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… om de Heer steeds opnieuw aan
hen te herinneren.
(Exodus 28:29 slot)
Wie wat met muziek heeft, klassieke muziek zogezegd, kent het
oratorium ‘Elias’ van de Duitse
christen-jood Felix Mendelssohn
Bartholdy (1809-1847). Het monumentale zang- en muziekstuk heet
ook wel ‘Elijah’, in het Engels,
omdat het oorspronkelijk in die taal
is uitgevoerd. De componist begon
ermee in 1836, maar pas na een
opdracht voor een groot koorwerk
voor het Birmingham Music Festival
gaf hij de theoloog Julius Schubring
de taak om passende bijbelteksten
bij elkaar te zoeken. In grote haast
voltooide hij het werk voor de première van de Engelse versie op 26
augustus 1846, die groot onthaal
kreeg. Maar Mendelssohn was nog
niet tevreden, werkte het oratorium
om en in het jaar van zijn overlijden, 1847, klonk het in de vorm
zoals wij die nu nog kennen.
De componist en zijn tekstschrijver
zetten in soloaria’s en koren – met een
prachtige eigen rol voor het begelei-

Elia bij de beek Kerit, Rembrandt

Bij God buiten
beeld?
dende orkest – vier episoden uit het
leven van de profeet neer, ontleend aan
1 Koningen 17, 18 en 19: de weduwe
en haar zoon in Sarefat, de Karmel met
de confrontatie met de Baälpriesters

Schriftlicht
P. Schelling

over wie er God is, en aansluitend de
ruisende stortregens – zo kan het eerste
deel eindigen met een juichend danklied
voor de Heer die het dorstige land weer
drenkt. In het tweede deel komen aan
de orde de dreiging van Izebel, Elia’s
vlucht naar de woestijn en zijn klacht
‘Het is genoeg geweest, Heer. Neem
mijn leven, want ik ben niet beter dan
mijn voorouders’. Ter zijde, om maar
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even een detail te noemen: zo aangrijpend als Bach in zijn ‘Matthäus’ viool
en alt Petrus’ berouw laat vertolken in
de aria ‘Erbarme dich, mein Gott’, even
ontroerend geeft Mendelssohn – Bachs
geestelijke leerling – met bas en cello
in de aria ‘Es ist genug!’ een blik in de
dodelijk vermoeide ziel van Elia. Volgt
de scène van Gods verschijning bij de
Horeb – pas ‘in een zacht suizelen’, net
als in het paradijs (Gen. 3:8) –, waarop
Mendelssohn direct Elia’s ‘hemelvaart’
uit 2 Koningen 2 laat volgen. Ten slotte
zet de christen-jood Mendelssohn in een
verrassend slotdeel het venster open naar
de Messias, met behulp van Maleachi 3
(en andere messiaanse profetieën): er
komt nog een nieuwe ‘Elia’ – ‘Johannes
is de Elia die komen zou’, zei Christus
later – en dan zal het licht opgaan voor
de rechtvaardigen. Zo kan het oratorium eindigen met de lof van Psalm 8:
‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw
naam in alle landen.’

‘De Heer ziet het niet’
Ik verontschuldig me bij de lezer,
maar ik kon het niet laten: deze lange
intro wil ook in ons blad een klein publiek eerbetoon zijn aan de 70-jarige
Jannes Munneke, begenadigd ‘muzikant’ onder ons, die op 21 november jl.
met deze prachtige ‘Elias’ zijn loopbaan
bij de GOV ‘Magdiël’ beëindigde in
de Amersfoortse St.-Joriskerk – op het
moment dat ik schrijf, heeft hij met ons
alleen ‘de generale’ nog voor de boeg…
Die lezer zal dit excuus van me willen accepteren, maar hij zal zich toch
in gemoede hebben afgevraagd waar
ik heen wil met deze inleiding op dit
eindejaars-Schriftlicht.
Wel, ik sloeg één stukje ‘Elias’ nog
over: de opvallende inleiding. Al vóór
de gebruikelijke muzikale intro is er de
vloek van Elia. Vervolgens klinkt de
hulproep van het volk dat schreeuwt in
de droogte, terwijl Mendelssohn Obadja
hen laat oproepen tot berouw en terugkeer naar de Here. Want ‘“Als u Mij
van ganser harte zoekt, zal Ik Mij laten
vinden” − spreekt onze God’ (Jer. 29:1314a). Maar dan roept het volk: ‘Maar
de Heer ziet het niet. Hij spot met ons’
(vgl. Psalm 2:4). ‘De vloek is over ons
gekomen. Hij zal ons achtervolgen tot
Hij ons doodt’ (vgl. Deut. 28:20,22).
‘Maar de Heer ziet het niet.’ We
herkennen dat zinnetje uit een paar
psalmen (10:11; 94:7). Maar daar zijn ze

een brutale gedachte van ‘de vijand’ en
de dichter recht vol vertrouwen zijn rug
tegenover die overmoed (10:14; 94:8v).
Nee, psalmdichters – om maar bij
hen te blijven en er niet de soms net zo
bitter klagende profeten (Jeremia!!) bij
te halen –, psalmdichters verwoorden
op een andere manier dit gevoel van
‘ziet God het wel’? Of is Hij net als
Baäl, tegen wie Elia de priesters harder
laat roepen omdat hij misschien wel
een dutje doet of even ‘naar achteren’
is? Psalmdichters roepen dan: ‘Hoelang
nog, Heer?’ Ze doen dat klagend:
‘Hoelang, Heer, moet ik nog wachten?’
(6:4) en ‘Hoelang nog, Heer, zult u mij
vergeten, verbergt u voor mij uw gelaat?’
(13:2-3; dat de Here vergeet en zich verbergt, staat blijkbaar vast!!). Of, met een
andere invalshoek en half verwijtend:
‘Heer, hoelang blijft u (werkeloos) toezien?’ (35:17) en ‘Hoelang nog, God, zal
de tegenstander u bespotten?’ (74:10).
Of schuldbewust, hoewel ook wel erg
heftig: ‘Hoelang nog, Heer? Bent u
voor eeuwig verbolgen? Hoelang blijft
uw woede branden?’ (79:5; 89:47). Om
nog één voorbeeld te noemen: Mozes’
nederige en eerbiedige vraag, waarmee
wij ook graag een jaar afsluiten: ‘Keer u
tot ons, Heer – hoelang nog? Ontferm u
over uw dienaren’ (90:13).
In situaties waarin het water de dichters kennelijk tot de lippen gestegen is,
komt die klacht eruit. Ziet u eigenlijk
wel wat hier gebeurt? Hoelang moet dat
nog doorgaan? Grijpt u nooit eens in?
Het is niet zo moeilijk ons omstandigheden voor de geest te halen waarin
Gods beleid voor ons een groot vraagteken is. Of dat nu spanning en lijden
in ons eigen leven of in onze directe
omgeving is, of dat het gaat om ellende
in de wereld waarin wij leven. Een
wereld waarin wijzelf en vooral onze
nog onervaren en kwetsbare kinderen
blootstaan aan zo intense satanische
zuigkracht, dat we ons soms wanhopig
afvragen of we de eindstreep van het geloof wel zullen halen. Een wereld waarin
we hier en daar tirannen zoveel geweld
tegen weerloze mensen zien ontketenen,
dat het de overlevenden generaties kost
om hun trauma’s te overwinnen. En de
Here laat het allemaal gebeuren, zolang
het past in zijn beleid – zegt ons gelovig verstand. Maar ons gekwelde hart
kan zomaar gaan zeggen: ‘De Here laat
het allemaal maar gebeuren!’ En we
bedoelen: het raakt Hem blijkbaar niet!
Hoort Hij wel hoe ze Hem en zijn werk
belasteren? Waarom grijpt Hij niet in?
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Binnenkort gaan we weer een jaargrens
over. En dan gewoon maar weer van
2008 naar 2009? Zou dat nou eens geen
moment voor Hem zijn om in deze wereld te laten zien wie het echt voor het
zeggen heeft? Of moeten de ellende van
de wereld en het bederf van het leven
nog verder groeien?
Nee, er kan maar één conclusie zijn:
de Here ziet het niet! Sterker nog: Hij
vergeet zijn beloften, laat zijn volk maar
aanmodderen en heeft het komende rijk
van zijn liefde en genade niet meer voor
de aandacht!

Afbeelding van het volk
Is dat zo?
In Zondag 6, antwoord 19 van de
Catechismus leren en belijden wij dat de
Here het evangelie van Christus en zijn
verzoening en overwinning ‘van tevoren
(heeft) laten afbeelden door de offers en
andere schaduwachtige gebruiken die
Hij in de wet had voorgeschreven’. Tot
die ‘gebruiken’ behoorde ook de kleding
van de priesters en met name het ‘galauniform’ van de hogepriester. Een en al
evangelische symboliek was dat, niet in
de laatste plaats in de bijzondere versieringen die erop waren aangebracht.
Zo was daar, lezen we in Exodus
28:15, ‘een borsttas voor de orakelstenen’. Zo leest (en interpreteert!) de NBV
wat in de NBG ’51 ‘een borstschild der
beslissing’ heet. Het Hebreeuwse woord
kan zelfs gewoon ‘sieraad’ betekenen,
dus dat helpt ons weinig verder.
Laten we maar eens naar de beschrijving in deze verzen kijken.
Het is een vakkundig geweven lap
stof, van hetzelfde materiaal en dezelfde
bewerking als de efod (NBG ’51), het
vest of de schort (NBV) dat de hogepriester op zijn blauwpurperen siermantel droeg. Dezelfde stof, tussen haakjes,
van het eerste dekkleed van de tabernakel en van de twee grote gordijnen. Zo
toonde de hogepriester ook in zijn uniform dat hij helemaal thuishoorde in het
huis van God: zijn schort (of vest) en
borstlap waren gemaakt van de gordijnstof die bij de Here in de kamer hing.
Afgezien van allerlei kleine onderdelen had die lap stof twee bijzondere
kenmerken. In de eerste plaats was hij
vierkant. Tenminste als hij dubbelgeslagen was, en dat was de bedoeling (16).
Een stevige lap stof dus van een span
breed en twee span lang, die dubbelgeslagen een vierkant van (ca.) 20 bij 20
cm liet zien.
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Een vierkante lap dus van prachtige
stof. Maar dan komt het: de voorkant
was bezet met twaalf gouden vattingen voor vier rijen van drie kleurige
halfedelstenen, met daarin de namen
gegraveerd van de twaalf stammen van
Israël. Op zijn schouders droeg de hogepriester twee grote onyxstenen met in
elk daarvan zes namen van de stammen
gegraveerd; duidelijk, maar je moest de
man wel apart op zijn schouders kijken
om ze te kunnen lezen. Maar ‘op zijn
hart’ (29) waren die twaalf namen van
het volk van God in één presentatie te
zien, prominent, kleurrijk, voor iedereen
leesbaar. Geen wonder trouwens dat het
een lap van dubbele dikte moest zijn:
er moest een flink gewicht van goud en
stenen (per stuk ca. 5 bij 7 cm!!) op bevestigd en gedragen worden!
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Die laatste notitie, over het uiterlijk
van de borstlap, brengt ons bij een tweede functie die het sierstuk had, naast
de presentatie van het volk van God. In
vers 30a staat, volgens de NBV, dat in
de borsttas de twee orakelstenen lagen.
De NBG ’51 zei dat in het borstschild
der beslissing de Urim en de Tummim
gelegd moesten worden. Bij alle verschil
van woordkeus gaan beide vertalingen
van twee dezelfde veronderstellingen uit:
a. dat de borstlap een tasje was (van een
dubbelgeslagen lap immers) en b. dat er
sprake was van een soort dobbelstenen.
Ik denk dat de eerste gedachte (een
tasje) sterk door de tweede is beïnvloed:
voor twee stenen moet een plekje zijn.
Maar wat de eerste veronderstelling
betreft: hoe gedetailleerd alles ook beschreven is, van heel of half dichtnaaien
lezen we niets. Wel staat er nadrukkelijk
(28) dat de lap stevig en strak moest
worden bevestigd om niet te kunnen
verschuiven; dat biedt weinig mogelijkheid om aan een ruimte te denken
waarin een hand gestoken kan worden
om twee stenen te pakken. En, zoals gezegd, het dubbelslaan had duidelijk een
andere bedoeling: de stevigheid om het
gewicht van goud en stenen te kunnen
dragen.

Rondblik
Zeg nu zelf. Drie keer
twintig lessen over geloven
met TomTom
J.H. Bollemaat

Kortom: de gedachte van een tasje
is niet te handhaven. Dus moet vers 30
gelezen worden als: leg de urim en tummim niet in, maar op de borstlap – het
Hebreeuws staat die vertaling ook toe.
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Erop? Maar dat betekent dan dat die
zgn. urim en tummim geen twee orakelstenen zijn, maar gewoon een andere
aanduiding voor de twaalf stenen met
hun namen van de stammen. Wat er
op de borstlap bevestigd zit, wordt op
drie manieren aangeduid: de namen van
Israëls zonen (29a), urim en tummim
(30a NBG ’51) en beslissing of rechtszaak (30b NBG ’51). Drie aanduidingen
voor dezelfde zaak.
Op dat derde, die ‘beslissing’, kom
ik nog terug. Maar het is duidelijk dat
er veel afhangt van de betekenis van die
twee woorden ‘urim’ en ‘tummim’. We
moeten gissen. Gezien het Hebreeuws
is het aannemelijk dat we moeten denken aan een tweeslag als ‘lichtglans’ en
‘onberispelijkheid’ (voor dat laatste vgl.
Gen. 17:1). Dat straalden de stenen uit.
Enerzijds de lichtglans van Gods beloften en zijn genade, anderzijds de onberispelijkheid van het leven in zijn dienst
(vgl. Matt. 5:48).
Kortom: de hogepriester draagt het
volk en zijn leven in Gods verbond op
het hart en presenteert dat nadrukkelijk.

Afbeelding
van het recht
Alleen: voor zo’n leven van Gods
volk, zo’n leven in zijn koninkrijk, moet
er nog veel strijd gestreden worden en
veel recht gesproken! De borstlap van de
hogepriester heeft nog een derde functie.
In vers 15 heette hij – en ik citeer hier
weer even de NBG ’51 – ‘borstschild
der beslissing’ en aan het slot staat
(vs. 30b) dat Aäron ‘de beslissing’ op
zijn hart moet dragen. De NBV leest
dat woord ‘beslissing’ in beide gevallen
toe naar zijn opvatting over de urim en
tummim als orakelstenen. Maar als we
die gedachte aan twee concrete (dobbel)steentjes loslaten, krijgt het woord
weer zijn eigen kleur. Dan gaat het over
een rechterlijke uitspraak, een zaak van
recht.
Wat bedoelt de Schrift? We weten
dat in zeer bijzondere zaken de Here
werd geraadpleegd. En we kennen twee
voorbeelden van David die dan de hogepriester laat komen in vol ornaat, te
weten: met de priesterschort (efod) en
de borstlap (1 Sam. 23:9 en 30:7). De
beschrijving van dat optreden heeft de
gedachte in de hand gewerkt aan een
tasje met orakelstenen. Maar die gedachte hebben we niet nodig, want de
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De hogepriester bij de ark

hogepriester droeg het recht, de rechtszaak van het volk van God nadrukkelijk
zichtbaar op het hart.
Zo hebben we de drie functies van
het sierstuk op de borst, op het hart
van de hogepriester compleet: hij presenteerde het gave en sierlijke volk van
God, zijn glanzende leven in de dienst
van God en het recht van Gods verbond
dat in de strijd tegen zonde en bederf
gehandhaafd werd.

Van afbeelding
naar werkelijkheid
Allemaal schaduw en afbeelding van
het evangelie van Christus’ verzoening
en overwinning, zegt Zondag 6. Is de
hogepriester in eigen persoon een ‘dia
vooraf’ van Christus – projecteer hem
op het scherm en je ziet onze Heiland
staan! –, dan is het sierstuk op zijn
borst een ‘dia vooraf’ van alles wat onze
Hogepriester in de hemel zichtbaar op
zijn hart draagt.
We hadden het er nog niet over
gehad, maar waaraan doet dat opvallende vierkant van gouden vattingen en
kleurrijke stenen denken? Wat dacht u
van de gouden stad uit Openbaring 21?
Die merkwaardige kubus (16) – als het
heilige der heiligen van tabernakel en
tempel, maar dan wel van 12.000 stadiën (x ca. 192 m = ca. 2300 km…!) –,
met haar viermaal drie paarlen poorten
met de namen van de twaalf stammen
van Gods wereldvolk erop en haar fon-

kelende fundamentstenen met de namen
van de twaalf apostelen van het Lam.
En de plattegrond ervan draagt onze
Heiland op zijn hart – of Hij ook betrokken is bij de bouw van zijn kerkstad
en de groei van haar bevolking!
Maar ook het leven in die stad is
zonder Hem niet denkbaar. Een stralend
volk laat de hogepriester zien, zeiden
we. Ja, maar dan wel in de glans van
Christus’ verzoenende genade. En een
volmaakt leven in Gods dienst? Alleen
in de kracht van Christus’ heiligende genade kan zo’n leven groeien.
En onderweg naar de stad is het
recht van het koninkrijk alleen bij deze
Hogepriester veilig. Hij droeg het op
zijn hart en ging ervoor de dood in.
Hij draagt het op zijn hart en blijft het
verdedigen en handhaven onder zijn
volk. Sterker nog: Hij maakte dat recht
van zijn genade onder de volkeren bekend, want zijn stad en zijn volk zijn
wereldwijd.

De Heer ziet het niet?
Wat een prachtig verhaal, van die
fraai versierde dienaar in het Oude
Verbond naar de Hogepriester van het
Nieuwe. En wat een prachtige perspectieven die om vervulling vragen.
Maar hoe begonnen we ook weer? In
de ellende van de wereld en het bederf
van het leven is van al dat moois vaak
maar heel weinig te zien. Zo erg dat we
ons soms wanhopig afvragen – zeker als
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we straks weer een nieuw jaar ingaan
– wat de Here zelf er eigenlijk nog van
ziet. Sterker: of Hij zijn beloften, de
perspectieven van het nieuwe volk in de
nieuwe stad nog wel voor ogen heeft.
Weet u wat de sleutel is van dat
verhaal van de borstlap? Dat de Here
Zichzelf de kans niet geeft ons te vergeten, en zijn beloften van de stad, en
zijn recht tegen het onrecht. Want Hij
kleedde zijn dienaar aan met dat demonstratieve sierstuk op zijn borst ‘om,
telkens als hij het heiligdom binnengaat
… de Heer steeds opnieuw aan hen te
herinneren’ (29).
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En die dienst van Aäron met zijn
sierstuk is overgenomen en vervuld
door een nieuwe door God aangestelde
Hogepriester met een eeuwige dienst in
de hemel: zijn eigen Zoon. Dat komt
even dicht bij Hem! Artikel 26 NGB
zegt dat God wel wist wat voor een
absolute topadvocaat wij nodig hadden; daarom gaf Hij zijn eigen Zoon.
In Persoon draagt Hij dagelijks Aärons
sierstuk om de Vader te herinneren aan
zijn volk, het leven van zijn volk en het
recht van zijn rijk.
Zouden wij bij God uit beeld zijn?
Het kan wel eens zo lijken – en in 2009

zal dat niet anders zijn dan in 2008.
Goed misschien om op de nieuwjaarsdag na de oudejaarsavond die prachtige
dia nog eens te bekijken. ‘Ik zie Hem
staan,’ riep Stefanus onder een regen
van stenen vol satanische vijandschap
– model van de strijd en het lijden van
de kerk én de wereld van Christus. Wij
zagen Hem staan in Exodus 28. En dagelijks ziet de Vader Hem staan, in het
hemels heiligdom. En Hij vergeet ons en
de zaak van zijn plan en rijk geen enkel
moment! Zo wordt elke dag een dag in
zijn tegenwoordigheid en onder zijn zorgende ogen!

Positief denken
Een bericht in het Nederlands Dagblad (van 27 oktober 2008) bleef
haken. U weet, Amerika kent het
verschijnsel ‘megakerken’. Eén
ervan is de Crystal Cathedral in
Californië. Ook in Nederland kun
je hun televisiekerkdienst ‘Hour of
Power’ volgen. Dit keer kwam de
Crystal Cathedral op een opvallende
manier in het nieuws.

