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Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het
woord, opdat u daardoor groeit en
uw redding bereikt. U hebt toch
ondervonden hoe goed de Heer is?
Voeg u bij hem, bij de levende steen
die door de mensen werd afgekeurd
maar door God werd uitgekozen om
zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf
als levende stenen gebruiken voor
de bouw van een geestelijke tempel.
Vorm een heilige priesterschap om
geestelijke offers te brengen die
God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.
(1 Petrus 2:2-5)
‘Ik geloof wel, maar daar heb ik de
kerk niet voor nodig.’ Hoeveel mensen in
ons land hebben dat de afgelopen decennia niet gezegd? Veel mensen menen
de kerk niet nodig te hebben. De kerk
is maar een log instituut, zeggen ze dan,
met veel mensenwerk.
‘Ik heb aan één keer per zondag naar
de kerk gaan wel genoeg.’ Dat is een
uitspraak die binnen orthodox gereformeerde kerken regelmatig gehoord
wordt. Binnen ons moderne leven met

Levende hoeksteen,
maak ons tot
levende stenen!
al zijn mogelijkheden en verplichtingen
vraagt naar de kerk gaan een bewuste
keus. Uit gewoonte gaan is er steeds
minder bij.
Toch zijn er ook veel gelovigen die
op zondag met overtuiging twee keer

Schriftlicht
D.S. Dreschler

naar de kerk gaan. Velen komen graag
samen in Gods huis. Je ziet dat mensen
actief zijn in de gemeente en zich op
allerlei manieren inzetten in de kerk:
als ambtsdragers, in commissies, binnen een koor, in het verenigings- en
bijbelstudiewerk. Wat drijft mensen om
naar de kerk te gaan? Wat geeft hun
de kracht? Op wat voor manier moet
je naar de kerk kijken om gemotiveerd
naar Gods huis te gaan?

290

Nader Bekeken colofon
Nader Bekeken is een periodieke uitgave van de Stichting Woord en
Wereld en verschijnt 11 keer per jaar.
De Stichting geeft tevens een serie Cahiers uit tot versterking van
het gereformeerde leven.

Dagelijks Bestuur van de Stichting Woord en Wereld
Dr. ir. H.B. Driessen, voorzitter
Ds. H. Pathuis, secretaris
W.A. Dreschler, penningmeester

Redactie Nader Bekeken
Drs. J.W. van der Jagt, eindredactie a.i.
Drs. H.J. Boiten
Ds. C. van Dijk
Dr. A.N. Hendriks
Ds. P.L. Storm
M.J.A. Zwikstra-de Weger

Redactiesecretariaat
Dr. J. Kooistra
Hemsterhuislaan 3, 9752 NA Haren
Tel.: 050-5344508
E-mail: jkooistravis@home.nl

Medewerkers Nader Bekeken
Ds. S.M. Alserda, Hoogkerk
Ds. J. Beekhuis, Amersfoort
Ds. C. van den Berg, Amersfoort
Ds. H. van den Berg, Berkel en Rodenrijs
Drs. L. Bezemer, Wezep
Drs. F.J. Bijzet, Brouwershaven
A.C. Breen, Armadale, WA
Drs. J.J. Burger, Axel
Dr. ir. H.B. Driessen, Apeldoorn
Ds. H. Drost, Rivne, Oekraïne
Ds. K. Folkersma, Spakenburg
Ds. G.E. Geerds, Ommen
Drs. B.P. Hagens, Soest
Ds. M. Heemskerk, Nijkerk
Drs. A. Kamer, Hoogland
Prof. J. Kamphuis, Ommen
Ds. J.H. Kuiper, Assen
Prof. dr. G. Kwakkel, Kampen
A. van Leeuwen, Papendrecht
Drs. H. van Leeuwen, Berkel en Rodenrijs
Ds. P. Niemeijer, Den Helder
Prof. dr. F. van der Pol, Hattem
Ds. R.Th. Pos, Rijnsburg
Ds. P. Schelling, Amersfoort
G.J. Schutte, Zeist
Ds. M.H. Sliggers, Hoevelaken
G. Slings, Lelystad
J. Veenstra, Emmen
Ds. J. Wesseling, Putten
Ds. Joh. de Wolf, Amersfoort
Ds. G. Zomer Jzn, ’s-Hertogenbosch

Vormgeving, fotografie: Studio Bert Gort bno, Leek
Internet: www.woordenwereld.nl
Hier is een register op alle jaargangen beschikbaar.

Druk en administratie: Scholma Druk bv, Postbus 7,
9780 AA Bedum, tel. 050-301 36 36

Cd: Nader Bekeken is ook op cd verkrijgbaar.
Inlichtingen: Chr. Bibl. voor Blinden en Slechtzienden,
postbus 131, 3850 AC Ermelo, tel. 0341-565499

Abonnementen: Postbus 7, 9780 AA Bedum,
Telefoon 050-301 36 36. E-mail: woordenwereld@scholma.nl
eigen 		 machtiging
overschrijving		
Nader Bekeken
33,50		
32,50
Nader Bekeken,
tevens abonnee op de cahiers
30,00		
26,75
Nader Bekeken, studenten
15,50		
14,50
Cahiers bij abonnement, per titel
8,00		
7,75
Cahiers, extra nabestelling door abonnees
8,00 + porto
Cahiers, losse verkoop
10,50		
9,75
Bankrekening 39.50.36.046 hardinxveld-giessendam.
Het abonnement loopt per kalenderjaar; opzeggen schriftelijk of via
e-mail voor 1 december.

Abonnementsprijzen:

ISSN 1380 - 3034

Nader Bekeken november 2009

Geproefd dat
God goed is
Naar de kerk gaan begint met: ‘U
hebt toch ondervonden hoe goed de
Heer is.’ Dat is wat Petrus zegt tegen de
christenen in de verstrooiing aan wie hij
zijn brief schrijft. Petrus kan aansluiten
bij een ervaring die zij gehad hebben. Zij
zijn ooit tot geloof gekomen. Ze hebben
gehoord dat God heeft omgezien naar
deze wereld en zijn Zoon gegeven heeft.
Dat Christus aan het kruis gestorven is,
maar ook is opgestaan en zit aan Gods
rechterhand om daar te strijden tegen de
dood, de zonde en het kwaad. Die goede
boodschap hebben ze aangenomen. Ze
hebben persoonlijk ondervonden in hun
leven wat het betekent om je een geliefd
kind van God te weten. Ze hebben ooit
hun zonden beleden en beseft wat het
betekent om vergeving te krijgen. Ze
kunnen Psalm 34 beamen en zeggen: ‘Ik
heb geproefd dat de Heer goed is.’
Als het gaat om het gaan naar de
kerk, gaat het allereerst daarom of je dit
na kunt zeggen. Heb je zelf in je leven
‘ja’ gezegd tegen Jezus Christus? Heb je
zelf die ervaring dat het goed is om je
zonden te belijden en vergeving te ontvangen? Heb je ondervonden dat God
goed is? Dat wil niet zeggen dat het
in ons leven altijd goed gaat. Of dat je
nooit vraagtekens hebt bij de dingen die
je overkomen. Soms ga je door een donker dal. Soms komen er allerlei vraagtekens in je leven. Maar Petrus vraagt je
om terug te gaan naar het moment, of
die momenten, waarop je ondervonden
hebt dat de Heer goed is.

zul je je steeds moeten begeven. Als het
gaat om de kerk en je motivatie voor
de kerk, is de vraag allereerst: wil je bij
Jezus komen?
Hoe kun je tot Jezus komen?
Dietrich Bonhoeffer stelt die vraag ook
in zijn boek Nachfolge. De Here Jezus is
naar de hemel gegaan. Je kunt niet meer
bij Hem komen zoals Petrus, die vroeger gewoon naar Hem toeliep. Je kunt
Christus niet aanraken zoals Thomas
Hem aanraakte. Toch vraagt God van
ons niets anders dan van de mensen die
in de tijd van Jezus leefden. Want hoe
konden ze in Hem geloven? Niet omdat
ze Hem zagen, maar omdat ze luisterden
naar zijn woorden. Wanneer ze geloof
hechtten aan zijn woord en wilden leven
naar zijn gebod, dan hadden ze Jezus
echt ontmoet.
Hoe kun je vandaag naar Jezus toegaan? Door te luisteren naar zijn woord.
Door gebruik te maken van de twee sacramenten, doop en avondmaal. Zo wil
Jezus hier op aarde aanwezig zijn. Jezus’
aardse lichaam kun je niet meer aanraken, maar Hij noemt de gemeente zijn
lichaam: daar kun je zijn Woord horen,
daar worden de sacramenten bediend.
Daar krijg je deel aan Hem.

Kom!
Als je zo ondervonden hebt dat de
Heer goed is, dan blijft dat niet zonder
gevolgen. Al in Psalm 34 worden het
‘proeven van Gods goedheid’ en het
schuilen bij Hem aan elkaar gekoppeld. Ook klinkt even later de oproep
om te komen en te leren van de Heer.
Vanuit die ervaring van Gods goedheid
maak je de beweging naar Hem en zijn
gemeente. Zo roept Petrus hier op om
steeds weer te verlangen naar het Woord
van God. Zoals een baby’tje verlangt
naar de zuivere moedermelk, zo mag je
als een gelovige je uitstrekken naar God.
Verlangen om door Hem gevoed te worden. Verlangen om opnieuw te ervaren
dat God goed is. Petrus zegt dan ook:
voeg je bij Jezus Christus. Naar Hem

