benadrukte dit 
onderwerp sterk (vgl. Olivier Favre, Le 
bon Fondement, Pully 2007).

Daarbij kan een rol spelen dat er 
in buitenlandse kerken meer toetreders 
zijn, mensen die niet van jongs af aan 
God als Vader hebben gekend, maar 
later hebben ontdekt hoe goed het is om 
Gods kind te zijn. Maar er zal ook mee-
spelen dat in de Westminster Confessie 
een heel hoofdstuk gewijd is aan de 
adoptie:

Artikel 12: 
De aanneming tot kinderen
God verwaardigt Zich, in en om Zijn 
enige Zoon Jezus Christus, om allen 
die gerechtvaardigd worden, deelge-
noot te maken in de genade van de 
aanneming tot kinderen. Daarom 
worden zij opgenomen onder het 
getal van de kinderen van God en 
genieten zij de vrijheden en voorrech-
ten daarvan. Zijn naam wordt over 
hen uitgeroepen, en zij ontvangen de 
Geest van het zoonschap. Zij hebben 
toegang met vertrouwen tot de troon 
van de genade. Zij zijn gerechtigd 
om te roepen: Abba, Vader. God ont-
fermt Zich over hen, beschermt hen, 
verzorgt hen, en kastijdt hen als een 
Vader. Ze worden nooit verstoten, 
maar ze worden verzegeld tegen de 
dag van de verlossing, en beërven de 
beloften, als erfgenamen van een eeu-
wigdurend heil.

(Vertaling G. van Rongen)

In deze formulering zien we duide-
lijk terugkomen dat de rechtvaardig-
making en de adoptie dicht bij elkaar 
horen. Verder valt op hoe uitgebreid 
wordt uitgewerkt wat het betekent dat 
we kinderen van God zijn. Totaal staan 
er wel veertien punten opgenoemd die 
het gevolg aantonen van ons kind-zijn 
van God. Enkele voorrechten wil ik 
uitwerken.

Voorrechten van Gods 
kinderen

Wij mogen toegang hebben met 
vertrouwen tot de troon van de genade. 
Wanneer je hier op aarde tot een troon 
wilt naderen, dan word je niet zo-
maar toegelaten. Voor het paleis van 
Koningin Beatrix staan bewakers. Hoe 

goed je ook kunt praten, je zult niet 
zomaar toegelaten worden tot de konin-
gin. Alleen wie veel geluk heeft of veel 
geduld, zal misschien vanuit de verte 
een glimp van de koningin op kunnen 
vangen. Dat verandert op het moment 
dat er iemand bij de poort komt die zich 
bekendmaakt als de zoon van de konin-
gin. Wanneer de prins komt, zwaaien 
de poorten open en kan hij het paleis 
binnengaan. Hij kan bij zijn moeder 
komen en gewoon met haar spreken. 
Dat is ook de genade van het kindschap 
van God: wij hebben vrije toegang tot 
de troon van de genade. We zijn immers 
door Christus Gods kinderen geworden. 
Daarom mogen we alles wat ons bezig-
houdt, aan God bekendmaken in onze 
gebeden en mogen we ervan verzekerd 
zijn dat God ons nooit af zal wijzen.

In aansluiting bij Romeinen 8:15 en 
16 wordt in de Westminster Confessie 
genoemd dat de kinderen de Geest van 
het zoonschap ontvangen. Die Geest ge-
tuigt met onze geest dat we kinderen 
van God zijn. Als het gaat om de vraag 
hoe we ervan overtuigd kunnen zijn dat 
we kinderen van God zijn, dan wordt 
dus gewezen op de Geest van God. 
Wanneer een Nederlands echtpaar een 
kind adopteert, zullen zij eerst een heel 
proces door moeten maken. Allerlei za-
ken moeten geregeld worden, er zitten 
tal van voorwaarden aan adoptie vast, 
maar als het goed gaat, kunnen zij na 
een tijd een kind in de armen sluiten en 
er hun vader- en moederzorg aan geven. 
Het kind zal hen ‘vader’ en ‘moeder’ 
gaan noemen.

Wanneer weten wij dat we een Vader 
in de hemel hebben? Dat weten we wan-
neer de Geest van God in ons spreekt. 
Hij verzekert ons door de woorden van 
de Bijbel, door Gods beloften dat we 
kinderen van God zijn. Door het getui-
genis van de Heilige Geest ontdekken 
we dat Gods Woord waar is en dat het 
ook voor ons bedoeld is. Calvijn heeft 
op dit getuigenis steeds veel nadruk ge-
legd. Tegelijk getuigt die Geest ‘samen 
met onze eigen geest’. God schakelt ons 
eigen denken niet uit, maar we mogen 
zelf ook steeds weer ontdekken dat God 
onze Vader wil zijn. Elke dag opnieuw, 
in elke nieuwe situatie, bij blijdschap en 
in moeite wil God er voor zijn kinderen 
zijn. Zij zijn gerechtigd om te roepen: 
‘Abba, Vader’. Soms op een zachte en 
dankbare toon. Soms ook als een hulp-
roep, terwijl je het uitschreeuwt: Vader, 
help me! De Vader in de hemel hoort 

dan naar je stem. In geloof, door de 
Geest, mag je er steeds weer van verze-
kerd zijn: ik ben aangenomen als kind 
en heb een Vader in de hemel.

Een derde voorrecht dat ik eruit 
haal, is dat God zijn kinderen kastijdt 
als een Vader. Nu lijkt dat op het eerste 
gezicht niet gelijk een voorrecht. Toch 
noemt ook de Hebreeënschrijver dit 
als een voorrecht. Hij zegt: ‘De Heer 
berispt wie Hij liefheeft, straft elke 
zoon van wie Hij houdt. Houd vol, het 
betreft hier immers een leerschool, God 
behandelt u als zijn kinderen. Welk 
kind wordt niet door zijn vader berispt? 
Maar als u die leerschool niet doorloopt 
zoals alle anderen vóór u, dan bent u 
geen kinderen, maar bastaards. Daar 
komt nog bij dat wij voor onze aardse 
vaders, door wie we werden opgevoed, 
respect hadden; hoeveel te meer zullen 
we ons dan niet onderwerpen aan het 
gezag van de Vader van alle geesten, en 
dan leven? Onze aardse vaders berispten 
ons maar voor korte tijd en naar eigen 
goeddunken, maar Hij berispt ons voor 
onze eigen bestwil, om ons te laten de-
len in zijn heiligheid. Een vermaning 
lijkt op het moment zelf geen vreugde te 
brengen, slechts verdriet, maar op den 
duur plukt wie erdoor gevormd is er de 
vruchten van: een leven in vrede en ge-
rechtigheid’ (Heb. 12:7-11).

Wat beschrijft de schrijver door 
Gods Geest hier mooi hoezeer God 
ons liefheeft. Hij wil ons vasthouden. 
Hij laat ons niet los. Maar wil dat wij 
het leven als kind van Hem ook echt 
vasthouden.

Nog één voorrecht wil ik zelf erbij 
noemen. Wanneer je God als Vader 
krijgt, word je opgenomen in zijn huis-
gezin. Dan worden de andere gelovigen 
je broers en zussen. God verbindt ons 
aan elkaar. In Jeruzalem zien we na 
de prediking van de apostelen een ge-
meente ontstaan, waarin men verbonden 
is in het breken van het brood en elkaar 
helpt. Ook vandaag zijn de gelovigen 
aan elkaar gegeven in de gemeente, om 
samen te luisteren naar het Woord, de 
sacramenten te gebruiken. Daarbij wor-
den ze ook geroepen om naar elkaar om 
te zien en om voor elkaar te bidden.

God neemt ons aan als zijn kind, 
door Jezus Christus. Dat de voorrech-
ten daarvan ook steeds meer in onze 
levens gezien, geloofd en ervaren mogen 
worden!
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Een product moet ‘in de markt wor-
den gezet’. Zo luidt een uitdrukking 
in termen van marketing.
Een fabrikant maakt een product 
en moet dat zien te verkopen. Je 
maakt bijvoorbeeld scheermesjes. 
En die moet je gaan afzetten. Daar-
voor moet een reclamecampagne 
worden bedacht. Zijn de scheermes-
jes beter dan andere scheermesjes? 
Zijn ze technisch vernieuwend? Zijn 
ze goedkoper? Dat zijn allemaal 
vragen die kunnen leiden tot een 
bepaalde presentatie van het pro-
duct.

Moeten we een sportman inzetten 
die als identificatiefiguur kan dienst-
doen? ‘Word zoals hij, vaardig, talent-
vol, jong en knap…’ En dat zou dan 
mee in dat scheermesje zitten…

Of moeten we presenteren dat hier 
sprake is van een ingenieuze technische 
vernieuwing, met ‘significant’ betere 
scheerresultaten? Dan moet het een 
hightech filmpje worden.

Of moeten we knappe jongemannen 
laten scheren door verleidelijk dansende 
jongedames met net iets te weinig kleren 
aan? Ook een manier om je product ‘in 
de markt te zetten’. De zoveelste sexy 
benadering.

Hoe zet je je product in de markt? 
Dat is geen onbelangrijke vraag. Er 
wordt soms meer geld geïnvesteerd in de 
reclame dan in de productontwikkeling.

In de kerk hebben we een bood-
schap. De Boodschap. De redding van 
mensen door te horen naar het Woord 
van verlossing, door te geloven wat de 
Here Jezus zegt: ‘Kom bij Mij en word 
gered’.

God zoekt deze wereld op met de 
reddende boodschap van het kruis. En 
door God gekozen mensen gaan in op 
de uitnodiging van Christus (Hand. 
13:48). Een aanbod dat je niet kunt af-
slaan (Filip. 2:13). (Zie hierover ook de 
Dordtse Leerregels, I).

Als kerken hebben we de taak om 
die reddende boodschap ‘in de markt 
te zetten’. We willen laten horen dat de 
Here Jezus de Redder is. Dat het leven 
goed wordt als het wordt geleefd in ver-

bondenheid met de Here.
Kunnen kerken in de leer bij de 

marketingkenners?

Marktdenken in de kerk

Dat gebeurt veel. Voorbeelden daar-
van zijn Robert Schuller, Bill Hybels en 
Rick Warren. Er is onderzoek gedaan 
naar wat mensen zelf missen in hun le-
ven. En de presentatie van het evangelie 
is erop gericht om ze juist in dat ervaren 
gemis te treffen. De kerk is de warme 
gemeenschap die jij mist. In de kerk 
word je niet gepest en uitgestoten. In de 
kerk hoef je niet te presteren. In de kerk 
kun je tot ontplooiing komen. In de 
kerk is de muziek die bij jou past. Daar 
gaat het niet stoffig en ouderwets toe, 
maar daar kun je helemaal up-to-date 
en bij de tijd meedoen met de laatste 
trends.

Half oktober was er een presentatie 
van de vertaling van een Amerikaans 
boek dat de schaduwzijden van deze 
benadering blootlegt. De Vereniging tot 
Heil des Volks liet het boek van Gary 
Gilley: This little church went to market. 

Is the modern church reaching out or 
selling out? in het Nederlands vertalen 
onder de titel: Marktdenken in de kerk. 
Gaat het evangelie in de uitverkoop?1

Gilley beschrijft hoe in Amerika 
het marktdenken grote invloed heeft 
gekregen in de vormgeving van ere-
diensten en evangelisatiecampagnes. 
Kerkdiensten van Schuller lijken meer 
op talkshows dan op erediensten. Dat 
kan ieder vaststellen die op zondag-
morgen niets beters heeft te doen dan 
televisiekijken.

Over de keuze van de kerkmuziek 
is veel te doen geweest in Amerika. 
Middle of the road popmuziek zou het 
beste zijn om mensen mee te nemen in 
de boodschap van het evangelie. Maar 
inmiddels heeft iedere subgroep in de 
popmuziek ook wel een pendant in de 
christelijke kerk. Dat is uiteraard ook 
niet onweersproken gebleven.2

Gilley laat zien dat de kerken zich in 
hun presentatie nauw hebben aangeslo-
ten bij de entertainmentindustrie. Een 
dienst is een multimedia-ervaring. Een 
dienst heeft de ideale afwisseling die 
wordt nagestreefd bij een talkshow.

Gilley ontleent veel aan het boek 
Amusing ourselves to death van Neil 
Postman, in het Nederlands bekend 
onder de titel: Wij amuseren ons kapot. 
Daarin analyseert Postman wat er met 

Kroniek  

C. van Dijk

In de markt zetten
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een samenleving gebeurt die geregeerd 
wordt door de niet aflatende drang ge-
amuseerd te worden.

Wie de presentatie van de nieuws-
bulletins op televisie van vandaag ver-
gelijkt met die van vijfentwintig jaar 
geleden, zal zien dat infotainment zijn 
intrede heeft gedaan. Zelfs slecht nieuws 
moet blijven boeien.

In de Persrevue van ditzelfde num-
mer van Nader Bekeken kunt u een 
reflectie lezen over de ‘beoogde lach’ in 
de preek. Want het gaat aan de kerk niet 
voorbij. En daar gaat het me om.

Wat gaat er om in het hoofd van de 
onkerkelijke John en Mary?, vraagt Lee 
Strobel zich af.3

Ach, eigenlijk hebben ze niet zoveel 
moeite met Christus, die willen ze graag 
aannemen. Maar die ouderwetse kerk, 
met zijn vormen en gebruiken… Dat 
maakt het voor mensen van goeden 
wille zo moeilijk om te geloven.

Gilley zet daar terecht grote vraag-
tekens bij. Het evangelie is niet naar de 
mens. En je kunt de ontdekkende bood-
schap van het evangelie niet zo verpak-
ken dat het erin gaat als Ketellapper.

Het gaat niet zonder bekering, zon-
der inzet en pijn, geloven in de Christus 
die zijn leven voor je gaf.

Omdat jouw leven niet deugt.
En dan niet omdat jouw leven niet 

zo gelukkig is als wel zou kunnen. 
Misschien deugt jouw leven wel niet, 
omdat jij gelukkig zijn zo belangrijk 
bent gaan vinden.

De verlossing die wordt aangebo-
den, zo toont Gilley aan, neemt vaak 
de vorm aan van levenshulp. Hoe goed 
staande te blijven in relaties, jezelf te 
worden en te blijven in de verwarrende 
wereld waarin we leven?, met die vragen 
houdt de prediking zich bezig. Een psy-
chologisering van de boodschap van de 
kerk.

God vind jou zo oké, dat Hij zijn 
Zoon wel een mens als jij wil laten 
worden…

Een dergelijke kritiek kwam ook 
al eerder van de auteur Warren Smith. 
Hij beet zich als een terriër vast in het 
werk van Rick Warren en schreef er het 
boek Doelgericht misleid. De New Age-
implicaties van Doelgericht Leven4 over. 
Geloven is een manier van zelfrealisatie, 
die te vergelijken is met het werk van 
newagegoeroes. Ja, die daar zelfs recht-

streeks op gebaseerd is. Warren Smith 
besteedt veel aandacht aan het leggen 
van expliciete verbanden tussen de new-
agewereld en de werken en de bronnen 
van Rick Warren.

Ook in Nederland?

Goed, dat zijn allemaal verhalen van 
over de grote plas, Amerika...

Of niet? Ik kan me niet aan de in-
druk onttrekken dat het zeer Tot Heil 
des Volks is als de boodschap van dit 
boek goed tot ons doordringt. Want 
volgens mij speelt het wel degelijk in 
Nederland.

De aantrekkelijkheid van het geloof 
wordt onderbouwd met psychologi-
sche argumenten. Je komt als mens tot 
een betere ontplooiing als je gelooft. 
Geloven maakt deel uit van ons levens-
project ‘gelukkig-worden’. En we ontle-
nen in de presentatie van het evangelie 
best veel aan de entertainmentindustrie.

Ik wil aan de hand van een aantal 
voorbeelden daar iets van laten zien.

Formulieren

Op de net beëindigde synode (er res-
ten nog wel een paar punten die verder 
vergaderen nodig maken) is gesproken 
over de liturgische formulieren. Ik 
schreef daar eerder over in deze rubriek 
dit voorjaar (maart 2008).

Er was aan deputaten een opdracht 
gegeven de formulieren in gebruik bij 
doop en avondmaal etc. aan te pas-
sen aan het gebruik van de NBV. 
Vervolgens is er een algehele hertaling 

toegepast die verder gaat dan de aan-
vankelijke opdracht. Dit voorstel is ook 
overgenomen door de generale synode. 
De nieuwe formulieren zijn vrijgegeven 
voor gebruik en reacties erop worden 
ingewacht.

Het persverslag van de hand van de 
webmaster van de synode (ds. Peter van 
der Laan, hij produceert af en toe ook 
infotainment) zegt: ‘In een wonderlijke 
besluitvaardigheid zijn alle voorgestelde 
formulieren vrijgegeven voor gebruik. 
… Met Lied 316 is als avondgebed 
gezongen “Blijf bij ons Heer”. Daarin 
klinkt ook de regel “Wij zijn boos en 
traag en hard”. Deputaat Eredienst De 
Hullu vond dat in ieder geval niet van 

toepassing op de besluitvaardigheid van 
de synode van deze vrijdagmiddag.’

In de vernieuwing van de formu-
lering is meer dan vroeger rekening 
gehouden met de aanwezigheid van 
(relatieve) buitenstaanders in bijvoor-
beeld doopdiensten. Al te fors inzetten 
bij het ‘verloren zijn in zichzelf ’ van de 
te dopen baby is kennelijk in hun rich-
ting geen handig communiceren. En 
daarom formuleren we het anders. Is dat 
niet een voorbeeld van dat ‘in de markt 
zetten’?

Maar dopen is een beetje sterven, 
een beetje doodstraf. Want we zijn 
boos en traag en hard. En dat moet wel 
duidelijk blijven. Daarover moeten we 
in de komende periode als kerken onze 
mening vormen op grond van de aange-
boden formulieren.

Natuurlijk is het goed als een for-
mulier het feestelijke van de gelegenheid 
alle ruimte geeft. Wie herinnert zich 
nog de sombere openingstune van het 



295 Nader Bekeken november 2008

klassieke huwelijksformulier:
Overmits de gehuwden gewoonlijk 

velerhande tegenspoed en kruis vanwege de 
zonde overkomt; opdat gij, N… en N… 
(die uw echtelijke verbinding in Gods 
Naam openlijk alhier in de kerk wilt laten 
bevestigen), in uw harten ook verzekert 
zijn moogt van de gewisse hulpe Gods in 
uw kruis; zo hoort uit het Woord Gods, 
hoe eerbaar de huwelijkse staat is, …

Nee, dat paste niet echt bij de 
vreugde van het samen verder willen en 
mogen.

Maar het is toch goed dat die te-
genspoed en dat kruis wel in het for-
mulier zijn blijven staan. Zij het op een 
andere plek. Vanwege de zonde zullen 
zorg, moeite en verdriet de gehuwden niet 
bespaard blijven … Want het is helaas 
niet minder geworden. Voorgangers in 
trouwdiensten moeten juist meer dan 
vroeger rekening houden met de gebro-
kenheid die je in de kerk gewoon voor 
je ziet vanaf de kansel: de ouders van de 
bruid zijn niet meer samen, een broer 
die niet meer met de schoonzus is… 
Een oom en tante zonder kinderen.

Het is niet te verkopen om makke-
lijk te doen en de roze wolk niet evange-
lisch (!) door te prikken.

Laten we dan bij de doop ook het 
onderwijs van de kerk niet laten ver-
wateren door ‘wat nog te verkopen 
is’. De boodschap van het ‘in zonden 
ontvangen en geboren zijn en daarom 
aan allerlei ellende, zelfs aan het eeuwig 
oordeel onderworpen’ is niet makkelijk. 
Zeker niet voor de ongelovige buurman. 
Maar het is een centraal stuk onderwijs 
dat niet mag ontbreken. Anders bewer-
ken we ongewild dat de doop wordt uit-
gehold tot ‘een feestje met een kindje’.

Diepvriespizza

Een ander voorbeeld. De op televisie 
uitgezonden erediensten van onze ker-
ken zijn allang niet meer representatief 
voor de diensten die je ’s zondags aan-
treft als je een gemiddelde gereformeerd-
vrijgemaakte kerk binnenloopt.

Als ik de doos van een diepvriespizza 
bekijk, en daarna kijk naar wat er in het 
cellofaantje zit binnen in de doos, voel 
ik me wel eens bedrogen. Maar ik weet: 
zo werkt dat, dit is een reclame-uiting. 
Die neem ik met een korrel zout.

Moet je dat ook doen als je het 
Woord van het leven hoort via de me-

dia? Als je de gemeenschap van Gods 
kinderen ziet verkeren met elkaar, onder 
het Woord?