Schuller sr. en jr.
Wat is er gebeurd? Vader Robert H.
Schuller, zeg maar de stichter van deze
‘kerk’ (hij wil het zelf geen kerk noemen), heeft zijn zoon Robert A. Schuller
als vaste voorganger aan de kant gezet.
En waarom? Zoonlief ging te veel vanuit
de Bijbel preken. En tja, dan ontkom
er je niet aan om het ook over zonde te
hebben.
Nee, vindt vader Schuller. ‘Wij moeten niet preken over wat wel of niet zondig is. Wij moeten een plaats zijn waar
niet-gelovigen naartoe kunnen komen
om geloof, hoop en liefde te vinden.’ Je
moet vooral positief denken. Oefen jezelf
liever in zelfrespect. Vervang beschamende en vernederende gedachten door
lofprijzing, dankzegging en aanbidding
om uw trots weer op te bouwen! Zeg
daarbij regelmatig: ‘Dank U, Heer,
dat U in mij gelooft.’ Zonde? Dat is
ontbreken van positief initiatief. Uit de
Tien Geboden je zonden leren kennen?

Crystal Cathedral

Welnee, die geboden vormen tien krachtige positieve leefregels die u kunnen
helpen meer zelfrespect te verwerven en
succesvoller te zijn dan ooit in het leven.
Dat klinkt goed. Het gaat erin
als koek. Positief denken. Het niet
of nauwelijks over zonde hebben. En
vooral veel lofprijzen Wat je noemt een
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feelgood-evangelie: als jij je maar lekker
voelt. Geloven als succesformule.

Luther
In dezelfde week dat bovenstaand bericht verscheen, was het
Hervormingsdag. 31 oktober 1517:
Maarten Luther hangt aan de deur
van de slotkapel te Wittenberg zijn 95
stellingen op, de aftrap voor de grote
Reformatie in de zestiende eeuw. En
ineens zijn we in een heel ander klimaat.
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Luthers eerste stelling is: ‘Als onze Heer
en Meester Jezus Christus zegt: Doet
boete, bedoelt Hij dat het hele leven van
de gelovigen één boetedoening moet
zijn.’ Dus: een leven vol berouw over
de zonde en strijd tegen de zonde. De
vergeving van je zonden is niet te koop.
Die krijg je gratis voor niets, omdat
God zo genadig is. Dat evangelie is de
ware schat van de kerk. Ga maar naar
de Here toe met je berouw. Hij staat
klaar met vergeving.
Dat was voor Maarten Luther de
grote opluchting van zijn leven. Luther
kende zichzelf als zondaar. Daarom was
hij bang voor God. Hij kreeg zelfs een
uitgesproken hekel aan Hem. Van een
rechtvaardig God kun je alleen maar
je verdiende straf verwachten. Totdat
Luther Romeinen 1:16 en 17 las. Als
rechtvaardig God is de Here de reddende
God. De God die in de weg van geloof
rechtvaardig maakt, bevrijdt van schuld
en straf. Voor Luther ging de deur naar
het paradijs open. Er viel een last van
hem af. Zondaars hebben een houvast:
Gods genade!

Twee werelden
Schuller en Luther: twee werelden,
inderdaad. Bij wie voelen gereformeerde
mensen zich geestelijk het meest thuis?
Dat zal toch zonder meer duidelijk zijn?
Bij Luther natuurlijk! Ik ben er niet
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helemaal gerust op. Want ook gereformeerden zijn mensen van een moderne
tijd. Daarin zit men niet meer zo met
de schuldvraag. We zeggen ‘sorry’ en de
verzekering dekt de schade.
Daar sluit het denken van de evangelische beweging naadloos bij aan.
Zonde? Heb het er maar niet te veel
over. Zo somber allemaal! Laten we het
maar vooral hebben over Gods liefde
en genade. Wat zul je zwaar tillen aan
schuld voor God? Jezus is toch voor ons
gestorven? Nou dan!

Niet los verkrijgbaar
Maar genade is niet los verkrijgbaar.
Dat leer je uit heel de Bijbel. Gods
genade is houvast voor zondaars. Voor
mensen die hun zonden en zondigheid
beseffen. En die dat ook erg vinden,
omdat ze weten dat Gód het erg vindt.
Je belijdt schuld. Met een beroep op
Gods ontferming in zijn Zoon.
Zo wordt het evangelie van Gods
genade de opluchting van je leven.
Omdat genade niet ‘gewoon’ is, maar
je enige kans op behoud. Om God niet
voor eeuwig kwijt te raken. Je blijdschap
krijgt een diepgang waar je zelf niet over
uit kunt. Dat God zó goed is voor mij,
arme zondaar.

Robert H. Schuller

Luther steeds beter begrijpen. Als onze
Heer en Meester Jezus Christus zegt:
Doet boete, bedoelt Hij dat het hele leven van de gelovigen één boetedoening
moet zijn. Dat is levenslang met berouw
en bekering de belofte van het evangelie
aangrijpen, waarvan je in je doop het
stempel meekreeg.
Het klinkt allemaal wat minder opgewekt dan het ‘positieve denken’ à la
Schuller. Maar met Luther zal een mens
klein denken over zichzelf. En groot
denken over God! Dat is nu positief
denken op de manier van de Bijbel!

Dan ga je die eerste stelling van

Het kerkverband
in geding
De Generale Synode van ZwolleZuid heeft haar werkzaamheden
beëindigd. Al moet er in januari
over enkele zaken nog vergaderd
worden. Inmiddels zijn de eerste
reacties op bepaalde besluiten van
de synode losgekomen. Ook in ons
blad hopen we aan die besluiten de
nodige aandacht te geven. Maar we
geven voorrang aan die eerste reacties. Daarvan blijkt dat zij niet op
zichzelf staan. Er klinken geluiden
die het kerkelijk samenleven als
zodanig raken.

Achterhoedegevechten
Zo typeerde ds. G. Zomer Gzn in
het Nederlands Dagblad van 15 oktober
2008 een aantal besluiten van de synode. Er zijn uitspraken gedaan, terwijl het
front ergens anders ligt. De autonome
ontwikkelingen in de kerken dwingen
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tot bezinning, de bakens moeten worden verzet.
In dat verband wijst Zomer op het
genomen besluit over de opwekkingsliederen. Geen plaatselijke kerk zal door
dit besluit anders met deze liederen
omgaan. ‘En ik denk (misschien moet ik
zeggen: ik hoop) dat maar weinig kerken
die plaatselijk gesprekken voeren met
de Nederlands Gereformeerde Kerken,
zich zullen laten tegenhouden door de
synode-uitspraken van vorige week.’
Denk niet dat je ‘autonome ontwik-
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Het moderamen van de synode te Zwolle-Zuid (foto P.G.B. de Vries)

kelingen’ kunt tegenhouden. Daarvoor
is de plaatselijke zelfstandigheid een te
belangrijk principe. Is er een plaatselijk
gemeentelid die prachtige liederen kan
schrijven en componeren? Laat een
kerkenraad er ruimte voor geven in de
eredienst, moet kunnen. En jammer dat
in onze kerken vrouwen geen predikant
kunnen worden…
In een later Ingezonden (ND van 17
oktober) maakt Zomer duidelijk dat het
hem niet om de genoemde voorbeelden
als zodanig gaat. ‘De kern van mijn betoog was dat er op een synodeagenda te
veel zaken staan die in een mindere vergadering kunnen worden afgehandeld.
Het principe van de plaatselijke zelfstandigheid van de kerken vraagt om meer
ruimte voor plaatselijke ontwikkelingen
dan tot nu toe gegeven wordt.’

Symptoom
Wat Zomer schrijft, is geen geïsoleerde uitlating. Die geluiden hoor je meer
binnen de kerken. Ook ds. J. Ophoff te
Zwolle-Noord laat zich in deze zin uit.
Ik citeer uit zijn weblog ‘Hoog tijd voor
een bijbelse vorm van kerk zijn’ van 9
september 2008 (www.huisvanvrede.nl):
Ik zou dolgraag willen, dat we ons
hele kerkelijke systeem afbreken en opnieuw beginnen. Dat klinkt alsof je het
niet serieus hoeft te nemen. Want dit is
toch niet haalbaar. Waar een wil is is
echter ook een weg. En als wij die weg niet
zien kunnen we er om bidden. Bovendien
hoeft mijn idee niet langs de kerkelijke

weg bewandeld te worden. Dat scheelt een
mislukking.
Na een aantal concrete ideeën hoe je
het plaatselijk kunt aanpakken vervolgt
Ophoff:
Hier en daar vraagt het lef om bestaande en aloude structuren op te heffen
en enige afstand te nemen ten opzichte
van het kerkverband. Ook en vooral liturgisch. Terug naar de schriftuurlijke basis
in plaats van dat driejaarlijkse hangen
en wurgen rondom gezangen en wat dies
meer zij. Als de ene afgevaardigde ter synode alle liederen goedkeurt en de ander
geen een op één na is dat voor mij het
einde van elke geloofwaardigheid. Die
lag al niet zo hoog op dit punt. Vooral
niet, omdat we nog steeds denken dat we
landelijk bijna alles kunnen aansturen.
Dat kunnen we niet en moeten we bijbels
gezien ook niet willen.
Ik zie uit naar een kerkverband waar
plaatselijke kerken de moed hebben om
niet heel voorzichtig en angstig (ze noemen
dat soms heel vindingrijk ‘behoedzaam’)
aanpassingen te doen, maar een heldere,
goed gemotiveerde nieuwe start te maken.
Ik droom van een frisse voluit gereformeerde kerk met haar wortels in het apostolisch
onderwijs.
Dat het Ophoff menens is, blijkt uit
zijn weblog ‘Synode heeft mij niet geestelijk geïnspireerd’ van 14 oktober 2008:
De synode heeft geworsteld met de verhouding ‘plaatselijk-landelijk’. En in mijn
beleving heeft ‘ landelijk’ het gewonnen.
Dat raakt aan de principiële vraag naar

de noodzaak van een generale synode. Aan
die noodzaak twijfel ik niet, maar we
zouden veel drastischer moeten bepalen:
wat plaatselijk is is plaatselijk. Bijv. rond
de opwekkingsliederen, maar ook mbt de
samenwerkingsgemeenten en eenheidsgemeenten. Ik miste de moed. Het zag er
aan de buitenkant allemaal wat voorzichtig, terughoudend, kool en geitachtig uit.
Geestelijk leiding geven is volgens mij met
moed en liefde en vroomheid voorop gaan.
Al met al heeft het mij niet geïnspireerd.
Heldere taal. Wel een kerkverband.
Maar geen kerkverband zoals nu. Een
kerkverband waarin de plaatselijke gemeente eigen boontjes dopt. En je alleen
samenwerkt met andere kerken voor wat
echt samen gedaan moet worden.

Bespreekbaar
Er zou materieel heel wat over deze
pleidooien voor een ander model kerkverband te zeggen zijn. Gereformeerde
kerken hebben bewust en principieel
gekozen voor het model zoals we dat
vinden in de gereformeerde kerkorde.
Daarmee kozen ze positie tegenover het
independentisme = je radicaliseert de
zelfstandigheid van de plaatselijke kerk.
Mag ik ieder aanraden om nog eens het
onderwijs van J. Kamphuis na te lezen
over ‘Roeping en recht tot oefening van
het kerkverband’ (in: Verkenningen III.
Opstellen over Kerk en Kerkrecht, Goes
z.j., p. 59v)? Dat onderwijs is allerminst
verouderd.
Dat je binnen het gereformeerde
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model nadenkt over de verhouding
landelijk-plaatselijk is geen punt. Ook
niet dat er dan wel eens iets verschuift,
zoals bijvoorbeeld gebeurde in de
Koersbepaling van Zuidhorn. Al dien je
daarbij wel na te denken over de vraag:
wat wil je laten verschuiven en waarom?
Is het uit bijbelse motieven? Of heeft het
ook iets te maken met de tijd waarin je
leeft, een tijd van voortgaande individualisering en van onverbondenheid? In ieder geval, over kerkelijke regels moet het
gesprek mogelijk zijn, al zal het wel met
een open Bijbel moeten gebeuren. In dat
opzicht val ik collega J. Plug bij (in ND
van 13 november 2008). Menselijke regels zijn en blijven – binnen bijbels-principiële grens – voor bespreking vatbaar.
Wat niet kan, is dat je als gereformeerd predikant over wettig genomen
besluiten (in dit geval met betrekking
tot de NGK) zegt: ik hoop dat plaatselijke kerken zich er niet door zullen
laten tegenhouden. Dan komt het kerkverband als zodanig in geding. Waarin
de regel van art. 31 KO geldt:
De uitspraak die bij meerderheid van
stemmen gedaan is, zal als bindend worden aanvaard, tenzij bewezen wordt dat
zij in strijd is met het Woord van God of
met de kerkorde.
Te vrezen is dat Zomer gelijk heeft
met zijn constatering dat plaatselijke
kerken zich wel eens bitter weinig zouden kunnen aantrekken van het synodebesluit over de opwekkingsliederen.
In menige gemeente wordt er onbekommerd uit Opwekking gezongen. In strijd
zowel met de tekst als met de bedoeling
van de Koersbepaling van Zuidhorn.
En dreigt soms ook niet de regel van
art. 26 KO (over evangelisatie overeenkomstig de gereformeerde leer, gericht
op het zich voegen bij de gemeente van
Christus) in de praktijk tot een papieren
regel te worden?

‘Niet handhaven,
maar toepassen’
Dat dit geen paniekzaaierij is, bleek
in hetzelfde nummer van het ND als
waarin Zomer zijn Vrijplaatsartikel
plaatste (15 oktober 2008). De kerk te
Amsterdam Zuid-West worstelt met
het probleem van een teruglopende
kerkgang op zondagmiddag. Akkoord,
dat is een reëel probleem. Je kunt het
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ook een plaag noemen die onze kerken
teistert. Terecht dat men in Amsterdam
Zuid-West over dit probleem nadenkt.
Opnieuw, dat is het punt niet.
Maar het is niet terecht dat men
erover denkt om dan maar de middagdienst als kerkdienst af te schaffen.
Jawel, daarover hebben we in art. 65
KO een heldere afspraak liggen: de kerkenraad zal de gemeente op de dag des
Heren tweemaal samenroepen voor de
eredienst. Maar de plaatselijke predikant,
ds. W. van der Schee, verwacht op dit
punt geen problemen. ‘De regels van de
kerkorde zijn er niet om ze te handhaven, maar om ze toe te passen op lokaal
niveau.’ Ik heb zomaar het vermoeden
dat ds. Van der Schee iets anders omspringt met de voorschriften van z’n
huisarts bij medicijngebruik. Niet handhaven, maar toepassen. Het klinkt heel
diepzinnig. Op de keper beschouwd is
het onzin. Van der Schee is helemaal
niet aan het toepassen. Hij is het met de
regels zelf niet eens: ‘Dit is trouwens een
thema waar wij helemaal geen landelijke
afspraken over horen te maken. … Een
gemeente moet daarin zijn eigen weg
kunnen vinden.’
Dat kun je vinden, al vind ik persoonlijk van niet. Alleen, hier zijn
persoonlijke visies van dominees niet
interessant. We hebben hierover als
kerken gezamenlijk afspraken gemaakt.
Dan kun je onmogelijk op eigen houtje
de regels naast je neerleggen. Want we
hebben ons gezamenlijk verbonden aan
de regel van art. 84 KO:
Al deze artikelen, die de wettige orde
van de kerk betreffen, zijn in gemeenschappelijk overleg vastgesteld en in eensgezindheid aanvaard. Wanneer dit in het
belang van de kerken is, behoren ze gewijzigd, aangevuld of verminderd te worden.
Een kerkenraad, classis of particuliere
synode mag dit echter niet doen: zij zullen
zich erop toeleggen de bepalingen van deze
kerkorde na te leven zolang ze niet door
de generale synode zijn veranderd.

Afspraak is afspraak
Zowel prof. J. van Bruggen als
prof. J. Douma stelden tegenover de
uitspaken van ds. Van der Schee en ds.
Zomer Gzn dan ook terecht: afspraak is
afspraak (ND resp. van 24 oktober en
8 november 2008). Prof. Van Bruggen
wijst op art. 31 KO en een passage in

art. 44 KO (visitatoren zullen onderzoeken of de ambtsdragers ieder voor zich
en gezamenlijk de aangenomen orde in
alles naleven). Prof. Douma sluit zich
hierbij aan. Afspraak is afspraak. Als
wij de instelling van predikanten als
Zomer en Van der Schee delen, ‘ziet het
er somber uit voor het verband van de
vrijgemaakt-gereformeerde kerken. Men
zegt toch feitelijk dat wat in het akkoord
van samenleven van deze kerken staat
(de kerkorde) en wat synodes besluiten,
naast ons neer kunnen leggen als wij
vinden dat het plaatselijk anders moet.’
De column van prof. Douma is
mede in reactie op een Vrijplaatsartikel
van Wubbo Scholte in het ND van
1 november 2008: ‘Kerkelijke regelgeving nekt het geloof.’ Scholte signaleert
binnen de GKv een geest van farizeïsme
en wetticisme. De vrijheid van de Geest
wordt belemmerd. Alsof regels afspreken
en handhaven op zichzelf genomen eigenlijk al niet deugt en getuigt van een
verkrampte houding. Hier taxeert ds. J.
Plug (ND van 13 november 2008) wel
wat erg argeloos. Het gaat bij Scholte
om meer dan bestaande regels te wijzigen, zoals Plug suggereert. Ook voor
Douma zijn kerkelijke regels bespreekbaar: ‘Niemand hoeft ook te geloven
dat regels altijd gehandhaafd moeten
blijven. Maar doen wij wat wij beloofd
hebben, is een regel die zijn geldigheid
niet verliest. Wie daar luchtig over doet,
moet ons niet komen vertellen, dat hij
geen regelzucht wil, maar de liefde najaagt’ (Douma in ND van 8 november
2008).
Dat is maar niet een kwestie van star
en steriel formalisme. Dat heeft iets te
maken met de trouw, zoals de Schrift
die van ons als kinderen van God verlangt. Je hoort bij een God van trouw
aan zijn Woord. Dan zul je als zijn kind
je eveneens aan je gegeven woord houden. Mooi was dat ds. A. Verbree (ook
in ND van 8 november 2008) in dit
verband verwees naar Psalm 15:4: ‘…
zijn eed niet breekt, al brengt het hem
nadeel’ (Ps. 15:4). Je hoort bij een Heer
die zegt dat ‘Ja’ ook echt ‘Ja’ moet zijn.

Volgorde
Hier helpt ook niet het argument dat
kerkrecht de praktijk volgt. Voor een
deel is dat waar. Niet als het gaat om de
bijbelse uitgangspunten en basisprincipia. Wel kunnen kerkelijke regels zich-
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zelf in de praktijk overleven. Maar moeten regels worden aangepast, dan geldt
de regel van art. 84 KO: je doet het als
kerken sámen, niet op eigen houtje.
Daarom is het ook een merkwaardige constructie, zoals ds. S. de Jong die
voorstelt in het ND van 14 november
2008. Tijden veranderen, schrijft De
Jong. Gewoonten en gebruiken gaan
daarin mee. Daar ontkom je ook als
Gereformeerde Kerken niet aan. Het
werkt door in je omgang met de kerkorde. Hij illustreert dit met een paar voorbeelden. Overigens van ongelijksoortig
gewicht. En toch ook wel met een zekere slordigheid. De Jong wijst op art. 36
KO, over de predikant als voorzitter van
de kerkenraad. Met een technisch voorzitter wijk je daarvan toch ook af? Niet
dus. De GS Amersfoort-Centrum 2005
stelde deze bepaling buiten werking. Als
je appels en peren met elkaar vergelijkt,
moet je wel zeker weten of sommige van
de appels nog in de roulatie zijn…
Ds. De Jong pleit voor soepelheid in
de omgang met de kerkorde. Dat lijkt
me een verhullende term wanneer je je
gewoon niet langer aan bepaalde kerkordelijke regels houdt. En dan komt de
merkwaardige constructie. Er wordt nu
toch gewerkt aan een nieuwe kerkorde.
Laat er een broederlijk gesprek op gang
komen, over wat Christus navolgen
betekent, wat de verhouding landelijkplaatselijk is en wat de plaats is van de
spontaniteit in het geloofs- en kerkelijk
leven. Om het daarna te hebben over
de terechte waarschuwing ‘afspraak is
afspraak’.
Waarom merkwaardig? Omdat de
terechte waarschuwing ‘afspraak is af-
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spraak’ dan pas in werking kan treden.
Terwijl die vandaag al geldt. Je kunt
niet beginnen met je allerlei vrijheden te
permitteren om de afspraken pas weer te
gaan houden wanneer ze veranderd zijn.
Dat schiet ook niet echt op. Want vind
je over vijf jaar dat de regels opnieuw
veranderd moeten worden, dan begint
het verhaal van voren af aan. Zo kun je
niet langer op elkaar aan. Het gesprek
moet plaatsvinden binnen de vastgestelde kaders en niet pas op het moment
dat het jou uitkomt. Ja = ja. Daar valt
de afspraak van art. 84 KO niet buiten.
Het motto ‘afspraak is afspraak’ slaat
het gesprek over de kerkelijke regels dus
niet dood. Integendeel. Als je van elkaar
weet dat je je samen houdt aan regels
en afspraken zolang je die niet sámen
hebt veranderd, kun je er in alle rust en
openheid over praten. Binnen de veilige
bedding van het onderling vertrouwen.
Dat rust op de trouw aan het gegeven
woord.