De levende hoeksteen
Er worden in de Bijbel verschillende
beelden voor de kerk gebruikt. Net
noemde ik al het beeld van Christus’
lichaam, maar er is ook het beeld van de
herder en zijn kudde, en het beeld van
de wijnstok en de ranken. Petrus sluit
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hier aan bij het beeld van de tempel die
gebouwd is van stenen.
In het Oude Testament stond de
tempel al symbool voor de omgang die
God met zijn volk wilde hebben. Hij
wilde te midden van zijn volk wonen.
Het allerheiligste in de tempel was de
plek waar God het meest nabij was. De
plaats waar éénmaal per jaar de hogepriester het bloed uitgoot over het verzoendeksel. David had gevraagd of hij
die tempel mocht bouwen. Maar in
2 Samuël 7:12-14 zegt God als David
gaat sterven: ‘Jouw zoon mag voor mij
dat huis bouwen. Ik zal een vader voor
hem zijn en hij voor mij een zoon.’
Davids zoon Salomo heeft dat gedaan.
Hij heeft de eerste tempel gebouwd en
God gaf aan dat Hij in die tempel wilde
wonen.
Maar is door die tempel de perfecte
omgang met God bereikt? Was God nu
altijd dichtbij? De tempel van Salomo
is later verwoest! Kennelijk was dit niet
de eeuwige tempel. God moest op een
andere manier bij zijn volk wonen. Hij
geeft Jezus Christus! De echte Zoon van
David! Jezus Christus zegt over Zichzelf: ‘Breek deze tempel maar af, en ik
zal hem in drie dagen weer opbouwen.’
‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van
deze tempel geduurd,’ zeiden de Joden,
‘en u wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ Maar hij sprak over de tempel
van zijn lichaam (Joh. 2:19-21).
Deze tempel is afgebroken. Jezus
werd de steen die werd afgekeurd door
het Joodse volk. Hij is bespot, gekruisigd, maar na drie dagen staat Hij op
uit de dood. Hij brengt daarmee een
offer om voor onze zonden te betalen.
De steen die verworpen werd, wordt nu
door God zelf aangewezen als het nieuwe fundament van zijn eeuwige tempel.
Uiteindelijk is dus Jezus Christus de
echte zoon van David, de echte bouwer
van de tempel.
Wanneer er een gemeente is, dan
wordt die gebouwd op het fundament
van apostelen en profeten, maar Jezus
Christus is zelf de hoeksteen van die
kerk (Ef. 2:20). Als Petrus de gelovigen
nu aanspoort om tot de levende steen te
komen, dan bedoelt hij: kom tot Jezus
Christus. Wanneer je gelooft in Hem,
neemt Hij je aan als zijn kind. Hij wil
wonen in je hart. Door Hem mag er
vrede met God zijn.
Het vraagt geloof om zo naar de
kerk te kijken. Om zo de stem van Jezus
te horen, die je roept tot de kerk. Maar
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wanneer je zo kijkt, dan helpt dat wel
om gemotiveerd te zijn om naar de kerk
te gaan. Dan ga je niet zozeer omdat het
er gezellig is, omdat die mensen goed
bij je passen of omdat je gelijkgezind
bent. Dan ga je allereerst omdat je naar
Christus toe wilt gaan en zijn Woord
wilt horen. Het verlangen zal merkbaar
zijn in je verlangen naar het zelf lezen en
overdenken van de Bijbel, het verlangen
naar het doen van gezamenlijke bijbelstudie, maar toch vooral in het verlangen naar de verkondiging van dat
Woord van God.
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Je kunt niet tot de levende steen
Christus komen, zonder ook jezelf te
laten gebruiken als levende steen. Het
is bijzonder hoe Petrus hier zijn beeldspraak voortzet. Jezus is wel de hoeksteen, maar tegelijk zijn wij ook levende
stenen. De toevoeging ‘levende’ laat zien
dat dit symbolisch is en dat je als gelovige deelt in het leven dat Christus geeft.
Een steen kan niet zelf lopen. Daarom
zegt Petrus: Laat u gebruiken als levende steen. Het is mooi hoe hier een stuk
afhankelijkheid in naar voren komt. Je
neemt niet zelf je plek in, maar God
geeft je ergens een plek in het gebouw
dat Hij aan het bouwen is. Een plek
waarop jij nu geroepen bent om mee te
bouwen aan de gemeente. Daarom heb
ik de titel ook als een gebed weergegeven: Maak ons tot levende stenen.
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Het is goed om bij zulke stenen niet
te denken aan een pallet vol met allemaal dezelfde bakstenen waarvan een
strakke muur wordt gemetseld. De stenen waren vaak verzamelde keien of ze
waren uit de rotsen gehouwen. Daarvan
werd met passen en meten een muur
gemaakt. Daarbij is elke steen weer anders. Er zijn grote stenen en kleine stenen, er zijn gave stenen en ruwe stenen,
er zijn zware stenen en lichte stenen.
Sommige stenen moeten nog wat gebikt
worden. Toch moet elke steen zijn plek
krijgen in die muur.
De levende stenen zijn ook allemaal
verschillend. De een is ergens al jaren
lid, de andere kerkt er nog maar net. De
een heeft in zijn leven moeilijke dingen
meegemaakt en zit vol pijn, de ander
heeft vooral mooie dingen meegemaakt.
De een heeft een gemakkelijk karakter,
de ander een moeilijk karakter. Toch
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vorm je met elkaar de geestelijke tempel
van Christus.
Wanneer blijft dat goed gaan? Wanneer Jezus de hoeksteen blijft. Daarbij
ga ik ervan uit dat de hoeksteen de
eerste steen is die gelegd wordt. Op die
steen wordt alles gericht en vanuit die
steen wordt alles gebouwd. Op het moment dat andere stenen zich niet meer
op de juiste manier tot die steen verhouden, vallen ze uit de muur. Dan schuiven ze naar voren, of juist naar achteren.
Dat wil zeggen: dan ga je jezelf te belangrijk vinden, of je trekt je terug. Het
gaat erom om echt op Christus gericht
te blijven en je zo nodig door Hem te
laten corrigeren.
Op het moment dat je je niet op
Christus richt, of je misschien zelfs aan
Hem gaat ergeren, gaat het mis. Dan
wordt de steen een steen waaraan je je
stoot, zodat je struikelt. In vers 8 waarin
Petrus dat uitlegt, legt hij ook gelijk de
band met het Woord van God. Wanneer
je dat Woord niet meer gehoorzaamt,
dan struikel je en is er geen redding. Als
ongehoorzame ervaar je niet dat God
goed is en dan vind je de hoeksteen niet
meer kostbaar om op te vertrouwen.
Dan kom je uiteindelijk bedrogen uit.

Priesters
Halverwege vers 5 verspringt het
beeld. Opeens vormen de gelovigen niet
meer de muren van de tempel, maar
vormen zij de priesters die in de tempel
dienst doen. Petrus geeft aan dat gelovigen offers gaan brengen, geestelijke

Christus de kerk binnenstapt, maar
vooral ook dat je met Christus de kerk
uitgaat. Dat zijn Geest in je hart werkt.

Geen tempel!

offers, die God dankzij Christus welgevallig zijn. Dat zijn dan dus geen offers
om het met God goed te maken. Dat
zoenoffer heeft Christus aan het kruis
gebracht. Maar het zijn de dankoffers
die God van ons vraagt. In vers 9 wordt
dat vooral ook gekoppeld aan het verkondigen van de grote daden van God,
die ons geroepen heeft uit de duisternis
in het wonderbaarlijke licht.
Als christen blijf je dus niet binnen
de vier muren van de kerk. Vanuit het
komen tot de levende steen ga je de
wereld in. Op elke plek waar je bent:
op straat of thuis, in de winkel of in
het restaurant, op je werk of op school,
in het ziekenhuis of op de sportschool,
in de politiek: God roept je op tot een
goed leven te midden van de ongelovigen, opdat zij door je goede daden tot
inzicht komen en God eer bewijzen.
Het gaat er niet alleen om of je vanwege

Samen vormen we een geestelijke
tempel, gebouwd van levende stenen.
Zo zijn we als kerk op weg naar de
jongste dag. Een kerk die God zelf in
leven houdt. Maar wat is dan het doel?
Sommigen zullen bedrogen uitkomen,
anderen zullen struikelen, weer anderen
zullen door God veroordeeld worden.
Maar wie op Christus vertrouwt, mag
straks binnengaan in het nieuwe Jeruzalem. Alleen uit genade, vanwege het
offer door Christus gebracht. Wanneer
je straks loopt in die stad met gouden
straten, zul je tevergeefs zoeken naar een
tempel. Want dan heeft God geen tempel meer nodig om met de mensen om
te gaan. Johannes zegt het in Openbaring 21:22: ‘Maar een tempel zag ik niet
in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het lam.’
Dan zal God zelf alles in allen zijn. Dan
zullen we Jezus kennen zoals Hij is. De
eeuwige sabbat breekt dan aan, waarop
we altijd in Gods huis mogen zijn. Het
zou mooi zijn als ons verlangen naar die
dag door de trouwe komst op de rustdag
naar Gods huis steeds gestimuleerd mag
worden. Dat we vermaand worden om
op die dag gericht te blijven en dat we
juist tijdens die zondagse erediensten
steeds opnieuw mogen proeven dat God
goed is, in Jezus Christus.

Nationale synode?
Op het gebied van kerkelijke eenheid zijn er in ons land verschillende dingen aan de gang. Laatst
schreef ik al iets naar aanleiding
van het manifest ‘Wij kiezen voor
eenheid’. Inmiddels heeft een nieuw
initiatief het licht gezien: men wil
komen tot een nationale synode.
Het idee was al eerder door de voormalige voorzitter van de synode van
de Protestantse Kerk in Nederland,
ds. G. de Fijter geopperd. Op 14 oktober werd dit idee te water gelaten

doordat een stuurgroep een Statement uitgaf als startschot voor het
organiseren van een tweede nationale synode van Nederland. Daar
zijn inmiddels allerlei reacties op
gekomen, variërend van positiefinstemmend tot negatief-afwijzend.

Kroniek
J.W. van der Jagt

Laten we eens zien welke vorm het
idee van ds. De Fijter gekregen
heeft.

De bedoeling
De bedoeling van het initiatief is
wel duidelijk. Rond het idee van ds.
De Fijter hebben acht personen van
verschillende kerkelijke signatuur een
stuurgroep gevormd. Zij hebben een
Statement gegeven dat aansluit bij de
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trinitarische opzet van de apostolische
geloofsbelijdenis. Daarin proberen zij
het geloof in de drie-enige God zo onder woorden te brengen dat het ingaat
op de noden van onze tijd. Op deze
tekst kunnen gelovigen uit alle kerken
reageren. De oogst van deze reacties zal
worden aangeboden aan vertegenwoordigers van de kerken. Dat moet dan
uitlopen op een nationale synode die
men in het najaar van 2010 wil houden,
bij voorkeur in Dordrecht. Hoofddoel
van deze synode zal zijn ‘een boodschap
of verklaring die we als protestantse kerken gezamenlijk willen richten aan onze
Nederlandse samenleving anno 2010’,
aldus prof. H.G.L. Peels, lid van de
stuurgroep. Men denkt aan een synode
van zo’n 30 kerken. Er is een lijst van
gepubliceerd. Om een indruk te geven:
anglicaans, doopsgezind, evangelisch,
gereformeerd in alle kleuren, hersteld
hervormd, de PKN, zevendedagsadventisten, het Leger des Heils, de kerk van
de Nazarener, de Quakers, Molukse
kerken enz. De beoogde synode wordt,
kortom, een bonte club.

Goede dingen
Hoe zullen we dit initiatief beoordelen? Het is een poging om in de tijd
van vandaag aan ons volk duidelijk te
maken wat de betekenis van het geloof
in de drie-enige God is. Daar kan toch
niemand iets tegen hebben? Als er iets is
wat onze samenleving nodig heeft, dan
toch het christelijk geloof. In het Statement worden dingen gezegd vanuit het
geloof in de Here God die met het oog
op onze samenleving to the point zijn.
Ik denk bijvoorbeeld aan het verband
dat aangewezen wordt tussen het verlaten van God en het kwaad dat zich in
onze samenleving breed maakt in liefdeloosheid, ontrouw en geweld. Het is
goed dat de Here Jezus genoemd wordt
als Degene die onze schuld op Zich genomen en gedragen heeft, en, om niet
meer te noemen, dat de Heilige Geest
ons oog en ons hart voor Jezus opent.
Er staan in het Statement dingen waar
iedere gereformeerde het mee eens zal
zijn. Toch is er ook in kritische zin wel
wat te zeggen.