‘Ach, ze hebben nu een paar bij-
zondere liederen ingestudeerd. En de 
dienst wordt gelardeerd met drama, 
straatinterviews en stukjes uit populaire 
televisieprogramma’s. Maar we kij-
ken er doorheen: het is gewoon een… 
diepvriespizza?’

Internet

Nog een voorbeeld: hoe presenteren 
kerken zich op het internet? De kerkfol-
der bij de welkomsttafel is er nog steeds. 
Maar we hebben doorgekregen dat de 
website van de kerk zo mogelijk nog 
belangrijker is. Daar moet je je als kerk 
ook presenteren, je ‘in de markt zetten’.

Ik werd geattendeerd op de site van 
de kerk van Amsterdam Zuid-West, de 
Tituskapel. En die heeft echt een mooie 
netstek, die alleen nog niet helemaal in-
gevuld is. Er is zorg besteed aan vorm-
geving met stijl.

Maar het is ook een etalage, met de 
kenmerken van een etalage: net iets te 
mooi.

Ik neem over wat we aantreffen op 
de welkomstpagina onder de kop Wie 
wij zijn.

De gemeente van de Tituskapel is een 
dynamische stadsgemeente met een con-

tinue toestroom en uitstroom van (vooral 
jonge) creatieve mensen. Veel mensen 
komen binnen, blijven een tijd(je) en 
vertrekken weer. Voor een groot deel zijn 
nieuwe leden voor het eerst zelfstandig lid 
van een gemeente. Het grootste deel van de 
gemeente is jonger dan 40 jaar en relatief 
hoog opgeleid. Veel mensen zijn (nog) 
alleengaand. Er is een kleine, maar mar-
kante groep ouderen.

Onze leden wonen verspreid over ver-
schillende wijken in de stad Amsterdam, 
voornamelijk in de stadsdelen De Baarsjes, 
Oud Zuid, Slotervaart/Overtoomseveld, 
Bos en Lommer, Osdorp, De Aker, 
Geuzenveld en Slotermeer. Ook wonen er 
leden in Badhoevedorp. Om contact met 
elkaar te houden en elkaar te stimuleren 
in geloof en leven is de gemeente verdeeld 
in kringen die elkaar door de week aan 
huis ontmoeten.

De gemeente heeft gereformeerde wor-
tels. Ze maakt deel uit van het kerkver-
band van de Gereformeerde Kerken vrij-
gemaakt en krijgt het grootste deel van de 
nieuwe leden uit die kerken. Ambtsdragers 
onderschrijven de gereformeerde belijde-
nissen en spreken in die zin, maar op een 
open, creatieve manier. De gemeente is op 
zo’n manier kerk dat haar gereformeerde 
leer en spiritualiteit verrijkt kunnen 
worden vanuit de charismatische traditie 
en vanuit andere vormen van eigentijds 
christen zijn.

De website van de Gereformeerde Kerk van Amsterdam-West (Tituskapel)
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De eerste alinea is meesterlijk. Het 
bruist daar. Tot je de woorden begint te 
wegen.

Waar komen ze vandaan, die jonge 
creatieve mensen? En vooral, waar gaan 
ze naartoe als ze weer uitstromen?

Zit er ook niet een probleem verstopt 
onder de mooie woorden: nieuwe leden 
die voor het eerst zelfstandig lid van de 
gemeente zijn?

Een gemiddelde leeftijd nog jonger 
dan ik zelf ben…

Veel alleengaanden. Maar met hoop! 
(Over wervende tekst gesproken).

Onder deze wervende tekst ligt voor 
de goede luisteraar een zware taak ver-
stopt. Deze gemeente is ons gebed meer 
dan waard. En dat geldt voor meer (stu-
denten)gemeenten in grote steden.

Wie daar gaat wonen, moet behoor- 
lijk aan de bak. Een groot aantal studen-
ten vestigt zich tijdelijk in Amsterdam. 
In een beslissende periode in hun leven. 
Dat geeft aan de gemeente daar de taak 
en verantwoordelijkheid om een huis 
te zijn voor deze jonge mensen in een 
spannende levensfase. Hoe zijn de taken 
en de verantwoordelijkheden van de ge-
meente over de verschillende schouders 
te verdelen?

Maar op de site moet je dat tussen 
de regels door lezen. En de regels die je 
wel kunt lezen, geven je te denken: zou 
ik er wel bij kunnen horen? Hoor ik bij 
de creatieve jongeren? Of toch bij de 
markante ouderen?

Maar als ik nu een gewone gelovige 
ben? Niet zo creatief en markant…
Als ik aarzelend mijn zelfstandigheid 
bevecht in de grote stad, waar van alles 
op me afkomt en van alles me wil mani-
puleren met beeld, geluid en wat niet al? 
Moet ik dan niet de moederkerk vinden, 
in wier schoot ik veilig ben?

Open en creatief

En dan die derde alinea. Tegen de 
achtergrond van de laatste berichten 
over deze gemeente is dat wel heel mar-
kant.

Over de gereformeerde wortels, en 
hoe de charismatische traditie en andere 
vormen van eigentijds christen-zijn de 
gereformeerde leer en spiritualiteit (niet 
eigentijds?) verrijken.

En gelukkig spreken ambtsdragers 
daar op een open en creatieve manier op 
de basis van de gereformeerde belijde-
nis… Je moet er toch niet aan denken 
dat ze dat gesloten en massief zouden 
doen?

De creatieve en markante gemeente 
slaagt er, lazen we in het Nederlands 
Dagblad 5, niet in om de middagdien-
sten boven water te houden. En daarom 
hoorden we een ambtsdrager (ds. Van 
der Schee) op een open en creatieve ma-
nier spreken.

En zijn spreken was in elk geval 
kwetsbaarder dan de reclametekst van 
de site. Het is niet alles goud wat er 
achter de etalageruit ligt te glimmen. 
De middagdiensten zijn leeggelopen. De 
creatieve jongeren en markante ouderen 
blijven massaal weg.

En dus spreekt de ambtsdrager open 
en creatief: de middagdienst moet het 
karakter van een vrijblijvende samen-
komst krijgen. Dan word je ook niet 
gehinderd door je geweten als je zondigt 
tegen de liturgische afspraken. En als 
je weg blijft, hoef je niet op zonde te 
worden aangesproken. Alleen hartelijk te 
worden uitgenodigd naar de samenkomst 
van volgende week. De druk is eraf.

En de kerkorde?

En de regels die binnen het kerkver-
band gelding hebben? Artikel 65 van 
de kerkorde: dat er twee erediensten per 
zondag zijn?

Die moet je niet handhaven, maar 
toepassen in de lokale situatie, zegt ds. 
Van der Schee.

Maar de tekst van de kerkorde is niet 
een reclame-uiting die je met een korrel 
zout kunt nemen. Dat is een afspraak 
die je niet op eigen houtje kunt veran-
deren, waar je niet op eigen houtje van 
kunt afwijken: artikel 84 van diezelfde 
kerkorde. En op iedere classisvergade-
ring wordt er ook naar geïnformeerd: 
rondvraag naar artikel 41 van de kerkor-
de: De preses zal vragen of de ambtelijke 
diensten voortgang hebben, of de besluiten 
van de meerdere vergaderingen nageleefd 
worden en of er iets is, waarbij de kerken-
raden het oordeel of de hulp van de classis 
nodig hebben voor de goede voortgang van 
hun plaatselijk kerkelijk leven.

Al met al ben ik al schrijvend 
even behoorlijk afgedwaald van mijn 
hoofdthema: het marktdenken in de 
kerk. Laat ik daar nog maar even naar 
terugkeren.

Over de creativiteit in Amsterdam en 
elders zal vast in dit blad nog wel eens 
geschreven worden.

Eigen stijl

Het is belangrijk dat we beseffen dat 
we als kerken een eigen geluid hebben. 
En dat we ons niet moeten schamen als 
we een eigen stijl van communiceren 
hebben. Anders dan de stijl van adver-
tenties en commercials. Als kerken 
hebben we een geheel eigen plek op de 
markt van het leven. Niet te vergelijken 
met omroepen of industriëlen.

Woorden verliezen voor velen hun 
waarde. Beelden ook. We weten dat we 
op honderd-en-een manieren gemanipu-
leerd worden. Wat is waarheid?

Dan moet je zuinig zijn op je woor-
den als het Woord van het leven je is 
toevertrouwd. Als je eenmaal door de 
mand valt als een manipulator, is je 
boodschap in gevaar. Paulus heeft in 
de brieven aan de Korintiërs niet zozeer 
zichzelf en zijn eigen geloofwaardigheid 
verdedigd, als wel de geloofwaardigheid 
van de boodschap die hij bracht. Je 
prijst zomaar uit de markt wat Woord 
van leven is.

Afgesloten 27 oktober 2008.

Noten:
1. Uitgegeven bij Oogst publicaties, Amsterdam, 2008.
2. Zie bijvoorbeeld het, zeker voor leken in de 

popwereld, inzichtgevende boek Can we rock the 

gospel? Rock music’s impact on worship and evangelism 

van John Blanchard en Dan Lucarini (Evangelical 

Press, 2006).
3. Lee Strobel, Inside the mind of unchurched Harry and 

Mary, (Grand Rapids, Zondervan, 1993). Vertaald 

onder de titel: Wat beweegt onkerkelijke John en Anita? 

(uitgeverij Gideon).
4. Johannes Multimedia 2006; oorspronkelijke titel: 

Decieved on Purpose. The New Age Implications of the 

Purpose Driven Church, Lighthouse Trails Publishing, 

2004.
5. Nederlands Dagblad, 15 oktober 2008, p. 2, ‘Zie 

zondagmiddag niet als kerkdienst’.
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Onlangs vertelde ik onze lezers 
reeds dat het de bedoeling was om 
van tijd tot tijd in ons blad aan-
dacht te geven aan de bijdragen in 
het boek dat professor Maris bij 
zijn afscheid als hoogleraar aan de 
TU Apeldoorn ontving.* Het boek 
bevat zulke actuele opstellen dat 
het waard is er opnieuw bij stil te 
staan. In dit artikel gaat het me om 
de bijdrage van professor C. van der 
Kooi en die van professor J. Hoek. 
Ik begin met wat de eerstgenoemde 
ter sprake brengt.

Taxatie

Professor Van der Kooi (hoogleraar 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam) 
start met een beoordeling van de cha-
rismatische beweging. Hij wijst daarbij 
op de enorme vlucht die deze beweging 
wereldwijd genomen heeft. We kunnen 
spreken van een opmerkelijke verschui-
ving van het noordelijk naar het zuide-
lijk halfrond. Daar ligt vandaag het 
zwaartepunt van het christendom, een 
christendom dat sterk pentecostaal of 
charismatisch gekleurd is qua vorm en 
eredienst.

Van der Kooi stelt dan de vraag: wat 
betekent dit voor de ontwikkeling van 
de gereformeerde theologie? Past hier 
slechts waarschuwing en zorg? Of kun-
nen we hier ook positieve geluiden laten 
horen?

Professor J.W. Maris heeft zich in tal 
van publicaties met de pinksterbeweging 
beziggehouden. Daarbij was de uit-
komst bijna zonder uitzondering waar-
schuwend en terughoudend. Maris ziet 
het pentecostale/charismatische in een 
traditie staan, die ten diepste een gevaar 
is voor het gereformeerde vanwege de 
plaats die de ervaring daarin krijgt ten 
koste van het geloof in het Woord.

Van der Kooi vraagt zich af of het 
verstandig is in deze antithetische op-

stelling te volharden. Hij deelt in som-
mige opzichten de kritiek van Maris, 
maar wijst erop dat de charismatische 
beweging met haar aandacht voor in-
dividuele vroomheid, heiliging en het 
geestelijk lied ook ‘een enorme zegen’ 
heeft gebracht.

Hij meent dat het oordeel genuan-
ceerder moet zijn. De Heilige Geest 
werkt niet alleen binnen wat wij dog-
matisch verdedigbaar achten. Van der 
Kooi vraagt zich af of de gereformeerde 
theologie geen reden heeft om juist hier 
minder terughoudend en meer facilite-
rend te willen functioneren. Hier ligt 
zijns inziens in onze tijd een uitdaging 
voor ons!

Argumentatie

Wat voert de professor aan om zijn 
intrigerende vraagstelling te bepleiten?

Allereerst dit, dat we centrale be-
grippen als ‘doop met de Geest’ en 
‘charisma’ moeten ontdoen van hun 
‘technische en inperkende’ betekenis die 
ze onder invloed van de pinksterbewe-
ging hebben gekregen. Maris kwam tot 

zijn negatieve taxatie doordat hij zich 
aansloot bij deze betreurenswaardige 
begripsversmalling. Van der Kooi be-
pleit om ‘charisma’ weer te nemen in de 
vele betekenissen die het in het Nieuwe 
Testament heeft.

Dat bepleit hij ook voor de term ‘de 
doop met de Geest’ wanneer men die 
verbindt met het spreken in tongen. Dat 
is eveneens een inperking die je niet te-
rugvindt in de Schrift.

Wanneer ‘de doop met de Geest’ 
echter staat voor ‘een overweldigende 
ervaring van de aanwezigheid Gods’, 
behoeven we niet zo negatief te zijn. 
Ervaring van die tegenwoordigheid 
mag niet dadelijk alleen maar onder 
verdenking komen te staan. Van der 
Kooi meent juist dat de gereformeerde 
theologie te lang verzuimd heeft het ge-
reedschap te ontwikkelen dat mensen in 
staat stelt hun ervaring in gelovige zin te 
duiden. Er is een generatie opgegroeid 
die geen taal meer heeft voor de eigen 
geloofsweg.

In de tweede plaats bepleit Van der 
Kooi een open houding voor wat Paulus 
noemt ‘de uitingen van de Geest’. 
Binnen een gereformeerde context dient 
als grondprincipe 1 Korintiërs 12:11 ge-
nomen te worden: ‘Doch dit alles werkt 
een en dezelfde Geest, die een ieder in 
het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.’ 
Hier wordt geen schaarste aangekon-
digd, maar verwachting. En de gerefor-
meerde theologie mag mede de grond 
rijp maken voor deze verwachting.

Wanneer we onderscheid maken tus-
sen wat Paulus schrijft over ‘de uitingen 
van de Geest’ en het moderne (versmal-
de) begrip ‘charisma’, is een zindelijk ge-
sprek mogelijk en behoeven ervaringen 
van een overweldigende tegenwoordig-
heid niet opeens in een twijfelachtig 
daglicht geplaatst te worden. Ze kunnen 
door God ingeschakeld worden voor de 
opbouw van de gemeente.

‘Niet de ervaring als zodanig is 
onder verdenking te stellen, alleen 
verkeerde interpretaties van ervaring. 

Uitdaging voor 
de gereformeerde 
theologie

Thema 

A.N. Hendriks

Prof.dr. C. van der Kooi
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Ervaringen kunnen allerlei inhoud 
hebben, het gaat erom ze juist te 
interpreteren.’

Als laatste voert Van der Kooi nog 
aan dat we God moeten verheerlijken 
met ons lichaam, dat een tempel is van 
de Geest. Dat heeft ook z’n implicaties 
voor onze erediensten. Juist hier kunnen 
we leren van christenen op het zuidelijk 
halfrond, waar het lichaam meedoet in 
de eredienst. Het zou kunnen zijn dat 
de restrictieve houding niet de aangewe-
zen weg is als het om christelijke jeugd- 
en muziekcultuur gaat, maar dat de 
gereformeerde theologie ruimte maakt 
voor experiment en oefenplaats.

Beoordeling

Ik stem Van der Kooi toe dat we 
er met een louter negatief oordeel over 
de charismatische beweging niet zijn. 
Er zijn zeker elementen die op zich te 
waarderen zijn. Ik denk aan de nadruk 
op de persoonlijke omgang met God, de 
aandacht voor de heiliging van de eigen 
levenspraktijk, het woorden vinden voor 
de beleving van het geloof, de ontdek-
king van het geestelijk lied.

Maar helaas, deze zaken staan niet 
‘op zich’. Ze zijn toch wel ingebed in een 
theologie die teruggaat op een bepaald 
lezen en toepassen van de Schrift.

Op dit aangelegen punt schiet mijns 
inziens het betoog van de professor te-
kort. Zijn verhaal over de ‘versmalling’ 
van begrippen als ‘charisma’ en ‘doop 
met de Geest’ is bepaald niet nieuw. In 
onze kring is er meer dan eens op gewe-
zen hoe het Nieuwe Testament hierover 
spreekt.

En dan kwam steeds weer naar vo-
ren dat men in charismatische kring 
geen oog heeft voor de heilshistorische 
bepaaldheid van sommige uitingen van 
de Geest (bijv. tongentaal, profetie, de-
monenuitwerping) en van het gedoopt 
worden met de Geest.

We schieten niet op wanneer we 
‘charisma’ en ‘doop met de Geest’ maar 
ontdoen van historisch gegroeide ver-
smalling. Want het punt blijft: hoe lees 
je bijvoorbeeld Matteüs 10:8; Marcus 
16:17-18; Handelingen 10:46; 19:6, tek-
sten waarop men zich beroept om het 
doorgaan van tongentaal, profetie en 
demonenuitwerping te verdedigen?

Wat Van der Kooi over ‘de uitingen 
van de Geest’ schrijft, is veelszins juist 

en ad rem. Maar aan het ‘hot item’ gaat 
hij voorbij. En dat is jammer, want al-
leen door daarop in te gaan, komen we 
mijns inziens wezenlijk verder. Als hij 
bepleit dat de gereformeerde theologie 
ruimte moet maken voor verwachting, 
blijft het de vraag: wat mogen wij ver-
wachten ten aanzien van ‘de uitingen 
van de Geest’?

Ik houd het er dan ook op dat dit 
item vandaag een belangrijke uitdaging 
voor de gereformeerde theologie dient 
te zijn, juist omdat meer dan één in 
onze kring – zonder grondige bijbels-
theologische onderbouwing – het cha-
rismatisch gedachtegoed overneemt en 
een ‘meer van de Geest’ bepleit, dat zich 
mijns inziens niet verdraagt met een 
verantwoord verstaan van de genoemde 
schriftplaatsen.

Pneumatologie

Ik wees erop dat wat in de charis-
matische beweging op zich te waarde-
ren is, wel is ingebed in een theologie. 
Dat wordt onderstreept in de bijdrage 
van professor Hoek (hoogleraar aan 
de TU Kampen Oudestraat en aan de 
Evangelische Theologische Faculteit te 
Leuven). Hij sluit daarbij aan bij profes-
sor Maris, die door de jaren heen de 
wacht heeft betrokken bij het specifiek 
gereformeerde in de pneumatologie, de 
leer van de Heilige Geest, en dat met 
nadruk afbakende tegenover het charis-
matisch gedachtegoed.

Hoek verduidelijkt het onderscheid 
tussen evangelisch-charismatisch spre-
ken over de Geest en de gereformeerde 
pneumatologie aan de hand van wat 
professor W.J. Ouweneel stelt op het 
punt van de rechtvaardiging. Voor 
Ouweneel is dat een doorgangsstadium 
in een proces van groei bij Gods kinde-

ren. De met de Geest vervulde gelovige 
groeit daarboven uit. Het ‘ik ellendig 
mens’ van Paulus in Romeinen 7 laat hij 
achter zich. De tweespalt van Romeinen 
7 behoort niet tot de ervaring van de 
wedergeboren christen en is een misken-
ning van het overwinningsleven dat 
Romeinen 8 tekent.

Hoek keert zich hier terecht tegen en 
zegt dat ook een bekeerd mens nooit bo-
ven het arme zondaar-zijn uitkomt, ook 
al is er groei in het leven van het geloof. 
De bedelaarsgestalte van Luther blijft 
en we hebben telkens weer de vrijspraak 
nodig. Hoek bepleit dan ook een pneu-
matologia crucis: een leer van de Geest 
onder het voorteken van het kruis, die 
tegelijk een pneumatologie is waarin het 
volle heil van Pasen centraal staat.

Al openbaart zich Christus’ opstan-
dingskracht in ons leven, wij moeten 
niet vergeten dat het paasleven met 
Christus verborgen is in God (Kol. 3:3). 
Wat in Christus vervuld is, is nu nog 
verhuld. Wat in Christus af en gaaf is, 
blijkt op de wijze van de Geest stukwerk 
te zijn, werk in uitvoering. De voort-
gang in de heiliging is geen zegetocht, 
maar een bedeltocht. We zakken tel-
kens weer door onze bodems heen en 
moeten steeds opnieuw vluchten tot de 
Gekruisigde.

Hoek wijst erop dat de kracht van 
de Opgestane zich juist openbaart in 
de kennis van zijn lijden. Een christen 
is een kruisdrager en dat stempelt ons 
aardse bestaan.