Kerkelijke
vergaderingen
Ik zet een dikke streep onder de
uitspraak van prof. Douma, dat het er
somber uitziet voor het verband van de
GKv wanneer publiek kerkelijke regels
en besluiten aan de laars worden gelapt.
Inderdaad, dan is het kerkverband als
zodanig in geding. Wordt deze mentaliteit heersend, dan blaast dat het kerkelijk samenleven op.
Daarom kan bij uitspraken als van
ds. Van der Schee en ds. G. Zomer Gzn
niet volstaan worden met protesten in

de pers. Hier hebben kerkelijke vergaderingen een taak, de kerkenraden voorop.
Om met hun predikanten door te spreken en hen tot de aangenomen orde te
roepen.
Ook de classicale vergaderingen hebben in dit opzicht een taak. Wanneer
afgevaardigden van een plaatselijke
kerk openlijk pleiten voor afwijking van
kerkorde en kerkelijke afspraken, zit je
als classis met een probleem. Eveneens
wanneer in een plaatselijke kerk de
kerkorde en afspraken metterdaad niet
nagekomen worden. Want in de credentiebrief wordt verklaard dat men dat
wél zal doen. Een dergelijke discrepantie
kun je als kerkelijke vergadering niet
stilzwijgend laten passeren. Dan zal er
met elkaar moeten worden doorgepraat.
En geen kerk kan zeggen: bemoei je er
niet mee, dat zijn ónze zaken. Want als
kerken zien we op elkaar toe. Het hoort
bij de taak van de preses om te vragen
of de besluiten van meerdere vergaderingen worden nageleefd (art. 41 KO).
Zoals het de taak van visitatoren is om
namens de classis te onderzoeken of
de aangenomen orde in alles (!) wordt
nageleefd (art. 44 KO). Opnieuw: kerkorderegels. Maar die stroomlijnen een
bijbels principe: plaatselijke kerken zijn
wel zelfstandig. Tegelijk leven ze sámen
in een kerkverband.
Kortom, wanneer de belofte van de
credentiebrief en de praktijk niet met
elkaar sporen, dan zal er gepraat moeten
worden. Geestelijk, broederlijk, jazeker.
Dat houdt tevens in: open en eerlijk.
Dat het zo niet kan. En waarom het zo
niet kan. Omdat zo het kerkverband
zélf in geding komt.

Teleurstelling
Prof. A.L.Th. de Bruijne is teleurgesteld over de besluitvorming
in Zwolle-Zuid ten aanzien van
de NGK. Er was zoveel vordering
gemaakt in de gesprekken. Helaas,
de winst van de voortgang werd
niet in rekening gebracht. Kwalijk
en ondankbaar. Aldus een artikel
van De Bruijne in De Reformatie van
1 november 2008.

Diskwalificaties
Het zijn grote woorden die prof.
De Bruijne gebruikt. Het zijn ronduit
diskwalificaties. Tjonge, wat heeft die
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synode de plank misgeslagen! Oude
koeien uit de sloot. Kwalijk in het licht
van de christelijke omgang. In het licht
van de wonderlijke toenadering die de
Here gaf ook heel ondankbaar. Kortom
– het wordt nog net niet gezegd – geen
christelijke manier van besluitvorming
dus.
Waarom deze diskwalificaties?
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Omdat prof. De Bruijne van mening is
dat we met de NGK inmiddels genoegzaam on speaking terms zijn gekomen.
Akkoord, laten zij soms wat (al te)
onbevangen met de Schrift omgaan,
ze wringen zich in alle bochten om te
laten merken dat ze echt buigen voor
het gezag van de Schrift. Dit bleek in
de gesprekken over het V(rouwelijke)
O(uderlingen)P(redikanten)-rapport. En
de NGK hebben zich zo royaal uitgelaten over de binding aan de belijdenis,
dat het tot een gemeenschappelijke verklaring kon komen. Daarbij erkenden
ze zonder meer de noodzaak van ondertekening van de belijdenis. Langs een
nieuwe route – die van het vertrouwen –
werden oude patstellingen overwonnen.
En nou dit.
Jawel, prof. De Bruijne heeft er op
zichzelf genomen begrip voor dat nog
niet begonnen wordt aan gesprekken
gericht op kerkelijke eenheid. Maar de
synode had moeten zeggen: Broeders en
zusters van de NGK, wij ervaren het als
een wonder van de Here dat we zo één
blijken te zijn in onze visie op de binding aan de belijdenis en in onze trouw
aan de Schrift. Maar het vertrouwen
moet nu ook in de kerken breed gaan
groeien, en daarom maken we pas op de
plaats.

Argumenten
Er zou dus binnen de NGK van alles
en nog wat veranderd zijn op het punt
van de binding aan de belijdenis en het
buigen voor het gezag van de Schrift.
Alleen, dat kun je nu wel zeggen. Maar
daarmee is dat nog niet aangetoond.
Waar blijven de argumenten?
In ons blad is breedvoerig ingegaan
op de positie van de NGK ten aanzien
van de binding aan de belijdenis. Wat
is er nu feitelijk veranderd? Zeker, het
is een stap vooruit dat de NGK zich
uitspreken voor het ondertekenen van
de belijdenis. Maar tegelijk zijn er nog
allerlei struikelpunten over. Ze werden
voor een deel met zoveel woorden in de
Balans genoemd. Soms woordelijk hetzelfde als wat eerder door onze kerken
officieel als principieel bezwaar genoemd
werd. Ik ga hier de uitgebreide artikelenreeks niet herhalen. Met geen woord
gaat prof. De Bruijne op de aangedragen
argumenten in. Namelijk dat niet zozeer
de houding van de NGK veranderd is,
als wel onze taxatie van die houding.

tegenargumentatie – dan zeggen dat dit
wel het geval is?

Prof. dr. A.L.Th. de Bruijne

Ook de GS heeft eigen gronden aangevoerd. Die kun je niet stilzwijgend passeren en overrulen met machtsspreuken:
het zit nu – al zijn er nog minpunten
– wel goed.
Opvallend is dat prof. De Bruijne in
feite nog verder gaat dan de meerderheid
van D(eputaten)K(erkelijke)E(enheid).
Zeker, de meerderheid zag – voor wat
betreft de binding aan de belijdenis – de
weg openliggen voor gesprekken gericht
op kerkelijke eenheid. Tegelijk werden
stevige verschillen genoteerd. Maar
volgens prof. De Bruijne had de synode
moeten zeggen dat we al één blijken in
onze visie op de binding aan de belijdenis, al zijn er nog wat overgebleven punten te bespreken. Zo ongenuanceerd zei
zelfs de meerderheid van DKE het niet.
Ook wat betreft de Schrift blijft binnen de NGK – alle mooie woorden ten
spijt – het VOP-rapport recht overeind
staan. Dus ook wat betreft het spreken
over twee denklijnen in de Schrift. Alsof
de God van de Schrift Zichzelf zou
tegenspreken. Het is te mager, wanneer
De Bruijne bij de NGK kwetsbaarheid
constateert als het gaat om afwijkingen
van de leer en moderne invloeden. Dit
raakt basaal de omgang met de Schrift.

Zorg
Het artikel van prof. De Bruijne
heeft bij velen grote zorg gegeven. Daar
kun je je iets bij voorstellen. Met argumenten is betoogd dat wij voor wat
betreft de trouw aan de Schrift en de
binding aan de belijdenis nog niet met
de NGK op één stoel zitten. Hoe kan
prof. De Bruijne – zonder materiële

Hier is de aanvliegroute van het door
De Bruijne geconstateerde vertrouwen
onvoldoende. Daarmee worden de nog
steeds bestaande verschillen niet ineens
tot ‘oude koeien’. Het vertrouwen moet
ergens op gestoeld zijn. Oftewel, de
beweerde trouw moet ook uit de feiten
blijken. Dat die feiten door De Bruijne
gemarginaliseerd worden, is zorgwekkend te noemen. Wanneer dan ook nog
eens de positie van de vrouw tot een volledig open vraagstuk wordt verklaard en
we te horen krijgen dat we meer moeten
kijken naar wat ons bindt dan wat ons
scheidt, dan neemt de zorg alleen maar
toe. Werd er bij het toekennen van het
actief stemrecht aan de zusters niet expliciet gezegd dat dit geen eerste opstap
naar ‘de vrouw in het ambt’ was? En
is het geen kwestie van eerlijkheid om
verschillen door te spreken, voordat je
tot geestelijke eenheid concludeert? Dan
kun je wel zeggen: geef in onderlinge
contacten veel ruimte aan Christus en
zijn Geest. Maar is de Geest niet de
Geest van het Woord? Echte eenheid is
toch altijd eenheid in het ware geloof?
Prof. De Bruijne proeft in het genomen synodebesluit de neiging om
het proces te controleren. Praat toch
liever eerst over wat je verbindt en kijk
daarna naar waarin je van elkaar verschilt. Maar prof. De Bruijne zegt toch
zelf (terecht) dat kerkelijke eenheid niet
maakbaar is? Daar heeft de synode zich
voor gehoed. Eenheid is vrucht van
geestelijke overeenstemming. Dan moet
je de verschillen wel serieus nemen en
bespreken. Om onder Gods zegen langs
die weg eenheid te ontvangen. Zonder
dat je er voorbarig toe concludeert. Hier
heeft de synode het proces nu juist niet
naar eigen hand gezet.
De teleurstelling van prof. De
Bruijne roept teleurstelling op. En zorg.
Over sterke lofwoorden voor de NGK.
De Here heeft deze kerken – volgens De
Bruijne – veel gegeven dat ook vrijgemaakten kan verrijken. Ze blijven vaak
dicht bij de Bijbel. En met de binding
aan de belijdenis zit het daar ten diepste
blijkbaar ook wel goed. En ben je het
daar niet mee eens, dan ben je ondankbaar tegenover de Here. Moeten we als
GKv dan op de NGK gaan lijken?
Afgesloten op 18 november 2008.
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Die
verschrikkelijke hel
Een winkelketen opende een nieuw
filiaal. Een vriend van de eigenaar
stuurde een bos bloemen voor die
gelegenheid. De bloemen arriveerden in de nieuwe zaak en de eigenaar las het bijgevoegde kaartje.
Er stond op: ‘Rust Zacht’. De boze
eigenaar belde onmiddellijk de
bloemenwinkel om een klacht in te
dienen. Nadat hij de bloemist had
verteld van de ergerlijke vergissing
en hoe kwaad hij wel niet was, zei
de bloemist: ‘Meneer, het spijt me
heel erg, maar in plaats van zich
zo op te winden, moet u eens dit
bedenken: ergens vindt er vandaag
een begrafenis plaats, en zij ontvangen bloemen met een kaartje
waarop staat: “Gefeliciteerd met de
nieuwe locatie!”’

Ontkend door de
moderne mens
Wees eerlijk – moest u niet een
beetje glimlachen om die mop? U begrijpt, het is een voorbeeld van wat wij
‘zwarte humor’ noemen, grappen over
de dood en de hel, ook wel ‘galgenhumor’ genoemd. Zijn die moppen werkelijk grappig? Ik laat het aan u die vraag
te beantwoorden. Punt is echter, en ik
weet zeker dat u dat met mij eens bent,
dat de hel geen grapje is. De hel is een
verschrikkelijke plaats. De Heer Jezus
noemt deze plaats verschillende keren
de vurige oven, de buitenste duisternis,
de plaats van het geween en het tandengeknars. Het is de plaats waar zij die
Christus verwerpen, onbeschrijflijke en
eeuwige marteling en pijn lijden.
De moderne westerse mens gelooft
niet in de hel of in de hemel. Er worden
wel veel grappen gemaakt over hemel en
hel. Over Petrus die bij de hemelpoort
staat en allerlei ongemakkelijke vragen
stelt aan mensen die naar binnen willen. Op televisie zijn er reclames waarin
hemel, hel, engelen en duiveltjes een
bepaalde emotie moeten oproepen. Of
je kunt een gevoel als hemels of hels
omschrijven. Maar dat is het wel zo’n

Dag des oordeels, Jeroen Bosch

beetje. De meeste mensen geloven niet
in de hel; je kunt hem niet zien, dus hij
bestaat niet.

Betwijfeld door de
theologie
Maar niet alleen veel mensen ontkennen het bestaan van de hel. In de

Thema
E. Rupke

kerk zelf heeft geloof in het bestaan van
hemel en hel ook veel veranderingen
ondergaan. In de middeleeuwen bijvoorbeeld geloofde iedereen hier in het
Westen in de hel en in de duivel. U kent
die afbeeldingen en schilderijen wel van
die roodgekleurde wezens, met gehoefde
poten, puntige staarten, kleine horentjes
op het hoofd, met van die gloeiende
drietanden waarmee ze met zichtbaar
genoegen arme helbewoners in het vlees
prikken. Dante Alighieri (1256-1321)
schreef een boek waarin hij in drie delen de hel, het vagevuur en de hemel
beschrijft. Zijn beschrijvingen van de
hel zijn gedetailleerd en verschrikkelijk.
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Sommigen zeggen dat deze afschrikwekkende beelden het gewone volk angst
moesten inboezemen om ze tot gehoorzaamheid aan de Rooms-Katholieke
Kerk te dwingen.
Maar ook in de protestantse theologie is het geloof in de hel in twijfel
getrokken. Ik las kortgeleden een boek,
Hell under Fire (De hel onder vuur),
met de ondertitel: Modern Scholarship
Reinvents Eternal Punishment 1 (modern
onderzoek vindt opnieuw de eeuwige
straf uit). Het is een verzameling artikelen die de verschrikkelijke waarheid en
de realiteit van de hel opnieuw beogen
vast te stellen. De schrijvers identificeren
twee belangrijke theologische aanvallen
op het ‘traditionele’ geloof in de hel. De
ene is het universalisme, de ander het
annihilationisme. Het universalisme
zegt dat uiteindelijk alle mensen gered
worden, of ze nou christen zijn of niet.
De Bijbel spreekt echter andere taal. In
Johannes 14:6 zegt de Heer Jezus: ‘Ik
ben de weg, de waarheid, en het leven.
Niemand kan bij de Vader komen, dan
door mij.’ Het maakt wel degelijk uit of
je in Allah en Mohammed gelooft, in de
Wetenschap, of in je Zelf, of in Niets.
Alleen zij die geloven in Jezus Christus,
kunnen gered worden (vgl. HC vr./
antw. 7).
Annihilationisme is weer iets anders.
Het wordt ook wel genoemd de voorwaardelijke onsterfelijkheid. Volgens
deze visie zullen niet alle mensen doorleven na de dood, sommigen in de hemel,
anderen in de hel. De aanhangers van
het annihilationisme zeggen dat alleen
zij die in God en Jezus Christus geloven,
onsterfelijk zullen zijn. Zij zullen eeuwig
leven in de hemel. Maar degenen die
niet geloven, zullen volledig ophouden
te bestaan. Ze zullen worden vernietigd,
ze verdwijnen. Dus er wacht geen hel
op hen die Christus verwerpen. Deze
visie kan echter ook geen stand houden.
De Heer Jezus heeft immers gezegd in
Matteüs 25:41,46: ‘Jullie zijn vervloekt,
verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige
vuur dat bestemd is voor de duivel en
zijn engelen. … Hun staat een eeuwige
bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’ De
straf is eeuwig, zegt de Heer. Zij die
Hem niet willen accepteren, zullen voor
eeuwig de straf op hun ongeloof moeten
dragen (vgl. NGB art. 37).
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Aangevochten
door het geloof
Het is niet zo moeilijk om met de
Bijbel in de hand zulke theorieën te
weerleggen. Maar aan de andere kant is
het ook heel gemakkelijk voor te stellen
waar zulke theorieën vandaan komen.
Visies zoals het universalisme en het annihilationisme worden geboren uit de
verschrikkingen van de hel. Als de laatste dag aanbreekt, de dag van de wederkomst van de Heer, zullen mensen het
uitschreeuwen van angst. Openbaring
6:15-17 zegt: ‘Koningen, machthebbers,
legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken,
slaven en vrije mensen, iedereen trachtte
zich te verbergen in grotten en tussen
de rotsen in de bergen. Ze riepen de
bergen en de rotsen toe: “Val op ons
neer! Verberg ons voor het oog van hem
die op de troon zit en voor de toorn van
het lam! Want nu is de grote dag van
hun toorn aangebroken, en wie kan die
doorstaan?”’
Voor veel christenen is de hel een
serieuze aanvechting van het geloof. Te
bedenken dat al die miljoenen mensen
om je heen voor eeuwig ondraaglijke
pijn zullen lijden… Te bedenken dat die
aardige buurman van de overkant, die
eens tegen je zei dat hij nergens in gelooft en daar happy mee is, voor eeuwig
zal lijden, tenzij hij zich bekeert… Wat
hebben al deze mensen gedaan om dat
te verdienen? En dan komen de vragen
pas echt los: is God wel rechtvaardig om
mensen in eeuwigheid te straffen voor
een levenstijd van zonde? En wat met
die mensen die nooit van God hebben
gehoord, daar nooit de kans toe hebben gehad – moeten die ook naar de hel
gaan? En waar heeft God de hel voor
nodig? Moet God Zichzelf misschien
bewijzen door mensen voor eeuwig te
straffen en te kwellen? Zulke vragen
kunnen het fundament van je geloof
aantasten en aanvreten.
Dus, wanneer het gaat om het accepteren van de realiteit van de hel, laten
we niet te snel met ons vingertje wijzen
naar ongelovige mensen om ons heen,
of naar valse kerken, of vrijzinnige theologie. Laten we ook maar een eerlijke
blik werpen in ons eigen hart en onze
eigen gevoelens wegen. John Stott heeft
ergens geschreven: ‘Wat mijn emoties
betreft, vind ik het concept van de hel
onverdraaglijk.’ En Sinclair B. Ferguson
schrijft: ‘De mens is gemaakt voor de
gemeenschap met God en voor eeuwige

glorie. Dat zulke schepselen voor eeuwig
verbannen zouden worden naar de buitenste duisternis, zonder nooduitgang,
zou ons toch met een gevoel van afgrijzen moeten vullen.’ Inderdaad, laten we
maar niet naar anderen kijken en ons
hoofd met minachting schudden over
zoveel onbijbelse kortzichtigheid. Laten
we maar liever in ons eigen hart kijken
en onszelf de vraag stellen welke plaats
de hel heeft in onze geloofsrelatie met
God en voor de wereld waarin wij leven.