Synode?
Het is de bedoeling om een synode
te organiseren. De stuurgroep maakte
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duidelijk dat zij daarbij niet denkt aan
een ‘overkoepelende kerkelijke vergadering die besluiten gaat nemen’. Het gaat
haar om ‘een synode in de letterlijke
zin van het woord: een “samenkomst”’.
Waarbij een van de speerpunten is ‘de
versterking van onderlinge contacten
en een aanmoediging tot meer eenheid
als christenen in het publieke domein’.
What is in a name, in dit geval de naam
‘synode’? Ik weet natuurlijk ook wel dat
je het woord ‘synode’ een andere betekenis kunt geven dan de vaste betekenis
die het in het kerkelijk spraakgebruik
al jaar en dag heeft. Maar is dat niet
een beetje spelen met woorden? Vooral
als de vergadering die gehouden moet
worden, een ‘tweede nationale synode’
genoemd wordt, bij voorkeur in Dordrecht. Dan speculeert men op de parallel met de eerste nationale synode van
Dordrecht. Dat was wel een ‘overkoepelende kerkelijke vergadering’ die besluiten nam. Waarom wil men zo nadrukkelijk aansluiten bij Dordrecht? Het gaat
om een vergadering met een heel ander
karakter: het zal niet veel meer zijn dan
een conferentie. Maar zeg dat dan ook
gewoon en wek niet de suggestie dat je
meer gaat doen dan confereren.
Het zal niet alleen een ander soort
bijeenkomst zijn dan een gewone synode. Het hoofddoel is om toe te werken
naar een verklaring voor onze Nederlandse samenleving. Daarnaast wordt
het versterken van onderlinge contacten
en een aanmoediging tot meer eenheid
een speerpunt genoemd. Als men zich

met dat speerpunt als tweede ziet staan
in de rij achter de éérste nationale synode van Dordrecht van 1618-1619 – trouwens was er in 1578 al niet een nationale
synode in Dordrecht? En in 1581 één in
Middelburg? En in 1586 in Den Haag?
En waar in de telling staat de éérste synode van de Nederlandse kerken die in
1571 vanwege de vervolging om de waarheid van het evangelie gehouden moest
worden in Embden? – maar als men zich
beslist als tweede synode ná Dordrecht
1618-1619 wil zien met de bevordering
van meer eenheid als speerpunt, dan is
het wel een heel merkwaardige opvolging. De Dordtse synode van 1618/19
heeft de Nederlandse Geloofsbelijdenis
en de Heidelbergse Catechismus aangevuld met Dordtse Leerregels tot de drie
formulieren van eenheid. Daarin wees
die synode de remonstrantse leer af.
Maar het Statement waarmee naar een
‘tweede’ nationale synode in Dordrecht
gestreefd wordt, heeft als eerste ondertekenaar dr. E.P. Meijerink, lid van de
Remonstrantse Broederschap! Dan gaat
het kennelijk om een heel andere eenheid dan zoals de kerken in 1618/19
voor ogen stond. Hier is geen opvolging.
Onder de schijn van het tegendeel buigt
men scherp van Dordrecht 1618/19 af.

Credo
Wordt dat ook niet zichtbaar bij het
Statement? Men sluit aan bij de tekst en
structuur van de apostolische geloofsbelijdenis. Maar hoe moeten we dat zien
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in verhouding tot de nadere ontvouwing
die de geloofsbelijdenis in de loop der
eeuwen gekregen heeft? In die uitleg
zijn allerlei verschillen tussen kerken
ontstaan of aan het licht gekomen. Betekent dat niet dat iedere ondertekenaar
de tekst leest in het licht van de uitleg
die zijn kerkgemeenschap in haar belijdenis heeft staan? De woorden die je
spreekt, kunnen gelijk luiden, maar dat
betekent nog niet dat je ook hetzelfde
zegt en bedoelt. Het lijkt me dat de gepubliceerde credotekst allerlei verschillen
verdoezelt.
Ik denk dat het volkomen terecht
is wat ds. A. de Snoo, de preses van de
laatste synode, opmerkte. Hij staat wat
positiever dan ik tegenover dit initiatief,
maar heeft zijn reserve met betrekking
tot het Statement. Volgens hem mag
met een tekst die aansluit bij het credo,
niet verdoezeld worden dat er grote
verschillen bestaan tussen kerken. ‘Ik
heb toch het idee dat er via een omweg
naar kerkelijke eenheid wordt gezocht.
Maar dan kun je niet om de belijdenisgeschriften en de echte bijbelse eenheid heen. Die laat de waarheid niet in
het midden. Zou er juist dán niet een
krachtige impuls kunnen uitgaan om tot

echte kerkelijke eenheid te komen? En
wie weet wat dat mag betekenen voor de
samenleving’ (Reformatorisch Dagblad
van 26 oktober 2009).

Lichaam
Ik noem een concreet punt als illustratie. In het Statement lezen we het
volgende: ‘De vreugde van dit evangelie
bindt ons samen, wij horen bij elkaar
en zijn aan elkaar gegeven in het ene lichaam van Christus, zijn kerk. Het doet
ons pijn dat die eenheid in Christus
onder ons zo gebroken is, onzichtbaar
haast.’ Deze tekst is ook mede ondertekend door ds. P. Sleebos, voorzitter van
de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten. Hij werkt niet alleen mee in
dit initiatief, hij zit ook in de stuurgroep
‘Wij kiezen voor eenheid,’ waar ik in
het septembernummer van ons blad over
schreef. Naar aanleiding van het Manifest van deze stuurgroep heeft hij zijn
kijk gegeven op het Lichaam van Christus. Volgens ds. Sleebos is dat lichaam
in alle kerken te vinden (Wij kiezen voor
eenheid, p. 15). Hij gelooft in vernieuwing van de kerk, niet als instituut,

maar als Lichaam van Christus (id). Het
hoeft niet allemaal op een grote hoop,
en kerkrichtingen zullen er blijven, hij
droomt van levende gemeenschappen
vol volgelingen die groeien in relatie met
God (p. 18). Het ‘gaat immers niet om
de VPE of de Pinksterbeweging in het
algemeen, maar om vernieuwing van het
Lichaam van Christus’ (p. 19).
Deze zienswijze zal hij niet thuisgelaten hebben toen hij zijn handtekening
zette onder wat er in het Statement over
het lichaam van Christus wordt gezegd.
Dezelfde tekst is ondertekend door prof.
B. Kamphuis, die ook lid van de stuurgroep is. Nu kan ik me niet goed voorstellen dat hij de zienswijze van Sleebos
over het lichaam van Christus deelt. Als
dat niet het geval is, bedoelen ze met
het Statement dan niet allebei iets anders? Hoe gezamenlijk is het Statement
dan? Is het niet zo dat je wel dezelfde
woorden gebruikt, maar daar niet dezelfde inhoud aan geeft? Ik wil dat bij
dezen ook als vraag voorleggen aan prof.
Kamphuis: suggereert de gezamenlijke
ondertekening van het Statement niet
een eenheid die aan de verschillen in de
leer voorbijgaat?

Niet nieuw
Het lijkt nieuw dat er naar een nationale synode wordt gestreefd. Maar
als duidelijk is wat deze ‘synode’ wordt,
zien we een nieuw jasje voor een oud
verhaal. Het is toch al eerder gebeurd:
kerken en/of kerkleden die in het belang
van de samenleving conferenties houden
waarbij men met een heel beperkte belijdenis de verschillen in leer en geloof verhult. Wat is eigenlijk het verschil met de
beweging voor Praktisch Christendom
die ooit met dergelijke conferenties van
start ging? Het werd een van de voorlopers van de Wereldraad van Kerken. Ter
wille van de belijdenis van de waarheid
hebben de Gereformeerde Kerken daar
afstand van gehouden. Ik zie niet veel
reden om dat nu anders te doen.

Van de redactie
De redactie vernam het bericht dat op 29 oktober jl. prof. drs. D. Deddens, emeritus hoogleraar van de Theologische
Universiteit en medewerker aan ons blad, is overleden. Het was niet mogelijk om in dit nummer gepaste aandacht aan zijn
sterven te geven. We hopen dit te doen in het nummer dat in december verschijnt.
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Versplintering
Een van de speerpunten van de nationale synode is het bevorderen
van eenheid van christenen. Dat zal
zijn op een basis die belijdenisverschillen verhult. Heel anders is de
oecumene die ds. E. Hoogendoorn
nastreeft. Hij wil dat we met de Gereformeerde Kerken breken omdat
de ware oecumene daar in het geding is. Zo bracht hij het in een toespraak die hij in september voor de
zgn. Vijfhoek gehouden heeft.
Op zich zegt hij over de ware oecumene goede dingen. Ik denk bijvoorbeeld aan de relatie die hij legt tussen
het Woord van God en de gereformeerde belijdenis die daarmee overeenstemt
enerzijds en de oecumene anderzijds.
Hij wijst terecht op Johannes 10, waar
de Here Jezus zegt dat zijn schapen de
stem van de goede Herder kennen. Wat
ook waar is: de ongerechtigheden die hij
in de Gereformeerde Kerken aanwijst,
bevatten zaken die reden voor zorg en
onrust zijn. Daar heeft ons blad ook op
gewezen.
Voor Hoogendoorn is het duidelijk: ‘Bij de GKV is de ware oecumene
fundamenteel in het geding. Als er niet
alsnog een eerlijke bekering komt door
een principiële koerswijziging op allerlei
gebied van leer en leven, is er voor de
GKV geen bestaansrecht meer.’ Het
oordeel is duidelijk. Je staat ‘onvermijdelijk voor de keus … breken met de
ongerechtigheid óf mede verantwoordelijk worden aan de vervreemding van
het Woord van God in de volle breedte
van het kerkelijke leven’. Met grote stelligheid wordt het door Hoogendoorn
gebracht.
Wat is het waard? Hij noemt in zijn
toespraak de inzet die hij met zeven collega’s heeft getoond door het publiceren
van een Manifest waarin zij op allerlei
zorgelijke ontwikkelingen hebben gewezen. Dat maakt het opmerkelijk dat
hij ons voor de keus zet tussen breken
met de kerk of medeverantwoordelijk
zijn voor haar zonden. Eigenlijk maakt
hij zijn medestanders medeverantwoordelijk aan de ongerechtigheid van de
Gereformeerde Kerken. Of zou het soms
alleen een heel persoonlijk inzicht van

Hoogendoorn zijn? Lees de Schrift. Zou
de Here profeten als Hosea en Jeremia
medeverantwoordelijk houden voor de
zonden van Israël? Spreekt Hoogendoorn niet een groter woord dan het
Woord van God?

Waarnaartoe?
Hoogendoorn roept ons uit de Gereformeerde Kerken weg. Waar roept hij
ons naartoe? Hij gaat de mogelijkheden
bij langs. Uiteindelijk is zijn mening dat
men als verstrooide schapen elkaar moet
zoeken en vasthouden op de basis van
Gods Woord en de belijdenis. Niet als
loslopende vrije gemeenten, maar als de
Here dat geeft in een groeiend kerkelijk
samenleven op die basis. ‘Het lijkt mij
verstrooiend werken als ieder van ons
op eigen plekje zijn toevlucht zoekt, de
een bij deze kerk, de andere bij die. En
dan van de regen in de drup kan komen, of in grotere regen. … Laten we
elkaar zoeken.’ De veroordeling klinkt
stellig en sterk. De route blijft vaag en
onbepaald. Hier klinkt eigenlijk alleen
verlegenheid.