Vervulling met de Geest voltrekt 
zich niet op afstand van het kruis, maar 
te midden van blijvende nood en strijd. 
De blijdschap en vrede die de Geest 
doet ervaren, doen ons met het schep-
sel in barensnood zuchten (Rom. 8:23). 
Door de Geest gaan we juist hunkeren 
naar de grote toekomst. Hij is er de 
Eersteling en het Onderpand van. En 
vuurt als zodanig ons verlangen naar de 
volmaaktheid na dit leven aan.

Waardevol correctief

Ik heb Hoeks bijdrage met dank-
baarheid gelezen. Temeer omdat de 
professor in andere publicaties meer 
meeging in waardering voor charisma-
tisch gedachtegoed dan mij lief was. Nu 
blijkt dat hij behoorlijk kritische kant-
tekeningen weet te plaatsen, waarbij hij 
het opneemt voor Maris’ afbakening 
van de gereformeerde leer van de Geest 

Prof.dr. J. Hoek
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tegenover de charismatische, ook al wil 
Hoek een open ontmoeting vanuit een 
echte luisterhouding.

Een complicerende factor blijft mijns 
inziens dat je al het evangelisch-charis-
matische niet op kunt hangen aan wat 
Ouweneel vindt. Er is binnen het evan-
gelisch-charismatische veel schakering 
en de aanduiding heeft dan ook iets van 
een ‘containerbegrip’ gekregen. Er zijn 
in de kerken ook pleitbezorgers van het 
‘meer van de Geest’, die beslist niet het 
overwinningsleven van Ouweneel voor-
staan. De eerlijkheid gebiedt daar niet 
aan voorbij te gaan.

Dit neemt niet weg dat de bijdrage 
van Hoek waardevol is doordat hij ons 
ervan doordringt dat er theologisch en 
spiritueel wel het een en ander aan de 
orde is bij het charismatische.

Ik noem het nog eens: de blijvende 
plaats van de rechtvaardiging in het le-
ven van het geloof, de permanente strijd 
tegen onze zondige aard, het heiligende 
werk van de Geest, het hunkeren vanuit 
de gebrokenheid nu naar de volmaakt-
heid straks.

Het is de verdienste van Hoek dat 
hij aanwijst hoezeer bij dit alles de 
kern van het reformatorisch belijden 
in geding is: de paradox van Luther: 
simul justus ac peccator, rechtvaardig in 
Christus en tegelijk zondaar in onszelf.

Het is de paradox die zo bevinde-
lijk verwoord is in antwoord 60 van de 
Heidelberger. De paradox die het hart 
was van de Reformatie in de zestiende 
eeuw en het hart is van ons allerheiligst 

geloof waarvoor wij ook in onze dagen 
‘tot het uiterste’ hebben te ‘strijden’ 
(Jud. :3).

Ten slotte

Wat is nu als uitdaging te zien voor 
de gereformeerde theologie in onze tijd? 
Ik ben het met Van der Kooi eens dat ze 
niet aan de enorme opmars van het cha-
rismatische voorbij kan gaan. We zijn 
er niet met een louter negatieve benade-
ring. Deze opmars stelt ons voor vragen 
die om antwoord roepen. Wat is er te 
waarderen en waar ontspoort de zaak?

Er is in onze kring best al het een 
en ander aangedragen. Ik denk ook 
met respect aan het werk van professor 
Maris. Maar ik meen dat het de hoogste 
tijd wordt dat men ook vanuit Kampen 
en Apeldoorn de taxatie exegetisch en 
dogmatisch krachtig aanvat. Ik vergeet 
niet dat er in Kampen reeds een congres 
is geweest over het ‘meer van de Geest’. 
Maar we zitten toch nog steeds te sprin-
gen om gerichte publicaties die dieper 
boren dan wat tot op heden verscheen.

De opmerking van Van der Kooi dat 
de gereformeerde theologie te lang ver-
zuimd heeft het gereedschap te ontwik-
kelen dat mensen van nu in staat stelt 
hun ervaring in gelovige zin te duiden, 
is bij mij blijven haken. Ligt hier inder-
daad niet een uitdaging voor Kampen 
en Apeldoorn, waarbij we wat in ons 
gereformeerde verleden over geloofsbe-
vinding gezegd is, niet mogen vergeten?

Positief vind ik dat men in Kampen 

al enige tijd bezig is met de hermeneu-
tische vragen, waarbij ik eraan herin-
ner dat er in ons blad over sommige 
uitkomsten kritische opmerkingen zijn 
gemaakt. Daar ligt mijns inziens de 
grote uitdaging voor de gereformeerde 
theologie in de confrontatie met de 
charismatische opmars. Hoe moet je de 
Schrift lezen en verstaan? Wat hebben 
de aangelegen teksten vandaag ons te 
zeggen? We kunnen met Hoek allerlei 
dreigende eenzijdigheden aanwijzen in 
het charismatische gedachtegoed, maar 
de confrontatie wordt alleen grondig 
aangevat wanneer we het over de herme-
neutische insteek hebben.

Dat is het belang van dat waarmee 
men in Kampen doende is, het speelt 
trouwens ook bij de kwestie van ‘de 
vrouw in het ambt’ en bij actuele ethi-
sche vragen (homorelaties bijv.).

Wanneer we willen blijven bij het 
sola scriptura, de Schrift alleen, van de 
Reformatie, behoeft het geen betoog 
dat de vraag: hoe moeten we de Schrift 
lezen?, ook als het gaat om ‘meer van de 
Geest’, van de hoogste urgentie is!

Noot:
* Charis. Opstellen aangeboden aan prof. dr. J.W. 

Maris, Heerenveen 2008. Voor de bijdrage van C. 

van der Kooi, ‘Op zoek naar een gereformeerde visie 

op de charismata’, zie p. 158v.; voor de bijdrage van 

J. Hoek, ‘De Geest van de Gekruisigde. Over de 

betekenis van een “pneumatologia crucis”’, zie p. 90v.
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De Generale Synode van Zwolle-Zuid 
is afgesloten. Het werk zit erop (be-
houdens een paar punten die nog 
op een later tijdstip zullen worden 
afgehandeld). En het was niet niks! 
Maandenlang zelfs is er vergaderd. 
Wat is er niet gelezen; gestudeerd. 
Wat is er niet gebeden om wijsheid! 
Niet alleen op de vergaderingen zelf, 
maar ook in de plaatselijke kerken.

De eerste evaluaties zijn alweer ge-
publiceerd. Niet iedereen heeft de-
zelfde gedachten over het werk en de 
besluiten van deze synode. Eigenlijk 
is dat niet zo heel erg vreemd. Het 
tekent hoe er verschillende meningen 
zijn in onze kerken. Heel voorzichtig 
wordt er onder ons ook al over ‘vleu-
gels’ gesproken. Namen van predi-
kanten worden weer aan kerkelijke 
bladen verbonden. Ik las al over de 
predikanten rondom het blad Nader 
Bekeken.

Als we als doel en missie hebben 
dat alle kerkleden over letterlijk alle 
zaken gelijk moeten denken, zal het 
nooit vrede zijn. Meer dan vroeger 
zullen we onderscheid moeten gaan 
maken tussen zaken die onopgeef-
baar zijn en zaken die uiteindelijk 
alleen maar te maken hebben met 
smaak, mening, interpretatie of ge-
woon traditie (cultuur). Hoe moeilijk 
misschien ook, we moeten leren om 
elkaar ruimte te geven in zaken die 
niet rechtstreeks op de Schrift terug 
te leiden zijn. De Schrift schrijft ons 
nergens voor om erediensten te hou-
den met uitsluitend psalmen op het 
psalmbord. Het mag wel, maar het 
hoeft niet. Over een beamer in de 
kerk zwijgt de Bijbel al helemaal. En 
we zullen in de Bijbel ook geen mo-
devoorschriften kunnen lezen.
Is alles dan vrij? Kunnen we er een 
janboel van maken? Nee, want de 
Here laat ons wel weten dat Hij geen 

God van wanorde is maar van vrede. 
Hij wil ook dat zijn kinderen eerbaar 
zijn in alle dingen. Ook in hun kle-
ding. In onze kerkdiensten mogen we 
immers de heilige God ontmoeten en 
dat heeft betekenis voor onze manier 
van doen. De vormgeving van onze 
omgang met de Here. We zingen 
wel, maar niet: ‘Lang zal die leven.’ 
En een preek behoort gezien te wor-
den als verkondiging van Godswege. 
Bediening der verzoening! De vorm-
geving van de liturgie is niet com-
pleet vrij, maar zal zich laten sturen 
door de inhoud van de dienst die we 
mogen houden tot eer van onze God.

Terwijl in de tijd na de Vrijmaking 
heel veel dingen ‘gewoon’ waren (zo 
deden we dat nu eenmaal in onze 
kerken), zijn er nu veel meer smaken, 
meningen en ideeën. Dat hoef je niet 
te veroordelen. Daartoe is een syno-
de al helemaal niet geroepen. Tenzij 
het natuurlijk gaat om een verkeerde 
leer.

Laten we bedenken dat in een gene-
rale synode onze eigen 21e-eeuwse 
kerken bij elkaar zijn. De afgevaar-
digden zijn geen wereldvreemde 
mannen, maar ze nemen zichzelf mee, 
zoals ze leden zijn van hun gemeente 
anno 2008. Via hen, in vergadering 
bijeen, maken we samen als kerken 
afspraken. Dat doen we met betrek-
king tot juist die zaken waar we niet 
meer zo hetzelfde over denken als 
vroeger. Ik bedoel: niet meer allemaal 
hetzelfde. Met sommige besluiten 
kun je dan blij zijn. Je krijgt ruimte 
voor die dingen die jij belangrijk 
acht. Of je merkt dat de synode juist 
een bepaalde ontwikkeling afremt 
waar jij toch al niet zo gelukkig mee 
was. Bij andere besluiten moet je 
even slikken. Liederen uit de bundel 
Opwekking in onze kerken? Ja, maar 
daar is een ander, een broeder of zus-

ter van ons juist weer heel blij mee. 
Zo gaat dat als je samen iets doet. 
Het is echt onmogelijk om het ieder-
een altijd helemaal naar de zin te 
maken. We geven en nemen. Binnen 
de grenzen van de Schrift.

Op een generale synode maken we 
als kerken afspraken. Het is mogelijk 
dat een synode daarin dwaalt. Dat 
ze afspraken maakt of uitspraken 
doet die ingaan tegen het Woord 
van onze Here. Onze kerkorde heeft 
rekening gehouden met die mogelijk-
heid. Artikel 31 gaat daarover. Maar 
zolang het niet gaat om zaken die 
bedoeld worden in artikel 31 van de 
KO, gaat het gewoon om gezamen-
lijke afspraken. Daar kun je gelukkig 
mee zijn of ongelukkig. Je mag daar 
je mening over hebben en die wat 
mij betreft ook wereldkundig ma-
ken. Maar één ding mag je niet: je 
niets aantrekken van de afspraken. 
Dat is onschriftuurlijk! We hebben 
elkaar als kerken trouw beloofd. Als 
we samen afspreken dat we iets zus 
doen, dan heeft niemand het recht 
om te zeggen: ik doe het lekker toch 
zo. Dan breek je het kerkverband 
op. Dan ondermijn je het onderlinge 
vertrouwen en dan voed je bij een 
volgende generatie de gedachte dat 
het in de synode gaat om een stel 
wereldvreemde vogels die je maar 
mooi moet laten praten.

Kerkverband. Dat is hetzelfde als 
kerkverbond. Daar hoort trouw bij! 
Dat is vrijmoedig wijzen op wat echt 
fout is. Maar ook dingen accepteren, 
ter wille van hen die door Christus 
aan ons verbonden zijn. Genieten van 
de oprechte blijdschap van een an-
der. Zalig wie dat kan!

R.Th. Pos

Kerkverband



301 Nader Bekeken november 2008

De vorige maand vroegen we aan-
dacht voor wat de Bijbel zegt over 
de boze geesten. We zagen dat over 
hun werk in de Bijbel op verschil-
lende manieren wordt gesproken: 
er kunnen  mensen door hen bezet, 
gekweld en aangevochten/verzocht 
worden.
We lieten de vorige maand ook zien 
hoe Christus over de boze geesten 
heeft getriomfeerd. Na Golgota is 
hun positie beslissend veranderd.
Dit laatste betekent niet dat ze nu 
geen macht meer zouden hebben. 
Maar daarin bestaat verschil tus-
sen hen die buiten Christus leven 
en hen die van Christus zijn. In dit 
artikel gaat het over die macht van 
demonen en de bevrijding daarvan.

Gods regie

Nog altijd is de duivel actief. Bij on-
gelovigen en bij gelovigen.

God kan de duivel gebruiken om 
buiten Christus zijn toorn of straf over 
zonde en ongeloof te voltrekken. In het 
Oude Testament zien we dat God vol-
ken de maat van hun zonde kan laten 
volmaken (Gen. 15:16). God kon een 
boze geest zenden om Saul te doen erva-
ren dat God hem verlaten heeft  
(1 Sam. 16:14). En Hij kan nog altijd 
zijn handen terugtrekken van mensen 
en een samenleving overgeven aan de 
antigoddelijke duisternis van valse reli-
gies en een verwerpelijk denken en valse 
religies (Rom. 1:24,26) en aan verlei-
ding door satan (2 Tess. 2:11). De duivel 
kan optreden als tuchtroede van God. 
Hij kan mensen die buiten Christus le-
ven, bezetten.

Gods kinderen zijn bevrijd uit de 
heerschappij van satan. Maar ze kunnen 
terdege met satan te maken krijgen. Het 
begin van de zesde bede maakt duidelijk 
dat God zijn kinderen in verzoeking 
kan leiden.1 Satan krijgt de ruimte om 
Job van alles aan te doen om hem te be-
proeven. We lezen hoe God zijn dienaar 
David corrigerend straft en tot bekering 
brengt via een duivelse verleiding die 
hem in zware problemen brengt  

(vgl. 2 Sam. 24:1 en 1 Kron. 21:1). We 
horen hoe God zijn kinderen kan be-
proeven (Op. 2:10; 3:10). Dan is zijn 
doel niet onze val, maar het stalen van 
onze volharding en het tonen van zijn 
macht (Jak. 1:2-4).

Het is belangrijk om met twee woor-
den te blijven spreken. Wie blijft weige-
ren zich te bekeren, wordt uiteindelijk 
door God aan de duivel prijsgegeven. 
Wie de Here liefheeft, wordt onder 
Gods regie door duivelen gekweld en 
aangevochten, maar het is om hem te 
sterken en te stalen in de levenslange 
strijd van het geloof. Satans macht is 
gebonden aan Gods regie.

Eigen  
verantwoordelijkheid

Het is daarnaast belangrijk om goed 
te zien dat satan nooit heerschappij 
krijgt in een mensenleven of ingang in 
een mensenhart buiten de eigen verant-
woordelijkheid om van hen van wie hij 
bezit neemt. Adam en Eva geven moed-
willig gehoor aan de ingeving van satan 
(HC antw. 9): ze laten zich door hem 
verleiden (2 Kor. 11:3; 1 Tim. 2:14). 

Israëlieten worden ervoor gewaarschuwd 
dat ze zich aan satan uitleveren via 
waarzeggerij en het raadplegen van dode 
geesten (Deut. 18:9-14). De Korintiërs 
worden vermaand om zich niet via de 
afgodendienst te laten inpakken door 
demonen (1 Kor. 10:19-22). Altijd weer 
grijpt de duivel de macht die mensen 
hem geven! Die macht geef je hem door 
je af te sluiten voor het Woord van God, 
door je te laten drijven op je eigen duis-
tere driften, door je niet te bekeren van 
zonden en door je te storten in duistere 
praktijken als waarzeggerij, magie, con-
tact met geesten, satanisme. Of je geeft 
demonische ideologieën de kans om 

voort te woekeren. En altijd is het de 
mens die de poort open zet. Daarom is 
het belangrijk dat de prediking ontmas-
kert en waarschuwt. En hetzelfde is te 
zeggen van de opvoeding. Hoeveel jon-
geren hebben zich immers niet weerloos 
laten meezuigen in occulte praktijken en 
spelletjes?!

Het gaat bij deze eigen verantwoor-
delijkheid van ons, mensen, om een 
belangrijke zaak. Kwelling en aanvech-
ting door satan kunnen ieders deel zijn. 
Maar bezetting van je hart en heerschap-
pij van de duivel in je leven gaan nooit 
buiten jezelf als mens om. Je kunt aan 
je eigen verantwoordelijkheid daarvoor 
nooit voorbij en de schuld ervoor op de 

Tegen de boze geesten 
het evangelie!

Rondblik 

P. Niemeijer

Golgota
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duivel schuiven of op je voorouders. In 
onze cultuur stellen we graag anderen 
aansprakelijk voor onze schade. Maar 
bij het gebonden zitten in zonde zal je 
dat niet lukken. Mannin probeerde het 
in het paradijs: de schuld op de slang 
schuiven. Maar ze ontkwam niet aan 
Gods straf (Gen. 3). Je moet het ook 
niet hebben over wat je van je voorou-
ders aan belasting hebt meegekregen. 
Want God straft geen ouders en kin-
deren om elkaars zonden (Deut. 24:16; 
vgl. Ez. 18).2 Ook Ananias en Saffira 
zijn niet buiten hun eigen wil om gepakt 
door de satan. Zij kregen de verwijtende 
vraag waarom ze de satan hun hart had-
den laten vervullen (Hand. 5:4,9). Het 
was hun eigen schuld. De apostel waar-
schuwt ons dan ook om de duivel geen 
kans te geven (Ef. 4:27). Je kunt jezelf 
niet ontlasten als je in de greep van de 
duivel zit. Je luistert zelf naar zijn inge-
vingen. Je gaat zelf op in een verkeerd 
circuit. Je speelt zelf met occulte dingen. 
Je laat zelf de zonde in je leven bittere 
wortel schieten en verslavend voortwoe-
keren, door je zonden niet te belijden 
en er niet mee te breken.3 Je gelooft 
zelf bezweringen en vervloekingen.4 Je 
bent geen tragisch of willoos slachtoffer, 
maar zondaar.5

Bevrijding

Wat leert de Bijbel over onze bevrij-
ding uit de macht van satan?

Christus heeft op Golgota aan satan 
de genadeslag toegebracht. Nu gaat het 
heen naar het moment dat Christus 
hem definitief verwijst naar de poel van 
laaiend vuur, waar eeuwig verderf hem 
en zijn trawanten wacht. Geen chris-
ten mag over duivelen en boze geesten 
spreken buiten Christus en zijn over-
winning om. De Heilige Geest bewijst 
onweerlegbaar dat de duivel als heerser 
over deze wereld veroordeeld is (Joh. 
16:8-11).

Wie gelooft, is door Christus bevrijd 
uit de heerschappij van de duisternis en 
overgebracht in het rijk van Gods gelief-
de Zoon. Dat betekent niet dat de dui-
vel ons niet meer kwelt of aanvecht. Dat 
blijft hij doen. Tot het uiterste. Tot onze 
dood. Maar hij kan ons niet meer ‘be-
zetten’ en hij kan bij God geen aanspra-
ken meer op ons doen gelden. Hij heeft 
geen recht meer op ons. We zijn bevrijd 
uit zijn macht doordat Christus voor 
onze zonden volkomen heeft betaald 
(HC antw. 1).6 We zijn van Christus 

en komen voor zijn rekening. Bij Hem 
zijn we veilig. Hij stelt Zichzelf in eigen 
persoon garant voor de bewaring van 
allen die Hij uit de macht van de duivel 
heeft bevrijd. Hij laat niemand ervan 
verloren gaan. Niemand rooft ze uit zijn 
hand. Hij geeft ze eeuwig leven en zal 
ze laten opstaan op de jongste dag (Joh. 
6:39v; 10:28). Wie gelooft en leeft uit 
het evangelie van Christus heeft de boze 
overwonnen (1 Joh. 2:14); de boze heeft 
zelfs geen vat op hem (1 Joh. 5:18).7

Ook wie door een engel van satan 
wordt gekweld en ondanks bidden-bid-
den-en-nog-eens-bidden van die kwel-
ling niet bevrijd wordt – dat kan ook! –, 
hoeft niet bang te zijn: Christus’ genade 
is ook dan genoeg (2 Kor. 12:7-9). En 
diezelfde Christus blijft de zijnen ook 
bewaren tijdens de verzoeking (Op. 2:10; 
3:10) en geeft kracht om de aanvechting 
te doorstaan. God kan ons beproeven, 
maar zal niet toestaan dat we boven 
onze krachten worden beproefd: Hij 
geeft mét de beproeving ook de uitweg 
(1 Kor. 10:13).