Wat is de hel?
De Bijbel spreekt alleen over de
hel in beeldende taal. Het Griekse
woord dat in het Nieuwe Testament
meestal gebruikt wordt voor de plaats
van eeuwig afgrijzen, is gehenna. Dit
woord komt van de Hebreeuwse naam
voor het dal van Ben Hinnom. Dit dal
was een nauwe vallei zuidoostelijk van
Jeruzalem. Volgens 2 Kronieken 28:3
offerden Israëlitische afgodendienaars
daar hun kinderen aan Moloch. Koning
Josia verontreinigde deze plaats zodat
die niet meer voor dat doel gebruikt kon
worden. Het werd bekend als de vuilstortplaats, de plaats van vernietiging.
Jeremia profeteerde dat deze vallei zou
worden gebruikt als massagraf voor de
lichamen van de mensen van Juda die
door een vijandig leger zouden worden
gedood. Het was een verschrikkelijke
plaats. Het dal was een plaats van stank,
van altijd brandend vuur, de plaats waar
de worm niet sterft (Jes. 66:24).
Het Nieuwe Testament maakt het
beeld niet mooier. De Heer Jezus zelf
spreekt vaak over de hel. Het beeld van
vuur en vlammen keert steeds terug. De
Heer spreekt over het vuur van de hel
in Matteüs 5:22 en de vurige oven in
Matteüs 13:42. Het boek Openbaring
beschrijft de plaats van bestraffing als
een zee van vuur in Openbaring 20:1415. De pijn van vuur en zwavel wordt
gevoeld aan lichaam en ziel. In de woorden van de Heer Jezus (Mat. 10:28):
‘Wees niet bang voor hen die wel het
lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in
staat is en ziel en lichaam om te laten
komen in de Gehenna.’ De kwellingen
van de hel zijn zo groot dat zij die daar
zijn, zullen wenen en hun tanden knarsen (Mat. 13:42). Sommigen denken
liever dat de hel een of andere geestelijke
toestand is waarin veroordeelde mensen
verkeren. Maar de Bijbel maakt duidelijk dat de hel geen geestelijke toestand
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of negeren, gestraft zullen worden met
een straf in overeenstemming met de
grootheid van God. De hel doet ons de
rillingen over de rug lopen. Maar niet
alleen vanwege de verschrikking van de
hel, maar ook vanwege de grootheid en
majesteit van onze God.

Licht en donker (acryl Bert Gort)

is, maar een echte plaats, een verschrikkelijke locatie, waar mensen die God
verwerpen, hun oneindige bestaan zullen doorbrengen, gekweld in lichaam en
ziel.
Als je dat allemaal eens goed tot je
laat doordringen, dan besterft de glimlach je op de lippen als je eens iets van
galgenhumor hoort. De rillingen lopen
je over de rug. De hel is geen grapje.
‘Uiteindelijk is de hel de duisternis daarbuiten; dicht als een zwart gat, de plaats
van kosmisch afval. Wie kan daar lang
bij stilstaan?’2 Nou, ik in ieder geval
niet, niet voor lang.

Waarom hel?
Die verschrikkelijke hel, waar is die
nou helemaal voor nodig? Om die vraag
te beantwoorden moeten we ons allereerst realiseren dat de hel een plaats van
bestraffing is. En bestraffing impliceert
ongehoorzaamheid en zonde. Dat betekent dat zij die zondigen, de bestraffing
over zichzelf hebben afgeroepen. Met
andere woorden: we mogen God nooit
de schuld geven van het bestaan van de
hel. De hel is het gevolg van zonde, van
onze zonde. De zondige mens is verantwoordelijk voor het bestaan van de hel.
En als zodanig is de realiteit van de hel
een demonstratie van de ernst van de
zonde.
In de tweede plaats moeten we goed
begrijpen tegen wie gezondigd is. Ik
denk dat we vooral dit punt niet over
het hoofd moeten zien. God is Koning
van de wereld en haar Rechter. Mensen

die de Heer God ongehoorzaam zijn en
zijn Zoon verwerpen, begaan niet maar
een kleine vergissing. God ongehoorzaam zijn is niet maar een klein foutje
maken. God is Koning en Rechter en de
almachtige Schepper van alle zichtbare
en onzichtbare dingen. God is vol van
majesteit en gerechtigheid. Zondigen tegen deze God is geen kleinigheidje, het
is een slag in het gezicht van Iemand die
oneindig veel groter is dan jij.
Wanneer we nadenken over de verschrikking van de hel, dan moeten we
ook de grootheid en majesteit van God
in rekening brengen. Hij is heilig en
vol van majesteit, meer dan wij ons ooit
kunnen voorstellen. De straf van de hel
is niet enkel gebaseerd op de grootte van
een begane zonde, maar meer nog op de
grootheid van de Persoon tegen wie de
zonde is begaan. Als we ons de enormiteit van de hel proberen voor te stellen
als de plaats van bestraffing, dan moeten we ook bedenken dat de almachtige
God minstens zo enorm is.
Wij denken vaak veel te klein over
Gods majesteit en heiligheid. We stellen
ons God voor als een aardse koning en
een aardse rechter. Maar bedenk eens
wat er staat in Jesaja 40:22-25: ‘Hij
troont boven de schijf van de aarde –
haar bewoners zijn als sprinkhanen –,
hij spreidt de hemel uit als een doek,
spant hem uit als een tent om in te wonen. Hij maakt vorsten nietig, de leiders
van de aarde onbeduidend. ... Met wie
wil je mij vergelijken, zegt de Heilige,
aan wie ben ik gelijk te stellen?’ De heiligheid en majesteit en gerechtigheid van
God eisen dat zij die Hem verwerpen

En in de derde plaats moeten we
ons ook eens voorstellen dat er helemaal
geen hel zou zijn. Als er geen straf is,
hoe kan er dan recht en gerechtigheid
zijn? Er zijn mensen in deze wereld die
verschrikkelijke dingen doen of hebben gedaan. Denk aan Hitler, Saddam
Hoessein, Osama bin Laden. Zulke
mensen hebben miljoenen omgebracht
op afgrijselijke wijze. En dat zijn alleen
maar de waanzinnige misdadigers die
we kennen. Wat te denken van anderen:
verkrachters, moordenaars, mensen die
kinderen misbruiken. Wat te denken
van mensen die verschrikkelijke dingen
begaan, maar nooit gepakt worden en
hun gerechte straf ontlopen? De hel
drukt ons op het hart dat niemand
het oordeel van God kan ontlopen.
Mensen kunnen het recht in deze wereld verkrachten. Maar niemand kan
Gods oordeel ontvluchten. God laat
de onrechtvaardigen niet onbestraft.
Goddeloosheid, geweld en moord hebben niet het laatste woord. God neemt
ieder mens serieus en houdt hem verantwoordelijk voor al zijn daden. Op de
dag van het laatste oordeel ‘moeten allen
voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat
hij verdient voor wat hij in zijn leven
heeft gedaan, of het nu goed is of slecht’
(2 Kor. 5:10).

Bang voor de hel?
Maar hiermee zijn we nog niet klaar.
Ik denk niet dat u het oneens zult zijn
met wat we tot nu toe hebben gevonden.
Maar dat betekent nog niet dat we met
ons gevoel het bestaan van de hel accepteren. De hel voelt nog steeds ongemakkelijk. Sterker nog, op dit punt aangekomen, kun je bang worden voor de
hel. Er staat toch ook maar in Hebreeën
10:31: ‘Huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de levende God!’
Het is heel wat om je te realiseren dat
andere mensen de vreselijke gevolgen
van hun ongeloof zullen moeten dragen.
Maar hoe zit dat met jezelf? Zul jij aan
de vreselijke toorn van God ontsnappen?
Gelukkig mogen we weten dat Jezus
Christus de toorn van God over onze
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zonde gedragen heeft. Maar dan komt
wel een andere vraag naar boven: geloof
je in God om aan de verschrikking van
de hel te ontkomen? Is angst voor de hel
jouw drijfveer om in God te geloven?
Dat kan niet waar zijn. We geloven niet
in God omdat we zijn oordeel vrezen.
Wij hebben God lief omdat Hij ons
eerst heeft liefgehad in zijn Zoon Jezus
Christus. We kunnen nooit over de hel
nadenken zonder ook het werk van onze
Heer in rekening te brengen. Allemaal
verdienen we de eeuwige angst en pijn
van de hel. Maar door onze Heer Jezus
Christus is er een ontsnapping aan dat
oordeel. Door onze Heer Jezus is er
niet alleen maar een hel, maar ook een
hemel! De God die zijn kinderen liefheeft, is dezelfde God die de zonde haat.
Onze God laat hen die Hem verwerpen,
in de vloek, maar zegent hen die Hem
liefhebben. Onze God is een God van
wraak (Rom. 12:19), maar ook van genade (Ps. 103:8-10).
Wij zullen altijd iets van spanning
voelen tussen Gods liefde en zijn toorn.
Maar ik geloof dat we wel mogen zeggen dat Gods liefde boven zijn wraak en
toorn uitgaat. Gods toorn is vaak zelfs
een manifestatie van zijn liefde voor
zijn kinderen. In zijn toorn straft God
hen die zijn volk vervolgen. Gods toorn
beschermt ons. Johannes zegt (1 Joh.
4:8): ‘God is liefde.’ Nergens in de Bijbel
staat dat God toorn is, of wraak. Zeker,
onze God moet heel serieus genomen
worden. De God die liefde is, heeft
ook gezegd door Paulus (Rom. 12:19):
‘Neem geen wraak, geliefde broeders

Formulieren en
marktdenken
In de Kroniek van vorige maand
vroeg ik aandacht voor het marktdenken in de kerk. Daarvan gaf ik,
na een bespreking van een onlangs in
Nederland uitgebracht boek, een aantal
voorbeelden. De eerste in die rij betrof
de nieuwe liturgische formulieren.
Daarover bereikten mij reacties die
maken dat ik er deze maand kort op
terugkom. Van mijn schrijven gaat de
suggestie uit dat de verlorenheid van
de dopeling in het vrijgegeven doopformulier niet of zeer marginaal zou
voorkomen.
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en zusters, maar laat God uw wreker
zijn, want er staat geschreven dat de
Heer zegt: “Het is aan mij om wraak
te nemen, ik zal vergelden”’ (vgl. Deut.
32:35). Onze God is een jaloers God.
Maar Hij lacht niet in leedvermaak om
hen die Hem verwerpen. Het doet Hem
geen plezier om mensen te straffen en
om ongelovigen in de hel te werpen.
In Klaagliederen 3:33 schrijft Jeremia:
‘Slechts met tegenzin brengt hij leed en
rampspoed over de mensen.’
En dat is de reden waarom wij in
God geloven. Hij heeft ons lief in Jezus
Christus en daarom hebben wij Hem
lief. Wij vrezen God, maar we zijn niet
bang voor Hem. Om het in de woorden
van 1 Johannes 4:18-19 te zeggen: ‘De
liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst
veronderstelt straf. In iemand die angst
kent, is de liefde geen werkelijkheid
geworden.’

De hel verkondigen?

Christus verkondigt het evangelie, niet
de hel. Maar tegelijk moeten we zeggen
dat het evangelie van Jezus Christus van
haar kracht beroofd wordt, als er geen
gevolgen zijn aan ongeloof.
Daarom moeten we niet onze mond
maar houden over de verschrikkingen
van de hel. De hel mag niet verdwijnen
uit de prediking of zelfs evangelisatie.
Het is net als met verkiezing en verwerping; de Dordtse Leerregels zeggen in
I,14 dat we niet mogen verbergen dat
zij die Christus verwerpen, voor eeuwig
verloren zullen gaan. Maar dat moet
met wijsheid en liefde worden verkondigd. Er is een tijd en een plaats voor
alles. Een tijd om te zwijgen en een tijd
om te spreken (Pred. 3:7).
De verschrikkingen van de hel zijn
echt, maar ze kunnen nooit de liefde
van God in Jezus Christus overschaduwen. Door de rook van de hel schijnt
het felle licht van Hem in Wie geen
spoor van duisternis is (1 Joh. 1:5). We
hoeven niet bang te zijn. In Gods handen is onze toekomst veilig.

We keren terug naar het begin van
dit artikel. Wat nu met de mensen die
niet in hemel of hel geloven? Wat nu
met die aardige buurman van de overkant, die nergens in gelooft? We beseffen dat hij verloren gaat, tenzij hij zich
keert tot Jezus Christus. De realiteit
van de hel duwt ons naar het kruis van
Christus. Maar de realiteit van de hel
moet ons ook naar onze buren duwen.
Moeten we hun dan hel en verdoemenis
prediken? Nee, zeker niet. De kerk van

Rev. Eddy Rupke is predikant te Bunbury
WA (Free Reformed Churches of Australia)

Dat is niet het geval. Inhoudelijk
staat er nog steeds in dat de dopeling
zonder wedergeboorte niet aannemelijk
is voor God. Het doopwater wijst op
fundamentele vuilheid die moet worden weggenomen.

Nu heeft de synode het werk van de
deputaten overgenomen en zijn de formulieren vrijgegeven voor gebruik. In
een volgend nummer hoop ik te komen
tot een inhoudelijke bespreking van de
vrijgegeven formulieren.

Ik heb eerder, in het maartnummer
van dit jaar, aangegeven dat ik niet blij
ben met de manier waarop de deputaten eredienst gewerkt hebben aan de
formulieren. Ze zijn verdergegaan dan
de ruimte die hun opdracht bood. Het
verwerken van de NBV liep uit op een
grote revisieoperatie. Dat was ze niet
gevraagd. En naar mijn overtuiging is
er op de inhoud van de klassieke formulieren ingeleverd.

In het nummer van vorige maand
komen dus twee zaken samen die ieder
onze aandacht verdienen: het marktdenken in de kerk en de revisie van de
liturgische formulieren. De combinatie
van beide gaf aanleiding tot misverstand. De formulieren verdienen meer
bespreking dan paste onder de gezamenlijke noemer marktdenken. Maar
daarover een volgende keer.

Noten:
Christopher W. Morgan, Robert A. Peterson (eds.),
Hell Under Fire, Grand Rapids 2005.
2.
Sinclair B. Ferguson in: Hell under fire, p. 237: ‘Hell
is at the end of the day the darkness outside; dense
like a black hole, it is the place of cosmic waste. Who
can contemplate this for long?’
1.

C. van Dijk
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Tukkers

Onderzoek heeft uitgewezen dat de
gereformeerde student positief in het
geloof wil staan, maar soms tot vaak
twijfelt. En men klaagt dat dit in de
kerk te weinig aan de orde komt. Nu
komt twijfel in de beste families voor.
Maar de beste families worden daarop wel aangesproken. Van de priester
Zacharias wordt een mooi getuigenis
gegeven. Hij en zijn vrouw Elisabet
waren vrome en gelovige mensen
(Luc. 1:6), maar hij twijfelt aan de
boodschap van de engel Gabriël. Die
pakt hem flink aan. Hij gaat recht
voor hem staan – ik ben Gabriël! –
en hij slaat de priester met stomheid. Ook de leerlingen van de Heer
hebben getwijfeld. Ze geloofden niet
het bericht van de opstanding van
de Heer. Zelfs toen ze hem zagen,
twijfelden enkelen nog (Mat. 28:17).
Het werd hun scherp verweten (Mar.
16:14).
Tomas was een van de twijfelaars.
Ik preekte eens over hem. Ik vroeg
er aandacht voor dat Tomas een van
de twaalf leerlingen is. En dat het

hier dan gaat om het eensluidende
getuigenis van de apostelen, het
hechte fundament van Christus’ kerk.
Ik kreeg daarop commentaar. Weer
een preek over de kerk, werd me gezegd, en niet een preek over mij. Ik,
twijfelaar…
Eerlijk gezegd ben ook ik een twijfelaar. Ik twijfel aan mezelf. Als mens,
hoe zuiver zijn mijn bedoelingen.
Als gelovige, mijn knieën knikken
als ik een boek als Nacht van Elie
Wiesel lees. Ook word ik als dominee
aangevochten. De kanker en zoveel
andere vreselijke ziekten houden
maar niet op. En als ik de jaren van
mijn onlangs jonggestorven neef
Rob – student onder de studenten –
overdenk, dan tel ik de eeuwen die
zijn verstreken sinds de Bijbel afsloot
met Christus’ woord: Ik kom spoedig.
Want waar blijft Hij nou? Hij had
toch beloofd te komen? Maar, dan
schaam ik mij prompt als ik met mijn
wankelend bestaan op het fundament van de kerk stap. Ik lees iets als
artikel 5 van de NGB. Daar staat dat
wij in de kerk zonder in enig opzicht
te twijfelen geloven al wat de boeken
van de Bijbel bevatten. Dat doen we
omdat de Heilige Geest in ons hart
getuigt dat die boeken van God zijn.
En, het bewijs daarvan ligt bovendien
in de boeken zelf. Want zelfs blinden
kunnen tasten dat de dingen die erin
voorzegd zijn, gebeuren. Ik ben niet
blind. En ik heb elke dag Gods waarheid onder ogen. Wie ogen heeft,
moet zien. Want onze God heeft gezegd: Wie oren heeft, moet horen wat
de Geest tot de gemeenten zegt.

Ik sprak een twijfelende catechisant.
Hij zit in de examenklas. Hij hoopt
straks te gaan studeren. Hij aarzelt
als het gaat om de belijdeniscatechisatie. Nu ben ik nog wel zeker van
mijn geloof, zegt hij, maar hoe zal het
straks in mijn studententijd zijn. Ik
adviseerde hem dringend om belijdenis te doen. Je zult je vragen hebben
straks, zei ik, maar stap dan nu op
het vaste fundament van de kerk.
We beleven een twijfelcultuur.
Twijfels zijn er altijd geweest. Maar je
moet er geen cultuur van maken. Leef
in die cultuur met de gezondmakende
leer van de kerk. Bind je daaraan. Zo
omhels je Christus (vgl. art. 22 NGB
met zd. 7 HC). Maar, daarvoor moeten wel de handen uit de zakken.

Column

Wie kerstfeest viert, steekt de vlag
uit. De vlag van het geloof. Zoals
Paulus dat deed toen hij Timoteüs
schreef: Ongetwijfeld is dit het grote
mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam …
(1 Tim. 3:16). En ik raad de studenten
uit Twente aan om de handen uit de
broekzak te halen* en deze Paulus
na te volgen. Herroep je besluit van
eerder dit jaar om als VGST de binding aan de belijdenis te verruimen.
Dat zou de vele twijfelaars onder jullie kunnen helpen.

G. Zomer

* Tukker komt volgens Wikipedia van
‘tuk’. En dat betekent ‘broekzak’, wellicht
verwijzend naar de gewoonte om met
beide handen in de broekzak over straat
te gaan.
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Zeg nu zelf
Drie keer twintig lessen over geloven
met TomTom
De titel is misschien wat verrassend. In de catechesemethode die
nu op mijn bureau ligt – Zeg nu zelf.
20 lessen over geloven – wordt de
Heidelbergse Catechismus vergeleken met een TomTom. ‘De catechismus: jouw TomTom bij de Bijbel.’
Een actuele vergelijking, en de
vraag die ik met u wil beantwoorden, is: is deze methode een goede
handleiding bij TomTom? Er zijn de
laatste jaren meer methoden voor
de catechese gemaakt, voegt Zeg
nu zelf daar iets aan toe?

Opzet

De methode bestaat uit drie delen. Elk deel vraagt ongeveer een jaar
catechisatie. Zo kan in drie jaar de
Heidelbergse Catechismus worden
behandeld.
Deel 1 Zondag 1-7 en 25-33
Deel 2 Zondag 34-52
Deel 3 Zondag 8 -24
De drie delen kennen per thema
exact dezelfde opzet van vier pagina’s.
Daarom is elk deeltje ook precies 86 pagina’s dik. Elke les begint met inleidend
verhaal (thema), dan volgt een bijbelstudie (nu eerst dit), vervolgens wordt de catechismuszondag puntsgewijs uitgewerkt
(dan nog wat) en ten slotte een pagina
met vraag van de week, spreuk van de
week, een paar opdrachten (opdracht) en
de catechismuszondag die geleerd moet
worden.
De boekjes zijn uitgegeven in full
colour, dit zorgt voor een kleurrijke
methode. Het ziet er verzorgd uit. De
opmaak is overzichtelijk en fris. Bij elk
thema is een aantal foto’s geplaatst, die
meestal goed bij het thema passen. De
bijbeltekst wordt in een blauwe kleur
afgedrukt en is daardoor goed onderscheiden van de lopende tekst. Af en
toe is er een geel memobriefje met een
prikkelende vraag, uitdrukking of zoekopdracht in de tekst geplakt.
Helemaal achterin is een knipblad
met ‘spiekkaartjes’ (zo noem ik ze maar)
opgenomen, alle te leren teksten staan
hier heel klein afdrukt. Catechisanten

kunnen de te leren catechismuszondag
uitknippen en het kaartje elke dag meenemen of bijvoorbeeld op de agenda
plakken.
Het is een methode die er modern,
fris en aantrekkelijk uitziet. Ik heb weinig taal- en drukfouten kunnen ontdekken (dl. 2, p. 32: de vraag zal wel helemaal ‘vet’ afgedrukt moeten worden).
De auteurs, opmakers en uitgever zijn te
feliciteren met dit resultaat. Dit spreekt
de jongeren van 12-15 vast aan!