Kroniek
J.W. van der Jagt

De verschillende opties worden door
Hoogendoorn bezien. De Christelijke
Gereformeerde Kerken ‘zijn ook mij lief.
Met velen voel ik me diep verbonden, in
een geestelijke eenheid die opkomt uit
het fundament van de Gereformeerde
Kerken.’ Maar het bezwaar is de innerlijke verdeeldheid. Een deel werkt
samen met de Gereformeerde Kerken.
Een ander deel wil niet met de Gereformeerde Kerken samengaan en voelt zich
verwant met hersteld hervormden. Als
het om kerkelijke eenheid gaat, ‘stoten
we op vergelijkbare problemen als in de
GKV.’
De Hersteld Hervormde Kerk komt
evenmin in aanmerking als toevluchtsoord. Hoogendoorn noemt twee van
zijn bezwaren: heeft men het juk van
het hervormde kerkrecht afgeworpen?
Er is de stroming waar de bevindelijkheid het geloof in Gods beloften in de
weg dreigt te staan. Dat vraagt eerst om
nadere kennismaking. Ook deze kerken
moet je dus niet kiezen.
Zelfs de Hersteld Gereformeerde
Kerken komen niet in aanmerking. Niet
omdat er geen verwantschap zou zijn,
maar Hoogendoorn ziet daar ‘een radicalisme dat tekortdoet aan de breedte
van het fundament van de gereformeerde kerken.’ Hij vraagt zich af of dat
radicalisme zich niet wreekt in de te-
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genstellingen die de GKH op hun beurt
ook weer hebben verdeeld.
Er blijft dus niets over.
Alles wat gereformeerd is, wordt om
een of andere reden bekritiseerd. Geen
kerk is gereformeerd genoeg. Dan blijft
er ook niets anders over dan om te proberen om de schapen in een nieuw kerkverband bijeen te brengen. Als dit geen
versplintering is, wat is het dan?
Ik hoor al zeggen: maar het gaat om
Gods Woord. Je moet de stem van de
Herder volgen. Natuurlijk moeten de
schapen achter de herder aan. Achter
de Goede Herder welteverstaan. Maar
kunnen schapen (en onderherders die
per slot van rekening niet meer dan
schapen zijn) ook doordraven? Roept de
versplintering die zich voltrekt, toch niet
de vraag op: zou de Here deze versplintering bedoeld hebben toen Hij sprak
over het volgen van zijn stem en de ene
kudde die het zou worden?

Geen kerk
meer overlaten
Het lijkt mij dat het verhaal van
ds. Hoogendoorn een illustratie is van
wat Calvijn bedoelde toen hij waarschuwde dat je de kenmerken van de
kerk niet zo moet hanteren dat er geen
kerk meer overblijft. Je kunt Calvijn
er niet van verdenken dat hij, om zo
te zeggen, de hand wil lichten met de
kenmerken van de kerk. Hij zegt ook
met zoveel woorden dat hij de dwaling
niet in bescherming wil nemen. Hij bedoelt ‘dat we niet lichtvaardig, om een
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of ander klein verschil, de kerk moeten
verlaten, wanneer slechts in haar die
gezonde leer ongeschonden gehouden
wordt, waarop de godzaligheid onaangetast berust, en wanneer het door den
Here ingestelde gebruik der sacramenten
bewaard wordt’ (Institutie IV,1.12).
Ja, maar het gaat in de Gereformeerde Kerken juist om de gezonde leer en
het door de Here ingestelde gebruik van
de sacramenten. Dat zal men zeggen.
Het betoog van Hoogendoorn dient als
bewijs. Hij noemt allerlei zaken en besluiten op die principieel zijn van aard.
Het bewijs lijkt daarmee geleverd. Maar
roepen deze zaken ons weg uit de kerk
of worden ze misschien kerkscheidend
gemáákt?

Leerkwesties?
M’n ruimte is beperkt. Laat ik één
voorbeeld nemen uit de waslijst van ongerechtigheden die Hoogendoorn geeft:
De gasten aan het avondmaal. Gaat
het daarin niet om de leer? De leer van
het avondmaal is aan de orde en van de
kerk. Het sacrament is in geding en de
tucht. Principeel geladen is het zeker.
Maar mag ik een vergelijking maken
met een andere kwestie waar veel over
te doen was maar waar je vandaag niets
meer over hoort? Ik bedoel de doop van
geadopteerde kinderen. Daarin gaat
het over de leer van de doop. Het is
eveneens een sacrament. Wat is er niet
over gestreden! Er waren voorgangers
die principiële bezwaren hadden om
geadopteerde kinderen te dopen. Ik
vond het zelf ook vreemd. Toch werd

het besluit daarover als bindend aanvaard. Niemand had er een scheuring
voor over. Hebben we met dat besluit de
doop verkracht of de leer verloochend?
Nee. Wel wisten we te onderscheiden
tussen de leer die de kerk heeft en waaraan ze zich gebonden weet enerzijds en
de toepassing van de leer in de praktijk
van het kerkelijke leven anderzijds.
Waarom roepen we dan vandaag zulke
grote woorden als het om gasten aan het
avondmaal gaat, terwijl het in feite om
een toepassingsregel gaat? We konden
destijds over principiële zaken van mening verschillen en een besluit als bindend aanvaarden, ook als we het er zelf
niet mee eens waren. Zijn we die ruimte
niet kwijtgeraakt? Maar als we alles tot
leerkwestie maken, valt te vrezen dat er
inderdaad geen kerk meer overblijft.
In hetzelfde voorbeeld van de gasten
aan tafel zie ik ook een grote krampachtigheid. Ik moet me tot één aspect
beperken. Een gast kan aan het avondmaal worden toegelaten als hij (onder
andere) instemt met de gereformeerde
leer. Hoogendoorn zegt daarover: ‘De
betrokkene hoeft in een persoonlijke
verklaring alleen maar instemming te
betuigen met de leer van het oude en
nieuwe testament, die in de Apostolische Geloofsbelijdenis is samengevat.
Van welke kerk of christelijke groepering men dan ook lid mag zijn, telt niet
meer mee. Het is een interkerkelijkheid
ten top waar geen kerkgrenzen meer in
acht genomen worden, en dat aan de
heilige tafel van de Here.’
Nu legde de laatste synode deze instemming uit als een instemming ‘die
niet meer en niet minder is dan de vraag
van de openbare geloofsbelijdenis: of
men instemt met de leer van het oude
en nieuwe testament die in de apostolische geloofsbelijdenis is samengevat
en hier in de christelijke kerk geleerd
wordt’. Ik heb nog nooit de klacht gehoord dat we met deze vraag aan eigen
leden alleen maar instemming met de
twaalf artikelen vragen. Is het dan niet
krampachtig om precies dezelfde vraag
wel zo minimalistisch te interpreteren
als het om gasten gaat? Daar heb ik
niet over horen klagen toen wijlen ds.
D.K. Wielenga in 1980 vertelde dat
hij in Rotterdam buitenlandse zeelui
aan het avondmaal ontving (Vrede door
recht, p. 83) of over K. Schilder die het
avondmaal in Erlangen vierde in de
lutherse kerk, of bij de toelating van
asielzoekers als gast of bij de toelating
van gasten bij een avondmaalsviering in
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een verzorgingshuis. Vanwaar dan nu
die krampachtigheid? Is het niet even
krampachtig om gelijk door te draven
naar een ‘interkerkelijkheid ten top’?
Men zal weten dat ik weinig op heb met
een interkerkelijkheid die leer- en kerkgrenzen verhult. En je kunt je afvragen
wat we nog doen met de roeping om je
bij de kerk te voegen uit artikel 28 van
de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Ik
heb me daarom ooit ook wel kritisch
uitgelaten over het toelaten van gasten.
In een klimaat waarin een gereformeerd
kerkelijk denken wegslijt, kan de regeling ook gemakkelijk worden opgerekt
en misbruikt. Dat is iets wat ook gebeurt. Maar je kunt terechte zorgen
over de ontwikkeling in het denken
over de kerk niet allemaal ophangen aan
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de haak van een toepassingsbepaling,
wat het besluit over de gasten aan tafel
duidelijk is. Een toepassingsregel is niet
zomaar een leerkwestie.
Nu is dit één voorbeeld waarbij
verschillen van mening op nogal
krampachtige wijze tot kerkscheidende
leerkwestie worden gemáákt. Zo zijn er
meer uit de reeks van zaken (Hoogendoorn verwijst ook naar de folder Ander
werk in de kerk) die worden aangevoerd.
En al wordt niet elk onderwerp op dezelfde manier tot leerkwestie gemaakt,
op één lijst met andere zaken krijgen ze
allemaal hetzelfde gewicht. Samen gaan
ze zwaar genoeg wegen om de kerk te
versplinteren.

Slot
Ik verwees net naar Calvijn. Men
zal van mij willen aannemen dat ik
evenmin als Calvijn dwalingen in bescherming wil nemen. Wat ik over de
nationale synode schreef, laat dat zien.
Daar gaat het om de leer. Maar het is
niet goed om allerlei zaken die op zich
geen leerkwesties zijn, kerkscheidend te
maken. Dan verval je in eenzelfde radicalisme als Hoogendoorn bij de Hersteld
Gereformeerde Kerken vreest.
De versplintering die zich zo voltrekt, mag ons tot bezinning brengen
over de vraag of dit de bedoeling is van
de Herder die zegt dat zijn schapen zijn
stem kennen.

Heilig is de Heer
Het is voor ons misschien gewoon
taalgebruik: God is heilig. Je zegt
het, je zingt het. Maar wat wil het
nou precies voor ons zeggen? Wat
vertelt de Bijbel over de heiligheid
van God in het Oude en het Nieuwe
Testament?
En hoe functioneert dat voor ons?
Houdt dat woord ‘heilig’ God niet
op een afstand: is ‘heilig’ ook: ver
weg, anders dan ik? En wat gebeurt
er als de heilige God dichtbij komt?
Wat betekent het voor ons bidden
en zingen? De Heer is de heilige
God.

Afstand
De eerste keer dat we het woord heilig tegenkomen in de Bijbel, is wanneer
Mozes bij de brandende braamstruik
staat (Ex. 3). Als hij naar de struik toegaat om dat wonderlijke verschijnsel
van dichtbij te bekijken: een struik die
brandt maar niet verteert. Dan klinkt
de stem van God: ‘Mozes! Mozes! Kom
niet dichterbij en trek je sandalen uit,
want de grond waarop je staat is heilig.’
Is er iets anders met die grond? Nee,
het is het gewone woestijnzand. Mozes
is aangetrokken door de brandende
struik. Maar de plek waar Mozes zich
bevindt, is bijzonder, anders, heilig. De

glans van God valt erover. Want Hij, de
Heer, is daar.
Opvallend dat er eerst staat dat de
engel van de Heer hem daar verschijnt
(vs. 2) en even later dat de Heer hem
verschijnt (vs. 4v). De persoon van de
engel van de Heer blijkt op meerdere
plaatsen samen te vallen met de Heer