In de triomf van Christus en in de 
bewaring door Hem delen we door het 
geloof. En daardoor alleen: sola fide! In 
dat geloof hebben we het leven (1 Joh. 
5:12). Dat geloof is het dat de wereld 
overwint (1 Joh. 5:4). Dat geloof, met 
wat daar allemaal onder valt en bij 
hoort, is de wapenrusting die we heb-
ben aan te trekken wanneer we worden 
aangevochten door hemelse vorsten, de 
heersers en machthebbers van de duis-
ternis, de kwade geesten in de hemelsfe-
ren (Ef. 6:10-17). En die wapenrusting 
is toereikend voor de overwinning. Zelfs 
voor de overwinning op de draak en zijn 
beesten (Op. 12:11). Méér dan geloof 
hebben we niet nodig. En ook niks án-
ders dan geloof. Alle zonde, ook die te-
gen het eerste gebod, wordt vergeven in 
Christus’ bloed. Door het geloof alleen.

Ja, geloof alleen. Vertrouwen! Wij 
leven nu nog niet in de bedeling waarin 
geen duivel zich meer roert. Dat moe-
ten we ook niet zoeken door specifieke 
rituelen of veelbelovende methodes. 
We moeten uitkijken voor alle beheer-
singsdenken alsof wij de duivel hier en 
nu door welke rite dan ook onder con-
trole zouden krijgen of kunnen sturen. 
We hebben te leven in geloof alleen, in 
vertrouwen op Hem die voor al onze 
schuld heeft betaald en macht heeft om 
ons te beschermen. Zó weersta je de 
duivel. Gods genade en de wapenrusting 
die Hij in zijn Woord aanreikt, zijn ge-
noeg tegen de sterkste engel van satan  

(2 Kor. 12:7-9; Ef. 6:10-17).

De bevrijding uit de macht van de 
duivel hoort bij Christus’ verlossing van 
ons. Gods verbond met ons is ook een 
bondgenootschap tegen de zonde, de 
duivel en heel zijn rijk. Vanouds krijgt 
dat vorm in het gebed na de doop: geef 
dat dit kind ‘gehoorzaam onder onze 
enige Leraar, Koning en Hogepriester 
Jezus Christus zal leven en krachtig te-
gen de zonde, de duivel en heel zijn rijk 
zal strijden en overwinnen’. Geloven is 
meer dan ‘doen wat je ouders doen’ en 
‘steun vinden waar anderen steun vin-
den’. Het is ook je oude natuur doden 
en met de wereld breken. Bij de open-
bare geloofsbelijdenis wordt met zoveel 
woorden gevraagd het bestaan van die 
begeerte te bevestigen. Je kunt niet God 
liefhebben en tegelijk de wereld van de 
zonde waaruit je bevrijd bent (Rom. 6: 
1-14; Jak. 4:4; 1 Petr. 4:1-6).8 Misschien 
zijn wij ons dit breuk-karakter wel eens 
te weinig bewust en dringt het bij doop 
en belijdenis te weinig tot ons door dat 
dit er echt bij hoort. Hoe gemakkelijk 
kunnen mensen soms ‘geloof ’ en opgaan 
in de wereld proberen te combineren. 
Doordat dit ‘verzaken van de duivel en 
heel zijn rijk’ nogal eens naar de ach-
tergrond raakt, creëren we op dit punt 
gemakkelijk een vacuüm dat moeiteloos 
gevuld wordt met een aan de Schrift 
vreemde leer over de macht van demo-
nen en boze geesten. Terug naar onze 
doop!

Moderne demonie

De duivelen en boze geesten vormen 
dus een levensgrote werkelijkheid. Zoals 
zojuist aangegeven, is dat bij ons in de 
loop van de tijd misschien wel wat te 
veel weggezakt. In het verleden hoorden 
we zendingsverhalen over boze geesten 
en werden we in preken gewaarschuwd 
voor ‘de duivel’. We baden de zesde 
bede van het ‘Onze Vader’. En toch 
bleef het niet zelden iets vaags of iets 
ver weg. Wanneer kreeg je er nu mee te 
maken? Was het niet wat overdreven om 
al te veel over de duivel en over duivelen 
te spreken?

Inmiddels is dat drastisch veran-
derd. We hebben kennisgemaakt met 
de demonische gruwelen van nazisme, 
stalinisme, fundamentalisme en anti-
christelijk libertinisme. Occultisme en 
satanisme hebben in onze sterk ont-
kerstende samenleving hun taboestatus 
verloren. Op conferenties komen we 
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christenen tegen die gevangen heb-
ben gezeten in duivelse strikken. Via 
christelijke media horen we hun levens-
verhalen. Door onze soms missionaire 
en soms wereldgelijkvormige openheid 
komen we van dichterbij dan tevoren 
in aanraking met het moderne heiden-
dom dat zich in Nederland aan iedereen 
opdringt.

In die situatie kunnen we maar zo 
denken dat we meer nodig hebben dan 
ons in Christus en in het evangelie ge-
schonken is. We zoeken extra rituelen, 
en gaan voorbij aan de rijkdom die in 
het geloof ligt. Ook het exorcisme lijkt 
een verrijking. Maar het doet afbreuk 
aan het evangelie en aan het sola fide 
van de Reformatie. Ik begrijp dat ik dat 
moet uitleggen.

Nooit door exorcisme, 
maar door geloof 
alleen!

Tegenover de duivel en zijn rijk zijn 
wij op Christus aangewezen en op Hem 
alleen. Maar in het exorcisme wordt 
Christus verdrongen en komt Hij in de 
schaduw te staan van een ritueel en van 
de ‘gave’ van exorcisten. Dat trekt de 
aandacht naar zich toe. Het beslissende 
is niet wat op Golgota en in de predi-
king gebeurt, maar de bevrijdingssessie! 
Daartegenover zegt het evangelie: be-
vrijding komt niet door exorcisme, maar 
door geloof alleen!

De manier waarop Christus mensen 
bevrijdt, is aan Hem. Als Hij op een 
duidelijk zichtbare manier boze geesten 
wil uitdrijven, is Hij het die dat uit-
maakt. Het is hoogmoedig om te den-
ken dat wij Hem daar het podium voor 
(moeten) verschaffen, door de tijd van 
uitdrijving vast te stellen en die uitdrij-
ving door een ritueel af te dwingen. Uit 
de Bijbel is ook niet iets als ‘een handlei-
ding voor exorcisme’ af te leiden.

Er is geen andere weg om in het 
werk van Christus te delen en van be- 
zetenheid bevrijd te worden dan het 
geloof. Als demonen zich agressief 
opstellen tegenover het evangelie, kan 
Christus hun zichtbaar het zwijgen 
opleggen. Maar ook in die gevallen 
is het bij de confrontaties in het boek 
Handelingen het evangelie en de dáárin 
liggende macht die dat bewerkt. En 
niet een of andere exorcistische rite. 
Het Woord bewijst zijn kracht. De term 
‘exorcisme’ komt in de Bijbel niet eens 

voor met het oog op christelijke acti-
viteit.9 Boze geesten worden niet door 
enig vermogen of ritueel uitgedreven, 
maar door gebed: door het van Christus 
te verwachten, je aan Hem toe te ver-
trouwen met afzien van jezelf (Mat. 
17:20).

Voor bevrijding moeten we niet iets 
hogers of iets anders zoeken dan geloof. 
J. Veenhof maakt ergens de opmerking: 
‘ervaringen zijn niet dieper dan het ge-
loof (zodat ze er de grond voor zouden 
kunnen zijn), ze zijn ook niet hoger 
dan het geloof (zodat ze een extra, een 
“super” in vergelijking met het geloof 
kunnen opleveren)’.10 Dat geldt ook voor 
de speciale rite van het exorcisme en de 
ervaring met de ‘verborgenheden van 
satan’ (vgl. Op. 2:24).

Sola fide: alleen door het geloof.  
J.W. Maris waarschuwt terecht: ‘zodra 
de ervaring niet meer leeft van het ge-
lovig horen naar de Schrift, maar hoger 
wil stijgen dan het geloof, eindigt zij 
lager’.11 Dat geldt ook voor het uitdrij-
ven van boze geesten. Voor velen is het 
een sensatie! Maar voor de discipelen 
was het niet het belangrijkste. Toen zij 
indertijd macht kregen over boze gees-
ten – op het heilshistorisch specifieke 
moment dat Christus onderweg naar 
Jeruzalem voor de definitieve ontkno-
ping van zijn strijd met satan de duivel 
als een bliksemflits uit de hemel zag 
schieten –, zei de Here Jezus: Verheug 
u niet daarover, maar verheug u dat uw 
namen staan opgetekend in de hemel 
(Luc. 10:20). Je kunt zelfs boze geesten 
uitdrijven en te horen krijgen: weg met 
jullie! In mijn rijk ga je alleen binnen 
door de wil van mijn Vader te doen 
(Mat. 7:21-23). Het belangrijkste is niet 

het moment en de wijze van bevrijding, 
maar het bevrijde leven dat erop volgt!

In het exorcisme wordt gezocht naar 
beheersing van het kwaad, terwijl we in 
de Bijbel geroepen worden tot geloof in 
de Christus. Typerend voor de kerk van 
Christus moet niet enige vorm van ‘be-
heersingsdenken’ zijn, maar het leven in 
vertrouwen op de drie-enige God. Hier 
leven we nog niet in aanschouwen, maar 
in geloof. Hier kunnen engelen van 
satan je blijven kwellen. En toch ben je 
bij Christus veilig, zo kwetsbaar en aan-
gevochten als je bent. Je bent voor Hem 
niet minder. Hij zorgt voor gekwelden.

In het exorcisme wordt te weinig on-
derscheidend over het werk van de dui-
vel gedacht. Er wordt voorbijgegaan aan 
het onderscheid tussen de heerschappij 
van en bezetenheid door satan waarvan 
Christus al de zijnen bevrijdt, én de 
kwelling en aanvechting van de duivel 
waarvoor we geen belofte hebben dat we 
die hier ooit achter ons kunnen laten.

In de evangeliën en het boek Hande-
lingen komen we de boze geesten tegen 
als tegenstanders van Christus. Ze 
komen zelf en op eigen initiatief tegen 
Hem in verzet en dagen Hem uit. Hun 
actie staat – anders dan het exorcisme – 
niet in het kader van persoonlijkheids-
problematiek, maar is een actie van de 
duivel en zijn rijk tegen Christus, de 
strijd van het vlees tegen de Geest. Wie 
de duivel wil weerstaan, moet voor méér 
oog hebben dan zijn eigen bevrijding. 
Het gaat om de strijd tegen de duivel 
en heel zijn rijk. Het vraagt om strijd 
tegen demonische machten als athe-
isme, occultisme, hedonisme, nazisme, 
sportverdwazing.

Exorcisme maakt van het kwaad een 
‘iets’ dat je bindt en dat uit je gedre-
ven moet worden. De Bijbel roept op 
tot bekering, waarbij je zelf veranderd 
wordt. Het breken met de duivel is niet 
iets dat buiten jezelf omgaat, zoals de 
duivel je ook niet zomaar in zijn greep 
gekregen heeft. Als je in zijn macht 
bent gekomen, ben je zelf schuldig (Jak. 
1:14). Wie klagen wil, klage over eigen 
zonde: over eigen hoogmoed, genot-
zucht en liefde tot de wereld! We hebben 
niet een aparte en speciale rite nodig 
die ook nog eens door iemand ánders 
wordt uitgevoerd. Duivelen moeten niet 
bezworen, maar afgezworen worden. 
We moeten zelf ons met belijdenis van 
onze schuld toevertrouwen aan de Here 
Christus. Je keert terug naar de God van 
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‘Sinds mijn dochter charismatisch-
evangelisch is geworden, is haar 
hart vol van Jezus, maar ziet ze 
ook in elk gebruik en achter elke 
situatie de duivel en zijn demonen 
aan het werk. Ze is er angstiger op 
geworden, ook al getuigt ze steeds, 
dat Jezus Overwinnaar is.’
Hoe moet je omgaan met de her-
nieuwde aandacht voor duivelse 
beïnvloeding en demonische belas-
ting? Is het wel verstandig om daar 
dieper op in te gaan?

Op het congres ‘Drijf demonen 
uit!?’, dat in het voorjaar van 2008 aan 
de Theologische Universiteit gehou-
den werd, was dr. M.J. Paul een van 
de sprekers. In de congresbundel werd 
een hoofdstuk van zijn boekje Occulte 
machten en bevrijding ter voorstudie 
aanbevolen. Het boekje is volgens Paul 

zelf bedoeld als praktische en concrete 
voorlichting over de grote geestelijke 
strijd die gaande is in de wereld om ons 
heen. Het gaat om ‘herkenning’, ‘be-
scherming’ en ‘bevrijding’ van satani-
sche invloeden en occulte machten.

Om maar gelijk met de deur in huis 
te vallen: de auteur noemt veel voorbeel-
den, gooit bijna alles op één hoop, geeft 
geen definitie van wat hij precies onder 
occultisme verstaat en spreekt zichzelf 
herhaaldelijk tegen.

De duivel is overal, 
maar niet alles is 
occult

Rondblik 

L.E. Leeftink

je doop. Dán schiet de strik van satan 
los. Zoals we Job niet horen over satan, 
maar hem wel heel concreet zijn ontzag 
horen uitspreken voor de Here.12 Als 
je je aan Hem toevertrouwt, dan laat 
je niet ‘iets’ uit je halen, maar dan laat 
je jezelf veranderen en vernieuwen door 
Gods Geest. Het is opmerkelijk dat 
zendelingen bij heidenen vaak een groot 
ontzag voor exorcisten waarnemen en 
tegelijk een ontstellende onbekommerd-
heid in hun dagelijkse beslommeringen. 
Dat gaat kennelijk moeiteloos samen. 
Onthullend!

In het ‘christelijk’ exorcisme proef ik, 
alles samengenomen, te veel een variant 
op heidense magie en angst voor boze 
geesten. Het christelijk geloof dat Paulus 
in de wereld van zijn dagen bracht en 
dat Willibrord en Bonifatius in ons 
land brachten en onze zendelingen op 
Papua, is totaal anders van karakter. Wij 
mogen geloven in onze Heiland die in 
tekenen hier op aarde eens en voorgoed 
zijn majesteit toonde, en op Golgota sa-
tan en zijn rijk de genadeslag toebracht. 
Wij mogen geloven in onze ten hemel 
gevaren Heiland, die zit aan Gods rech-
terhand en die vandaar door zijn Heilige 
Geest in ons de hemelse gaven van ge-
loof en bekering en vernieuwing en vre-
de en blijdschap uitgiet. En we mogen 
geloven in Hem die ons met zijn macht 
bewaart tegen alle vijanden. Onze doop 

is het geloof en bekering eisende teken 
en zegel van onze verbondenheid met 
Hem die overal boven verheven is door 
God. Ook boven alle kwade machten 
en geesten waarvoor buiten Christus 
zoveel angst bestaat (1 Petr. 3:19-22). 
Inderdaad, ook hier drijft de liefde van 
en tot deze God de vrees uit.

Noten:
1. Vgl. A.N. Hendriks, Groeien in kennis. Thema’s uit 

de geloofsleer, Bedum 2005, p. 17-26.
2. Ik ben het dus niet eens met M.J. Paul die spreekt 

over belasting door occulte activiteit van het voorge-

slacht (M.J. Paul (red.), Geestelijke strijd. Demonie 

en bevrijding in christelijk perspectief, Zoetermeer 

2002, p. 25,172,185). Er is in de Bijbel wel schuldige 

gebondenheid in Adam, maar dat is wat anders! 

En als ouders (niet de kinderen maar de ouders!) 

in het tweede gebod worden aangesproken op hun 

ouderlijke verantwoordelijkheid, doet dat geen 

afbreuk aan de conditie van het ‘indien die kinderen 

Mij haten’. En betekent het dus geen ‘gebondenheid’ 

van die kinderen.
3. Vgl. de indringende passage van E.A. de Boer over 

zonde en verslaving in zijn bijdrage ‘In dienst van de 

bevrijder’, in: H. ten Brinke, J.W. Maris e.a., Geestrijk 

leven, Barneveld 2006, p. 250v.
4. Vgl. het klassieke avondmaalsformulier dat 

terugwees ‘alle tovenaars en waarzeggers, die vee of 

mensen, mitsgaders andere dingen, zegenen, en die 

aan zulke zegening geloof hechten’.
5. Dat is ook wat opvalt in de beschrijving door 

M.J. Paul van het demonische in M.J. Paul, ‘Het 

(herontdekte) werk van de heilige Geest met 

betrekking tot genezing en bevrijding’, in: E.A. de 

Boer (red.), Levend water. Gereformeerd debat over 

charismatische vernieuwing, Barneveld 2007, m.n. 

p. 116-119.
6. Zo terecht P.W. van de Kamp in zijn nabeschouwing 

op het congres aan de Theologische Universiteit in 

Kampen met als thema ‘Drijf demonen uit!?’ (P.W. 

van de Kamp, ‘Wie drijft demonen uit bij wie? 

Nabeschouwing op een congres 2’, in: De Reformatie 

jrg. 83 (2007-2008), p. 661.
7. Ik volg hier de vertaling van het NBG uit 1951 

die spreekt over ‘de boze’ in plaats van over ‘het 

kwaad’ zoals de NBV doet. Ik sluit me daarin aan 

bij P.J. Lalleman, 1, 2 en 3 Johannes. Brieven van een 

kroongetuige, Kampen 2005, p. 122v.
8. Vgl. C. Trimp, ‘Pompa: “de duivel en heel zijn 

rijk”’, in: C. Trimp, De gemeente en haar liturgie. Een 

leesboek voor kerkgangers, Kampen 1983, p. 199-205; 

G. van Rongen, Met al de heiligen. Liturgie in hemel 

en op aarde III. ‘Zijn gemeenschap’: de gereformeerde 

liturgie, Barneveld 1990, p. 152-159.
9. Ook ten tijde van Christus niet! J. van Bruggen, 

‘Het uitdrijven van demonen I’, in: De Reformatie 58 

(1982-83), p. 291.
10. In zijn bijdrage ‘De gave der profetie en de 

geloofservaring’, in: A. Baars, G.C. den Hertog, A. 

Huijgen, H.G.L. Peels (red.), Charis. Theologische 

opstellen, aangeboden aan prof. dr. J.W. Maris bij zijn 

afscheid als hoogleraar aan de Theologische Universiteit 

te Apeldoorn, Heerenveen 2008, p. 237v.
11. J.W. Maris, Geloof en ervaring. Van Wesley tot de 

pinksterbeweging, Leiden 1992, p. 266.
12. Vgl. K. Schilder, Tusschen ‘ja’ en ‘neen’. Verzamelde 

opstellen, Kampen 1929, p. 10v.
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Inhoud

Een aantal zaken uit het boek op een 
rijtje:

Op p. 16 haalt de auteur de Bijbel 
aan over de satan die rondgaat als 
een brullende leeuw en noemt hij ook 
Zondag 51 van de Catechismus: we 
staan aan duivelse verleidingen, verzoe-
kingen en invloeden bloot die zowel 
van binnenuit als van buitenaf komen. 
Vervolgens wordt gezegd dat je daarom 
het beste in algemene zin over ‘occulte 
belasting’ kunt spreken en alleen in de 
ergste gevallen het woord ‘bezetenheid’ 
kunt gebruiken.

Op p. 17 staat de stelling dat ‘de-
monische belasting’ ook overdraagbaar 
is van de ene generatie op de andere, en 
dat je daarom ook altijd moet informe-
ren naar daden van ouders en grootou-
ders op dit gebied. Zonder enig schrift-
bewijs, terwijl ik nou juist zo benieuwd 
was waar in de Bijbel staat dat Jezus de 
demonische belasting van de voorouders 
met name noemt!

Op p. 18 krijgen ‘asielzoekers, drugs-
verslaafden en prostituees die willen 
breken met de zonde en Christus gaan 
dienen’ het stempel mee dat er bij hen 
‘in veel gevallen tekenen van gebonden-
heid aanwezig’ zijn. Ik vind dat een 
schandalige manier van stigmatiseren 
van m.n. asielzoekers. 

Op p. 19 wordt Luther aangehaald 

als iemand die van mening was, dat de 
duiveluitdrijving een belangrijke taak 
van de kerk is tot aan de jongste dag. 
Het voorbeeld dat vervolgens genoemd 
wordt, geeft echter volgens mij duidelijk 
aan dat Luther alleen in het uiterste 
geval van mening is, dat een ziekte 
‘waar de artsen geen hulp meer kunnen 
geven’, door de duivel bewerkt kan wor-
den. Daarmee laat Luther zien dat hij 
als middeleeuwer in dit opzicht zijn tijd 
ver vooruit was.