Auteurs
Zeg nu zelf is geschreven door een
auteursteam. Drie predikanten (GKv):
ds. T.P. Nap, ds. P. Poortinga en ds.
A.O. Reitsema hebben samen met
neerlandica A. Slob-van der Lugt deze
klus geklaard. Dat is een hele prestatie.
Compliment voor het resultaat. Het
is een methode die er niet alleen qua
vormgeving goed uitziet, maar juist en
vooral ook door de inhoud een goede
handleiding is voor de jeugd van de
kerk. Erg plezierig zijn de korte zinnen.
Dit vergroot de leesbaarheid van de
tekst. Zeker jongeren die moeite hebben
met het lezen en begrijpen van teksten
(dyslexie) zullen dit vast kunnen waar-

Rondblik
J.H. Bollemaat

deren, terwijl het voor de anderen niet
minder prettig zal zijn.

Kenmerkend
De methode onderscheidt zich op
een aantal punten.
In de eerste plaats door de eenvoud
van de opzet. Het begint met een kort
verhaal dat de inleiding vormt op het
thema. Hierdoor wordt de catechisant
geprikkeld tot nadenken over het onderwerp van de catechismuszondag. De
teksten problematiseren regelmatig heel
adequaat de te behandelen leerstof.
De uitleg is kort gehouden, nooit
meer dan één pagina, en dat is voor de
jongeren overzichtelijk en behapbaar. In
de methode vindt u geen schematisering
van de lesstof en ook geen invulregels.
De catechisanten hebben bij deze methode echt een aantekenboekje of schrift
nodig! De uitleg is inhoudelijk goed.
Vaak wordt de kern van de catechismuszondag heel concreet voor de jongeren
besproken. Ik heb een flink aantal kernachtige voorbeelden gezien, zo wordt het
verschil tussen straf en vloek uitgelegd
met behulp van een rood verkeerslicht.
De vragen en opdrachten helpen catecheet en jongere om verder door te denken. Jammer dat niet elke vraag ook in
de lay-out als zodanig is vormgegeven.
In de eenvoud toont zich de meester.
Dit geldt niet voor alles, want de vragen
en opdrachten zijn door hun eenvoud
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3. Opmerkelijk vind ik de
herformulering van vr. en antw.
80: ‘Wat is er zo waardevol aan het
avondmaal?’ Terwijl de vraag is: ‘Wat
is het verschil tussen het avondmaal
van de Here en de pauselijke mis?’
Een ingrijpend verschil dat niet
onderbouwd wordt; sterker, het
is zelfs bevreemdend, want in de
les daarvoor werd gezegd dat er
o.a. nagedacht moet worden over
de roomse manier van avondmaal
vieren. In het samenvattende
antwoord is ook het laatste stukje
van vr. en antw. 80 weggelaten: de
mis als vervloekte afgoderij blijft
buiten beeld. Waarom?
ook een beetje meer van hetzelfde. Deel
1 en 2 hebben op de bijbelstudiepagina (nu eerst dit) vragen die een sterk
reproducerend karakter hebben. Dit is
voor de jongste catechisanten een prima
methode om de bijbeltekst goed te doordenken, maar twee jaar lang met ongeveer dezelfde soort vragen aankomen is
minder aantrekkelijk.
Een tweede onderscheidend punt is
dat de Catechismus op een systematische wijze wordt behandeld. Dit is misschien wel het meest onderscheidende
kenmerk van de methode. Wanneer je
als catechesecommissie of kerkenraad
kiest voor de methode Zeg nu zelf, dan
kies je nadrukkelijk voor een complete
behandeling van de Catechismus. Dit
lijkt mij een goede en noodzakelijke
keuze. Goed, want het schatboek van
de kerk is inderdaad een TomTom bij
de Bijbel. Noodzakelijk, want een goede
basiskennis is voor elk kind van de
Here belangrijk (uiteraard wanneer de
Here hiervoor ook de mogelijkheden
geeft). Naar mijn indruk wordt er tegenwoordig te weinig gememoriseerd.
Recent onderzoek1 heeft aangetoond
dat de hersenontwikkeling zeker tot
het 22e levensjaar doorgaat. Het uit
het hoofd leren geeft in de levensjaren
11-16 het hoogste rendement. Laten
we daar gebruik van maken, zeker in
de catechese. De Here vraagt dat ook
van ons. Denk maar aan de bekende
tekst uit Deuteronomium 6: ‘Prent ze
uw kinderen in en spreek er steeds over,
thuis en onderweg, als u naar bed gaat en
als u opstaat’ (Deut. 6:7). Hieruit leid
ik ook af dat de catechese niet zonder
actieve ondersteuning van thuis kan.
Het vraagt gebed en concrete aandacht
van de ouders. Opvoeden in het geloof
kan en mag niet uitbesteed worden. Zeg

nu zelf biedt hier ook een mooi handvat,
bijvoorbeeld: lees thuis in het gezin de
bijbeltekst alvast aan tafel.
Met deze methode ga je in drie jaar
door de hele Catechismus heen. Op
42 vragen en antwoorden na 2 wordt de
complete Catechismus behandeld. Dat
is een hele prestatie. Belangrijke vragen
en antwoorden moeten geleerd worden
en dat kan met behulp van het ‘spiekkaartje’ achterin het boek.
Op dit punt heb ik een aantal
vragen.
1. Heel veel vragen en antwoorden
worden fors ingekort. Dat is
te begrijpen, want sommige
antwoorden zijn wel erg lang. De
auteurs hebben dat vaak goed
samengevat. Bijna altijd blijft de
letterlijke tekst van de Catechismus
staan of die blijft herkenbaar. Maar
bij een aantal Zondagen blijft wel
belangrijke kennis buiten beeld.
Ik noem een paar voorbeelden:
Zondag 7, vr./antw. 21: wat het
geloof inhoudt, blijft ongenoemd;
Zondag 25, vr./antw. 66: de grond
van de belofte (Christus’ offer) is
weggelaten; Zondag 32, vr./antw.
86: hier wordt de kern van goede
werken doen, als vrucht van het
geloof, weggelaten.
2. Ik ben benieuwd op grond waarvan
de auteurs bepaalde vragen en
antwoorden hebben weggelaten.
Zo ontbreekt van Zondag 23 vr. en
antw. 66: hoe bent u rechtvaardig
voor God? Van Zondag 45
ontbreken vr. en antw. 116 en 117:
waarom is het gebed noodzakelijk?
Ik betreur dit, want het hoort mijns
inziens bij de leerstof.

Derde onderscheidend punt van de
methode is de prachtige verweving van
de bijbeltekst en de Catechismus. Al is
dit niet uniek voor deze methode, er zijn
er meer op de markt die deze verweving
ook kennen. Met veel bijbelteksten
wordt de Catechismus besproken en zo
wordt duidelijk dat het leerboek van
de kerk niets anders wil dan gelovig de
Schrift naspreken.

Didactisch
De drie delen zijn didactisch beperkt. De gevolgde methode is van deel
1 tot en met deel 3 herkenbaar, maar
er wordt wel gedifferentieerd. Bij de
bijbelstudiepagina (nu eerst dit) worden
in deel 1 meestal de versnummers genoemd, in deel 2 blijft dat achterwege
en in deel 3 zijn ook de vragen weggelaten. Dit lijkt mij een goede didactische
leerlijn.
Tegelijk heb ik hier een vraag:
waarom staat er bij de verhalen van deel
2: 15-jarige, 16-jarige, 17-jarige enz.
en opent deel 3 met een brugpieper?
Deze aanduidingen passen niet op de
doelgroep.
Didactische aanwijzingen ontbreken
bijna volledig. Slechts één groepsopdracht heb ik kunnen ontdekken (dl. 1,
les 15).
Een docentenhandleiding ontbreekt
en ook op de site van De Vuurbaak heb
ik die niet kunnen ontdekken. Dit geeft
enerzijds de catecheet alle ruimte om
eigen keuzes en aanvullingen te maken,
maar daar wordt het niet gemakkelijker
van.
In een docentenhandleiding kunnen
ook de gemaakte keuzes worden verantwoord en kunnen tips voor de behandeling worden aangereikt. Zo’n docenten-
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Ten slotte

handleiding hoeft niet dik te zijn, maar
is wel doelmatig.
De gele memobriefjes hebben een
verrassend effect; ze prikkelen en dagen
uit. Dit had nog meer benut kunnen
worden. Bij een herdruk geef ik de auteurs in overweging om de memobriefjes
vooral in te zetten bij de themaverhalen.
Maak maar een goede stelling bij het inleidende verhaal. Dan kan een storende
opening zoals we nu zien in deel 2,
p. 12 voorkomen worden. Het lijkt mij
vreemd om drie ‘negatieve’ stellingen
over de doop aan te duiden als: ‘om erin
te komen’. Waren ze als stellingen via
een memobriefje toegevoegd: prima.

Peanuts
Zonder compleet te willen zijn noteer ik een paar puntjes tot lering ende
verbetering.
1. De uitgever is wel heel weinig origineel door in elk deel exact hetzelfde
‘woord vooraf’ te schrijven. Ik had
hier eerder een kleine verantwoording en introductie verwacht.
2. Dat er een knipblad achterin zit en
hoe je dat als catechisant zou kunnen gebruiken, wordt nergens vermeld. Het is een waardevol instrumentje om te gebruiken bij het leren.
3. De ‘bewuste’ keus om niet te schematiseren leidt soms tot een ingewikkelde opdracht (moederbelofte,
dl. 1, p. 37); waren de vragen sche-

4.

5.

6.

7.

8.

9.

matisch afgedrukt, dan zou dat een
leuke opdracht zijn.
Bij het laatste blad van elk thema
zou ik het wenselijk vinden om naast
‘vraag van de week’ en ‘spreuk van
de week’ ook de kreet: ‘leer van de
week’ te gebruiken.
Af en toe vergelijken de auteurs de
NBV met de NBG-’51, maar soms
wordt dat vergeten. Direct in het
begin (dl. 1, p. 7) wordt in de tekst
over ‘belijden’ gesproken, maar de
bijbeltekst Matteüs .10:32-33 heeft
in de NBV ‘erkennen’. Dit is voor
een 12-jarige lastig.
In les 1 staat een opdracht over de
Catechismus, terwijl in les 2 het begrip pas wordt uitgelegd en voor het
eerst gebruikt.
Enkele formuleringen zijn ongelukkig. Zo lees ik in deel 3, p. 16 dat
het woord ‘voorzienigheid’ ontbreekt
in de Bijbel. Auteurs bedoelen ongetwijfeld: het woord komt in de Bijbel
niet voor.
Veel opdrachten zouden directer
geformuleerd kunnen worden.
Bijvoorbeeld niet: Probeer in eigen
woorden…, maar: Zeg in eigen
woorden.
De naam Heer, Here, Here, wordt
nogal wisselend en daardoor niet
consequent gebruikt. Soms wordt de
weergave van de Catechismus ‘Here’
veranderd in ‘Heer’ (dl. 3, les 11) terwijl in de opdracht gesproken wordt
over ‘Here’.

We hebben de handleiding bij
‘TomTom’ doorgenomen. Het was een
plezierige ontdekkingstocht. De kracht
van deze methode ligt in zijn eenvoud,
heldere uitleg en compactheid. Het
systematisch leren van de Heidelbergse
Catechismus blijft van groot belang.
Deze methode is daar geschikt voor. De
methode biedt de catecheet veel ruimte
voor eigen inbreng. Tegelijk structureert
de methode het catechetisch werk op
een doelmatige wijze.
Zeg nu zelf, 20 lessen over geloven kan
op verschillende manieren ingezet worden. Je kunt het de eerste drie jaar gebruiken, daarna kan dan thematisch gewerkt worden met een andere methode.
Voordeel is dat je vanuit een goede basis
naar de thema’s gaat. Maar ik kan mij
ook voorstellen dat er gekozen wordt
voor een andere aanpak. Bijvoorbeeld:
gebruik deel 1 in de eerste twee jaren
en pak daar een thematisch deel (van
een andere methode) bij. Het voordeel
hiervan is dat er wat meer variatie in de
eerste drie leerjaren komt.
Deze methode wens ik alle gereformeerde catechisanten en catecheten
toe; u krijgt hiermee een goed verzorgd,
modern en bijbelgetrouw leerboek voor
de Catechismus in handen. Wanneer u
het advies van de uitgever opvolgt, dan
mailt u alle opmerkingen, aanvullingen
en tips. Ik hoop dat de uitgever het dan
niet alleen op de website zal zetten,
maar dat hij het bij de herdruk van Zeg
nu zelf het op papier zal verzilveren.
N.a.v. Annemiek Slob, Tonny Nap,
Pier Poortinga en Arie Reitsema.,
Zeg nu zelf, deel 1, 2, 3. 20 lessen over
geloven, De Vuurbaak, Barneveld, 2008,
ISBN 978 90 5560 397 8, 978 90 5560
398 5, 978 90 5560 399 2,
per deel 86 pag. Prijs à € 14,75

Noten:
1.
Meer info hierover vindt u op de website van de
universiteit Nijmegen: hersenen en leren.
2.
Wanneer ik het goed heb geregistreerd, ontbreken de
volgende vragen en antwoorden: 12,13,14,16,17,23,
24,30,36,38,39,41,42,43,46,47,48,50,51,60,62,63,
67,70,71,72,73,77,85,87,92,93,97,98,100,101,102,
106,115,116,117,118.
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Kerkplanting
Nadenken over een trend

Stadsgezicht Amsterdam(foto AmsterdamRai)

De beste
evangelisatiemethode?
Waarom zou je een kerk gaan planten?
Dat is wel een goede vraag nu
kerkplanting een hype lijkt te zijn.
Er wordt gezegd dat het de beste
manier van evangeliseren is. Dat
idee komt uit de kringen van de
Church Growth Movement en is
onder invloed van ds. Tim Keller uit
New York vrij prominent aanwezig.
Daar kun je vragen bij stellen.
In het boek Om de verstaanbaarheid
staat als conclusie dat gemeentestichting
niet het evangelisatiemiddel bij uitstek
is. Het betoog is dat gemeentestichting
geen middel is, maar het gevolg kan zijn
van evangelisatiewerk. Dat vind ik nog
steeds een sterke gedachte, omdat daar
een stuk afhankelijkheid is ingebouwd.
In al het gepraat over het stichten van
gemeentes komt zomaar de maakbaarheid mee.
Ik zie die afhankelijkheid ook terug

in de volgorde die in de gereformeerde
visie op zending altijd is geweest in de
doelen van de zending. Voetius noemde
in die doelstelling als eerste de bekering
van de heiden en daarna pas de planting
van de kerk. C.J. Haak schrijft: ‘De
zendeling kan de bekering niet als doel
plannen. Hij kan wel … actie ondernemen en een traject uitzetten waarop
hij van de hoorder een reactie op de
evangelieprediking mag verwachten.’
Als dat voor bekering al geldt, dan dus
des te meer voor planting van de kerk.
Maar tegenwoordig lijkt het allemaal
maakbaar te worden, al zie je in de
praktijk dat het na een eerste fase van
enthousiasme allemaal een stuk moeizamer gaat. Het is wel opvallend dat een
handboek over gemeenteopbouw dat
vooral beschrijvend wil zijn, juist op dit
punt kritisch is richting de hele houding
van gemeentestichting in bijvoorbeeld
Amsterdam.

Gemeentebreed
H. Drost

‘Parallel aan allerlei succesvolle
Amerikaanse megakerken richten
de christelijke gereformeerde kerkstichters (in Amsterdam) zich op een
specifieke doelgroep, i.c. de hoger
opgeleide jonge professionals. …
Bezien vanuit managementtheorieën
is deze aanpak – evenals de modellen van bijvoorbeeld Willow Creek
Community Church en Saddleback
Valley Church – zeer goed te verdedigen. Ze richt zich op een uniforme
doelgroep en sluit daarmee aan bij
een natuurlijke menselijke neiging
tot het zoeken van homogeniteit.
Vanuit de ecclesiologie (= de leer de
over de kerk) kunnen we daar overigens wel kritische vragen bij stellen.
Christelijke gemeenschappen bestaan
immers niet uit gelijken, maar uit
“ongelijken” en juist de spanning die
daarmee gegeven is, is constitutief
voor de christelijke geloofsgemeenschap’ (uit: Levend lichaam).
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Kerkplanting:
de mooie kanten
Er worden soms ook nieuwe kerken
gesticht uit onvrede met de bestaande
kerk. Dat is de achtergrond van Willow
Creek. Bill Hybels stapte uit een gereformeerde kerk. Dat is geen erg verheffend motief, vind ik. Hoe zit dat met
de initiatieven tot kerkplanting uit onze
kerken?
Het mooie is dat kerkplantingen
niet uit negatieve, maar uit positieve
argumentatie gebeuren. De nieuwbouwwijken in Nederland zijn een voorbeeld.
Daar komen veel mensen. Daar zijn
christenen bij en mensen die geen christen zijn. Het is goed dat er een kerk is
voor christenen, maar het is even goed
dat die kerk er is voor niet-christenen.
Een voorbeeld van zo’n project is
RijnWaarde.
RijnWaarde en Amsterdam zijn ook
interessante voorbeelden van gereformeerde gemeentestichting omdat gereformeerde kerken gaan samenwerken.
Dat gebeurde en gebeurt ook niet in de
eerste plaats (is mijn indruk) uit onvrede
over de bestaande kerken en kerkverbanden, maar uit verlangen om het
evangelie uit te dragen. Dat zet kerken
op hetzelfde spoor en het is dan boeiend
om in het kader van het missionair-zijn
elkaar te vinden op wat in het licht van
de Bijbel onopgeefbaar gereformeerd is.
Als je daarover nadenkt, is het ook
prachtig dat de bestaande gereformeerde
kerken die projecten met gebed en geld
ondersteunen. Via gemeentestichting
komt er een nieuwe manier van werken
in een bestaand kerkverband. Dat levert
wel eens spanning op, maar kan voor
beide partijen alleen maar goed zijn.
Het bestaande kerkverband wordt wakker geschud en moet nadenken over
‘Omdat inmiddels drie kerkgenootschappen het project dragen – de
Vrijgemaakt Gereformeerden zijn ook
mee gaan doen – zijn er uiteraard tal
van kerkordelijke vragen. Men heeft
echter besloten dat de dragers van het
project die last niet hoeven te dragen. Het beraad hierover vindt elders
plaats, zodat de direct betrokkenen
zich voor alles kunnen richten op de
opbouw van de gemeenschap’ (uit:
Levend lichaam [over RijnWaarde]).

Nader Bekeken december 2008

andere en nieuwe vormen van kerk-zijn.
De jongste lootjes aan de boom van
het kerkverband moeten leren dat het
evangelie niet bij hen begonnen is. Dat
gezamenlijke is alleen maar positief.
Dit is een mooie aanpak. Het kan
niet zo zijn – wat nog wel eens gebeurt
– dat een missionair project de nek
omgedraaid wordt met behulp van de
kerkorde. Maar het kan ook niet zo zijn
dat een kerkorde en kerkverband aan de
kant geschoven worden met beroep op
missionaire werving en uitstraling. Op
deze manier heeft men een mooie vorm
gevonden om beide elementen recht te
blijven doen.

Doelgroepen
Er wordt bij kerkplanting vrij algemeen gewerkt via de gerichtheid op
bepaalde doelgroepen. Ja, het is vrij
typerend voor de aanpak dat men zich
concentreert op een specifiek netwerk
of een bepaalde doelgroep. Het is wel
interessant dat in het handboek over
gemeenteopbouw Levend lichaam nogal
kritisch geschreven wordt, dat die manier van werken voortkomt uit een
bepaalde hang naar doelmatigheid. Wil
je het wat negatiever zeggen: men wil
graag succes.
Hoe moet je erover oordelen? C.J.
Haak schrijft in zijn boek over zending: ‘Bij de doelgroep zal de kerk een
selectie moeten vaststellen van mensen
in haar naaste omgeving, waar zij zich
doelgericht aan wijdt. Dat betekent dat
ze zich vooral bezig houdt met kenmerkende aspecten van deze groep, vooral
op wereldbeschouwelijk of religieus
terrein, zich verdiept in de sociaalculturele achtergrond ervan en zoekt
naar middelen waarmee en wegen waarlangs zij het beste met deze groep kan
communiceren.’
Het kan dus om praktische redenen
goed zijn je op een bepaalde groep te
richten in je omgeving om toch ergens
te beginnen. Dat is een praktische insteek die alleen goed is als je beseft dat
de keuze voor je doelgroep niet automatisch succes oplevert. Onder het gras
van dit doelgroepen-denken zit toch
vaak het addertje, dat men – stiekem –
denkt dat bepaalde groepen eerder, sneller of gemakkelijker zullen gaan geloven.
En – denkt men – als je daarop inspeelt,
heb je meer succes.