Thema
C. van Dijk

zelf. Zijn aanwezigheid kan op meerdere
manieren worden benoemd.
Als God verschijnt, is er sprake van
een heilige plaats. Omdat de Here zelf
heilig is. Als Hij zich laat zien, ligt zijn
glans over de dingen, de plaatsen, de
mensen.
Heilig betekent dat Hij behalve dat
Hij zijn glans verspreidt, ook een grens
trekt. De grens die rondom de berg
Sinaï werd getrokken toen Mozes naar
de Heer omhoogging. De berg moest
worden afgezet, niemand mocht mee
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naar boven. Zelfs dieren mochten er
niet grazen. Deze berg is bijzonder. Hier
verschijnt God.
Als God Zich laat horen, trilt de aarde. Gods wetgeving op de Sinaï maakt
diepe indruk (Ex. 19; Heb. 12).
God laat zien dat Hij de Heilige is.
Dat blijkt ook als we mensen zien die
zich branden aan de heiligheid van God.
Nadab en Abihu, twee zonen van Aäron,
brengen verkeerd vuur op het gloednieuwe altaar van de Heer (Lev. 10).
Een felle vlam kwam uit het heiligdom
en verteerde hen, zodat ze daar, in de
nabijheid van de Heer, stierven. Mozes
zei tegen Aäron: ‘Dit bedoelde de Heer
toen hij zei: “door degenen die in mijn
nabijheid verkeren, toon ik mijn heiligheid. Het hele volk maak ik getuige van
mijn majesteit.”’
We lezen in de Bijbel over de roeping van de profeet Jesaja (Jes. 6).
Jesaja ziet: ‘… de Heer, gezeten op een
hoogverheven troon. De zoom van zijn
mantel vulde de hele tempel. Boven
hem stonden serafs. Elk van hen had zes
vleugels, twee om het gezicht en twee
om het onderlichaam te bedekken, en
twee om te vliegen. Zij riepen elkaar
toe: “Heilig, heilig, heilig is de Heer
van de hemelse machten. Heel de aarde
is vervuld van zijn majesteit.” Door het
luide roepen schudden de deurpinnen
in de dorpels, en de tempel vulde zich
met rook. Ik schreeuwde het uit: “Wee
mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een
mens met onreine lippen, en ik leef te
midden van een volk dat onreine lippen
heeft. En nu heb ik met eigen ogen de
koning, de Heer van de hemelse machten, gezien.”’
Heilig betekent nogal wat. Voor
Jesaja gaat er van de heiligheid van God
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een grote dreiging uit. Voor de heilige
God kan geen onheilig mens overeind
blijven.
Tussen mensen en God zit een oneindig verschil. Dat is het verschil van
de almachtige Schepper tegenover de
kleine breekbare mens. Daar is nog iets
bij gekomen. Het is ook de grens tussen
de rechtvaardige God en de zondaar die
de mens geworden is.
Mensen hebben uit zichzelf geen
deel aan de heiligheid van God. En dat
is na de val in zonde alleen maar versterkt. Heiligheid van God verdraagt
geen onheiligheid van de mens. Jesaja
heeft het over zijn onreine lippen. En
pas als een engel met een gloeiende kool
van het altaar zijn lippen heeft gereinigd, kan hij profeet worden en spreken
namens de heilige God.

Nabijheid
Maar die afstand tussen de heilige
God en onheilige mensen heeft in de
Bijbel niet het laatste woord. God wil
met mensen omgaan. Hij wil dat zijn
profeet gaat spreken. Hij wil dat zijn
heiligheid gaat afstralen op zijn volk: het
refrein van Leviticus: wees heilig, want
Ik ben heilig.
God is niet zomaar de Heilige. Hij is de
Heilige van Israël, Jesaja 41:14:
‘Wees niet bang, kleine Jacob,
arm volk van Israël,
ik zal je helpen – spreekt de Heer – ,
de Heilige van Israël is je bevrijder.’
En twee hoofdstukken verderop,
Jesaja 43:1-3:
‘Welnu, dit zegt de Heer,
die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël:
Wees niet bang, want ik zal je
vrijkopen,
ik heb je bij je naam geroepen, je
bent van mij!
Moet je door het water gaan – ik
ben bij je;
of door rivieren – je wordt niet
meegesleurd.
Moet je door het vuur gaan – het zal
je niet verteren,
de vlammen zullen je niet
verschroeien.
Want ik, de Heer, ben je God,
de Heilige van Israël, je redder.’
Gods heiligheid brandt als een vuur.
Maar het brandt als het vuur van zijn
liefde. Het wil alle vuilheid weg hebben.

God wil zijn schepping schoonmaken.
En dat tot zijn eer en tot redding van
zijn eigen volk. De heiligheid van God
vormt mede de basis onder onze christelijke hoop.
De heiligheid van God, daarmee
redt Hij zijn volk. Dat is ook de boodschap van de komst van de Here Jezus
op de aarde. Zijn onschuld en volkomen
heiligheid bedekken onze schuld (zd. 14
HC).
Zo spreekt het boek Jesaja ook in
hoofdstuk 57:15. Daar komen de onaanzienlijke en zondige mens en de heilige
God samen. En dan niet in een gloed
die verteert, maar in een liefde die optilt
en redt.
‘Dit zegt hij die hoog is en verheven,
die troont in eeuwigheid – heilig is
zijn naam:
in hoogheid en heiligheid zal ik
tronen
met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn,
opdat de onaanzienlijke geest
herleeft,
opdat het verslagen hart tot leven
komt.’
God is ook de Heilige daarin dat Hij
zijn toorn kan laten varen, Hosea 11:9:
‘Ik zal mijn toorn laten varen
en Efraïm niet opnieuw te gronde
richten.
Want God ben ik, en geen mens,
ik ben in jullie midden, ik ben
heilig,
ik zal niet meer in woede ontsteken.’
De heilige God zoekt verloren mensen op. Als de Here Jezus zal worden
geboren, wordt aan Jozef gezegd dat het
kind dat Maria draagt, afkomstig is van
de Geest die heilig is. En het kind wordt
dan ook heilig genoemd en Zoon van
God (Luc. 1:35).
God komt ons in Christus nabij.
Onheilige mensen in de nabijheid van
God. In de kerstnacht omgeeft het
stralende licht van de Heer de herders.
Dan straalt de heilige glans van God op
gewone mensen. Dat is vanaf het begin
Gods bedoeling geweest.
En dan moet het onheilige wijken.
Zie bijvoorbeeld de reactie van onheilige
boze geesten op de Here Jezus. ‘Wat
hebben wij met jou te maken, Jezus van
Nazaret? Ben je gekomen om ons te
vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de
heilige van God’ (Mar. 1:24).
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Zo kunnen we dus ook het werk
van de Heiland zien als van degene die
de heiligheid van God weer binnenbracht in deze onheilige wereld.
Hij brengt mensen weer in contact
met God. Onheilige mensen bij een
heilige God. Zo keert in het Nieuwe
Testament terug wat al in het Oude
Testament van Gods eigen volk werd
gezegd: wees heilig, want ik ben heilig.
In 1 Petrus 1:15 en 16 staat: ‘… leid een
leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er
staat immers geschreven: “Wees heilig,
want ik ben heilig.”’
En zo kunnen mensen heilig genoemd worden. Door de invloed van de
Heilige Geest. Mensen die in zichzelf de
vervloeking door God verdiend hebben,
worden toch heilig genoemd. Omdat
de Geest in hun leven komt. Omdat de
Here Jezus het werk van de duivel is komen verbreken.
De Here Jezus heeft heilig geleefd
voor onheilige mensen. Heeft Zichzelf
als een heilig offerlam aan God aangeboden. Want heiligheid was een eis in
de omgang met God. Daar sprak heel
de eredienst onder Israël van. ‘Zijn
schone dienst, verricht in heiligheid’
(Ps 27:3, ber.). En de onheiligheid van
die dienst was er ook telkens en dat riep
spanning op. De duivel laat de onheiligheid van de hogepriester Jozua zien
(Zach. 3). Maar de Here kiest ervoor
om hem te heiligen, schone kleren krijgt
hij aan. Omdat de Heer Jeruzalem heeft
uitgekozen.
Omdat de Here Jezus dienst wil
doen in volmaaktheid, in het hemelse
heiligdom. Daar pleit Hij op zijn volbrachte werk voor zijn volk.

Herstel van
gemeenschap
Waarom zoveel aandacht voor de
heiligheid van God? Om te onderstrepen hoe bijzonder het is om met God
te leven. Dat we God in de erediensten
mogen ontmoeten bijvoorbeeld. Dat is
een wonder van Gods macht en genade.
Dat zondige zwakke mensen de heilige
God ontmoeten mogen.
Het is een wonder dat wij heiligen
mogen zijn. Zo worden de leden van de
gemeente genoemd. Heiligen zijn we
niet omdat we topprestaties van heilig-
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heid leveren. Maar omdat we mogen geloven dat we door het werk van de Here
Jezus en door de invloed van de Heilige
Geest tot andere, bijzondere, apart gezette mensen zijn geworden. God zet bepaalde tijden apart, heilig in zijn dienst.
Een heilige dag, de sabbat, het feest enzovoorts. God zet bepaalde voorwerpen
apart: de ark. Niet aanraken. Daar is
Gods heiligheid aan verbonden.
En zo ook heilige mensen. Geroepen
heiligen (Rom. 1:7). Heiligen in Jeruzalem (Rom. 15:26), en op zoveel andere
plaatsen. Leden van de kerk worden heiligen genoemd. En we spreken er ook in
onze formulieren over dat je verschijnt
voor God en zijn heilige gemeente.
Daar ligt Gods keus achter (Ef. 1:4).
Uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn.
Wat is het belangrijk om ons bewust
te zijn dat we ook vandaag in ons leven
te doen hebben met de heilige God. In
de loop van de geschiedenis die ons in
de Bijbel wordt verteld, zien we telkens
dat het besef van Gods heiligheid gaat
ontbreken. Dat de dienst aan God een
verplicht nummer wordt. Dat er sleur
komt, gemakzucht.
Een ontmoeting met de heilige God,
dat is de eredienst. Dat moet de stijl en
de sfeer van die eredienst kleur geven.
Wat een wonder is het, een wonder van
liefde en genade dat we God mogen
ontmoeten. Dat Hij ons bidden hoort.
Dat Hij zijn beloften laat horen. En ons
opnieuw oproept te geloven en Hem te
dienen.
De eredienst vindt plaats op zijn
voorwaarden. Dat moeten we beseffen.
Dat betekent dat diensten waar bepaalde doelgroepen worden bediend, zoals
we steeds meer zien, vragen bij me oproepen. Een eredienst is de ontmoeting
van de heilige God met zijn volk. Daar
zit een oneindig verschil tussen. Dat
verschil wordt door God overbrugd. Hij
wil ons als zijn volk bij Zich hebben.
Hoe kan het dan bestaan dat verschillen
tussen ons, leeftijdsverschillen of andere
doelgroeponderscheidingen, ons ertoe
brengen om gescheiden op te trekken?
Het onderscheid tussen mensen onderling staat in geen verhouding tot de
grote overbrugging die al in de eredienst
centraal staat.
De heilige God heeft centraal te
staan in de eredienst. En niet de mensen
en hun eigenheden en verschillen, hun
gaven en mogelijkheden.