Op p. 31 zegt de auteur dat vroeger 
in Nederland ‘een homeopaat bijna van-
zelfsprekend een christen was’, terwijl 
hij één bladzijde verderop zegt: ‘Qua 
oorsprong stamt de homeopathie uit een 
taoïstisch-anti-christelijk magisch meng-
vat.’ Wat is het nou? En dan weid ik 
verder maar niet uit over de opmerking, 
ook op p. 31, dat niet de naalden of de 
korreltjes van de homeopaat het gevaar-
lijkste zijn, maar de genezers zelf, die 
occulte belasting overbrengen op hun 
cliënten. Hoewel, er kan ook een di-
recte verbinding zijn tussen demonische 
machten en beelden, amuletten, drugs 
of andere tovermiddelen. En op p. 36 
wordt gesteld, dat occulte invloeden via 
homeopathische medicijnen versterkt 
kunnen worden.

Op p. 43 wordt het ongewoon ge-
drag beschreven van iemand die als 
tiener overtuigd atheïst werd en na een 
spirituele zoektocht in o.a. India uit-
eindelijk toch tot geloof kwam. Hij liet 
zich dopen, maar had nog wel vloeknei-

gingen en kreeg tijdens het gebed een 
keer een epileptische aanval, terwijl hij 
in het gewone leven normaal functio-
neerde. Wat moet ik dan met een sug-
gestieve opmerking als: ‘Het is mogelijk 
dat hij door verzet tegen het geloof en 
door zijn betrokkenheid bij afgodische 
rituelen een demonische belasting heeft 
opgelopen’?

Op p. 46 worden de lauwheid en 
laksheid en de onchristelijke omgang in 
veel kerken als volgt verklaard: de tra-
ditie gaat heersen over Gods Woord, en 
dan is het goed mogelijk ‘dat religieuze 
geesten (demonen) de kerk gevangen 
houden’. Als oplossing wordt genoemd, 
dat je dan veel aandacht moet beste-
den ‘aan de reiniging van de leiders, de 
gebouwen en de gemeenteleden’. Oei, 
denk ik dan…, wat is er in mijn leven 
en dat van mijn voorgeslacht misge-
gaan? Moet ik, zoals op p. 99 staat, de 
Here met Psalm 139 bidden of er een 
schadelijke weg is bij mij of bij het voor-
geslacht? (Echt waar, dat voegt de auteur 
er zo even bij!). En hoor ik, net als in 
het voorbeeld op p. 45, na te gaan of er 
in de jaren zestig in mijn kerkgebouw 
een keer een nationaal bekende spiritiste 
een lezing heeft gehouden, waardoor tot 
op de dag van vandaag op het terrein 
van de kerk occultisten in lange zwarte 
gewaden rond middernacht in een cirkel 
vervloekingen tegen onze kerk uitspre-
ken? Zullen die vloeken vervolgens zeker 
doel treffen, omdat vanwege die lezing 
van veertig jaar geleden ‘satan rechtma-
tig bevoegd was om de gemeenteleden 
aan te vallen’? En zal ik dan, zodra ik 
weet krijg van dit alles, ‘onmiddellijk 
last van verschrikkelijke nachtmerries, 
kwalen en hallucinaties’ krijgen, net als 
mijn gezinsleden?

Op p. 93 wordt zeer terecht Spreu-
ken 26:2 aangehaald. Gelijk een mus 
wegfladdert en een zwaluw heenvliegt, zo 
is een ongegronde vloek: hij treft geen doel. 
Maar waarom wordt dan al meteen op 
de volgende bladzijde (p. 94) het voor-
beeld aangehaald van een Nederlandse 
vrouw, die een relatie met een moslim 
verbreekt omdat het huwelijk om al-
lerlei redenen niet goed meer liep? De 
moslimman vervloekte toen hun zoontje 
van vier jaar (die er toch weinig aan kon 
doen, lijkt mij) ‘en het kind werd vol-
strekt onhandelbaar. Hij sliep bijna niet 
meer en terroriseerde de situatie in huis.’ 
Logisch, volgens de auteur, als je weet 
‘dat in Marokko het volksgeloof en ma-
gische praktijken welig tieren’. Zucht…, 
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en ik altijd maar denken dat bijna alle 
kinderen van vier jaar na een scheiding 
zulk onhandelbaar gedrag kunnen gaan 
vertonen als verwerking op wat ze niet 
begrijpen.

Ik snap werkelijk niet waarom de au-
teur niet wat meer aan zelfkritiek doet, 
als hij terecht constateert dat stelselmatig 
negatieve uitspraken over iemand kun-
nen gaan werken als een vloek, omdat 
je er op den duur zelf in gaat geloven 
(p. 97). Precies! Het hangt dus voor een 
groot deel van de reactie van de persoon 
af! Zou dat bij een uitgesproken vervloe-
king anders zijn? Zou daar de duivel wel 
onafhankelijk en objectief mee aan de 
slag kunnen?

En als laatste voorbeeld: president 
Bush is een soort vrijmetselaar (p. 68) 
en bij Hitler wijzen de linksdraaiende 
hakenkruizen, zijn voorliefde voor mu-
ziek van Wagner en het verlangen om de 
Joden uit te roeien op occulte invloeden 
(p. 86).

Denkpatroon

Hoe komt het nou, dat de auteur 
zo’n warrig en verwarrend boek als dit 
heeft kunnen schrijven? 
Volgens mij wordt op drie plaatsen dui-
delijk wat de denkkaders van de schrijver 
zijn.

Zijn manier van denken komt heel 
duidelijk naar voren op p. 47. Daar 
maakt de auteur drie denkstappen die 
typerend zijn voor zijn benadering van 
alles wat volgens hem occult is en met 
de duivel te maken heeft.

a. Je hebt bepaalde tradities en gewoon-
ten.

b. Uit die tradities en gewoonten 
spreekt een bepaalde geest.

c. Die geest wordt een echte persoon en 
dus is er sprake van demonen.

Verder zegt de schrijver op p. 67 dat 
beelden van hout of steen volgens de 
Bijbel niets voorstellen (Jes. 44), maar 
demonen kunnen zich wel verbinden 
met voorwerpen en dus is het riskant 
om boeddhabeeldjes e.d. in huis te heb-
ben. Met een foutief beroep op  
1 Korintiërs 10:20 wordt zo beweerd 
dat de duivel en zijn trawanten vooral in 
speciale dingen zitten, waar je vreselijk 
voor moet uitkijken.

Ook kwam ik erachter, dat de auteur 
voortdurend ‘geestelijke krachten’, ‘oc-

culte machten’ en ‘demonische belas-  
ting’ met elkaar vereenzelvigt. 
Natuurlijk is het waar dat er een gees-
telijke strijd gevoerd wordt en dat we 
als christenen de geesten moeten onder-
scheiden of zij uit God zijn (p. 88).

Maar dat houdt voor mij niet in, dat 
ik overal moet nagaan of er ook demo-
nen aan het werk zijn. Dat zou, lijkt mij, 
te weinig eer zijn voor de duivel. Hij 
werkt veel geraffineerder. 

En al die aandacht voor dit on-
derwerp maakt mensen, ook oprechte 
christenen, alleen maar bang en angstig. 
Als een toevallige samenloop van om-
standigheden nota bene door christenen 
in een onbewezen occult verband ge-
bracht wordt, zet je zelf de deur open 
waardoor de grote tegenstander binnen 
kan komen.

Jezus wijst een andere weg: kom ge-
woon maar bij Mij. Onze hemelse Vader 
zegt: schuil maar bij Mij. We zouden 
het met elkaar vooral dáárover moeten 
hebben, lijkt me, of we dát nog wel 
doen: van onze grote God en Heiland 
veel verwachten en volledig op Hem 
vertrouwen.

Conclusie

Afsluitend wil ik de volgende conclu-
sie trekken. In dit boek maakt de schrij-
ver van de geestelijke machten in de 
lucht concrete personen. Zo kun je de 
duivel en zijn demonische machten in 
bepaalde gebieden van het leven aanwij-
zen en benoemen. Door de suggestieve 
manier waarop dat gebeurt en het ge-
mak waarmee allerlei zaken op één grote 
hoop gegooid worden, toont de auteur 
een groot gebrek aan zorgvuldigheid. 
Allereerst een gebrek aan zorgvuldigheid 
in het beschrijven van de feiten. Maar 
wat ik erger vind: ook een ontstellend 
gebrek aan zorgvuldigheid in de han-
tering van de bijbelse gegevens. Want 
in de Bijbel laat God zien dat de duivel 
overal is, maar dat niet alles occult is.

Een evangelisch  
tegengeluid

In het boek De belofte van genezing 
van de Amerikaanse evangelische theo-
loog Richard Mayhue (Medema, 1999, 
ISBN 90-6353-293-8) kom ik geluk-
kig een veel genuanceerder en bijbelser 
opvatting over demonen tegen. Wat hij 

zegt, is het volgende:
‘De Brieven van het Nieuwe Testa-
ment waarschuwen gelovigen nooit 
voor de mogelijkheid van inwonende 
demonen, ook al worden Satan en 
demonen vrij vaak besproken. Ook 
instrueren de Brieven van het Nieuwe 
Testament gelovigen nergens hoe ze 
demonen bij een gelovige of een on-
gelovige moeten uitdrijven.

Het is bijbels onvoorstelbaar dat in 
een ware gelovige demonen zouden 
kunnen wonen wanneer de Bijbel 
geen duidelijk historisch voorbeeld 
geeft en wanneer er geen waarschu-
wingen of instructies worden gegeven 
voor een dergelijke serieuze geeste-
lijke ervaring.

Minstens vijf andere bijbelse factoren 
bevestigen deze conclusie:
(1) De scherpe woorden van 2 Ko-
rinthiërs 6:14-18 sluiten uit dat de 
Heilige Geest en onreine geesten 
samenwonen in een ware gelovige – 
zelfs tijdelijk.
(2) Redding, zoals beschreven in Ko-
lossenzen 1:13, spreekt van ware ‘ver-
lossing’ van Satan en overbrenging 
naar het Koninkrijk van Christus.
(3) De volgende passages vormen, 
gecombineerd, een krachtige verkla-
ring die demonische inwoning bij 
christenen uitsluit:
- Romeinen 8:37-39 – Meer dan 

overwinnaars door Christus.
- 1 Korintiërs 15:57 – God geeft 

ons de overwinning door onze 
Here Jezus Christus.

- 2 Korintiërs 2:14 – God doet 
ons te allen tijde in Christus 
zegevieren.

- 1 Johannes 2:13,14 – We hebben 
de boze overwonnen.

- 1 Johannes 4:4 – Hij, die in ons 
is, is meerder dan die in de we-
reld is.

(4) De verzegeling met de Heilige 
Geest beschermt de christenen te-
gen invasies van demonen (2 Kor. 
1:21,22; Ef. 4:30).
(5) De belofte van 1 Johannes 5:18 
maakt de idee van invasies van 
demonen een onbijbels concept en 
een onmogelijkheid voor een ware 
gelovige. Wij weten, dat een ieder, 
die uit God geboren is, niet zondigt; 
want Hij, die uit God geboren werd, 
bewaart hem, en de boze heeft geen 
vat op hem.’
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Met een ferme handdruk – en soms 
een klap op de schouder – namen 
wij voorlopig afscheid van elkaar. 
Het werk van de synode van Zwolle-
Zuid is gedaan. Op twee zaken na. 
De kwestie Kampen-Noord en de 
reorganisatie van het synodewerk. 
We schreven daarom nog enkele 
data in de agenda. In december en/
of januari komen we – als God het 
wil – nog eens bij elkaar. En het zal 
onszelf goed doen. Wij zien elkaar 
graag weer.

Coram Deo

En, zál God het willen dat deze sy-
node nog eens bij elkaar komt? Er is veel 
kritiek op de synode. Ergens las ik van 
een collega, dat de synode hem geeste-
lijk niet had geïnspireerd. Maar niet ge-
klaagd – schreef hij erachteraan – daar 
zorgt God zelf wel voor (zie www.huis-
vanvrede.nl). Die zin moest ik herlezen. 
Want lees ik dat nu goed? Mijn collega 
ziet kennelijk weinig verbinding tus-
sen God en ons synodewerk. Ik dacht 
direct terug aan het slot. We beleefden 
op vrijdagavond 10 oktober een sobere 
afsluiting. Een paar toespraken, en de 
preses zei: ‘We gaan niet elkaar toespre-
ken, maar we danken met ons lied onze 
God, en we leggen in gebed ons werk 
voor Hem neer.’ Ik voelde me veilig 
hierbij. We hebben ons werk coram Deo 

gedaan. Vervolgens ligt ons werk voor 
aan de kerken. Zij ontvangen de Acta. 
En ze zullen die lezen. De besluiten met 
de gronden. En mocht dan een kerk een 
besluit niet kunnen dragen, dan zal ze 
de weg van artikel 31 weten te vinden. 
Ik hoef voor God en de kerken de be-
sluiten niet te verdedigen.

Voor de kerken

Maar, nu eerst oordelen de mensen. 
En waarover gaat dat dan? Het ND 
had de synode terughoudend genoemd. 
Daarop werd gereageerd. Dit was nogal 
te positief. De synode had een achter-
hoedegevecht geleverd. Ook nu – onder 
deze kritiek – mag ik als synodelid de 
besluiten niet verdedigen. Maar ik kan 
het niet laten iets te zeggen, als ik op-
merkingen lees over de toch wel wat ou-
bollige samenstelling van deze synode, 
en dat er – ondanks de oproep van de 
pastor loci ds. Hagg – weinig heuse 
aandacht voor de lammetjes is geweest. 
De kool en de geit werden gespaard… 
Zo kritiseren sommigen. En dan klagen 
over het gebrek aan geestelijke inspiratie. 
De afvaardiging is toch een kerkelijke 
aangelegenheid. En – reken maar – de 

zogenaamde oudjes hebben het werk 
gedaan voor de lammetjes. En als al 
de kool en de geit zijn gespaard, dan is 
het een broederlijke poging geweest om 
elkaar bij de groeiende verschillen in 
liefde vast te houden.

In gezamenlijkheid

De ouderen… Als ik dan toch iets 
mag verdedigen, dan verdedig ik hen. 
En vooral de ouderlingen. Sommigen 
hebben een halfjaar van de tijd van hun 
pensioen aan dit werk gegeven. Anderen 
hebben het synodewerk met hun gewo-

Synode van Zwolle-Zuid. 
Over oudjes, lammetjes, 
de kool en de geit

Synode 2008 

G. Zomer

Samenvattend is Mayhue van 
mening:

‘De Bijbel kent zijns gelijke niet als 
de unieke bron van Goddelijke open-
baring om ons te vertellen over de gees-
telijke wereld van Satan en demonen. 
Klinische ervaringen en ervaringen van 
hulpverleners mogen nooit gelijk zijn 
aan de Schrift en moeten nooit worden 
gebruikt om conclusies te trekken die 
niet eerst duidelijk worden geleerd in 
het Woord van God.

De Bijbel leert overtuigend dat Satan 
of demonen nooit in ware gelovigen 
kunnen wonen. Ware gelovigen kunnen 
echter wel uitwendig worden gekweld of 
lastiggevallen, zelfs in ernstige mate.’

Ten slotte: over het boek van M.J. 
Paul nog een kleinigheidje. Het is alsof 
de duvel ermee speelt, zou mijn groot-
moeder zeggen, maar in het boekje 
wordt voortdurend verwezen naar vorige 
en volgende hoofdstuknummers, terwijl 

die helemaal niet in het boek zijn op-
genomen. Lastig zoeken dus. Het boek 
is overigens verschenen bij uitgeverij 
Groen, Heerenveen, ISBN 90-5829-627-
X, heeft 159 pag. en de prijs is € 14,95.
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Iets wat elke zondag in de kerk 
gebeurt, maar wat in geen litur-
gische orde is opgenomen, zijn de 
afkondigingen namens de kerken-
raad. Vaak vinden ze vóór de dienst 
plaats. Tot die over de collecten toe. 
Het herinnert me altijd weer aan de 
reactie van een buurman die ik eens 
hoorde na een huwelijksdienst die 
hij had meegemaakt. ‘Ik voelde me 
meteen thuis. Het is bij jullie al net 
als bij ons,’ zei hij. ‘Het eerste wat 
je hoort is: “de collecte is bestemd 
voor …”’ Overigens ontdekte hij 
het verschil toen hij meteen bij 
het begin van de preek in de kring 
bleek opgenomen via de hem als 
roomse vreemde pepermunt-com-
munie.

In dit korte artikeltje een paar op-
merkingen over de formulering van een 
paar afkondigingen. U zou kunnen 
denken: moet je daar nou ook al over 
nadenken? Kan dat ook al niet meer 
spontaan? Ik hoop duidelijk te maken 
dat het niet onzinnig is om die moeite 
eens op te brengen.

Overlijden

Ooit was in het inleidend woord van 
een kerkelijke gemeentegids te lezen dat 
de schrijver blij was met de verschijning 
van een nieuwe gids. Er waren immers 
veel mutaties in het verstreken jaar, 
want: ‘sommige leden werden opgeno-
men in heerlijkheid, anderen vertrokken 

naar elders…’
Als het niet om zo’n serieuze zaak 

ging, zou je het een komisch voorbeeld 
kunnen noemen van een spraakgebruik 
waarin uitdrukkingen als ‘opgenomen 
in heerlijkheid’ of ‘door de Here tot 
Zich genomen’ hun specifieke betekenis 
hebben verloren en synoniem zijn ge-
worden van ‘gestorven’. Een ander veel 
voorkomend blijk van dit spraakgebruik 
vinden we als ons wordt meegedeeld 
dat God tot diep verdriet van de fami-

lie iemand tot Zich heeft genomen. De 
bedoeling zal niet zijn dat men blij was 
geweest met een andere bestemming…

Wanneer in de kerk mededeling 
wordt gedaan van een overlijden, wordt 
een kerkenraad van twee zijden gedron-
gen. Aan de ene kant wil hij niet vol-
staan met een ‘kale’ aanduiding van het 
overlijden: de apostel Paulus roept ons 
immers juist op om bij het sterven niet 
te zijn als zij die geen hoop hebben en 
om elkaar te bemoedigen met de chris-
telijke toekomstverwachting. Aan de an-
dere kant is het voor een kerkenraad ook 
niet mogelijk om van iedereen eigenlijk 
standaard te zeggen dat de Here hem of 

Gemeentebreed 

P. Niemeijer

Moet je daar ook al 
over nadenken?

ne werk moeten combineren. Het heeft 
hen niet gehinderd om vrijmoedig en 
ter zake kundig deel te nemen aan het 
debat en de besluitvorming. De synode 
had een evenwichtige samenstelling. 
Predikanten en ouderlingen hebben het 
werk in gezamenlijkheid gedaan.

Samen op weg

Als gewoon kerklid verbaas ik me 
intussen over de afstandelijkheid van di-

verse reacties. En het publiek uitspreken 
van de hoop dat de kerken bepaalde be-
sluiten aan hun laars zullen lappen. Of 
anders selecteren we die besluiten waar 
we echt iets mee kunnen. Het kerkver-
band wordt een bedrijf, een dienstencen-
trum. Een kille zakelijke onderneming, 
waar de ziel van de gemeenschap uit 
weg is. Wie zal daardoor nog geestelijk 
worden geïnspireerd? Niet maar de lo-
kale gemeente, ook het verband van ker-
ken moet iets zijn van het lichaam van 
Christus (1 Kor. 12:27). Een gemeen-

schap waarin we elkaar nodig hebben. 
De ene gemeente kan tegen de andere 
– hoe verschillend ook – niet zeggen: Ik 
heb jou niet nodig. We hebben elkaar 
nodig op die voortreffelijk weg waarvan 
Paulus vertelt (1 Kor. 12:31). De weg 
naar onze gezamenlijke toekomst  
(1 Kor. 13:12). De weg waarop oude- 
ren – die goede leiding geven (1 Tim. 
3:1-7) – vooropgaan en de lammetjes 
volgen.
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De roman Knielen op een bed violen 
van Jan Siebelink is een enorme 
bestseller geworden. In nog geen 
drie jaar tijd is het boek toe aan 
de 46e druk, oftewel: er zijn al 
450.000 exemplaren van verkocht. 
Hoe komt het dat een roman zo 
populair is geworden? Fred van Lie-

burg, hoogleraar in de geschiedenis 
van het Nederlands protestantisme 
aan de VU te Amsterdam, stelde 

zich deze vraag ook en schreef een 
boek over ‘de ware wereld achter 
Knielen op een bed violen’. Hij komt 
wel tot de conclusie dat velen in 
ons land op zoek zijn naar zinge-
ving, naar spiritualiteit, maar voor 
verdere interpretaties acht hij het 
nog te vroeg.

haar ‘tot Zich heeft genomen’. En om 
dat in het éne geval wel te zeggen en in 
het ándere niet: dat kan ook niet. Wie 
zal dat immers beoordelen?