Om die ontsporing tegen te gaan
zul je moeten openstaan voor Gods leiding. Dat is een eerste voorwaarde om
gelovig gereformeerd met doelgroepen
te werken. Het kan namelijk zijn dat je
iets gepland hebt, dat je een onderzoek
deed, dat je het evangelie gaat brengen,
maar dat Gods Geest rode stoplichten
neerzet en je een totaal andere kant op
stuurt (zie Hand. 16:6-8). Daar gaat je
doelgroepidee. God heeft blijkbaar een
ander plan. De selectie van een doelgroep mag je niet zelfstandig maken ten
opzichte van Gods leiding in je leven.
Ten tweede kun je met een doelgroep misschien beginnen om genoemde
praktische redenen, maar moet je (geestelijk) altijd blijven openstaan voor de
bijbelse gedachte dat de gemeente meer
is dan een groep. Ik schrik toch wel,
als in een beschrijving van het project
Via Nova in Amsterdam de keus wordt
gemaakt om de mensen die tot geloof
komen, niet naar een bepaalde gemeente
te leiden. In het boek Levend lichaam
wordt gezegd dat men de doelgroep
niet naar de gemeente van waaruit het
team werkt, leidt, maar naar een nieuwe
gemeenschap omdat de nieuwe mensen
niet passen in de oude kerk.
Ten derde is er m.i. een gezondere
benadering dan al dat doelgroepengedoe. Dat is wat John Stott in zijn nieuwe boek over de levende kerk schrijft.
Hij stelt dat evangelisatie door de plaatselijke kerk de meest normale, natuurlijke manier om te evangeliseren is. Hij
onderbouwt dat door verwijzingen naar
de Bijbel, maar noemt ook een reden
van strategische aard: ‘Elke plaatselijke
kerk is gelegen in een bepaalde buurt
of wijk. De eerste verantwoordelijkheid
van de plaatselijke kerk ten aanzien van
evangelisatie geldt dan ook ten aanzien
van de mensen die in de directe omgeving wonen. De kerk of gemeente is
strategisch gesitueerd om de omgeving
met het evangelie te bereiken.’ Wat is
dus de doelgroep? De mensen om je
heen!

Mentaliteitsgemeenten
Als je mensen naar een nieuwe gemeenschap leidt, omdat ze niet passen
in de oude gemeente, is dat de keus voor
een mentaliteitsgemeente, een gemeente
die zich richt op een bepaalde groep.
In plaats van het eigene van de kerk in
praktijk te brengen – allerlei verschillen-
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de mensen en groepen in de gemeente
– ga je dan gemeenten van een bepaalde
soort mensen maken: jongeren, ouderen,
hoogopgeleiden en noem maar op.
Die trend tref je zowel in de methodiek van kerkplanting aan alsook in
de manier waarop kerken met elkaar
omgaan. Steeds meer wordt toegestaan
dat mensen hun eigen kerk uitkiezen.
Men gaat de eigen gemeente voorbij
omdat een eindje verderop de gemeente
daar beter aansluit bij de eigen beleving.
Ook binnen het kerkverband van de
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
kun je hier wonen, maar elders kerken
omdat dat meer bij je smaak past. Soms
heeft het inderdaad met problemen te
maken die diep insnijden en een principiële keus zal pastorale barmhartigheid
niet weg moeten drukken, maar we
moeten met elkaar wel uitgaan van wat
God wil. Het is belangrijk om te beseffen dat zulke zaken gaan voorkomen
waar geen goed zicht meer is op wat een
gemeente nu eigenlijk is.
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gaat worden. Laten kerkenraden het
eens op hun agenda zetten, er in de
gemeente een studiemiddag over beleggen of… in ieder geval het doorwerken.
Want het is een leerzaam en warm en
ook praktisch pleidooi om evangelisatie
een plek te geven binnen de bestaande
kerken.
Er staat – en daar gaat het in dit
artikel over – ook een hoofdstuk in over
gemeentestichting. Ds. Van den Geest
constateert dat er een verschil is in visie: bij gemeentestichting gaan nieuwe
christenen geen deel uitmaken van een
bestaande kerk, maar ze gaan naar een
nieuwe gemeente. Vanuit bijbelse grondlijnen kiest hij echter voor de opbouw
van de bestaande gemeente. Ik ben dat
hartelijk met hem eens en dat is ook wat
we in de tweede bede bidden om bewaring alsook uitbreiding van de kerk (zie
HC zd. 48).

Moeten de kerken gemeentestichting
blijven steunen? Moeten steeds weer
kerken gesticht worden in Nederland?
Is het wel goed dat er een nieuwe kerk
gesticht wordt als daardoor een bestaande kerk langzaam leegloopt en dus
leegbloedt?

Moeten de kerken gemeentestichting
wel steunen als er een zo andere visie en
benadering is? Het antwoord van Van
den Geest is wel interessant. Hij constateert dat er een verschil is, maar geeft
aan dat dat zich op den duur wel oplost
omdat ook nieuw gestichte gemeenten
niet alleen met evangelisatie bezig kunnen blijven. Als je een gemeente sticht
en dat ziet als evangelisatiemethodiek,
ben je heel sterk (en eenzijdig) gericht
op evangelisatie. Maar als je groeit ‘kan
het niet anders of door gemeentestichting
gevormde kerken zullen op de duur uitkomen bij een bijbels evenwichtige gemeenteopbouw en een manier van gemeente
zijn waarin alle functies van kerk zijn
verenigd worden. Onvermijdelijk zal dan
de aandacht voor dit ene speerpunt van
evangelisatie gedeeld moeten worden met
bijvoorbeeld de pastorale en diaconale zorg
voor gemeenteleden. Hoe zorg je er dan
voor, dat de missionaire kracht van een
gemeente niet verzwakt.’

Er is een boek verschenen dat een
uitgave is van de deputaten voor evangelisatie (DTEG). De schrijver is ds. Klaas
van den Geest. De bedoeling is gemeenten een helpende hand te bieden voor
het evangelisatiewerk. Het specifieke
van dit boekje is dat het pleit voor de
plek van evangelisatie binnen ons kerkzijn. Dat gaat dus niet alleen over evangelisatie, maar over gemeenteopbouw.
Het uitgangspunt is de opbouw van
een bestaande kerk. Dat wordt bijbels
onderbouwd.
Ik hoop dat het boekje veel gebruikt

Ik vat het zo op: gemeentestichting
kan het zich veroorloven om zich op
evangelisatie als speerpunt te richten; dat is de kracht en de zwakheid.
De kracht is dat het missionaire alle
aandacht krijgt en in de missionaire
praktijk ervaringen opgedaan worden
die de bestaande kerken kunnen gebruiken. Van den Geest zegt daarom:
‘Gemeentestichting verdient onze steun.’
De zwakheid is dat alle aandacht gaat
naar één aspect van kerk-zijn. In de verdere ontwikkeling zal blijken of er gezonde gereformeerde kerken uit groeien

Steun
gemeentestichting?
De Gereformeerde Kerken trekken
nogal wat geld uit voor gemeentestichting. Op de laatste synode is die lijn
voortgezet. Vanaf het begin is er door
synodes steeds opgemerkt dat er goed
gekeken moet worden naar de principes
die achter gemeentestichting zitten.
Ondanks discussie daarover wordt de
steun wel steeds voortgezet.

die aandacht weten te geven aan alle
functies van kerk-zijn.

Multiculturele
gemeente
Het gaat om totale gemeenteopbouw
en om een plek voor alle mensen. In een
boekje over multiculturele opbouw van
de christelijke gemeente wordt de weg
van integratie en participatie aangewezen om samen gemeente te zijn. Mooi is
hoe dat met een beroep op geloof wordt
onderstreept want:
‘Het komt aan op de praktijk van
het samenleven. Deugden als vrede,
liefde, geduld, vriendelijkheid, duidelijkheid, eerlijkheid, oprechtheid bepalen
de sfeer waarin je met elkaar optrekt.
Daarom is een tekst over vruchten van
de Geest (Galaten 5 vers 22) misschien
nog belangrijker dan een uit Efeze, dat
de scheidsmuur tussen Jood en Griek
is weggebroken (Efeze 2 vers 14). Want
multicultureel samenleven in de gemeente vraagt veel van de Geest’ (uit:
Samen. Multiculturele opbouw van de
christelijke gemeente).
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Boeiend boek over
Ysbrandus Balkius
Het was een van de meest turbulente perioden uit onze Nederlandse
geschiedenis, die tijd van onderdrukking en ballingschap na de
hagenpreken en de beeldenstorm
van 1566. In Antwerpen vond een
grote omslag plaats. Alva en Parma
maakten een einde aan de openbare
uitoefening van de gereformeerde
religie in de stad. Toen de gereformeerde gelovigen vervolging en
verstrooiing stond te wachten, stak
de Antwerpse predikant Ysbrandus
Balkius hun tot twee keer toe een
hart onder de riem. Tot twee keer
toe ging zijn laatste preek in Antwerpen over ‘het cleyn mostertzaet’,
een in die extreme omstandigheden
indrukwekkende preek. Ook Balkius
zelf moest daarna beide keren in
ballingschap.
Dr. Frank van der Pol, hoogleraar
kerkgeschiedenis aan de Theologische
Universiteit te Kampen, heeft de preek
over het mosterdzaad uitgegeven en
voorzag hem van uitvoerig commentaar.
Maar wat kan een studie over zo’n preek
nu boeiend maken? Wel, we bevinden
ons met de zestiende-eeuwse preekliteratuur op een onderzoeksterrein dat
amper is ontgonnen. Preekteksten uit
die tijd zijn uiterst zeldzaam: voor zover
bekend is Balkius’ preek de enige die
bewaard is gebleven uit die jaren.
Prof. Van der Pol heeft met een
groep studenten deze preek tot voorwerp van studie gemaakt en hij is er
ook zelf jaren mee bezig geweest. Het
resultaat is een boek waarin we het predikantsbestaan van een zwervend theo-

loog leren kennen in het spanningsveld
van kerk en wereld in een vroegmoderne
samenleving.

Ysbrandus Balkius
Ysbrandus werd rond 1530 geboren
in het Friese Balk – hij ontleende zijn
achternaam aan zijn geboorteplaats.
Hij studeerde rechten en werd priester.
Maar rond 1556 ging hij preken in
reformatorische zin. Hij moest vluch-

Boek van de maand
H.J. Boiten

ten naar Oost-Friesland (Emden en
Norden), maar werd later actief in de
Zuidelijke Nederlanden. Vlak voor de
beeldenstorm van 1566 arriveerde hij
in Antwerpen, maar een jaar later bij
de komst van Alva moest hij alweer in
ballingschap. Dat was de eerste keer dat
Balkius in de Lange Kerk ten afscheid
preekte over ‘het cleyn mostertzaet’.
Dit keer bracht hij zijn ballingschap
door in Engeland, waar hij diende in
verschillende vluchtelingengemeenten.
Bij een bezoek van koningin Elisabeth
kreeg Balkius de gelegenheid haar te
danken voor de gastvrijheid die de
vluchtelingen in Engeland mochten genieten. In 1576 werd hij voorzitter van
het colloquium (meerdere vergadering)
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in Londen, die hem twee jaar later afvaardigde naar de nationale synode te
Dordrecht in 1578. Hij bepaalde daar
als assessor mee het kerkordelijke en
confessionele beleid. Hij was een man
van gezag geworden. In hetzelfde jaar
keerde hij, de zwervende prediker, terug
in Antwerpen en bleef er predikant tot
de dramatische val van de stad in 1585.
Bij die gelegenheid preekte Balkius
voor de tweede keer over ‘het cleyn
mostertzaet’.

In elk geval heeft Balkius zijn preek
over de gelijkenis van het mosterdzaad
breed uitgewerkt, in niet minder dan 22
hoofdstukken. Een lange preek over een
‘kleine’ inhoud. De Heiland vergelijkt
het koninkrijk met een mosterdzaadje.
Zo’n zaadje is maar heel klein in het begin, maar later groeit het uit tot een geweldige boom. Daarmee spreekt Balkius
de vervolgde gelovigen moed in: door
tegenspoed, vervolging en verdrukking
heen bereidt God iets heel moois.

De preek documenteert die catastrofale gebeurtenis. Bijna de helft van de
bevolking van de grootste stad van de
Nederlanden bestond uit protestanten,
zo’n vijftigduizend. Maar duizenden
gereformeerden vluchtten en emigreerden naar de noordelijke Nederlanden en
naar het buitenland. En het bleef niet
bij een massale uittocht: velen keerden
terug tot de Rooms-Katholieke Kerk.
De plaats waar eens de Nederlandse
Geloofsbelijdenis werd gedrukt, werd nu
het bolwerk van de Contrareformatie. In
die kritieke situatie van rekatholisering,
waarin de kruisgemeenten alleen nog
maar ondergronds konden vergaderen,
ging Balkius over tot de publicatie van
zijn afscheidspreek.
Ook Balkius vluchtte naar de noordelijke Nederlanden, werd enkele jaren
predikant in Leiden en in Leeuwarden,
ging en trok via Franeker, Amsterdam
en Londen naar Danzig. Hoe het verder ging met hem? Deventer, Naarden,
Stavoren, Leiden, hij bleef zijn leven
lang een pastorale zwerver. En van hem
bleef een uniek stuk werk bewaard: de
preek over ‘het cleyn mostertzaet’.

Feitelijk bevat de preek de volgende
vijf punten.
1. Het mosterdzaadje is de prediking
van het evangelie, want de inhoud
van de verkondiging is het Godsrijk.
Profeten in het Oude Testament verkondigden al de Christus en Jezus en
zijn leerlingen maakten een begin.
Zo breekt tot in de eigen tijd van
Balkius in de prediking het Godsrijk
baan.
2. Het mosterdzaadje is maar klein en
dat is aanleiding tot verachting. Het
kleine zaadje wordt uitgelachen door
de ongelovige wereld. Predikers zijn
onaanzienlijk, hun luisteraars vaak
eveneens. En de inhoud? De wereld
vindt een gekruisigde Christus maar
dwaasheid.
3. Maar het mosterdzaadje heeft nog
meer eigenschappen en werkingen.
Al spreekt het evangelie daar niet
over, Balkius werkt ze wel uit: mosterdzaad is scherp van smaak, helend
en zuiverend. Zo moet de prediking
pittig zijn, genezend en reinigt deze
het leven van de zonde.
4. Want dat geringe evangelie is net
zo vruchtbaar als het mosterdzaadje
dat uitgroeit tot een boom met
brede vertakkingen. Het evangelie
verbreidt zich over de hele wereld
en verduurt de eeuwen. En zoals de
vogels een nest vinden, zo vinden
de gelovigen rust in het gepredikte
evangelie.
5. Ten slotte leert het mosterdzaad hoe
burgers van het Godsrijk moeten
zijn, nederig, niet smakeloos, maar
pittig, levend in levensheiliging en
de kennis van Christus verspreidend
naar de naasten (p. 60).

Het Cleyn Mostertzaet
Van de preek was al in 1567 een
versie van acht pagina’s verschenen,
die door luisteraars was opgeschreven
– in 1579 verscheen er een herdruk
van. Maar Balkius was niet tevreden
met die versie en bovendien had hij
bij zijn tweede gedwongen vertrek uit
Antwerpen beloofd om de preek voor de
gemeente op schrift te stellen. Dus verzorgde hij een eigen uitgave, die maar
liefst 152 bladzijden omvat met nog een
voorrede in briefvorm van veertien pagina’s. Uiteraard is deze gedrukte versie
veel langer dan de indertijd gehouden
preek, al werd er toen wel langer gepreekt dan nu en al bepaalde de synode
te Dordrecht van 1574 dat een preek
niet langer mocht duren dan een uur.

Taxatie van de preek
Van der Pol bespreekt de inhoud van
de preek uitvoerig.
Balkius concentreert het koninkrijk
in de prediking. Die uitleglijn is al te

constateren vanaf de vroege kerk. Van
der Pol verwerkt hier materiaal van een
scriptie van student D.M. Boersma,
die Balkius’ uitleg vergeleek met de
geschriften van de kerkvaders. Daaruit
bleek bijvoorbeeld dat Chrysostomus
de uitleg van de gelijkenis van het mosterdzaad koppelde aan de gelijkenis van
de zaaier, dus was ook volgens hem met
het mosterdzaad de verspreiding van het
evangelie bedoeld.
Al blijft deze uitleglijn voor Balkius
de rode draad, hij heeft ook oog voor andere aspecten van het koninkrijk (p. 68).
Zoals het tijdsverloop van de ontwikkeling van het koninkrijk. In de gelijkenis
gaat het rechtlijnig van klein naar groot.
Maar in de toepassing zijn kleinheid en
grootheid samen te zien in zaken die er
tegelijk zijn of, omgekeerd, na elkaar.
Bijvoorbeeld: grootheid in de verbreiding van het evangelie na Christus en
kleinheid van de predikers in de dagen
van Balkius. Maar zo verandert het
rechtlijnig perspectief in een herhaalde
concentrische beweging (p. 70). En met
de behandeling van de eigenschappen
‘pittig, bewarend en reinigend’ maakt de
dynamiek van de gelijkenis plaats voor
herhaling van eeuwige eigenschappen
(p. 72). Dat is stevige kritiek. Maar tegelijk laat Van der Pol zien hoe de groei
van het rijk en de botsing met de wereld
een eigen dynamiek aan de preek geven.
Het koninkrijk groeit niet door uiterlijke prestatie, maar door de verkondiging en de gelovige aanvaarding van het
evangelie. Maar dat brengt een scherpe
botsing. De wereld lacht het koninkrijk
en haar burgers uit. Dat vraagt gelovig
kruisdragen en dat betekent zelfverloochening, boete en bekering (p. 77). Dit
is een sterk punt in de preek, want zo
wordt de betekenis van het mosterdzaad
doorvertaald naar wat in de gegeven
situatie van 1585 de roeping is van de
hoorder.

Hoe modern is het
zestiende-eeuwse
predikantsprofiel?
Wat mag je van een gereformeerd
pastor verwachten? Een goede prediker
staat in dienst van Gods waarheid in
Christus. Hij moet dapper en zonder
aanzien des persoons opkomen voor
Gods waarheid (p. 84). Verder moet hij
de opdracht van zijn zender uitvoeren.
Woorden als ambt en roeping typeren
de taakvervulling als dienaar. Een goed
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prediker geeft zicht op het rijk van God
en heeft dus ook oog voor het diaconaal
gemeente-zijn. Wat waren er vele armen
door de vervolging en de onderdrukking. En ten slotte gaat de prediker de
confrontatie niet uit de weg. Balkius zet
zich af tegen roomse, lutherse en sektarische (doperse) concepten. Als een goed
pastor werkt hij eropaan dat de mensen
kiezen voor het rijk van God.
Balkius spreekt duidelijke taal. Zijn
woordgebruik is levendig, concreet en
indringend. De preek is ook pastoraal.
Hij neemt de hoorders mee, confronteert
hen met vragen; ze kunnen moeilijk
toeschouwer blijven. Feitelijk is de preek
één groot pastoraal gesprek (p. 87).
Je leert uit de preek ook het takenpakket van een predikant kennen. De
openbare woordverkondiging is hoofdzaak, maar ook de andere taakvelden
komen aan de orde: de publieke voorbede, de regering van de gemeente, het
aansturen van ambtsdragers, de zielzorg:
behoeften, knelpunten en tekorten in de
gemeente signaleren en daarop inzetten.
Ook vergeet Balkius als leraar het geven
van onderwijs niet, en evenmin het onderhouden van kerkelijke contacten naar
buiten.
Ten slotte is er het belang van de
godsdienst voor de maatschappij en
het openbare leven. Dat vraagt van
een predikant kennis en vaardigheden
die nog steeds relevant en actueel zijn.
Natuurlijk brede kennis van de Bijbel.
Verder weet een goed theoloog niet alleen veel over God, hij heeft ook een
band met God. Hij moet een goed exegeet en hermeneut zijn met kennis van
relevante theologische concepten. Hij
moet de geschiedenis van de kerk kennen, de kerkelijke confessies, ethische
vraagstukken, typen van kerkinrichting.
Hij moet inzicht hebben in wie hij zelf
is, in wat zijn sterke en zwakke punten
zijn. Hij heeft ook kennis nodig van de
actuele cultuur en de ontwikkelingen
in de samenleving. En dat alles niet om
status te verwerven en geleerdheid te
etaleren, maar om de opbouw van de
gemeente te dienen (p. 93). Daarmee is
het predikantsprofiel uit de zestiende
eeuw feitelijk heel modern.