Het besef dat God de Heilige is,
moet ons bidden stempelen. Verootmoediging, je klein maken voor God, hoort
daar onlosmakelijk bij. Een mens kan
niet op een gemeenzame manier tot de
heilige God naderen. Zelfs Abraham,
de vriend van God, naderde met eerbied
tot God. Kijk naar Genesis 18, waar de
Here heel intiem met Abraham omgaat:
Hij komt bij hem eten. Hij neemt hem
in vertrouwen (vs. 17). En nog weet
Abraham zijn plaats in het contact met
God: ‘ik ben niets dan stof’, zegt Abraham (vs. 27). Dat gegeven maakt hem
niet minder vrijmoedig. Maar hij kent
wel zijn plaats.
Zullen we in onze liederen en gebeden die stijl weten vast te houden?
In de publieke eredienst en ook in het
onbewuste gebedsonderwijs in gezinnen
en op scholen: dat we de Here eren om
het wonder dat Hij, de Heilige, ons wil
ontmoeten. Dat Hij onze lofliederen wil
aanhoren.
Ik schrijf deze dingen tegen de achtergrond van een ontwikkeling waarin
ik een vrijmoedigheid en losheid zie in
de omgang met God in eredienst, gebed
en lied, die een heel andere geest ademt.
Vaak onderbouwd met een beroep op
‘God die ons accepteert zoals we zijn’.
En na een hele week in een net pak
kunnen we ’s zondags wel in vrijetijdskleding naar de kerk. En een publiek
gebed kan soms zoveel zelfexpressie zijn,
dat het zicht op de heilige Geadresseerde
zoekraakt. Is er nog het besef van audiëntie bij de heilige God? Natuurlijk is
er meer dan de buitenkant. En je kunt
niet gemakkelijk eventjes een oordeel
vellen. We zien van elkaar echter alleen
de buitenkant. Daarom deze bijdrage
aan de bewustwording met Wie we van
doen hebben.
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Warme dominees

Maar als ik de advertentie begin door
te lezen, komt de bevreemding. Want
de advertentie opent met de vraag:
Wat zoeken wij? En dan blijkt het
te gaan om ‘een predikant met een
warme uitstraling en een luisterend
oor vanuit een persoonlijk geloof’.
Hij moet ook een voortrekkersrol
vervullen en de zoekende gemeente
weten te inspireren. Prompt komt in
mij een stemmetje op om op deze
advertentie te reageren. Zal ik deze
predikant zijn? Maar dat is natuurlijk niet geheel zuiver. Ik mag dit
bericht niet misbruiken op zoek naar
de bevestiging van mijn vermeende
kwaliteiten. Hoezeer ik daar ook naar
kan verlangen: u bent een warme
dominee, u kunt goed luisteren, en je
kunt merken dat het geloof bij uzelf
echt is, inspirerend! Ik vraag mezelf
dat juist geregeld af. De zondagmiddagdienst wordt steeds minder be-

zocht. Jonge kerkleden haken af. Het
zal toch niet om mijn persoon zijn,
denk ik dan wel eens. En dan bid ik:
O God, laat mijn persoon het evangelie niet hinderen. Ach, en ik ken
natuurlijk de verhalen. De verhalen
die rondgaan. Over warme dominees,
maar pas op, er zijn ook heethoofden.
En sommigen blijken kil en afstandelijk te zijn. Er zijn houten klazen, ook
zijn er die kunnen entertainen. En ja,
er zijn er die goed kunnen luisteren,
maar soms blijkt een dominee vooral
graag zichzelf te horen. De verhalen
doen dus de ronde, en ze zullen ook
wel bij Dienst en Recht bekend zijn.
Hé, ik bedenk opeens: heeft de zoekende kerk zich met haar wens ook
al tot dit deputaatschap gewend?
Of moet ik concluderen dat daar in
de bak met ‘warme dominees’ geen
naam is aangetroffen!

van het wonder van de verkondiging.
Want wordt echt dáárnaar gezocht?
Wie zit erop te wachten? En toch zijn
ze er, de verkondigers. Niet, omdat ze
zijn gezocht en gevonden. Ze worden
gestuurd! Door God in zijn goedheid.
God die zijn liefde heeft geopenbaard: Hij heeft zijn eniggeboren
Zoon gezonden in de wereld, opdat
een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
En om mensen tot het geloof te brengen zendt onze goede God verkondigers van deze zeer blijde boodschap.
Zo leren ons de Dordtse Leerregels in
artikel 3 van hoofdstuk I. En – voegt
men daaraan toe – dat doet God tot
wie Hij wil en wanneer Hij wil.

Column

Blij verrast lees ik een advertentie
met als kop Gezocht: Predikant. Niet,
omdat ik voor mezelf op zoek ben
naar zo’n bericht. Ik ben blij dat ik
mijn mooie werk mag doen op de
plek waar ik sta, en de gemeente
is geduldig. Maar het bericht geeft
me iets van een geestelijke blijheid:
Er wordt een predikant gezocht! En
ik concludeer dat er dus ergens een
verlangen is naar de verkondiging
van de zeer blijde boodschap van
God. Het ontroert mij en wat mooi
– bedenk ik – dat dit verlangen ook
publiek is gemaakt. In een wereld die
niet op het evangelie zit te wachten.

Wat zoeken we? Gaat het ons nog
heus om een predikant? Iemand zei
me onlangs eerlijk: Ik heb steeds
meer moeite met de kerkgang, want
ik kan eigenlijk niet zo goed luisteren. Als een preek is begonnen, wil
ik ’m al snel onderbreken, want dan
zou ik graag mee willen praten. En zo
gebeurt het nu ook her en der in de
middagdienst.
Wat zoeken wij als we een predikant
willen? Als het ons gaat om een
verkondiger van de zeer blijde boodschap, dan is onze zoektocht verwonderlijk. En misschien moet het zoeken
daar beginnen. Bij de overweging

G. Zomer
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De Afscheiding
van 1834:
de deconfessionalisering voorbij!
Gereformeerd Nederland herdenkt
dit jaar 175 jaar Afscheiding. Hoe
gebeurt dat? Ik denk dat het goed
is om – zoals op het Kamper Afscheidingscongres van 13 oktober
jl. ook is opgemerkt – enerzijds te
beseffen dat het geschiedenis is geworden. Dus dat er in 1834 veel zit
wat zo uniek was dat het vandaag
niet meer zo zal spelen. Dit zal
uiteraard betekenen dat er ook kritisch gekeken wordt naar woorden
en daden van onze afgescheiden
voorouders. Het menselijke aspect
vraagt daar eenvoudigweg om. Anderzijds dient er ook plaats te zijn
voor verwondering en dankbaarheid. Namelijk voor wat God gaf
aan inzichten die Hij tot ontplooiing liet komen om een verantwoorde keus te maken in de kerkelijke
moeiten van die tijd. Verantwoord,
want er speelden heel belangrijke
ontwikkelingen: sterker dan velen
vermoedden had men in 1834 een
helder antwoord nodig op ‘de religieuze uitdaging’ van die tijd. Wat die
uitdaging inhield, wil ik graag in
het volgende uiteenzetten.

Niet alleen een
kerkordelijk conflict
Men kan de daad van afscheiding
door Hendrik de Cock, zijn kerkenraad
en gemeente, beschouwen als een kerkordelijke zaak. De in december 1833
uitgesproken schorsing van Ulrums
dominee was in de loop van 1834 reeds
verzwaard, en zou – dat was intussen
wel duidelijk – uitlopen op de afzetting
van De Cock. Zich afscheiden van een
als tiranniek ervaren kerkbestuur was
een logische stap. Eenmaal buiten het
machtsbereik van een algemene synode,
een provinciaal kerkbestuur en een classis zou De Cock als ‘gereformeerd leeraar’ weer volledig vrij zijn. Kerkordelijk
was daarmee de zaak dan uitgespeeld.
Maar als we de Afscheiding zo be-

Aankomst Willem I in Scheveningen 1813, J.H. Isings

perken, dan ontneemt ons dat het zicht
op de brede werkelijkheid. Dan zouden
we ook De Cock zelf niet goed hebben
begrepen in zijn diepste bedoeling. En
dan zouden we precies zo doen als de
hervormde kerkbesturen in 1834: de
zaak-De Cock beschouwen als een ordekwestie. En dan kun je heel goed fouten
aanwijzen in de procedures tegen De
Cock, en daar je rechtvaardiging aan
ontlenen om je los te maken. De daaraan te koppelen geschiedschrijving heeft
dan vooral oog voor het theater dat
feitelijk alleen maar incidenten laat zien.
Tot vermaak of leedvermaak.

De religieuze politiek
van Willem I
De eerste decennia van de negentiende eeuw vertonen in Nederland
een grote dynamiek. De bevrijding

Rondblik
H. Veldman

uit de macht van Napoleon Bonaparte
mondde in 1815 uit in de vorming van
het Koninkrijk der Nederlanden. De
zeer initiatiefrijke koning Willem I zette
zich met grote overtuiging in voor de
wederopbouw van zijn rijk, zowel in
economisch opzicht als ook op het gebied van onderwijs en kerk. Dat hij een
wel heel bijzonder koninkrijk te besturen kreeg, ondervond hij vanaf het prille
begin: de rooms-katholieken in het zuiden wensten niet de eed van trouw op
de grondwet van het nieuwe Nederland
af te leggen. En daar bleef het niet bij.
Beroering alom toen vanaf 1823 het
taalbesluit gold, waarbij in Vlaanderen
alleen nog maar Nederlands mocht worden gehanteerd. Toen de koning besloot
dat alle priesterstudenten in het zuiden
hun opleiding dienden te volgen aan het
door de staat gestichte Collegium Philosophicum te Leuven, was de maat voor
velen echt vol. Wat bezielde Willem I
eigenlijk?
Wie in maart 1815 bij de feestelijke
start van het nieuwe koninkrijk goed
geluisterd had, wist wat de koning voor
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ogen stond. Deze had via zijn minister (baron Röell) alle kerken eenzelfde
verzoek gedaan. De tekst is kort maar
krachtig:
‘Het is mij een aangenamen pligt,
te dezer gelegenheid de leeraren van
den Godsdienst uit te noodigen,
bij dit Godsdienstige feest hun gemeenten op te wekken tot deugd
en Godsvrucht, gehechtheid aan
Koning en Vaderland, en tot die
broederlijke vereeniging, welke toekomstig geluk moet waarborgen.’
De overwinning bij Waterloo (juni
1815) was reden voor een nieuwe oproep
tot nationale eensgezindheid. De jaarlijkse herdenking van Waterloo diende
hetzelfde doel. Tijdens de kerkdiensten
werden de kerkgangers ervan verzekerd
dat ze op hetzelfde moment met talloze
vaderlanders verenigd waren in dezelfde
gemeenschap. Centrale motieven waren
steeds: vaderlandsliefde, koningsgezindheid en godsdienstigheid. Door daaraan
vast te houden zou het staatsgebouw van
het nieuwe koninkrijk stevig verankerd
worden in de harten van de inwoners
van de Lage Landen.
In het kader van het streven naar nationale eensgezindheid deed de koning
in 1816 een greep naar de macht in de
Hervormde (Gereformeerde) Kerk. Het
Algemeen Reglement van 1816 betekende een principiële wijziging in het
kerkelijk samenleven, namelijk de invoering van de hiërarchie in de vanouds
presbyteriale kerk. Daarover heen kwam
nog de nieuwe proponentsformule voor
aanstaande predikanten waarin de binding aan de confessie geproblematiseerd
was.
Het betrekkelijke gemak waarmee de
invoering van beide wijzigingen gepaard
ging, was bemoedigend voor de koning,
maar stond in schril contrast met de
houding van de rooms-katholieken.
Toch bleef de koning bezield van een
‘oecumenisch’ ideaal: de vereniging van
alle christenen in zijn koninkrijk (en in
heel Europa). Wie toch meende dit streven te moeten dwarsbomen, zou ondervinden hoe een koning hem behandelde.