In Den Helder hebben we ervoor ge-
kozen om van een overlijden mededeling 
te doen aan de gemeente voorafgaand 
aan de dienst. De andere mededelingen 
vinden over het algemeen plaats in de 
dienst: vóór het gebed de zaken van 
voorbede en dankzegging, vóór de col-
lecte de bestemming ervan en vóór de 
slotzang ten slotte de mededelingen ‘in 
het kader van ons gemeentelijk leven’, 
die immers ook in de onderlinge samen-
komst een plaats mogen hebben. Maar 
de mededeling van een overlijden wordt 
dus vóór de dienst gedaan. De gemeente 
wordt gevraagd te gaan staan. De af-
kondiging luidt dan: Met christelijke 
droefheid deelt de kerkenraad u mee dat 
in de afgelopen week is overleden …  
Daarna zingen we een passend lied. 
En dan begint de dienst met votum en 
zegengroet.

Met christelijke droefheid: het is 
compact gezegd en misschien ook wel 
wat vaag. Maar ik denk dat ieder kerklid 
begrijpt dat daarmee gezinspeeld wordt 
op de christelijke hoop die er is voor ie-
der die gelooft. Het te zingen lied geeft 
daar ook stem aan. Zonder dat je als 
kerkenraad oordelen uitspreekt of juist 
niet uitspreekt, die je niet toekomen.
Dat niet iedereen het meteen oppikt, is 
duidelijk. Zo krijgen wij gastpredikanten 
die de hun voorgelegde tekst kennelijk 
niet christelijk genoeg vinden en daarom 
de kerkenraad met christelijke droefheid 

laten meedelen dat God tot Zich heeft 
genomen…

Intro

Nog zo’n punt waar je probeert 
zorgvuldig te formuleren en dat niet 
altijd overkomt, is de introductie van de 
dienst.

In veel kerken hoor ik de kerkenraad 
de broeders en zusters welkom heten in 
de dienst. Ik begrijp dat je als voorgan-
ger niet ‘pardoes’ wilt beginnen aan een 
dienst. Het is in het burgerlijk verkeer 
normaal dat je elkaar begroet. Toch 
kan ik er maar niet aan wennen dat de 
gemeente door de kerkenraad welkom 
wordt geheten. Alsof de gemeente niet 
in haar eigen gebouw samenkomt! Alsof 
de dienst iets is van de kerkenraad of  
– nog erger – de voorganger! Het is 
toch de gemeente die haar God ontmoet! 
Niet de kerkenraad, maar de gemeente 
is toch de menselijke actor in het geheel 
van de liturgie? Als een gemeente een 
voorganger van elders uitnodigt om 
voor te gaan in de dienst, is het toch de 
omgekeerde wereld als die voorganger 
van elders de gemeente nota bene in 
haar eigen huis welkom heet? Maar ook 
bij een eigen predikant: je hoeft een 
gemeente toch niet welkom te heten bij 
zichzelf? Welkom heten kun je wel de 
gasten. Die komen immers van buitenaf 
in een dienst van die concrete gemeente.

Is de gemeente dan niet welkom? Ja, 
dat is ze zeker. Maar ze komt om haar 
God te ontmoeten en te dienen. Dan 
is het passend om te bedenken dat de 

zegengroet aan het begin van de dienst 
haar aangeeft dat ze welkom is bij God. 
Hij groet hen, waar zij in het besef van 
hun afhankelijkheid en in de naam van 
de Here Jezus naderen tot Hem in zijn 
hemelse Sion. De genade en vrede die ze 
van Hem krijgen toegezegd, laten haar 
zien hoe verrassend welkom ze is bij de 
Here.

In Den Helder kozen we daarom 
voor de intro: Goedemorgen/middag, 
broeders en zusters. Gasten en luiste-
raars heten we hartelijk welkom in deze 
dienst van de Gereformeerde Kerk in 
Den Helder. Voorganger in deze dienst 
is ds. N. De preek gaat over… We ho-
pen op een goede en gezegende dienst!

Ook die mededeling met de naam 
van de voorganger is van belang. Het 
lijkt wat koddig en overbodig. Maar zij 
die langs welke weg ook thuis (mee)luis-
teren, zien niet wie er op de kansel staat. 
‘Voorganger vanmiddag ben ik, zoals 
u ziet’ (het komt inderdaad voor…!) 
is een mededeling die geen rekening 
houdt met luisteraars via kerktelefoon 
en internet.

Klimaat

Het zijn maar een paar kleinighe-
den. Maar ze ademen wel een bepaald 
klimaat. Van aandacht voor hen die 
meeluisteren via internet. Van het litur-
gisch besef dat de gemeente haar God 
ontmoet. En van het oppassen voor 
‘verbondsautomatisme’. Als zodanig ter 
overweging aangeboden!

Achtergronden van 
een spraakmakende 
roman

Korte boekbespreking 

M.J.A. Zwikstra-de Weger
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Feit is dat Siebelinks boek gaat 
over een bizarre manier van geloven en 
geloofsbeleving. En, al is zijn verhaal 
fictief en bepaald geen autobiografie, 
zijn eigen familiegeschiedenis heeft wel 
degelijk, evenals in veel van zijn romans, 
gediend als inspiratiebron. Hij wilde nu 
eindelijk eens echt van zich afschrijven 
wie zijn vader was en waarom diens 
leven zo verliep, en dus ook waarom 
hijzelf de persoon geworden is die hij 
is. Hij noemt zijn hoofdpersoon Hans 
Sievez en is erin geslaagd om hem als 
een authentiek figuur neer te zetten. 
Tegelijk laat hij hem slachtoffer zijn van 
diverse omstandigheden en personen, 
en dat maakt het verhaal niet alleen zo 
boeiend, maar ook heel beklemmend: 
het houdt je wel een poosje bezig.
Sievez, bloemenkweker in Velp, was een 
heel gewone man, een middenstander 
die hard moest werken om zijn bedrijf 
in stand te houden en voor zijn gezin te 
kunnen zorgen. Zijn vrouw en hij gaan 
wel naar de (hervormde) kerk, maar van 
lieverlee laat hij zich beïnvloeden door 
een paar strenggelovige mannen, die je 
gerust godsdienstfanatici kunt noemen. 
Hij wil ze aanvankelijk wel ontlopen, 
maar de tragiek is dat hij niet opkan 
tegen hen en hun leer, telkens opnieuw 
zwicht hij. Zo wordt hij een van hen en 
hij ondervindt zijn ‘punt des tijds’, zijn 
bekeringsmoment. Hij leeft op zijn ma-

nier wel dicht bij God, maar vervreemdt 
van zijn gezin. Zijn vrouw en oudste 
zoon blijven hem trouw overigens. Tot ’s 
zondags toe, wanneer vader, na zijn beke-
ring ‘thuislezer’ geworden, in de woonka-
mer zijn ‘kerkdiensten’ houdt en preken 
leest van oudvaders.

Het verhaal laat een trieste indruk 
na. De historicus Fred van Lieburg laat 
zien dat de werkelijke situatie toch wel 
anders was. Hij ‘dook in archieven, 
sprak met familieleden en onderzocht 
het religieuze netwerk van de grootvader 
en de vader van Jan Siebelink’, aldus de 
achterflap. Siebelink zelf was hem ter 
wille en inspireerde hem door middel 
van een rondleiding. Van Lieburgs on-
derzoek brengt allerlei familiegegevens 
en familieverbanden aan het licht. Hij 
toont aan dat de meeste romanfiguren, 
ook de geloofsfanatici, zijn gevormd 
uit een mix van karakters, van men-
sen die werkelijk geleefd hebben. Ook 
geeft hij inzicht in de figuur en de leer 
van ds. J.P. Paauwe, die model heeft 
gestaan voor de beschreven ds. Poort; 
hij stelt zijn lezers de zwaarbevinde-
lijke thuislezers voor en beschrijft de 
vierschaarervaring.

Al met al geeft hij een interessante 
inkijk in een boeiend stukje Nederlandse 
(kerk)historie. Hij voelde zich soms een 
voyeur in andermans verleden, maar 
‘steeds overwon de uitdaging om het 
stuk religiegeschiedenis dat Jan Siebelink 
aan zo’n groot publiek heeft meege-
geven, professioneel te ontrafelen’. 
Daarnaast wilde hij ‘eerlijk gezegd, de 
beeldvorming over een enge sekte die via 
duistere mannen aanhangers probeert 
te ronselen, een beetje rechtzetten’. En 
dat met alle bewondering voor ‘de pres-
tatie van de auteur om de draden in het 
levensverhaal van zijn vader samen te 
knopen tot een drama dat uitloopt op 
zijn eigen ontknoping. Laat zijn roman 
vooral een roman blijven’, zo besluit hij 
zijn Nawoord.

Hoe je het ook keert of wendt, hoe 
boeiend Knielen op een bed violen ook is 
en hoe waar het is dat een romanschrij-
ver van allerlei vrijheden gebruik mag 
maken, Jan Siebelink heeft wel een heel 

negatief beeld geschetst van een bepaal-
de christelijke stroming. Daarmee heeft 
hij ontegenzeggelijk de indruk gewekt 
dat het leven van een christen maar een 
somber en negatief gebeuren is. Het 
wat afstandelijke dat ik daardoor proef 
in zijn roman bij tegelijk het betrok-
ken zijn op zijn eigen voorgeschiedenis, 
blijkt ook als Van Lieburg vertelt dat 
Siebelink geruisloos, bijna als vanzelf 
ontgroeide aan zijn geloof en aan welke 
kerk of groep ook maar. En dat is pas 
echt triest.

Alleen al Van Lieburgs poging 
tot rechtzetten is een verdienste, en 
daarom wens ik dit boek veel geïnteres-
seerde lezers toe. Voor wie het werk van 
Siebelink en de achtergronden ervan 
beter wil begrijpen, is dit boek van Van 
Lieburg, dat ook een aantal foto’s bevat, 
eigenlijk onmisbaar.

N.a.v.: Fred van Lieburg,
Het punt des tijds. De ware wereld achter 
‘Knielen op een bed violen’, Amsterdam, 
De Bezige Bij, 2008, ISBN 978 90 234 
2711 7, 174 pag. Prijs € 16,50.
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De student in de stal

De situatie van de kerk is op een 
dorp heel anders dan in de stad. 
Veel predikanten die in de stad 
opgroeiden, beginnen hun werk niet 
in zo’n milieu. Ze komen op het plat-
teland terecht. De student met zijn 
gevoelige stadsneus moet ergens in 
de mestgeur zijn gemeentelid zien 
te vinden. De situatie is heel anders 
dan hij gewend is. De mensen den-
ken ook anders dan hij gewend is. 
Vol van idealen die hij uit de boeken 
opdiepte in een aantal jaren theo-
logische studie, stort hij zich op de 
gemeente die al eeuwen dezelfde is 
en weinig neiging voelt om dat te 
veranderen. Daar kan van alles mis-
gaan en dat gebeurde en gebeurt 
nogal eens.
De situatie op het dorp is heel 
eigen.

Levenscyclus

Een boeiende beschrijving van de 
situatie van de kerk in het dorp kun 
je vinden in het boek Levend lichaam. 
Typerend voor dit boek is dat men – 
vanuit de sociologie – een manier van 
denken op de kerk toepast als op een 
(gewone) organisatie. Zo’n organisatie 
heeft een tijd van opgaan, van blinken, 
maar ook van verzinken. Deze ‘levens-
cyclusbenadering’ wordt toegepast op 
de kerk, waarbij dan vijf fasen worden 
onderscheiden: geboorte, groei, continu-
iteit, revitalisering en sterven.

De verschillende fasen van de levens-
cyclus van de kerk worden behandeld 
vanuit verschillende perspectieven, 
namelijk vanuit het oogpunt van de 
context, de identiteit, de structuur en de 
leiding. Die doorkijk geeft steeds weer 
verrassende inzichten in hoe en waarom 
het in een bepaalde gemeente toegaat 
zoals het gaat.

Het gaat er in het boek om, aan te 
tonen welke wegen er lopen door het 
landschap van de kerk en welke kruis-

punten er zijn, zodat je vanuit die ken-
nis zelf je beslissingen kunt nemen. Dat 
is het mooie, het leerzame en tegelijk de 
uitdaging van dit boek: hoe kies je zelf 
in de situatie waarin je gemeentelid bent 
of misschien leiding moet geven aan de 
gemeente??

Het sterke van deze aanpak is dat je 
gaat zien in welke situatie de kerk zit en 
dat je daar goed op inspeelt. Het maakt 
nogal verschil of je een net startende 
gemeente bent of een kerk met veel 
geschiedenis.

Fasen

Het spreken over het sterven van de 
(een?) kerk blijft mij storen. In Levend 
lichaam wordt wel duidelijk aangegeven 
dat de kerk meer is dan die afzonderlijke 
(wijk)gemeente of parochie, maar die 
manier van spreken blijf ik raar vinden. 

Zeker, er zijn heel wat kerken die dicht-
gaan – en het boek geeft een heel pasto-
rale benadering van dat probleem – 
maar kun je dan spreken over het ster-
ven van een kerk?

Het blijft mij storen omdat het zo 
eenzijdig is, zo sociologisch, zo mense-
lijk en er zo weinig vanuit Christus, het 
hoofd van het lichaam is gedacht.

Ingrid Plantinga noemt in haar 
scriptie vier levensfasen van een gemeen-
te: de startende gemeente; de groeiende 
gemeente; de gevestigde gemeente en de 
vastgelopen gemeente. Dat is een inde-
ling die ook de realiteit wil beschrijven, 
maar dat rare spreken van een stervende 
kerk vermijdt. Zij schrijft: ‘Het is van 
belang om te weten in welke levensfase 
een gemeente zit, omdat dit van invloed 
is op het te voeren beleid. Elke levens-
fase vraagt om een eigen aanpak en kent 
zijn eigen mogelijkheden. Inzicht in de 
levensfase van de eigen gemeente kan 
helpen om de juiste aanpak te kiezen, 
om een juiste vorm van leiderschap te 
kiezen en een realistische verwachting te 
hebben van veranderingsprocessen in de 
gemeenten.’

In Levend lichaam wordt heel knap 
de situatie van een gemeente in iedere 
fase neergezet. Dat inzicht geeft je mo-
gelijkheden om keuzes te maken.

Kies zelf,  
gereformeerde!!

Als in zo’n boek allerlei knooppun-
ten worden genoemd en allerlei moge-
lijkheden worden getekend, dan is de 
uitdaging hoe je zelf je keuzes maakt. 

Boek van de maand 

H. Drost

Levend lichaam 
Nadenken over gemeenteopbouw

Levensfasen bekeken vanuit het perspectief van

geboorte (kerkplanting)  context
groei  identiteit en cultuur
continuïteit (dorp)  structuur en middelen
revitalisering  leiding
sterven (kerksluiting)
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Om dat te kunnen heb je een visie no-
dig. Wat is nu de gereformeerde visie op 
de kerk?

Gereformeerde theologie wil over 
de kerk denken vanuit het verbond. Jos 
Douma gaf een interessante ‘update’ 
van de leer van het verbond door over 
verbondenheid te spreken als iets wat in 
onze cultuur hard nodig is. Hij schrijft 
dan over de kerk als een plaats van 
verbondenheid midden in een cultuur 
van vervreemding: ‘In de gemeenschap 
gaat het erom dat christenen weten en 
ervaren dat ze aan elkaar gegeven zijn, 
niet om een groep te vormen, maar een 
gemeenschap. Gemeenschap betekent 
dat we delen: we delen het leven en de 
liefde, we delen de vreugde en het ver-
driet, we delen onze zwakheden en onze 
zegeningen.’

Verbondenheid vraagt om een 
structuur.

Het verbond zegt dat God begint. 
Dat onderstreept de (kinder)doop. 
‘Daar is het teken en zegel van Gods 
verbond in de heilige doop. Gods ver-
bond is er. Er valt echter slechts van de 
kerk te spreken als ook het antwoord 
van de gelovige erbij komt. Bovendien 
moet de inwilliging van Gods verbond 
geschieden in gehoorzaamheid aan het 
Woord.’* Het gaat om groei. Het gaat 
om betrokkenheid in een tijd van de 
‘crisis van de betrokkenheid’. Het gaat 
om een kerk die actief is in geloof, in 
gehoorzaamheid en ernaar verlangt 
God steeds dieper te leren kennen om 
Hem meer te kunnen eren. Dat vraagt 
betrokkenheid.

Op die manier heb je twee uitgangs-
punten om eens naar de kerk te kijken, 
nl. verbondenheid en betrokkenheid. 
Vanuit een visie kun je keuzes maken.

Keuze 1: houden we in 
de kerk vast aan het 
instituut??

De verschillende fasen van de levens-
cylus van de kerk worden behandeld 
vanuit verschillende perspectieven. Zo’n 
perspectief is de context waarin we le-
ven. Dat is een cultuur die weinig meer 
heeft met instituten. Moet je dan wel 
aan het instituut ‘kerk’ vasthouden??

Deze vraag is interessant: moeten we 
vasthouden aan de manier waarop we 
de kerk nu al eeuwenlang georganiseerd 
hebben? Is het niet juist dat het hele idee 

van een territoriaal begrensde gemeente 
uit de tijd is? Is het wel bijbels?

‘Oorspronkelijk verwees de parochie 
naar een territorium. Vanaf de vierde 
eeuw werd in zuidelijk Europa de ziel-
zorg op het platteland, en daarmee de 
voortgaande kerstening, georganiseerd 
door regio’s te vormen waar een pastoor 
voor verantwoordelijk was. Pas in de 
zestiende eeuw, na het concilie van 
Trente, werd het parochiestelsel alge-
meen ingevoerd. In de reformatie wordt 
doorgaans aan het territoriale principe 
vastgehouden’ (uit: Levend lichaam).

In onze cultuur past het niet meer. 
De Bijbel tekent het niet met zoveel 
woorden. Is het niet beter een andere 
vorm voor de kerk te kiezen? Kun je niet 
beter via netwerken gemeente zijn dan 
via een bepaald aantal postadressen??

De Bijbel wijst ons op het belang van 
verbondenheid in de gemeente. Daarvoor 
is een structuur nodig. De Geest werkt 
op Pinksteren trouw aan God en aan 
de gemeente(leden). In Handelingen 
2:42 staat dat de nieuwe gelovigen 
‘trouw bleven aan het onderricht van 
de apostelen, met elkaar een gemeen-
schap vormden en het brood braken en 
zich wijdden aan het gebed’. Je kunt 
ook wijzen op de leer van de gaven. Het 
gaat in de gaven om een concreet elkaar 
ondersteunen en opscherpen en helpen. 
Gaven geeft Gods Geest om samen een 
huis te bouwen van levende stenen die 
elkaar steunen.

Het is wel interessant dat het boek 
Levend lichaam ook wel die kant opgaat. 
Maar de keus wordt aan het eind van 
het boek onderstreept vanuit de socio-
logie. Die leert dat het zonder instituut 
niet gaat: ‘Kwaliteiten als continuïteit, 
loyaliteit en diversiteit blijven met de 
parochie verbonden, en zonder derge-
lijke solide vormen van kerk-zijn kunnen 
fluïde vormen van (kerk-zijn) nauwelijks 
gedacht worden.’ De sociologie leert ons 
ook wijsheid!!

Dat is in dit nieuwe handboek ge-
meenteopbouw een interessante keus. 
Want er zijn ook christenen die veel 
meer de kant opgaan van een kerk zon-

der structuur, de zgn. liquid church. Op 
de achtergrond speelt de ondertussen be-
kende discussie of het gaat om de band 
aan Christus of de band aan de kerk.

Het is waar dat het om Christus 
gaat. Het is ook waar als een reactie op 
een tijd waarin het soms meer om het 
lidmaatschap van de kerk dan om een 
levende relatie met de Heiland leek te 
gaan – maar het addertje onder het gras 
is dat het nogal eens in mindering wordt 
gebracht op een gezonde en sterke struc-
tuur van de gemeente, die van groot 
belang is.

Het is van belang om mensen een 
tehuis te bieden. Het gaat om pastorale 
vastheid. Al die fluïde vormen bieden 
geen (pastorale) vastheid: denk aan de 
jeugdkerk die met zoveel tamtam begon 
en nu de deuren sluit: wie zorgt nu ver-
der voor al die jongeren??
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De liquid kerk is niks als er geen 
solid kerk is.

Keuze 2: wat voor soort 
groei willen we graag?

Behalve het anti-institutionele is er 
in onze cultuur de druk van groeiden-
ken. Je moet presteren en als je het niet 
voor elkaar krijgt, ben je een ‘loser’. Een 
bedrijf moet groeien en als er geen groei 
is, is het geen knip voor de neus waard. 
Een gemeente moet groeien en als er 
geen groei is…, ja, wat is er dan??

In een apart hoofdstuk ‘Groei’ in 
Levend lichaam wordt over groei verteld 
op zo’n manier, dat je bewust wordt 
dat je ook op dit punt een keus moet 
maken.