Oproep tot bekering
Centraal in de preek is de oproep
tot bekering. Het gaat niet alleen om
opbouw van gelovigen, maar om hoorders en lezers te veranderen die onder de
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druk van hun dreigende ballingschap
aarzelden of weigerden gehoor te geven.
Bekering toont de kracht van het hemelrijk. Het is een totale heroriëntatie met
ethische en sociale dimensies, echt de
intrede in een nieuw leven.
Op dat punt bestaat er een geweldige
spanning tussen een invloedrijk deel van
de Antwerpse burgerij en deze prediker.
Er zijn reacties van boosheid, haat en
rancune, want de stedelijke bovenlaag
wenst niet echt gehoor te geven aan de
oproep tot bekering. Balkius schetst ook
heel eerlijk waarop gelovigen moeten
rekenen: druk, ellende, ballingschap, ‘allerley smaet, spot, schande, vervolginge,
cruys, lyden, verdryvinghe ende veriaginghe’. Sommigen wacht misschien de
dood door verbranding of ophanging,
de galg, de worgpaal, het rad. Wie zich
echt bekeren, mogen tegen de oppositie
van kerkelijke en burgerlijke autoriteiten
rekenen op goddelijke bescherming. De
Koning van het rijk is zelf de marteldood gestorven aan het kruis (p. 109).

Hoe bepaalt de preek
de identiteit van de
gemeente?
Hoorders bevinden zich in een situatie van confessionele overgang. Er
ontstaat een diepingrijpend identiteitsprobleem. Alles verandert, kerkelijk,
ook politiek en maatschappelijk. Nu
probeert Balkius zichtbaar te maken wat
geloof voor een gereformeerde betekent.
Eerst in je eigen leven. Je ontvangt als
burger van het Godsrijk een nieuwe
identiteit van God. In een leven van
navolging van Christus functioneert Hij
als identificatiemodel: de gelovige lijdt
met Hem. Maar de gelovige staat niet
op zichzelf. De preek is ook een pleidooi
voor de evangelische leer en stimuleert op die manier een confessioneelkerkelijke identiteit voor de gelovigen.
Daarin spelen belijdenis en catechismus
een rol, maar ook kerkelijk lidmaatschap. De gereformeerde kerk vormt een
eigen gemeenschap. Dat heeft gevolgen
voor het maatschappelijke, politieke en
nationale. Balkius keerde zich bewust
tegen de armoede in de samenleving,
de prostitutie, de wereldzucht van de
elite. Dat betekende een botsing, ook
met vreselijke gevolgen voor hen die tot
geloof kwamen. Maar God bewaart de
gelovigen ook in ballingschap. Het fundament van je identiteit vind je in God
(p. 112-124).

Tekstuitgave
Na dit brede commentaar volgt in
het boek de integrale uitgave van de
preek uit 1590. Met verklarende aantekeningen bij woorden die leesmoeilijkheden kunnen opleveren. Registers
van bijbelteksten, personen, plaatsen en
zaken completeren het geheel.
Het is al met al een prachtig boek
geworden. Een eenvoudige preek verdiept onze kennis van een van de interessantste perioden uit de geschiedenis
van de Nederlanden. De preek documenteert die tijd van hagenpreken, beeldenstorm, onderdrukking en vervolging
op een unieke en indrukwekkende manier. Van der Pol en zijn studenten hebben vast erg genoten van dit tot nu toe
weinig ontgonnen onderzoeksterrein.
De schrijver en de lezers zijn met deze
fraaie studie van harte geluk te wensen.
Een paar kritische opmerkingen. Er
komen in het boek veel kleine doublures voor. Wellicht heeft dat te maken
met de ontstaansgeschiedenis: vele
zelfstandige studies zijn in deze bundel
samengevoegd tot één geheel. Dat is ook
verantwoord en dan zijn kleine doublures vrijwel onvermijdbaar. Maar soms
zijn ze toch wel aan de grote kant. Zo
is de volledige tekst van de titelpagina
van ‘het cleyn mostertzaet’ te vinden op
pag. 45 en 218. Het gedicht van twintig
regels waarmee het boekje afsluit, staat
volledig afgedrukt op pag. 57 en 247.
Een kleine onnauwkeurigheid trof ik
nog aan. Meestal wordt voor de tweede
druk van het Huysboec van Bullinger het
jaartal 1567 genoemd, maar er verscheen
al in 1566 een tweede druk (p. 52). Een
onveranderde uitgave verscheen in 1965
bij Lindenberg, Rotterdam-Kralingen.
Ten slotte, de preek is goed te lezen
met de verklarende aantekeningen en
deze vorm is nu eenmaal nodig omdat
er is gekozen voor een wetenschappelijke uitgave. Een vertaling in modern
Nederlands zou deze spannende en aansprekende preek aantrekkelijker maken
voor een groter en jonger publiek. Wie
weet, komt er zo’n vertaling.
N.a.v.: Dr. Frank van der Pol,
Mosterdzaad in ballingschap. Over christelijke identiteit en geloofsrepressie in de
Nederlanden, Het Cleyn Mostertzaet
(1590), Kok, Kampen, 2007. ISBN 978
90 435 1468 2. 263 pag. Prijs € 17,50
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Leerling
Iedere ochtend gaat hij trouw naar school,
door weer en wind, van kilometers ver
– moe heeft z’n brood gesmeerd, hem uitgezwaaid –.
Hij zet z’n fiets weg, en haast zich gedwee
naar het lokaal. Gaat zitten. Dan ’t gebed:
Dat ze vandaag maar weer kracht-van-omhoog
ontvangen mogen en hun werk met ijver
volbrengen. Amen. Dan begint de les.
Zo gaat dat alle dagen door. Hij leert
en leert en leert, en doet goed z’n best.
En later zal hij veel verdienen en vanuit
de hoogte neerzien op het ouderlijke nest.
Anton Korteweg
Uit: De stormwind van zijn hand 1975

Die laatste twee regels zijn dodelijk.
Zo zal het misschien gaan en gegaan zijn.
Laten we bidden dat het met onze kinderen en kleinkinderen niet zo zal gaan.
En laten we, voor zover het aan ons ligt, er alles aan doen dat het niet zover
komt.

Gedicht G. Slings
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Bidden, hoe langer
hoe beter?
‘Schrijven over het gebed is een tere
zaak. Schrijven over lange gebeden is
het nog meer.’ Dat is het begin van
een artikel uit De Wekker door ds. J.
Jonkman, CGK-predikant te Drachten.
Het verscheen in het nummer van 12
september. Dat is dus alweer eventjes
geleden. Ik had het al een poosje gereserveerd liggen voor deze rubriek, maar
plaatsgebrek liet het wat opschuiven.
Aan actualiteit boet het ook niet gauw
in. Ook in 2009 zullen we toch biddende christenen moeten zijn! Jonkmans eigen titel is: ‘Over lange gebeden’. Is een
lang gebed effectiever? Je zou het soms
denken aan manieren van bidden waarvan je nogal eens leest. Gebedsdagen en
ook gebedsnachten worden gehouden.
Gebedsestafettes, gebedsweken of gebedsmarsen georganiseerd. Jonkman
schrijft er begripvol maar kritisch over.
Hij maakt ook verder diverse mooie,
praktische opmerkingen over het gebed
en de verwachtingen die we ervan hebben. Dus graag geef ik er het nodige uit
door. Na zijn onderwerp geïntroduceerd
te hebben, formuleert hij de scherpe
vraag: verhoort God een lang gebed
eerder dan een kort gebed? Hij gaat daar
als volgt op in:
In veel gemeenten wordt zo nu en dan een
nacht van gebed gehouden of vinden andere gebedsacties plaats. Bepaalde organisaties
roepen een week van gebed uit bijvoorbeeld
voor China, voor bepaalde zaken in ons
land, die niet goed gaan enz. Zo komt een
bepaalde zaak of gebeuren veel meer in de
aandacht van de mensen én in de aandacht
van God. Althans zo beleven we het dan.
En wie kent uit eigen leven niet bepaalde
gebeurtenissen waarin we aanhoudend
en vurig de Heere hebben gesmeekt of een
bepaalde zaak al of niet werkelijkheid
mocht worden. We riepen en we liepen de
Heere aan. Er was een voortdurend gebed
in ons hart en we waren voortdurend in
gebed. Zoals David het verwoordt in Psalm
109:4: ‘maar ik ben een en al gebed.’
Zulke gebedshoogten blijven je ook na jaren
bij. En zo mogen we met de Heere omgaan. We worden in de Bijbel opgeroepen
tot vurig gebed, tot aanhoudend gebed,
tot volharding in de gebeden en dankzeg-

gingen. Paulus zegt: ‘bidt zonder ophouden’
(1 Thess. 5:17). In Handelingen 12 lezen
we hoe de gemeente voortdurend bidt om
de vrijlating van de gevangengezette Petrus. Wanneer de Heere het gebed op een
wonderlijke wijze verhoort, kan men het
aanvankelijk niet geloven.
Lange gebeden hebben geen meerwaarde
Er is dus niets tegen vurig en aanhoudend
bidden in te brengen. In dit opzicht hebben
christenen van welke achtergrond ook vernieuwing van hun gebedsleven nodig. Want
een innige en intense omgang met de Heere
blijft niet vanzelf. We moeten er wat voor
doen. We moeten er tijd voor vrijhouden
en discipline opbrengen. Ons gebed moet
ook inhoudelijk vernieuwd worden en dat
gebeurt niet alleen door ingrijpende gebeurtenissen. Het is de Bijbel zelf die inhoud
geeft aan onze gebeden al de dagen en jaren
door. En daarbij is de Geest van het gebed
onmisbaar. Iedere bidder ervaart dat het
echte bidden een gave en werk van Jezus is
hoezeer ook het bidden ons eigen werk is.
Het komt niet op de lange gebeden aan. De
Bijbel spreekt over het gebed in de binnenkamer. Dat wil zeggen: onze omgang met

Persrevue P.L. Storm

God is zo intiem dat daar geen anderen
bij kunnen zijn. Anderen zien niet waar
en hoe zich ons gebedsleven afspeelt. Dat
je met dit argument ook gebedsarmoede en
nalatigheid in de gebeden kunt bedekken,
laat ik nu even buiten beschouwing. Het
persoonlijke gebed in zijn meest intieme
vorm van omgang met God en het gezamenlijke bidden sluiten elkaar niet uit.
Voor beide is een wettige, Bijbelse ruimte.
In de kerkdiensten en in andere samenkomsten bidden en danken we. Meestal is
er dan één persoon die namens allen het
gebed uitspreekt.
In de praktijk blijkt steeds weer dat het
lastig is om een gebedsgroep over langere
tijd op gang te houden. Dat is te begrijpen. Na verloop van tijd heb je allerlei
gebedspunten gehad en je wilt niet telkens
in herhaling vervallen. Daarom moeten
gebedsgroepen goed geleid worden en de
gebeden moeten niet te lang worden gemaakt. Men moet met elkaar van tevoren
afspreken hoe lang en waarvoor iemand zal
bidden. Maar dit spreekt vanzelf.
We krijgen geen verhoring van de Heere
omdat we lang en intensief gebeden hebben. Het gebed zelf is immers niet de grond
van de verhoring. Zelfs is te bedenken dat
God het niet verplicht is om ons te verhoren; zelfs niet om ons te horen. Bidden is
genadegeschenk van God aan ons. We zullen steeds weer bedenken dat wij zondaren
zijn. We kunnen ons in onze gebeden er
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ook niet op beroepen dat we gelovig zijn,
een kind van God of hoe dan ook omschreven. De Heere kan een gebed dat uit een
woordeloze zucht bestaat evengoed verhoren
als een welomschreven en goed vormgegeven
gebed. De grond van de verhoring ligt in
God Zelf, in het volbrachte verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus.
God geeft ons veel ruimte voor het gebed.
In allerlei vorm en variatie mogen we tot
Hem komen mits het geschiedt in het geloof
en met eerbied. Het beeld van God dat we
voor onszelf hebben zal mee bepalen hoe we
met de Heere omgaan. Er mag intimiteit,
vertrouwelijkheid zijn en het is heerlijk om
die te ervaren. Maar de vertrouwelijkheid
heft de afstand tussen God en ons niet op.
God is van een andere orde dan wij. De
verootmoediging zal ook doorklinken in de
dankzegging en de dankbaarheid. Wij zijn
geheel en al van de Heere afhankelijk. Dat
brengen we tot uitdrukking in het gebed.
Jonkman wijst er vervolgens op dat de
Here Zich laat verbidden door zijn kinderen. Bidden is spreken met Hem in
een levende omgang. De Here kan dikwijls verrassend reageren op onze gebeden. Maar…, zo vervolgt Jonkman:
Niet te veel organiseren
Maar dat hangt niet af van lang bidden.
Het is te begrijpen dat mensen bepaalde
aarzelingen hebben bij langdurende gebedsacties en dan ook nog vaak op tijden
die niet voor de hand liggen. Waarom moeten het nachten van gebed zijn? Zeker is de
nacht een goede tijd om te bidden omdat
veel rumoer om ons heen – en hopelijk ook
in ons – tot zwijgen komt. Maar om nu
gezamenlijke gebedsacties in de nacht te
organiseren. Daarbij is de vraag te stellen
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wat de meerwaarde daarvan is. Want het
tijdstip van het gebed verleent geen meerwaarde aan het gebed.
Aan het gebed wordt kracht verleend niet
door mensen, maar door God Zelf. Elia
had in zijn gebeden geen voorsprong boven
andere bidders in Israël. Ook aan het gebed
van Elia moest kracht worden verleend. En
dat geldt voor het gebed van ons allen. We
hoeven er niet op tegen te zijn dat broeders
en zusters en werkers in bepaalde landen en
projecten extra aandacht vragen voor acties
en ontwikkelingen in het wereldwijde Koninkrijk van God.
Men mag ook in een nacht samenkomen
om te bidden. Maar men moet geen gedachten gaan voeden dat zulke gebeden
eerder in aanmerking komen voor verhoring dan kortere gebeden, dan gebeden in
de morgen, op de dag, in de avond. God
verhoort gebeden van een 24-uurs gebedsactie niet eerder dan andersoortige gebeden.
Elke gedachte aan wat voor soort verdienstelijkheid ook moet worden geweerd en de
kop ingedrukt.
En het gebed moet ook niet ‘zeuren’ worden. Je maakt het nog wel eens mee dat in
zulke lange gebeden – marathongebeden
– dezelfde zaken zo vaak met wat andere
woorden worden gevarieerd, dat je je afvraagt of God het nu nog niet begrepen
heeft. Zulke gedachten doen geen recht aan
de intentie van de oprechte bidders, maar
we mogen er elkaar wel op wijzen. Rondom
het gebed moet er niet te veel worden georganiseerd.
Betrokkenheid en gebed
Maar de Heere wil wel gebeden zijn. Als
wij niet vragen en Hem als God erkennen,
zullen we ook niet ontvangen. De schatten
van het Koninkrijk worden slechts biddend ons deel. En tot dit bidden worden

we voortdurend in de Schriften opgeroepen.
Christenen moeten bidden, met nadruk
op het werkwoord moeten. Je merkt aan
mensen of ze een plaats aan de troon van
de genade kennen. Hoe lang moeten onze
persoonlijke gebeden zijn?
Daar is geen vaste regel voor te geven.
Ik zeg tegen catechisanten altijd dat ze
minimaal éénmaal per dag tijd moeten
nemen voor een langer, persoonlijk gebed.
Wie echt in het gebed met zichzelf, met
mensen en met God bezig raakt, ervaart
dat een kwartier bidden niet zo lang is.
Wat is er inderdaad veel te bidden. Je ziet
het naarmate je meer betrokken bent bij
het Koninkrijk en de kerk van God en bij
alle werk dat daarin gebeurt, innerlijke
betrokkenheid op de heerschappij van Jezus
Christus voedt het gebedsleven. Maar ook
een hartelijk, kort gebed kan daarvan uitdrukking zijn.
De crisis van het geloof raakt ook het
gebed
Misschien denkt iemand: u had beter kunnen schrijven over het gegeven dat zoveel
mensen, ook zij die zich christen noemen,
nauwelijks tot niet meer bidden. Inderdaad
is dat een heel zorgelijke ontwikkeling. We
moeten er uit alle macht tegen waarschuwen.
Een christen bidt! Hij en zij dankt en
aanbidt. Maar nu wilde ik de vinger bij
het punt leggen dat we aan lange, georganiseerde gebeden geen meerwaarde mogen
toekennen in vergelijking met andere
gebeden. Laat ieder bidden en danken en
naar behoefte en naar gebedstucht. Wat een
wonder dat God naar al die gebeden hoort
en ze ook wil verhoren. Maar laat God wel
God.

Bestuur, redactie en medewerkers wensen alle lezers
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Theologen met
invloed
De mensensoort die in de titel
wordt aangeduid, is schaars geworden.
Theologen in het algemeen en hoogleraren en docenten theologie in het bijzonder leveren aanzienlijk minder uitschieters op die voor hun generatie gezagvolle
en richtingwijzende woorden spreken
dan vroeger. Het dagblad Trouw signaleerde dat onlangs voor de breedte van
alles wat kerkelijk leven heet (zie ook
wat hier beneden in de Persrevue wordt
aangehaald). Maar het gaat ook op in de
kerken van gereformeerde belijdenis.
Of deze ontwikkeling toe te juichen
of te betreuren is, is vers twee. Maar
het feit ligt er. Kerkelijke hoogleraren
zagen het vroeger ook meer als roeping
om zich actief met de koers en de ontwikkeling van het kerkelijke leven van
de kerken die ze dienden, inhoudelijk
te bemoeien, dan vandaag. Ook in de
GKv is dat duidelijk het geval. Het is er
nog wel, maar op veel kleinere schaal,
veel incidenteler en met veel minder
uitstraling. Je ziet die overgang van de
ene situatie naar de andere ook letterlijk
voor je soms.
Wanneer er in ons kerkelijk leven
bijvoorbeeld opeens van verschillende
kanten verhalen verschijnen om het
spookrijden in de kerkelijke afspraken
te bepleiten of te verdedigen, dan zie je
dat het emeritihoogleraren zijn die zich
gedrongen voelen publiek op te komen
voor wat toch grondleggend onderwijs
van de Heer van de kerk is voor het
leven van zijn kerken (‘Uw ja, zij ja’).
Ik verwijs daarvoor naar de Kroniek in
dit nummer. Maar van de hoogleraren
in actieve dienst is er geen die in zo’n
situatie meent gelijk een richtingwijzend
woord te moeten spreken.
Dat is inderdaad een opvallende
verandering in de kerkelijke cultuur. Is
het ook winst? Daar valt natuurlijk veel
over te zeggen. Maar, alles bij elkaar
genomen, ben ik er niet van overtuigd
dat het winst is. En ik voel me daarin
gesterkt door een opmerkelijk commentaarartikeltje van Stefan Paas (CGKtheoloog op missionair- en gemeenteopbouwgebied, als zodanig ook binnenkort
aan onze TU verbonden). Het verscheen
in het novembernummer van CV.Koers.