De religieuze
‘uitdaging’ van 1834
Op dinsdag 28 oktober 1834 hield
de remonstrantse theoloog Abraham des
Amorie van der Hoeven in Amsterdam
een ‘jubelrede’. Hij sprak die uit ter
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gelegenheid van de herdenking van het
200-jarig bestaan van het Remonstrants
Seminarium (waaraan hij zelf sinds
1827 als hoogleraar was verbonden).
Aan het eind van zijn redevoering stond
Van der Hoeven stil bij het boeiende
thema: Eenheid in het noodige, vrijheid
in het twijfelachtige, in alles de liefde. (U
ziet: de term ‘niet-noodzakelijke’ is bij
hem omgebogen tot het ‘twijfelachtige’).
In zijn rede liet de hooggeleerde Van der
Hoeven een voor die tijd zeer breed gewenste boodschap horen: de kerk van de
toekomst zou zich (moeten) ontwikkelen ‘uit de Roomsche Petruskerk, en de
Protestantsche Pauluskerk tot de Evangelisch-Katholieke Johanneskerk’. Hij
hoopte dat de dag zou komen ‘waarop
de Evangelische Christenheid, rondom
het Woord van God geschaard, en door
dat Woord verbonden en verbroederd,
geen anderen naam dan dien van Christus dragen zal’.
Een breed oecumenisch gebeuren
zou dus het toekomstbeeld van de kerken in Nederland bepalen. Hoe sterk
dat ideaal bij Van der Hoeven leefde,
blijkt wel uit zijn opmerking dat hij
niet wenste dat er ‘geen derde jubeldag’
voor deze school nodig zou zijn. Dat het
verbroederingsideaal sterk bij hem bleef
leven, bewijst het feit dat hij er in 1847
nog eens een redevoering aan wijdde.
Het zat in de lucht. Hij was niet de
enige die zich hierover nader uitliet. De
eenheid van alle protestantse gemeenschappen (van hervormden, doopsgezinden, luthersen en remonstranten) stond
bij vele vooraanstaande hervormden
hoog genoteerd: dat gold zowel de mannen van de Groninger Richting als ook
de invloedrijke Utrechtse filosoof van
het empirisme C.W. Opzoomer. En voor
exact hetzelfde ideaal was men verzekerd van de welwillende houding van
koning Willem I. En in diverse WestEuropese landen werd er tegelijk een
sterk kerkelijk eenheidsstreven gepropageerd; de grootste ijveraars hoopten dat
die zou uitlopen op een hereniging van
alle christenen in de (rooms-)katholieke
kerk. Het ideaal was dus een concreet
zichtbare kerkelijke eenheid. Maar de
confessionele basis was vaag. Bewust.
Men kan zich voorstellen dat meer dan
één protestant – zelfs de doopsgezinde
kerkhistoricus Christiaan Sepp – oordeelde dat de zeer irenische Des Amorie
van der Hoeven zich als ‘confessioneel
indifferent’ had laten kennen.

Het antwoord van
De Cock en zijn
afgescheidenen
In deze paragraaf wil ik met nadruk
aandacht vragen voor het apologetische
aspect van de Afscheiding. Toen alle
grootheden in de kerkelijke en burgerlijke regeringen zich opmaakten om het
feest van verbroedering voor te bereiden,
was er in Ulrum een dominee die met
zijn kerkenraad de ‘jeugdige’ moed had
zich niets aan te trekken van wat de
grote heren wensten, maar zich daar
dwars tegen opstelden. Dwars, in taal
en in kerkelijke besluitvorming. Want
er stond heel veel op het spel. Als er niet
op beslist heldere wijze gereageerd werd,
zou protestants Nederland in zijn geheel
bedekt worden met ‘de theologische
grauwsluier’ van die tijd, het supranaturalisme. Deze theologie was zo algemeen verbreid en geaccepteerd (naar het
leek) dat de toekomst van de kerk aan
een confessioneel zijden draadje hing.
Dat zeg ik niet zomaar; het is wat de
confessionaliteit betreft een zaak waar
alle mannen van de Groninger Richting
voorstander van waren. De geloofsoriëntatie was niet meer de belijdenis van
de kerk, maar richtte zich op Jezus als
voorbeeld voor de mensheid. De Cock
heeft het in zijn befaamd geworden ontmoeting met Petrus Hofstede de Groot
in 1833 duidelijk te horen gekregen en
er zijn antwoord op gegeven.
De Cock nam met woord en daad
afscheid van het supranaturalisme. De
volgende thema’s speelden daarin een
gewichtige rol.
1. De godsleer. Tegenover de opkomende Groninger Richting hield De
Cock vast aan de leer van de Drieeenheid, waar zijn leermeester Hermannus Muntinghe – en later ook
P. Hofstede de Groot – op grond van
de natuurlijke rede (!) meende die
te moeten ontkennen en er daarom
maar liever over zweeg.
2. Ten aanzien van de visie op de Goddelijke Openbaring nam De Cock
tegenover zijn leermeesters zijn
uitgangspunt in de fundamentele tegenstelling tussen religie en rede; hij
eiste van alle theologen onvoorwaardelijke onderwerping aan de goddelijke woorden van de heilige Schrift.
3. De geloofwaardigheid van de Schrift
was bij de supranaturalist Muntinghe geen zaak van absolute ‘autopistie’
(d.w.z. de geloofwaardigheid van de
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5.
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Bijbel in zichzelf), maar was deels
van de rede, deels van het geloof
afhankelijk.
Inzake de geloofsartikelen van de kerk
meende Muntinghe die deels met
de rede, deels door geloof te kunnen
aanvaarden. In dat kader paste dan
ook diens gedachte dat het mogelijk
moest zijn om in vele punten van de
leer met elkaar te verschillen, maar
in de hoofdzaken van ‘godsdienst
en deugd’ eenstemmig met elkaar
te denken. De Cock zag echter de
geloofsartikelen in hun geheel gebaseerd op de Goddelijke Openbaring
en niets daarvan op de menselijke
rede. Daarmee wees hij de door
Muntinghe voorgestane tolerantie af.
Met betrekking tot de leer van de
zonde en de zondeval liet Muntinghe
alle ruimte voor de mens als ‘creatura rationalis’ (d.w.z. het met de
ratio gezegende schepsel); hij erkende
wel dat er ook gevolgen van de
zonde zijn die dodelijk zijn (er lopen
dus twee lijnen bij Muntinghe); De
Cock geloofde dat de mens door en
door verdorven was, zie HC Zondag
2; ook de ratio is aangetast door de
zonde.
De toerekening van het kwaad, d.w.z.
het straffen van God van de menselijke zonde stond bij Muntinghe in
het vriendelijk licht van God; zondeval heette bij hem een noodzakelijke
stap naar een hogere cultuurontwikkeling; daardoor is de ernst van de
zonde feitelijk verdwenen. De Cock
benadrukte juist de ernst van de
zonde en erkende de toerekening van
het kwaad als geheel voor rekening
komend van de mens.
De leer van de satisfactie door Christus (als kernpunt van de christologie)
werd door Muntinghe in deze zin
geleerd dat de dood van Jezus Christus goed was voor alle mensen; zijn
lijden en dood liggen ten diepste niet
ten grondslag aan Gods verzoening
van onze zonden; die gedachte heet
‘onredelijk’ en zelfs ‘godslasterlijk’(!).
Bij De Cock bleef de leer van de voldoening door verzoening geheel in
overeenstemming met de belijdenis
van de Gereformeerde Kerk.
De leer van de predestinatie beschouwde Muntinghe als een groot
mysterie; hij wilde er in het godsdienstig onderwijs niet veel over
zeggen; hij nam afstand van Augustinus en Calvijn door hun leer in
dezen als ‘verfoeilijk’ te bestempelen;
daarentegen had hij wel waardering
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Hendrik de Cock

voor Pelagius. De Cock stelde hier
de Dordtse Leerregels tegenover en
bestreed met grote overtuiging de als
remonstrants te kenschetsen invloeden in de Hervormde Kerk.

De winst van de
Afscheiding
Het is een bekend gegeven dat De
Cock en zijn medestanders zich wensten
te houden aan alle delen van de gereformeerde geloofsleer. Voor hen waren
de Drie Formulieren van Eenheid ook
werkelijk eenheidsformulieren. Ze wilden dan ook dat die geldig zouden zijn
in de Hervormde Kerk. Maar de kans
dat de synode van deze kerk hierop volmondig ‘ja’ zou zeggen, werd na 1816
met het jaar kleiner. En in de kerkelijke
procedures tegen De Cock bleek overduidelijk dat de hoge heren kerkbestuurders niet genegen waren zich ook maar
te buigen over dit punt. Daardoor nam
de samenbindende functie van de gereformeerde confessie in de NHK steeds
meer af. Het mag dan ook winst heten
dat de Afscheiding zich van meet aan in
het spoor van de confessie heeft willen
bewegen. Dat was niet alleen goed voor
de kerk, maar zou tevens een gezonde
uitwerking hebben in de maatschappij
waar gereformeerden klaar stonden om
bijzondere scholen te stichten en een

christelijke politieke partij te starten. De
deconfessionalisering voorbij: dat mag
betekenen dat gereformeerde christenen
samen willen nadenken en handelen
vanuit een welomschreven geloofsovertuiging. Dat dit wenselijk en ook mogelijk is, heeft de geschiedenis van de
twintigste eeuw duidelijk laten zien.
Intussen dienen wij ons te realiseren
dat het nauw luistert met confessionele
eenheid. Een confessie is en blijft mensenwerk, al spreekt ze nog zo duidelijk
de Bijbel na. Nu kunnen de vragen die
er bij kerkmensen (al of niet geletterd)
leven, zich zo voordoen dat het lijkt of
ze over de bandbreedte van de confessie
heen gaan. Uiteraard zal men dan alert
moeten zijn op eventuele ontsporingen.
Maar die alertheid, zo komt het mij
voor, kan ook doorslaan naar een praktijk waarin men de medekerkleden bindt
aan puur menselijke opvattingen die
vaak wel gepresenteerd worden als confessioneel erfgoed. Met andere woorden:
dan maakt het subjectivisme (d.w.z. de
verabsolutering van een subjectieve opvatting) de dienst uit in de kerken. Dat
doet zich met groot gemak voor: zowel
naar de kant van hen die het gevoel als
van hen die hun denken maatgevend
achten voor de religie.
De royale bandbreedte van de confessie, gepaard met een niet-krampachtig
omgaan met de belijdenis, zal de gereformeerde kerk ervoor moeten behoeden
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in de modder van het subjectivisme ten
onder te gaan. Terugkeer naar het conventikel – in welke vorm dan ook – is
in strijd met het katholieke karakter van
de kerk. Daar heeft Hendrik de Cock
oog voor gehad toen hij te midden van
‘de crisis der jeugd’ de gulden woorden
neerschreef dat hij met de zijnen wilde
streven naar ‘eenheid in het noodige,
vrijheid in het niet noodige, in alles de
liefde’. De geschiedenis van de Afscheiding laat zien dat dit al na een paar jaar
met de voeten getreden werd. Het heeft
zich vertaald in 10 x gereformeerd. Dat
is intussen een actuele werkelijkheid die
zelfs tendensen vertoont om het cijfer 10
te verhogen!
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Ik wil graag aanhalen wat Johannes Calvijn schreef in zijn Institutie
(IV,1,12): ‘ dat wij niet lichtvaardig om
allerlei weinig beteekenende verschillen
de Kerk moeten verlaten, in welke de leer
der godzaligheid geheel ongeschonden en
zuiver gehouden, en het gebruik der Sacramenten … bewaard wordt.’
Wat de Geneefse hervormer hier
bepleitte, betekent – ook voor vandaag
– een grondige mentaliteitsverandering.
Hij wil dat we voluit ernst maken met
de geloofseenheid van de kerk en daarbij een ‘zwakke’ kerk niet uit het oog
verliezen. Het is lichtvaardig om zo’n
gemeenschap de rug toe te keren.
De winst van de Afscheiding voor

vandaag moet naar mijn stellige overtuiging hierin naar voren komen dat
er in de nabije toekomst een werkelijk
gereformeerd-confessionele eenheidskerk wordt gevormd, met een tolerantiepraktijk die zich beweegt binnen de
bandbreedte van de belijdenis. Zo’n
kerk zal aan twijfelaars en zoekenden
echte waarheid in zuivere liefde weten te
geven.