Er is getalsmatige, geestelijke, 
organisatorische en incarnatorische 
groei. Dat laatste vond ik interessant. 
Incarnatorische groei wil zeggen dat er 
groei is, doordat de kerk meer invloed 
krijgt in de omgeving van de kerk. Dat 
is de intrigerende vraag die je als kerk 
altijd jezelf kunt en mag stellen: wat 
maakt het voor verschil als wij hier niet 
meer zouden zijn??

Welke groei kies je? Waarom? Wat is 
je visie?

De Bijbel wijst ons op het belang van 
betrokkenheid in de gemeente. Vanuit de 
Reformatie zien we – denk ik en hoop 
ik – vooral als onze taak dat we gees-

telijk groeien naar Christus. Het gaat 
erom dat we ‘door ons aan de waarheid 
te houden en elkaar lief te hebben, sa-
men volledig toegroeien naar Hem die 
het hoofd is: Christus’ (Ef. 4:15). Daar 
heb je weer de betrokkenheid.

‘Een … sociologisch probleem van 
groeiende gemeenten is het … fenomeen 
dat als de groep groter wordt, de indi-
viduele bijdrage afneemt. Met andere 
woorden, 2 + 2 = 3, in plaats van 4. 
Dat komt omdat bij grote groepen op 
individueel niveau het gevoel leeft dat 
anderen het probleem wel aanpakken’ 
(uit: Levend lichaam).

In de uitleg van de Heidelbergse 
Catechismus over de gemeenschap der 
heiligen wordt heel mooi getekend hoe 
het in de kerk om betrokkenheid gaat. 
Het is de band aan Christus. Het gaat 
om goede prediking, trouw onderricht 
en verdieping van de relatie met Hem. 
En vanuit die band bloeit de betrokken-
heid op en is er positieve (ja, zelfs blijde) 
inzet van de gaven als zaak van onder-
linge betrokkenheid (HC vr./antw. 55).

Als we dat soort dingen centraal 
blijven zetten, kunnen we druk om 
(ongezond te) groeien weerstaan. En de 
druk is groot omdat we in een wereld 
leven waar je moet scoren. Maar: ‘God 
kijkt anders dan mensen. Wij houden 
van aantallen, van grote verhalen, van 
successen. Aantallen zijn grijpbaar en 
manipuleerbaar. Maar het gaat in de 

kerk niet om aantallen, het gaat om het 
hart van mensen dat verbonden moet 
zijn aan de levende God.’

N.a.v.: Rein Brouwer, Kees de Groot, 
Henk de Roest, Erik Sengers en Sake 
Stoppels,

Levend lichaam. Dynamiek van 
christelijke geloofsgemeenschappen in 
Nederland, Kok, Kampen, 2007. ISBN 
978 90 4351 362 3, 303 pag.  
Prijs € 24,50 (de citaten zijn te vinden 
op p. 120, 254, 279).
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het kennen van Christus, Kampen 2006.

Interessant is dat in dit boek vanuit artikelen in 

dit blad (jrg. 7, nrs. 10 en 11) de drieslag Genade-

Gemeenschap-Getuigenis wordt gebruikt. Dat zou 

je een gereformeerde variant kunnen noemen op de 

bekende drieslag Boven-Binnen-Buiten (het citaat is 

te vinden op p. 90).

Ingrid Plantinga-Kalter, De gereedschapskist van de 

gemeenteopbouwer. Een inleiding op gemeenteopbouw. 

Doctoraalscriptie TU Apeldoorn met als begeleider 

prof. dr. M. te Velde.

In de Permanente Educatie Predikanten aan de TU 

zal deze scriptie gebruikt worden om je te oriënteren 

in de gemeenteopbouw in de 21e eeuw (de citaten 

zijn te vinden op p. 95 en 122).

Noot:
* Geciteerd via W. van Vlastuin, De Geest van opwek-

king. Een onderzoek naar de leer van de Heilige Geest in 

de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards (1703-

1758), Heerenveen 2001, p. 254.
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Gedicht G. Slings

De moeder de vrouw

Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in ’t gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd – 
laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.

Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij ’t roer,

en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.

Martinus Nijhoff
Uit: Nieuwe gedichten 1934

Een schitterend gedicht van mijn liefste dichter, Martinus Nijhoff.
Toen ik nog meester was, liet ik het mijn leerlingen al uit het hoofd 
leren.
Het gaat me deze keer om de laatste strofe met die bijzondere zin:
‘en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.’

Ik hoop dat de psalmen u ook boven alle andere liederen lief zijn.
Vandaag worden we bijna overvoerd met religieuze gezangen. 
(Gelukkig zitten er veel mooie tussen.)
Ik moet dan vaak denken aan regels van de onlangs overleden litera-
tuurcriticus van de Volkskrant, Kees Fens.
Die heeft het dan alleen nog maar over de literaire schoonheid van 
onze psalmen:

‘De psalmen maken klein. Ook door hun literaire grootheid. Wie 
dit niet ziet of die honderdvijftig gedichten in de postchristelijke 
leegte wenst te gooien, zou misschien een literaire vervloeking ver-
dienen. En dat tot in het derde geslacht!’

Ik wil mijn lezers toeroepen:
Zing bij elke maaltijd een psalmvers en ’s avonds voor het slapen 
gaan.
En zing ze ook aan het roer. Welk roer dan ook!
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In De Waarheidsvriend van 18 sep-
tember 2008 schrijft ds. P.J. Vergunst 
(de hoofdredacteur) een artikel over de 
stijl en toonzetting van de kerkdienst 
(zijn titel ‘Leuk in de kerk?’). Hij werd 
geïnspireerd, vertelt hij, door een op-
merking van ir. J. van der Graaf aan het 
eind van een discussie: ‘En laat het in de 
kerk niet ál te gezellig worden.’ Vergunst 
schrijft naar aanleiding van de kerkdien-
sten in zijn eigen PKN. Wat hij schrijft, 
is denk ik even toepasselijk voor die in 
ons eigen kerkverband. Na wat hij inlei-
dend schrijft over de aanleiding voor dit 
artikel, gaat hij als volgt verder:

Sfeer en gevoel
Mensen zijn als kinderen van de eigen 
tijd op zoek naar een gemeente die bij 
hén past en willen een dominee die hún 
aanspreekt. De nadruk op beleving vraagt 
ook zondagmorgen tussen half tien en elf 
uur om een goede sfeer, een plezierig gevoel. 
Niemand zit te wachten op een saaie 
kerkdienst, terecht. Maar betekent dit ook 
dat de samenkomst van de gemeente léuk 
moet worden?
Voor mij werd de vraag actueler, toen ik 
– her en der in ons land – enkele diensten 
meemaakte waar een- en andermaal 
gelachen werd. Niet de glimlach om de 
mond als de voorganger een trefzekere 
opmerking maakt, niet de onderbreking 
van de gespannen aandacht door een 
opmerking vol zelfrelativering voor in eigen 
oog belangrijke mensen, maar een gemeente 
die lacht als een door de voorganger beoogd 
effect. Laten we díe kant echt niet opgaan.

Band in de gemeente
Saamhorigheid in de christelijke gemeente 
groeit als vrucht van de boodschap van 
het Evangelie en de ervaren gemeenschap. 
Dat is een gave, juist in een tijd vol 
relatieproblemen, een tijd waarin ouderen 
én drukke mensen eenzaamheid kennen. 
Dan heb je de band binnen de gemeente 
nodig. De gemeente, daar hoor je bij. 
Zowel de concretisering in het blootleggen 
van de zonde, de scherpte in het aanwijzen 
van alles wat in mijn leven voor God 

niet bestaan kan; als de verkondiging van 
het bevrijdende Evangelie, het leven en 
werk van Jezus Christus – het doet mij 
samen met anderen buigen voor de Heilige 
Schrift. Hoofd voor hoofd aangewezen op 
genade.

Soms kun je in de goede zin voor een 
ander luisteren, een gezinslid of een 
vriend, als je weet waar hij of zij naar 
verlangt, als je bemerkt dat de Geest hun 
levensomstandigheden raakt met het 
Woord. Ook dat geeft een band.
Soms zie je de bewogenheid op het gezicht 
van een avondmaalganger, met wie je 
gezien en gehoord hebt: ‘Ik voor u, omdat 
u anders de eeuwige dood zou sterven.’ Dat 
geeft een band, ook al ken je in een grote 
gemeente niet alle mensen persoonlijk.
Eens per jaar staan jonge mensen voor 
in de gemeente, waar ze vrijmoedig of 
schuchter het geloof belijden. Wie daarvan 
getuige is, neemt hen op in de kring van de 
belijdende leden, ervaart een band.
Maar, versimpeling in de kerkdienst, ook 
infantilisering genoemd, uit zijn op een 
goedkoop effect, dat verstoort de band en 
leidt slechts tot onderlinge vervreemding.

Inhoud en sfeer
Prof. Gerben Heitink heeft er in zijn 
boek Een kerk met karakter op gewezen 
dat infantilisering een reëel gevaar in 

de kerk is. ‘De wijze waarop ouderen 
worden aangesproken, heeft vaak een hoog 
kleutertje-luistergehalte’, schrijft hij. 

Even verderop gaat Vergunst zo 
verder:

Dr. H. de Leede zette enige jaren geleden 
als kop boven een meditatie in het blad 
Wapenveld: ‘De ernst van het Evangelie is 
niet gewichtig.’ Daarmee bedoelde hij dat 
Jezus met een enkel woord onze menselijke 
gewichtigdoenerij aan het licht brengt 
en met de orde van Zijn Koninkrijk een 
omkering van waarden bewerkt. In die 
bijdrage zei ds. De Leede ook – hij haalde 
de vraag van middeleeuwse theologen aan 
of Jezus in Zijn leven gelachen heeft – dat 
er te veel haast in het Evangelie zit om 
ontspannen te kunnen lachen. ‘En de ernst 
van het Evangelie leent zich niet voor het 
cabaret. De hoogspanning van de oproep 
tot omkeer mag niet ontladen worden in de 
humor of de grap.’

Priester
Het waarderen van een sfeer van gezel-
ligheid in de kerkdienst, de waardering 
voor een predikant die een lacheffect 
beoogt – het hangt af van onze visie op de 
kerkdienst, die in de gereformeerde traditie 
verstaan is als een ontmoeting tussen de 
levende God en Zijn gemeente. Die traditie 
stoelt op bijbelse papieren. In Exodus 25 
zegt de Heere ‘bij u te komen van boven het 
verzoendeksel’, dan ‘zal Ik met u spreken 
over alles wat Ik u voor de Israëlieten 
bevelen zal.’ De heiligheid van God, de 
eerste eigenschap van de Heere, kwam er 
onder meer in uit dat de priester een plaat 
van zuiver goud droeg, waarin gegraveerd 
was: ‘De heiligheid van de Heere.’
Ook Mozes stond voor het aangezicht van 
de levende God op heilige grond, zodat hij 
zijn schoenen uit moest doen (Ex. 3:5), 
teken van het afstand nemen van het 
alledaagse leven. Juist onze voorgangers 
mogen in de gemeenten het besef levend 
houden dat heilige eerbied verweven is met 
het naderen tot God, met het luisteren naar 
Zijn stem. Dat heeft alles te maken met de 

Persrevue P.L. Storm

Een leuke ontmoeting 
met de Heilige?  
Over de kerkdienst

Ds. P.J. Vergunst
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Dit stukje Persrevue knoopt op een 
bepaalde manier aan bij het vorige. De 
ontmoeting met de heilige God in de 
kerkdienst leert ons te leven uit de rust 
die Hij belooft en geeft in Christus. En 
tegelijk leren we in die ontmoeting naar 
de beloofde rust toe te leven. In zijn 
wijsheid heeft Hij wekelijks rust in ons 
leven geboden om te voorkomen dat we 
ons zo druk maken, dat we bij deze din-
gen niet eens meer stilstaan en aan onze 
rusteloosheid ten onder zouden gaan. 
Over het grote geschenk van de rust-
dag wordt ook in De Waarheidsvriend 
geschreven. En wel een week eerder (11 
sept.) door W.J.C. Gijsbertsen. Met als 
titel ‘Vier de zondag!’ vat hij bondig en 
trefzeker samen wat het onmisbare nut 
is van de zondag. Hij schrijft:

Valt er wat te vieren? Op zondag? Wat 
is er zo bijzonder aan deze dag? Zomaar 
een paar vragen van een seculiere voorbij-
ganger, maar wel typerend voor onze 
tijdgeest. Niet zo verwonderlijk in een tijd 
waarin onze weken worden bepaald door 
24 x 7. Waarin onze agenda’s beginnen met 
de maandag. Of toch wel?
We zouden met de technologische vooruit-
gang toch meer vrije tijd krijgen? Ons werk 
sneller en efficiënter doen? En daardoor 
meer tijd voor rust krijgen? Wat bezielt 
ons en onze maatschappij dan om de 
tijdsgrenzen te (laten) vervagen? Zijn het 

de mogelijkheden die vechten om onze 
aandacht en... tijd? Het besef dat we alles 
(aan) kunnen? Of dat we te veel willen?
Wat zijn de gevolgen? We hebben meer 
tijd nodig en van rusten komt het niet. 
We ervaren de druk en we maken ons 
druk. Of, markeren we onze status door te 
vertellen dat we druk zijn? Is dat nu ons 
leven, dat bepaald wordt door 24 x 7!

Meer aandacht
Toch kan dit niet de bedoeling zijn. De 
aansporing ‘vier de zondag’ verdient veel 
meer aandacht. In kerk en maatschappij.
In de eerste plaats omdat het houden van 
de rustdag een scheppingsordening van 
God is. Hij rustte op de zevende dag. God 
ziet dan terug op Zijn voltooide werk 
en zonderde deze dag af. Een speciale 
plaats voor de rustdag. De schepping was 
volmaakt. God zag dat het goed was. We 
zien hier een God van orde, regelmaat 
en rust. Wie zijn wij dan dat we deze 
inzetting en Zijn voorbeeld niet naleven?
In de tweede plaats om te blijven beseffen 
wie ons leven werkelijk moet regeren. Niet 
de ‘waan van de dag’ en de geest van de 
‘grootste onrustzaaier’. Maar Jezus Christus 
is Koning. Hij regeert. Daarom vieren wij 
de dag van Zijn opstanding. Een dag om 
in ere te houden toch? Een noodzakelijke 
dag om ‘de rust’ te beoefenen. Want als 
Christus beslag legt op onze ‘onrustige’ geest, 
barst de strijd los. Elke dag.

In de derde plaats voor de geestelijke 
oefening met de gemeente. Samen geeste-
lijke rust, geloofsvoeding en zekerheid 
vinden in Gods Woord. Samen werken aan 
een gezond lichaam, de gemeente. Omzien 
naar elkaar, want als een lid lijdt? ‘Mens 
sana in corpore sano’, oftewel: een gezonde 
geest in een gezond lichaam. De liefde van 
God verlangt ernaar om gedeeld te worden. 
Een stukje kool gloeit toch ook op in het 
vuur en dooft ver verwijderd van het vuur.

De praktijk
Tja, mooie woorden, maar nu de praktijk. 
Als christen ervaar ook ik iedere dag de 
noodzaak van bijbelse aansporingen en 
stille tijd. De zuigkracht van 24 x 7 is 
enorm. Dagelijkse rustpunten inbouwen 
vergt stevige discipline. Gebrek aan 
‘rustmomenten’ heeft invloed op het vieren 
van de zondag. Dat wordt door ons te vaak 
onderschat.
De zondag staat voor mij niet los van 
andere dagen. Het is het startpunt van 
de week. Een echte feestdag. Tijd voor 
kerkgang, ontmoeting, gezin en bezinning. 
De zondag krijg je niet zomaar.

Over de rust die Christus biedt, schrijft 
ook prof. dr. H.J. Selderhuis in het 
septembernummer van Stimulans (titel: 
‘God spreekt tot jou!’). Hij maakt het 
weer wat breder dan de zondag alleen. 
Hij schrijft een column naar aanleiding 

stijl van en de woordkeus in de eredienst.

Verheven én nabij
Deze bijbelse notie is geen pleidooi voor 
afstandelijkheid. Want al is de Heere 
verheven, Hij is tegelijk nabijgekomen, 
eerst door de profeten te zenden en daarna 
toen Hij sprak door de Zoon, die de 
afstraling van Gods heerlijkheid is. Leven 
we in de gemeente met een op de Bijbel 
geënt zicht op God, dan laten we Zijn 
majesteit en Zijn nabijheid naast elkaar 
staan.
God is zó bijzonder dat Hij zich geheel 
onderscheidt van de wereld buiten Hem. 
Dat is Zijn heiligheid. En die heiligheid 
mag niet alleen de dienst aan Hem, maar 
ook Zijn Naam, Zijn dag, Zijn gemeente 
stempelen. Die heiligheid bepaalt de 
omgang met de Heere, als de gemeente op 
zondag voor Zijn aangezicht samenkomt. 

In die heiligheid ligt haar vreugde.

Vrolijkheid
Waar de gemeente dat geleerd heeft, is het 
in de kerk niet leuk, maar wel vrolijk. De 
psalmdichter roept ons op vrolijk te zingen 
voor God, onze sterkte (Ps. 81) en spreekt 
over vrolijkheid voor de oprechten van hart 
(Ps. 97). Dat is de troost van Zondag 1, 
dat is vrolijkheid om wat de Heere doet, 
die zich uit in een loflied, maar ook in 
stilheid voor Zijn aangezicht.
De vrolijkheid van de psalmen vinden 
we terug in Lucas 15, waar een verlorene 
thuiskomt. ‘En zij begonnen vrolijk te 
zijn.’ Die vrolijkheid wordt door Paulus 
blijdschap genoemd, die zelfs volkomen 
is als hij eensgezindheid en liefde in de 
gemeente ontmoet (Fil. 2:2). Die blijdschap 
te stimuleren, dat is het uiteindelijke doel 
van de apostel en allen die in de gemeente 

werken. Want wat zijn we? Medewerkers 
aan uw blijdschap (2 Kor. 1:24).

Overwinnaars
Op de vreugde loopt het voor al Gods 
kinderen uit. ‘Wie zou U niet vrezen, 
Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 
Immers, U alleen bent heilig’, zingen 
de overwinnaars uit Openbaring 15, 
allemaal.
Leuk moet het niet gaan worden in de 
kerk, ook niet gezellig in menselijke zin. 
Maar dit is waar, dat heiligheid en vreugde 
bij Christus’ gemeente horen. Al zaaien we 
in dit leven nog met tranen, de vreugde 
is er ook. Laten vooral onze jongeren het 
mogen zien.
Heiligheid en vreugde, daarvan zal eens 
Gods Koninkrijk vol zijn. Van Hem is de 
heerlijkheid, tot in eeuwigheid.

Rust
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De titel voor dit onderdeel lijkt een 
zekere mate van overbodigheid uit te 
stralen. Hoezo bruikbaarheid van de 
Alpha-cursus? Die bruikbaarheid is toch 
onderhand wel aangetoond? De Alpha-
cursus wordt al weer heel wat jaren gi-
gantisch veel gebruikt. Ook binnen onze 
kerken. De grootste hype ervan lijkt 
zelfs alweer voorbij. Ook al is dat laatste 
naar mijn indruk waar, dat betekent nog 
niet dat inhoudelijke bezinning op wat 
die cursus biedt, en of en hoe gebruik 
ervan wenselijk is in een gereformeerde 
kerk, overbodig is. Uitgebreide aandacht 
geeft ds. S.M. Alserda er daarom aan 
in de Gereformeerde Kerkbode (voor 
Groningen, Friesland en Drenthe) 
van 19 en 26 september 2008. Zowel 
de volwassen versie als de jeugdversie 
(Youth Alpha) betrok hij in een onder-
zoek. Ook informeerde hij bij collega’s 
naar hun ervaringen met deze cursus. 
Aanleiding voor zijn onderzoek is het 
voornemen binnen zijn eigen gemeente 
geweest (Hoogkerk) om met deze cursus 
aan de slag te gaan.

Indertijd is in ons blad al heel kri-
tisch ingegaan op de inhoud van het 

cursusmateriaal. En wel door ds. J.B. 
Wilmink (‘Is de Alpha-cursus wel zo 
geschikt?’, in Nader Bekeken, okt. 2001, 
jrg. 8, p. 266v). Zijn conclusie was 
dat het een methode is die weliswaar 
‘werkt’, maar ook voor verwarring zorgt. 
Hij pleitte voor een goed alternatief.