Paas stelt de vraag hoe het komt dat
we tegenwoordig zo weinig theologen
meer hebben die invloed kunnen en willen hebben. Daar zal vast (ook volgens
hemzelf) veel meer over te zeggen zijn
dan hij doet, toch legt hij zijn vinger bij
een moeilijke maar terechte vraag. Een
vraag die je m.i. ook zo kunt stellen: is
er bij de theologische opleidingen – hoe
begrijpelijk ook – niet zóveel accent
komen te liggen op het behoud van
overheidsaccreditaties en dus op het voldoen aan daarvoor gestelde normen, dat
vruchtbaarheid voor het concrete kerkelijke leven er, onbedoeld, toch behoorlijk
onder is gaan lijden? Hij zegt dat zelf zo
in zijn artikeltje (met de uitdagende titel
‘Academisch moeras’):
Grote theologen die met gezag konden spreken voor een hele generatie – ze zijn er niet
meer. In de kringen waarin ik ben opgegroeid wordt dat al heel lang gezegd. ‘Even
Apeldoorn bellen’ is er voor de christelijkgereformeerden niet meer bij en ook voor
de vrijgemaakten is Kampen niet langer
het einde van alle vragen. Onlangs stelde
Trouw vast dat het in de grote kerken al
niet anders is. De vertrouwde namen van
mijn kindertijd, zoals Velema en Douma,
ontbreken hier overigens. Nee, ‘Kuitert,
Schillebeeckx, Halkes, dat waren nog eens
kanjers’ (Trouw, 21 oktober). Maar dit
drietal is inmiddels ruimschoots boven de
tachtig en opvolgers dienen zich niet aan.
Het is niet moeilijk een paar duidelijke
oorzaken aan te wijzen. De status van
theologie is aanzienlijk gedaald in onze
samenleving (ook onder kerkleden), mensen zijn mondiger geworden en minder
afhankelijk van grote leiders. Maar uit
het Trouw-artikel kwamen ook andere
oorzaken naar voren, die ik zorgwekkend
vind. Ik heb de indruk dat al die invloedrijke theologen van de vorige generaties een
aantal dingen gemeen hadden (behalve
deskundigheid en een goede pen). Zij waren allround, hadden een goed oog voor
de actualiteit en zij waren in staat om de
diep gevoelde vragen en verlangens van
veel mensen te verwoorden. Zulke eigenschappen ontstaan niet vanzelf. Ze moeten
groeien in de praktijk, door veel oefening
en door veel contacten met ‘gewone’ gelovi-

gen en niet-gelovigen.
Maar nu het probleem. Uit het belrondje
van Trouw langs een aantal prominente
theologen in Nederland blijkt één ding: ze
klagen steen en been over de universitaire
omgeving waarin zij werken. De universiteit blijkt bij uitstek de plek te zijn waar
de genoemde eigenschappen in de kiem
worden gesmoord. Theologen moeten zich
specialiseren, want anders komen ze niet
aan de bak en kunnen ze geen carrière
maken. Hoogleraren zijn een groot deel van
hun tijd bezig met geld binnenhalen voor
onderzoek. Zij moeten publiceren in tijdschriften die alleen door een klein groepje
vakgenoten in de wereld worden gelezen.
Bovendien wordt theologie steeds meer afgerekend op ‘objectiviteit’, wat ook al niet
bevorderend is voor een theologie die dicht
bij het geloof van mensen wil blijven.
De klaagzang deed me denken aan een
recent opiniestuk van historicus Thomas
van der Dunk in de NRC. Hij beweerde
dat de geesteswetenschappen aan de universiteit vermoord worden, door de druk
van het geld en de publicatieplicht. Iemand
die creatief onderzoek wilde doen op dit
gebied, kon volgens hem beter ergens anders
gaan werken.
Zoals gezegd: er zijn meer oorzaken voor
het gebrek aan invloedrijke theologen.
Maar zou het kunnen dat de manier waarop de academische theologie nu is georganiseerd, ervoor zorgt dat diezelfde theologie
zich steeds meer overbodig maakt?
Paas had dat al helemaal aan het
begin van zijn artikel samengevat in de
forse stelling: ‘Door het huidige universitair klimaat wordt bevlogen theologie
in de kiem gesmoord.’ Vast wel wat ongenuanceerd en met het gevaar dat het
goede dat er ook is, te klein wordt geacht. Maar toch een vraag die kerkelijke
zelfbeproeving verdient.
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Een vrouw
uit duizenden
Een heel bijzonder geschiedenisverhaal trof ik aan in De Waarheidsvriend
van 30 oktober 2008, door dr. Sabine
Hiebsch (luthers theologe, hoofdauteur
van een recent mooi boek over Luther,
dat in het oktobernummer van ons blad
besproken is door ds. Van der Jagt). Ze
vertelt het bijzondere levensverhaal van
Wibrandis Rosenblatt. Zij is met vier
beroemde mannen getrouwd geweest.
Alle vier werden haar door de dood
ontnomen. Drie van hen waren belangrijke reformatoren uit de zestiende
eeuw: Oekolampadius, Capito en Bucer.
‘Voorbeeld in het geloof’, zo typeert
Hiebsch Wibrandis met de titel van
haar artikel. En terecht, zo blijkt. Haar
levensverhaal brengt reformatoren met
hun leven dichtbij. Het artikel verscheen
ter gelegenheid van Hervormingsdag.
Maar als stimulerend artikel met het
oog op een nieuw jaar is het ook zeer
geschikt, leek me. Na een inleiding en
het memoreren van een officiële herdenkingsdienst rond Wibrandis’ 500e
geboortedag, vertelt Hiebsch:
Wibrandis Rosenblatt werd geboren in Säckingen, een plaats circa 40 km ten oosten
van Basel. Haar vader, Hans Rosenblatt,
was als aanvoerder van een leger landsknechten in dienst van keizer Maximiliaan
(1493-1519) en daardoor veel afwezig.
Omdat haar moeder, Magdalena Strub,
die afkomstig was uit Basel, dus grotendeels
alleen stond voor de taak van de verzorging
en de opvoeding van haar dochter en zoon,
ging zij met haar nog jonge kinderen terug
naar Basel, waar zij steun van haar familie kon krijgen.
Keller en Oekolampadius
Op haar twintigste trouwde Wibrandis Rosenblatt met de humanist Ludwig Cellarius
(Keller), die een basisstudie aan de faculteit
der Vrije Kunsten had voltooid en in Basel
als leraar werkzaam was. Cellarius overleed
al in de zomer van 1526 en Rosenblatt
bleef als weduwe met één dochter achter.
In 1528 hertrouwde de 24-jarige Wibrandis Rosenblatt met de 22 jaar oudere reformator Johannes Oekolampadius (Hausschein; 1482-1531). Hij woonde sinds
1522 permanent in Basel, waar hij priester

Wibrandis Rosenblatt

was in de Martinskerk en daarnaast
hoogleraar in de theologie. De keuze om
te trouwen met een prediker of priester die
zich bij de reformatorische beweging had
aangesloten, betekende ook de keuze voor
een levensvorm die nog niet beproefd en
nog geenszins algemeen geaccepteerd was.
Volgens de in de zestiende eeuw gebruikelijke rolverdeling vertegenwoordigde de
man de familie naar buiten toe in de sfeer
van de politeia, het openbare bestuur. De
vrouw had de leiding over het huishouden,
de oikonomia. Voor Wibrandis Rosenblatt
ging het daarbij om meer dan een privéhuishouden. Ook al beheerde niet iedere
vrouw van een reformator een grote veestapel en een bierbrouwerij zoals Katharina
von Bora (1499-1552), toch was het huishouden waar Wibrandis Rosenblatt leiding
aan gaf, beslist niet klein. In de ruim drie
jaar van het huwelijk werden drie kinderen
geboren, zodat zij verantwoordelijk was
voor de verzorging en opvoeding van vier
kinderen. Daarnaast waren er regelmatig
en soms langdurig gasten, verre familieleden en studenten die gehuisvest en verzorgd
moesten worden.
In 1529 werd Oekolampadius de eerste
predikant aan de munsterkerk te Basel. Het
Pfarrhaus was toen ook vaak een schuilplaats voor vluchtelingen die vanwege hun
reformatorische geloof gevaar liepen.
Vriendenkring
Door haar huwelijk met Oekolampadius
ging Wibrandis Rosenblatt deel uitmaken

van een vriendenkring die de reformatoren van Basel, Zürich, Konstanz en
Straatsburg met elkaar verbond. Tot deze
vriendenkring behoorden onder anderen
in Konstanz Ambrosius Blarer (14921564) en zijn zuster Margaretha Blarer
(1493-1541), in Zürich Huldrych Zwingli
(1484-1531) en zijn vrouw Anna Reinhard, in Straatsburg de echtparen Wolfgang
Capito (Köpfel; 1487-1541) en Agnes
Roettel, Matthias Zell (1477-1548) en
Katharina Schütz (1497-1562) en Martin
Bucer (1491-1551) en Elisabeth Silbereisen.
De omvangrijke correspondentie getuigt
van een levendig onderling contact, maar
er waren ook regelmatig persoonlijke ontmoetingen. Rosenblatt had Zwingli, Capito
en Bucer bijvoorbeeld leren kennen toen zij
op doorreis of voor besprekingen in Basel
waren.

Wolfgang Capito
Actief
De vriendenkring laat ook duidelijk zien
dat er voor vrouwen niet alleen maar één
geaccepteerde manier van leven was. De
meeste vrouwen uit de kring waren net als
Rosenblatt getrouwd en verantwoordelijk
voor de oikonomia. Katharina Schütz
had daarnaast een actief aandeel in het
pastorale werk van haar man, publiceerde
zelfstandig over verschillende actuele theologische thema’s en correspondeerde met
andere reformatoren, onder wie Martin
Luther (1483-1546).
Margaretha Blarer koos er bewust voor niet
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te trouwen. Op grond van haar geërfde ouderlijke vermogen kon zij zich deze keuze
veroorloven. Zij had net als haar broers een
humanistische opleiding genoten en zette
haar hele vermogen en kunnen in voor de
reformatie in Konstanz: praktisch aan de
ene kant in de zorg voor armen en zieken,
en aan de andere kant in haar theologische
contacten met reformatoren zoals Bucer.
In Konstanz had zij de eretitel diaconissa
ecclesiae Constantiensis: diacones van de
kerk van Konstanz. Uit de correspondentie
van de vriendenkring blijkt duidelijk dat
er ook over Katharina Schütz en Margaretha Blarer alleen maar met grote waardering werd gesproken.
Weer weduwe
Reeds drie jaar na hun trouwen stierf
Oekolampadius. Hij liep een bloedvergiftiging op ten gevolge van een ontsteking. De
inspannende werkzaamheden en gevechten
van de laatste jaren hadden hem zo verzwakt, dat hij de weerstand niet meer had
om de ziekte het hoofd te bieden. Amper
zes weken na de dood van Zwingli (11
oktober 1531) die hem zeer had aangegrepen, overleed hij op 23 november 1531.
Wibrandis Rosenblatt was voor de tweede
keer weduwe.
Kort voor Oekolampadius was in Straatsburg Agnes Roettel, de vrouw van Wolfgang
Capito, overleden. De vriendenkring wilde
zowel Capito als ook Rosenblatt weer verzorgd zien. Bucer adviseerde een huwelijk
tussen beiden. De 28-jarige Wibrandis
trouwde met de zeventien jaar oudere
Capito en verhuisde met haar kinderen en
haar moeder naar Straatsburg.
Capito was van huis uit welgesteld, maar
door onbaatzuchtige en tegelijk naïeve hulp
aan anderen was hij zelf in de problemen
gekomen. Rosenblatt moest het grote huishouden met krappe financiële middelen

Martin Bucer

zien te organiseren. In de negen jaar van
hun huwelijk werden vijf kinderen geboren. De zorg voor haar acht kinderen (Irene Oekolampadius was al heel jong gestorven) kwam geheel bij Rosenblatt te liggen,
want Capito was door al zijn taken in de
gemeente zwaar overwerkt, zodat hij niet
veel tijd voor zijn familie kon vrijmaken.
Hij was ook vaak ziek, leed aan slapeloosheid en was dientengevolge depressief.

Johannes Oekolampadius

Begraven
Toen in 1541 een pestepidemie in het gebied rond de Boven-Rijn heerste, behoorde
Wolfgang Capito tot de slachtoffers. Hij
overleed op 4 november 1541. Hij was niet
de enige uit de vriendenkring. In Konstanz
overleed Margaretha Blarer, in Straatsburg
overleed Elisabeth Silbereisen, de vrouw
van Martin Bucer en verscheidene van
hun kinderen. Wibrandis Rosenblatt moest
naast haar man ook drie van haar kinderen begraven. Haar oudste dochter was
al getrouwd, zodat Wibrandis, die voor
de derde keer als weduwe achterbleef, de
verantwoordelijkheid had voor vier jonge
kinderen.
Bucer
Wibrandis Rosenblatt en Martin Bucer
hadden beiden door de pest hun echtgenoten en verscheidene kinderen verloren en
stonden nu voor de taak hun leven nieuw
te organiseren. De verzorging van de
overgebleven kinderen moest gewaarborgd
worden en het werk voor de Reformatie
moest doorgaan. Elisabeth Silbereisen had
vlak voor haar overlijden tegenover Rosenblatt en Bucer de wens uitgesproken dat zij
elkaar daarin als man en vrouw zouden
steunen. De nu 38-jarige Rosenblatt en de
dertien jaar oudere Bucer trouwden in het
voorjaar van 1542. Uit de keuze voor haar

nieuwe echtgenoot spreekt ook haar duidelijke wens om voor de Reformatie dienstbaar te blijven. Uit het huwelijk werden
twee kinderen geboren.
Testament
De grootste scheiding in hun huwelijk werd
veroorzaakt door het Augsburgse Interim
(1548). Nadat keizer Karel V (15191555) de protestantse rijksstanden van het
Schmalkaldisch verbond had overwonnen,
moest het Interim tot aan een algemeen
concilie regelen dat de protestanten zouden
terugkeren in de Rooms-Katholieke Kerk.
In de tussentijd waren alleen het vieren
van het avondmaal onder beiderlei gestalte
(brood en wijn) en de reeds gesloten priesterhuwelijken gewaarborgd.
Bucer, die in Augsburg had geweigerd aan
het Interim mee te werken, vreesde voor
zijn leven en keerde clandestien terug naar
Straatsburg. Al vóór zijn vertrek naar
Augsburg had hij zijn testament gemaakt.
Dit testament getuigt niet alleen van zijn
grote en warme waardering voor Rosenblatt, maar spreekt ook van zijn liefde voor
al haar kinderen en van het in zijn ogen
gezamenlijke vaderschap met Oekolampadius en Capito.
Als gevolg van het Interim verliet Bucer
begin 1549 Straatsburg en vertrok op
uitnodiging van de aartsbisschop van Canterbury naar Engeland, waar hij in Cambridge college gaf en veel betekende voor de
ontwikkeling van de Reformatie in Engeland. Het gemis van zijn familie en de zorg
om de kerk in Straatsburg maakten hem
letterlijk ziek. Ook het ongewone, veel te
rijke eten in Engeland en de koude winters
waren voor zijn gezondheid niet bevorderlijk. Rosenblatt kon hem in de herfst van
1549 voor een aantal maanden vergezellen
en verhuisde een jaar later met haar kinderen en haar moeder naar Engeland. Daar
overleed Bucer op 28 februari 1551.
Gedragen
Rosenblatt keerde met haar gezin naar
Straatsburg terug en verhuisde in 1553
naar Basel, waar zij op 1 november 1564
aan de pest overleed.
Het leven van Wibrandis Rosenblatt vertelt
het verhaal van iemand die zich ook in alle
tegenslagen door God gedragen wist en aan
Zijn Woord bleef vasthouden. Dat maakt
haar tot een voorbeeld in het geloof.
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Een vrouw als
duizenden
‘Een vrouw uit duizenden’, zo typeerde ik hierboven de drievoudige
domineesvrouw Wibrandis Rosenblatt.
Met diep respect lees je zo’n levensverhaal. Toch nu een ietwat luchtiger einde
aan deze Persrevue. Weinig domineesvrouwen krijgen een leven (en geven
zich gewillig aan een leven) als hierboven beschreven. Dat neemt niet weg
dat aan domineesvrouwen eisen worden
gesteld en verwachtingen opgehangen.
Zodanig zelfs, dat het ongetrouwd zijn
van een predikant in zijn nadeel werkt
bij het beroepingswerk. Dat kwam onlangs nog weer aan het licht bij een onderzoekje waarover de pers berichtte. In
EO/Visie werd daarop gereageerd door
Adrian Verbree in een column onder
de titel ‘Ongevrouwd’. Ik gun hem het
nuchtere slotwoord dit keer:
Heeft u het gelezen? Een PKN-predikant
die het weten kan, doet een boekje open
over het beroepingswerk. Hij vertelt dat
ongetrouwde predikanten minder gemakkelijk een gemeente vinden dan hun gehuwde collegae. Gemeentes zijn daar niet
bepaald open over; ze doen heel hartelijk,
maar ondertussen: als het O-woord één
keer is gevallen, is het beroep vaak ten
dode opgeschreven.
Ik kan mij dat goed voorstellen. Neem nou
die Paulus, dat was ook drie keer niks. Op
een gegeven moment lees je dat hij maar
liefst twee jaar in Efeze werkte. Nou, daar
zijn ze klaar mee geweest. Zo’n ongetrouwde man, daar was natuurlijk niet naar te
luisteren, stond buiten de werkelijkheid,
nooit iemand thuis om een afgedwaald
schaap op te vangen en geen leuke dochter
om het jeugdwerk een impuls te geven.

Laat maar. Nee, dan Petrus. Wat lezen we
niet veel goeds over zijn vrouw; hoe actief
ze was, hoe ze door de gemeentes rende, hoe
zij de vrouwenvereniging tot bloei bracht,
en de gasten van haar man voorkomend
ontving. Haar recept voor versterkende
kippensoep uit het slot van de tweede brief
van haar man is beroemd bij de hele christenheid en Joop Braakhekke. Overigens wel
fijn voor mevrouw Petrus dat ze niet evangelisch waren, maar gewoon gereformeerd
– toch? – want ik begrijp dat ze als evangelische niet alleen de telefoon voor haar
Petrus had moeten bevrouwen, maar dat ze
een halve ‘apostelin’ had moeten wezen.
Wordt bij de evangelischen nogal eens
niet de bediening aan een voorganger ook
meteen als de bediening van zijn vrouw
gezien? Je zult maar in een beroepings-

commissie zitten die op jacht moet naar
dit soort wondervrouw. Daar ben ik niet
geschikt voor. Gelukkig dat ik door mijn
positie als predikant voor zo’n post bij
voorbaat ben uitgeschakeld. Wat zouden
ze schrikken; ik zou op de vraag: ‘En hoe
is mevrouw?’ zonder aanzien des persoons
antwoorden: ‘Mevrouw is een lekker ding.’
Mijn Gea is een waardeloze predikantsvrouw: ze zorgt voor haar kinderen, weert
vieze beestjes uit ons huis, kookt het eten,
verdient een paar centen in een aanpalend
ziekenhuis, kijkt ‘Silent witness’ terwijl ze
ook op bezoek had kunnen gaan, en kan
de bijbelboeken niet eens achterstevoren
opzeggen. Maar wij zijn dan ook slechts
gereformeerd.

Register Nader Bekeken jaargang 1-14
Iedere jaargang van Nader Bekeken blijft toegankelijk doordat er in het januarinummer registers van de afgelopen jaargang worden opgenomen. Om het zoeken te vergemakkelijken is nu ook van alle eerder verschenen jaargangen één groot trefwoordenregister samengesteld. U

kunt het vinden op www.woordenwereld.nl, onder Nader Bekeken.
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Geef me maar een kus
Kleine handreiking voor een eenvoudig bijbelgebruik in het pastoraat
Ds. G. Zomer Jzn
Er is veel te doen in het pastoraat. En
ook is er veel te doen over het pastoraat.
Want wie is toch de pastor? De ambtsdrager? Of zijn wij in de gemeente elkaars herders? In de Bijbel zegt God, de
HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor hen zorgen (Ez. 34:11).
Laat daarom elke pastor op bezoek zijn
bijbeltje bij zich hebben. Heb een luisterend oor en spreek het Woord van God.
Dit boekje wil je daarbij helpen. Het
reikt een aantal teksten aan voor gebruik in het pastoraat. Veel teksten worden kort uitgelegd. De pastor moet niet
preken, maar God wil wel aan het woord
komen.

Ook wordt er een aantal tips en aanwijzingen gegeven. En het boekje opent
met enkele aanzetten om als herders in
dienst van de grote Herder met elkaar
over dit mooie werk in gesprek te komen.
Van de hand van Lenze L. Bouwers is een
aantal fraai verwoorde en goed bruikbare gebeden opgenomen. En G. Slings
verzorgde een hertaling van de oude Ziekentroost, die als bijlage is opgenomen.
Hij schreef ook een interessante inleiding
op dit geschrift dat vroeger graag werd
gebruikt.
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