Ds. Alserda eindigt niet met de 
conclusie dat de cursusmethode on-
bruikbaar is. Wél dat heel wat van 
het cursusmateriaal inderdaad om een 
gereformeerd alternatief vraagt. In zijn 
gemeente gaat dan ook het nodige oor-
spronkelijk Alpha-materiaal vervangen 
worden door zo’n gereformeerd alter-
natief. Uit zijn beide artikelen geef ik 
vooral één en ander door uit zijn inhou-
delijke bespreking van het cursusmateri-
aal. Uit het eerste artikel het volgende:

Optimistisch mensbeeld
In de cursus ligt de nadruk op de mense- 
lijke verantwoordelijkheid. En de mens 
wordt inderdaad door God verantwoorde-
lijk gesteld, voor alles wat hij wel/niet doet. 
Maar in de cursus wordt het eenzijdig, 
wanneer de mens ook in staat geacht wordt 
om zelf goed te kiezen. In het werkboek 

staat: ‘Elk mens heeft de keus om goed of 
slecht te doen met zijn of haar leven.’ Dat 
is precies wat in onze Dordtse Leerregels 
omschreven wordt met de ‘vrije wil’. Vrij 
om te kiezen en in staat om te kiezen. Het 
optimistische mensbeeld komt ook nog 
hierin naar voren, dat de gelovige mens 
geacht wordt heel ver te kunnen komen in 
het bestrijden en nalaten van de zonde. 
Werkboek: ‘Als Jezus bij ons is kunnen we 
het kwaad de rug toe keren.’ En inderdaad, 
met Gods hulp is er veel mogelijk. Toch 
wordt ook dit in de cursus eenzijdig, 
omdat te weinig naar voren komt, dat ook 
wedergeboren mensen nog steeds zondaars 
zijn en dat de gebrokenheid van het 
leven hier op aarde ook bij hen nog zijn 
doorwerking heeft.

Op beide punten heeft de cursus dus 
correctie nodig. Want de menselijke 
wil is zondig. En daardoor niet zelf in 
staat om het goede te kiezen. Geen mens 
zal vanuit zichzelf voor God kiezen of 
in Jezus Christus gaan geloven. Dat 
moet hem gegeven worden (vgl. DL I, 
9,11; III/IV, 10-14; V, 4). Menselijke 
verantwoordelijkheid gaat samen met en 

van de bekende geschiedenis dat de Here 
Jezus de storm op het meer stilt met zijn 
woord (Luc. 8:22-25). Het spreken van 
Christus brengt rust, zegt Selderhuis. Hij 
gaat zo verder:

Die rust komt allereerst al over het meer. 
Jezus staat op. De beschrijving heeft zoiets 
van: ja nu Ik toch wakker ben, zal Ik jullie 
laten zien dat er niks is om bang voor te 
zijn. De zee moet zwijgen en de golven ook. 
En dat is het bijzondere. Dat de storm even 
plotseling kan stoppen als dat ze begonnen 
is, is één ding. Maar dat de golven ook 
in één keer rusten, dat is ongekend, want 
meestal golft het nog een tijd na. Nu niet. 
Als de Heer spreekt, moet het ook meteen en 
moet ook meteen alles stil zijn.
De rust van het water brengt ook de rust in 
het hart. Jezus maakt zichtbaar dat Gods 
plan doorgaat en dat moet de discipelen 
rust geven. Die rust komt vanuit het 
Woord van Jezus. Er gebeurt iets omdat 
Hij spreekt. Het is het Woord van de Heer 

dat de kracht heeft de machten van zee en 
storm tot rust te brengen. Het is het Woord 
dat de rust brengt dat God Zijn plan zal 
uitvoeren, dat verlossing zal komen, dat 
het Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zal 
worden, maar ook dat er een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde zullen komen, dat de 
wederkomst een feit zal zijn zoals de rust 
op het water een feit werd. En dat alles 
door Zijn Woord.
Is dat Woord ook wat jou in je leven rust 
brengt? Is dat het Woord waar jij je aan 
vasthoudt ook als alles tegenzit, het Woord 
dat je rust geeft omdat je weet dat God 
een plan heeft met mijn leven en mij door 
alles heen wil leiden. Het Woord brengt de 
zekerheid van het geloof. Als de Heer zegt 
dat Hij mijn zonden wil vergeven, dan 
moet ik maar niet naar die zonden blijven 
kijken, maar vertrouwen op dat Woord. Als 
de Heer zegt dat Hij bij mij zal zijn elke 
dag van mijn leven, dan houd ik mij aan 
dat spreken van Hem vast, daarom moet 
dat Woord ook mijn dagelijks brood zijn, 

om door de stormen van het leven heen 
toch koers te houden. Dat Woord moet ik 
horen in de kerk om te weten en vast te 
geloven dat zelfs als ik schipbreuk lijd, mijn 
leven met God toch bewaard blijft.
Dat Woord had de discipelen rust kunnen 
geven, ook midden in de storm. Jezus had 
gezegd: Wij gaan naar de overkant. Nou, 
dan kom je toch ook aan de overkant en is 
er geen storm die dat tegenhoudt.
Luisteren naar het spreken van God geeft 
rust. Dat is ook de rust voor de kerk. De 
kerk die de oversteek door deze wereld 
maakt om in de eeuwige haven aan te ko-
men, de kerk die zoveel stormen meemaakt, 
maar mag weten dat met Jezus aan boord 
de kerk niet ten ondergaat. Rust voor de 
kerk, als we bij dat Woord blijven. Maar 
dan moet Jezus wel aan boord zijn. Dat 
geldt voor de kerk, dat geldt voor elk mens, 
want als Jezus niet aan boord van je leven 
is, dan verga je als kerk en als mens, voor 
eeuwig.

De bruikbaarheid 
van de Alpha-cursus
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wordt gecorrigeerd door Gods soevereiniteit. 
God die alles bestuurt en die mensen 
uitkiest om hun het geloof te geven. Dat 
is wat bijvoorbeeld ds. Jasper Klapwijk 
heel mooi laat zien in zijn boek Gelukkig 
Gereformeerd! Die correctie is om twee 
redenen nodig:
a. anders krijgt de mens te véél eer en God 

te weinig eer,
b. anders wordt de mens een te zware last 

opgelegd: activisme. Het hangt dan ook 
van de mens af of hij blijft geloven. 
Daarover bestaat dan geen zekerheid 
meer.

Ook correctie op het andere punt: gelovigen 
hebben in dit leven niet meer dan een klein 
begin van de gevraagde gehoorzaamheid 

(HC Zondag 44). De strijd tegen de 
zonde blijft. En er is steeds weer vergeving 
nodig. Gelukkig is er vergeving en hoeft de 
gelovige mens niet wanhopig te worden: 
zijn zaligheid hangt niet meer van zijn 
prestaties af!

Nadruk op de bijzondere gave(n) van 
de Heilige Geest
Van begin tot eind wordt in deze cursus 
veel nadruk gelegd op het werk van 
de Heilige Geest. Daarnaast wordt 
speciaal aan dit onderwerp een heel 
weekend gewijd. In de handleiding voor 
cursusleiders wordt uitgelegd, dat dit 
behoort tot de strategie van de cursus  
(= jongerenversie). Want:
- in onze samenleving zijn jongeren op 

zoek naar ervaring, naar kicks. Het 
gaat in de cursus dus vooral om het 
ervaren van de Heilige Geest,

- jongeren geloven pas dat iets waar is, 
als ze zien dat het werkt. Daarom ligt 
de nadruk op de bijzondere gaven (met 
name ‘tongentaal’).

Zo worden vanaf het begin bij de cursisten 
hoge verwachtingen gewekt: de Heilige 
Geest doet bijzondere dingen, ook vandaag, 
ook bij jou. Via de eerste 6 avonden 
wordt naar het hoogtepunt toegewerkt: 
het weekend. Met de suggestie: nu gaat 
het gebeuren. Houd er rekening mee, 
straks kan er zomaar iemand van jullie in 
‘tongen’ gaan spreken!

Het is dus ook een psychologische strategie. 
Maar de bijbelse basis ontbreekt. Want 
teksten worden uit hun verband gehaald 
en uitzonderingen worden tot regel 
verklaard (zie bijvoorbeeld de verwijzing 
naar Hand. 10:23-48). Het spreken 
in tongen wordt kenmerkend voor het 

ontvangen van de Heilige Geest voor élke 
gelovige. Gesuggereerd wordt, dat alles 
vandaag voor alle gelovigen nog precies 
zo geldt als destijds voor de apostelen. 
Allerlei geciteerde ‘geloofsgetuigenissen’ gaan 
erover hoe mensen ‘voelden’ dat ze door de 
Heilige Geest werden ‘aangeraakt’, hoe bij 
eerdere Alpha-cursussen mensen plotseling 
begonnen te huilen, hoe ze begonnen te 
trillen als een blad aan de boom, hoe ze een 
intense warmte voelden, een soort tinteling, 
golven van energie, een ongelooflijk vredige 
aanwezigheid, volmaakt gelukkig, pure 
vreugde. Suggestie: dat kan ook in deze 
Alpha-cursus gebeuren. Op het weekend 
bijvoorbeeld...

Er wordt dus niet onderscheiden tussen 
het ‘ontvangen’ van de Heilige Geest (elke 
gelovige altijd) en het vervuld worden  
(= vol zijn) van de Heilige Geest (verschilt 
per persoon en per situatie). Bovendien 
wordt bij ‘vervuld zijn’ automatisch 
gedacht aan gaven als spreken in tongen, 
wat de Bijbel niet doet. Paulus relativeert 

immers juist dat spreken in tongen  
(1 Kor. 12-14) en benadrukt meer het 
profeteren. En dan gaat het niet over 
nieuwe openbaringen, maar om het 
geopenbaarde door te geven. Ook wordt er 
meer gefocust op de bijzondere gaven, die 
sommige christenen hadden/hebben, dan 
op de vruchten van de Geest, die voor alle 
gelovigen gelden (zie o.a. Gal. 5:22).

Het opvallende in deze hoofdstukken is 
verder, dat Jezus Christus vrijwel geheel 
ontbreekt. Terwijl de Heilige Geest in de 
Bijbel toch de Geest van Christus wordt 
genoemd. Want dat is immers het typerende 
van het werk van de Heilige Geest: Hij 
richt alle aandacht op Christus. Dat 
betekent, dat de cursus vooral op dit punt 
correctie behoeft. Het weekend moet dus 
een andere invulling krijgen!

Rechtstreekse openbaringen van de 
Heilige Geest
Als het gaat om Gods leiding in ons leven, 
geldt hier voor een deel hetzelfde als bij 
het voorgaande. Want het punt is hier niet 
zozeer het erkennen van Gods leiding, 
dat niets in ons leven buiten God om 
gaat. Maar het gaat om de vraag: welke 
weg wijst God mij vandaag, bij de keuzes 
die ik moet maken in mijn leven? De 
belangrijkste wegwijzer van God, de Bijbel 
en daarin Zijn Wet, komt nauwelijks aan 
bod. Er wordt vooral aandacht gevraagd 
voor rechtstreekse aanwijzingen van de 
Heilige Geest. Bijbelteksten worden daarbij 
te gemakkelijk één op één toegepast op 
vandaag en de uitzonderingen worden 
(weer) tot regel gemaakt (zie in dit verband 
bijvoorbeeld de verwijzing naar Hand. 
13:1-3). Citaat uit het werkboek: ‘Als 
God mij leidt, krijg ik meestal een bepaald 
gevoel in mijn maag.’ Bij het bijbellezen 
‘zal God vaak een bepaald vers naar voren 
laten springen om ons op het juiste moment 
te helpen bij een beslissing’, ‘De Heilige 
Geest helpt ons om Gods stem te herkennen. 
God spreekt als we bidden – misschien 
geeft hij ons heel sterk het gevoel dat een 
bepaalde weg de juiste weg voor ons is. 
Misschien geeft hij ons heel duidelijk de wil 
om een bepaald iets te doen. Misschien geeft 
hij ons een bepaalde gedachte.’

Hoewel we natuurlijk niet kunnen uit-
sluiten dat God inderdaad nog steeds 
rechtstreekse aanwijzingen kan geven, 
moeten we wel beseffen dat dit ook in 
de Bijbel niet de regel is. Bovendien: dit 
alles moet worden getoetst aan wat God 
geopenbaard heeft in de Bijbel vanwege 
het gevaar van subjectivisme: je kunt 
immers nooit zeker weten, dat het gaat om 
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een aanwijzing die echt van God komt. 
Dus ook hier is correctie nodig. Een heel 
geschikt boek hiervoor is dat van H. ten 
Brinke e.a., Meer dan genoeg (m.n. de 
hoofdstukken l, 2, 4 en 6).

In zijn tweede artikel legt Alserda 
allereerst zijn kritische vinger bij het 
typisch charismatische gedachtegoed in 
wat er naar voren wordt gebracht over 
gebedsgenezing en het ‘ministry-gebed’. 
Ik neem een deel van het vervolg daarop 
hier over:

Over de kerk
…
Wat zegt de Alpha-cursus over de Kerk? 
Veel goede dingen: over de kerk als ‘volk 
van God’, als het ‘gezin van God’, als het 
‘lichaam van Christus’ en als een ‘tempel 
van de Heilige Geest’. Maar we lezen ook 
(in de handleiding): ‘Dit Youth Alpha-
programma laat zien dat de kerk veel méér 
is dan de kerkdienst op zondagochtend: 
de kerk is daar waar mensen samen met 
het christelijke geloof bezig zijn.’ En dan 
wordt gewezen op de EO-Jongerendag, 
op christelijke festivals zoals het Flevo 
Festival of het Soul Survivor Festival. En 
ook op kleine groepjes, zoals bij een Youth 
Alpha… Al die vormen vallen onder de 
noemer ‘kerk’. En in het werkboek staat 
dan een aanbeveling om ook eens naar 
een andere kerk te gaan dan daar waar je 
zelf lid bent. De ‘universele’ kerk is zoveel 
groter, gevarieerder, rijker. Terwijl de 
Bijbel zegt, dat je de ‘eigen’ (zie NBG ’51) 
kerkdiensten niet moet verzuimen (Heb. 
10:25).
Het is ook niet waar, dat de kerk overal 
is waar christenen bij elkaar zijn. Want 
christenen verschillen inderdaad nogal. 
Maar dat is beslist niet altijd een positieve 
variatie. Vaak betekent het ook afwijking 
van de waarheid van Gods Woord. En dat 
is toch in de eerste plaats kenmerkend voor 
de kerk van Christus: pijler en fundament 
van de waarheid (1 Tim. 3:15). Daarom 
heeft onze belijdenis het ook over een ‘valse 
kerk’ (NGB art. 29). Dan gaat het om een 
gemeenschap die wel kerk heet, maar geen 
recht meer heeft op die naam, omdat de 
waarheid van Gods Woord daar niet meer 
veilig is. Ook op dit punt is dus correctie 
van de Alpha-cursus nodig.

Wat ontbreekt
Naast correctie is er m.i. ook aanvulling 
nodig. Meerdere collega’s schreven mij dit 
in hun reactie. Ik noem twee punten. In 
de eerste plaats: God de Vader en onze 
schepping. Daar lezen we vrijwel niets 
over in het cursusmateriaal. Wat je wel 

zou verwachten in een cursus, die mensen 
wil laten kennismaken met het christelijk 
geloof. In de schepping ligt voor alle mensen 
immers de eerste verbinding met God: ze 
zijn door Hem geschapen. En daarin ligt 
het doel van elk mensenleven; leven voor 
Hem, tot Zijn eer. En wat is er mooier, dan 
die God te leren kennen als Vader.
Dat God als Schepper buiten beeld 
blijft, heeft m.i. gevolgen. Daardoor 
komt te weinig naar voren, dat God ons 
verstand heeft gegeven. Om te gebruiken 
bij het maken van keuzes. Om met Zijn 
geopenbaarde wil (Bijbel, geboden) om te 
gaan. Natuurlijk hoort daar ook het gebed 
om de leiding van de Heilige Geest bij. 
Maar nu gaat het te veel en te eenzijdig 
over rechtstreekse leiding van Boven, 
via nieuwe, persoonlijke openbaringen. 
Misschien komt het ook daardoor, dat er 
te weinig aandacht is voor de middelen 
die God geeft om gebruik van te maken. 
Medicijnen bijvoorbeeld bij ziekte. 
Uiteraard onder (het gebed om) Gods 
zegen. Ook langs die weg wil God immers 
vaak genezing geven. Niet alleen bidden en 
zo wonderen verwachten. Maar bidden en 
werken.
Wat ook ontbreekt is het Verbond. 
Zeker wanneer deze cursus aan (jonge) 
gemeenteleden wordt gegeven, is dat een 
gemis. Je mag ze immers al aanspreken 
als kinderen van God. Maar de cursus 
heeft het er alleen maar over, dat je via 
wedergeboorte kind van God wordt. En 
dat je zo ook lid van de Kerk wordt. Geen 
wonder dat cursisten na afloop vaak vragen 
krijgen bij iets als de kinderdoop.

Bruikbaar?
Toen in onze gemeente in Hoogkerk het 
plan werd opgevat om de Youth Alpha-
cursus te gaan doen met een groep jongeren, 
hebben we eerst wat literatuurstudie 
gedaan. We kwamen tegen, dat ds. E.A. de 
Boer 9 jaar geleden al in De Reformatie 
(oktober 1999) hierover schreef en tot de 
conclusie kwam, dat enkele hoofdstukken 
van Gumbel, als basis voor de betreffende 
lessen van de cursus, vervangen zouden 
moeten worden door een meer bijbelse 
beschrijving van die onderwerpen (over 
de Heilige Geest, de gaven van de Geest, 
over gebed(sgenezing)). Om twee redenen 
wil hij toch gebruikmaken van de Alpha-
cursus: er zit ook veel prachtig materiaal in 
en we hebben zelf gewoon niets beters.
Ruim 4 jaar geleden schreef ds. B. Luiten 
in De Reformatie (februari 2004) in 
dezelfde trant: er is correctie nodig. Hij 
noemt vrijwel dezelfde punten als ik in 
deze twee artikelen. Maar voor ds. Luiten 
die conclusie trok, signaleerde hij eerst, 

dat in veel vrijgemaakte kerken de cursus 
vrij kritiekloos werd gegeven. En dat 
kerkenraden daar op een naïeve manier 
mee omgingen. Kerkenraadsleden weten 
vaak niet precies wat de cursus inhoudt. En 
als ze al gehoord hebben van kritiek op (het 
evangelisch-charismatische karakter van) 
de cursus, vertrouwen ze dat dit, wanneer 
de cursus door gemeenteleden wordt 
gegeven, wel in goede banen geleid wordt. 
En dan zijn ze verbaasd, dat veel cursisten 
verdwijnen naar evangelische gemeenten 
en dat binnen de eigen gemeente de vragen 
over bijvoorbeeld de kinderdoop toenemen. 
Luiten schrijft tegen het eind van zijn 
verhaal: ‘Daarom vind ik het lastig om 
met de Alpha-cursus te werken. Zelf zou 
ik deze methode niet gekozen hebben. Als 
je hier kritiekloos mee om zou gaan, is 
het de kortste route naar de evangelische 
gemeente.’ Maar intussen is de cursus wel 
in zijn eigen gemeente gegeven. Uit een 
reactie van zijn kant bleek mij, dat hij de 
leiders van die cursus ondersteund heeft 
door per les zijn commentaar uit te werken.
Dat is het tweede wat we in Hoogkerk 
hebben gedaan: ervaringen en materiaal 
uit andere GKv’s vragen. Dat heeft heel 
wat opgeleverd. Wat mij o.a. bleek bij 
alle reacties die ik kreeg, is dat de meeste 
collega’s wel kritische opmerkingen hadden 
bij de cursus, maar dat cursusleiders die 
reageerden, daar vaak minder moeite mee 
hadden. Ik merk ook zelf – 4 jaar na het 
artikel van ds. Luiten dus – dat de Alpha-
cursus vaak onbekommerd wordt gebruikt 
binnen de GKv. En dat niet alleen. Soms 
wordt juist ook vanwege die andere inhoud 
voor de Alpha-cursus gekozen. Ook daarin 
wordt de evangelische invloed binnen 
onze kerken steeds meer merkbaar. Daar 
zit ook veel positiefs in: meer aandacht 
voor de belevingskant van het geloof, voor 
de persoonlijke relatie met God, meer 
enthousiasme, meer uitstraling. Maar veel 
gemeenteleden blijken ook inhoudelijk 
anders te (zijn) gaan denken. Er wordt 
steeds vaker meegedaan aan evangelische 
cursussen elders. Bij de Alpha-cursus is het 
de bedoeling, dat die binnen de GKv door 
gereformeerde cursusleiders gegeven wordt. 
Maar wat is ‘gereformeerd’? Dat is voor 
velen niet helder meer. En dan blijkt, dat 
het velen niet meer opvalt, dat de Alpha-
cursus met de gereformeerde leer in strijd 
is. Daarom leek het mij goed hier in de 
Kerkbode eens over te schrijven.
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