Lucas als historicus

Lucas de Evangelist (Mantegna, 1431-1506)

Een van de meest indrukwekkende
verhalen over de betrouwbaarheid
van het Nieuwe Testament is de
geschiedenis van de grote Britse
archeoloog en geograaf Sir William
Ramsay. Hij werd tijdens zijn studie
sterk beïnvloed door de negentiende-eeuwse Duitse Tübinger School
van Baur, die beweerde dat het
Nieuwe Testament pas laat in de
tweede eeuw ontstond en als historisch document onbetrouwbaar
is. Ramsay beschouwde het verhaal
van de reizen van Paulus als fictie
en besloot de beschrijving daarvan
door Lucas aan de kaak te stellen,
door opgravingen te gaan doen in
Klein-Azië.

Dit was in archeologisch opzicht een
onontgonnen gebied. Na vijftien jaar
graven en onderzoek publiceerde hij in
1896 een dik boek: Saint Paul, the Traveler en the Roman Citizen. Ramsay was
getroffen door zijn talrijke vondsten, die
bevestigden dat de beschrijvingen door
Lucas klopten tot in de kleinste details.
Hij werd een overtuigd christen en
publiceerde als hoogleraar verscheidene
boeken over het Nieuwe Testament.
Over Lucas schreef hij: ‘Lucas is een
eersteklas historicus; niet alleen zijn de
feiten die hij meedeelt betrouwbaar, hij
bezit ook een waar historisch besef. ...
Hij kiest de belangrijke, beslissende gebeurtenissen uit het geheel en besteedt
daar extra aandacht aan, terwijl hij veel
dat voor zijn doel niet van belang is
slechts vluchtig noemt of helemaal weglaat. In het kort, deze auteur behoort tot
meest vooraanstaande historici.’
Het onderzoek op het gebied van de
historische en geografische achtergrond
van Lucas’ verhaal heeft sinds Ramsay
niet stilgestaan en heeft het respect voor
Lucas’ betrouwbaarheid alleen nog maar
doen toenemen. Het beeld dat Lucas
geeft van het ontstaan van het christendom, komt volledig overeen met wat de
andere drie evangeliën en de brieven van
Paulus ons meedelen.

Rondblik
J. Knigge

Zijn geschiedschrijving
Volgens Kolossenzen 4:14 was Lucas
arts van beroep. Onder de nieuwtestamentische schrijvers was hij de enige
niet-Jood. Een bron uit de tweede
eeuw vermeldt dat hij afkomstig was
uit Antiochië, waar een vroegchristelijke gemeente ontstond (Hand. 11).
Dit was een kosmopolitische stad, die
doordrenkt was met de Griekse cultuur. Lucas’ beide bijbelboeken vormen
een doorlopend werk, dat gericht is aan
Theofilus, een hooggeplaatste maar
verder onbekende persoon. Lucas was
bekend met de strenge tradities van de
Griekse geschiedschrijving, zoals die
onder andere werden toegepast door
Thucydides en Polybius. De historicus
diende hierbij zoveel mogelijk directe
mondelinge of schriftelijke bronnen te
raadplegen en zijn verhaal in het raamwerk van de tijd te plaatsen, vanuit een
duidelijk startpunt. Het voorwoord van
Lucas 1:1-4 past in deze traditie. Lucas
schrijft hier dat hij materiaal van ‘ooggetuigen’ heeft gebruikt, dus feiten zoals
die schriftelijk of mondeling afkomstig
zijn van waarnemers uit de eerste hand;
‘vanaf het begin’, een term die ook bij
Griekse historiografen voorkomt. Lucas
heeft hiervoor ongetwijfeld mensen uit
de kring rond Johannes de Doper en
Jezus opgezocht en ondervraagd. Ook
putte hij wellicht uit al bestaand eerder
geschreven werk. Het is heel aannemelijk dat door toehoorders reeds tijdens
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Jezus’ leven aantekeningen zijn gemaakt,
misschien in een toen al bestaand
kortschrift. Bovendien heeft Jezus zijn
onderwijs, dat hij meer dan eens herhaalde, uitgesproken in vormen die goed
waren te memoriseren. Het inprenten
was een zeer belangrijk element in het
Joodse leerhuis. Lucas heeft door Paulus
informatie kunnen opdoen uit de kring
van de apostelen. Ook kon hij als diens
reisgenoot veel directe gegevens vastleg-

Keizer Augustus

gen over bezochte plaatsen, streken en
personen. In totaal noemt Lucas tweeëndertig gebieden, vierenvijftig steden
en negen eilanden zonder een enkele
fout, volgens de Britse deskundige van
de klassieke oudheid Sherwin-White.
Deze schreef: ‘De historische echtheid
van het boek Handelingen is op verpletterende wijze bevestigd.’			
		

Lucas zijn de juiste titels waarmee hij in
Handelingen overheidsfunctionarissen
aanduidt. Een provincie onder toezicht
van de senaat werd bestuurd door een
proconsul, een provincie onder toezicht
van de keizer door een procurator.
• Cyprus was van een keizerlijke provincie veranderd in een senaatsprovincie; terecht wordt Sergius Paulus
in Handelingen 13:7 daarom een
proconsul genoemd. Deze persoon is
ook uit inscripties bekend en volgens
Ramsay zijn er zelfs aanwijzingen
dat hij later christen werd.
• Felix en zijn opvolger Festus, die
Paulus na zijn gevangenneming in
Caesarea verhoorden, bestuurden de
keizerlijke provincie Judea en hebben
daarom de juiste titel procurator in
Handelingen 23:24 en 26:30. In Nero’s vijfde jaar 58/59 kwam in Judea
een nieuw muntstuk in omloop met
de naam van Festus, zoals gebruikelijk was bij een wisseling van procurator. Hiermee ligt een belangrijk
moment in Paulus’ loopbaan vast.
• Paulus werd bij zijn verblijf in Korinte in 51 bij Gallio aangeklaagd
(Hand. 18:12). Achaje was in 44 een
senaatsprovincie geworden. Lucas
geeft Gallio de juiste titel ‘proconsul
van Achaje’. Deze titel werd ook
ontdekt op een inscriptie van keizer
Claudius uit het jaar 52 in Delphi
waarop te lezen valt: Lucius Junius
Gallio, mijn vriend en de proconsul
van Achaje.

Munt van Festus uit het vijfde jaar van Nero

• De ‘stadsprefecten’ in Tessalonica
heten in de grondtekst politarch
(Hand. 17:6). Deze titel komt alleen
voor in inscripties over bestuursambtenaren van Macedonische steden.
Vijf hiervan hebben betrekking op
Tessalonica.
• De stadsbestuurders van Filippi heten in de grondtekst praetor (Hand.
16:20). Filippi was een Romeinse
kolonie en uit een uitspraak van
Cicero blijkt dat deze ambtstitel in
dergelijke steden gangbaar was.
• In Handelingen 28:7 (SV) heet
Publius de ‘voornaamste van het
eiland.’ Deze titel is ook in Griekse
en Latijnse inscripties op Malta
ontdekt.

Efeze
Bepaalde gebeurtenissen krijgen
bij Lucas een levendige en gedetailleerde beschrijving. Het volksoproer
te Efeze (Hand. 19) en de zeereis naar

Juiste namen en titels
Naast een geografisch raamwerk
plaatst Lucas zijn verhaal in de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Hij geeft
de namen van de keizers Augustus, Tiberius en Claudius, en noemt vazalkoningen en stadhouders. Ook noemt hij
leiders uit de Joodse priesterklasse. Een
schrijver die zijn verhaal in een dergelijk breder verband van de geschiedenis
plaatst, waarvan de gegevens door tijdgenoten nauwkeurig zijn te controleren,
vraagt om moeilijkheden als hij hiermee
niet heel nauwgezet omgaat. Een opvallend bewijs van de nauwkeurigheid van

Het theater te Efeze had 25.000 zitplaatsen
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Illustratie uit James Smith, The Voyage and Shipwreck of St.Paul

Rome (Hand. 27) zijn hiervan goede
voorbeelden.
In Efeze bevond zich een van de zeven wereldwonderen van de oudheid, de
enorme tempel van de godin Artemis,
de godin van de jacht en de vruchtbaarheid. De grote stad trok veel toeristen,
zodat de verkoop van Artemistempeltjes
als souvenir een winstgevend bedrijf
was. Bij opgravingen zijn dergelijke

De godin Artemis

beeldjes van terracotta gevonden. Efeze
had volgens een inscriptie de eretitel
‘Tempelbewaakster (neokoros) van Artemis’. Deze term wordt ook in Handelingen 19:35 gebruikt door de stadssecretaris van Efeze. De betoging tegen Paulus
en zijn geloofsgenoten, die de zilversmid
Demetrius had ontketend, leidde tot een
roerige volksbijeenkomst in het theater.
Dit gebouw, dat is uitgegraven, kon
25.000 mensen bevatten en werd ook
gebruikt voor politieke bijeenkomsten.
Een interessante ontdekking in het
theater was een inscriptie van 103/104
n.Chr. in de oostmuur, in het Grieks en
in het Latijn. Deze vermeldt dat een Romeinse ambtenaar, Vibius Salutaris, een
zilveren Artemisbeeld schonk met andere beelden, die bij elke vergadering van
de ecclesia of de burgerij in het theater
op hun voetstukken moesten worden
opgesteld. De ‘hoge functionarissen’ (vs.
31), die Paulus adviseerden om niet naar
het theater te gaan, waren volgens de
grondtekst asiarchen. Deze ambtenaren
hielden godsdienstig toezicht namens
het Romeinse keizerlijk gezag. De kreet
‘Groot is de Artemis van Efeze!’ (vs. 34)
is ook in inscripties van religieuze teksten aangetroffen.			
Het gedetailleerde verslag doet vermoeden dat Lucas het gebeuren later heeft

opgetekend uit de mond van de reisgenoten van Paulus, Gajus of Aristarchus,
die naar het theater waren meegesleurd.

Zeereis
Aan de zeereis naar Italië en de
schipbreuk was Lucas, gezien de wijvorm, zelf deelnemer, misschien als
scheepsarts? Het standaardwerk over dit
onderwerp is The Voyage and Shipwreck
of St. Paul, dat al in 1848 verscheen. De
auteur, James Smith, was een ervaren
zeezeiler in de oostelijke Middellandse
Zee. Hij onderzocht alle trajecten die
Handelingen 27 beschrijft, waarbij
hij lette op jaargetijde, scheepstypen,
eilanden, havens, afstanden, heersende
winden en zeestromingen. Ook latere
nautische deskundigen hebben zich
hierin grondig verdiept. Zij komen tot
de conclusie dat Handelingen 27 het
geschrift is ‘dat ons de meest nauwkeurige informatie geeft over de antieke
zeevaartkunde.’
Johan Knigge is historicus te Haren.
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Besturen, centraal
of decentraal?
Sinds onze Grondwet van 1848, die
tot stand kwam onder leiding van
de voorzitter van de grondwetscommissie Johan Rudolph Thorbecke, de
latere leider van een drietal kabinetten, kennen wij in ons staatsbestel drie algemene bestuurslagen,
het Rijk, de Provincie en de Gemeente. Al meer dan 150 jaar staat dit
stelsel van deze staatsman van liberale signatuur recht overeind. De
houdbaarheidswaarde van dit stelsel is groot. Gezegd kan worden dat
de bestuurlijke kaart van Nederland
vanaf het moment van de introductie van de Grondwet van Thorbecke
in grote lijnen in stand is gebleven.
De basis waarop bestuurlijk Nederland is gegrondvest, namelijk Gemeente
(tegenwoordig genoemd als de eerste
overheid), Provincie en de Rijksoverheid,
blijven daarvan de fundamenteel herkenbare onderdelen.

Ontwikkeling
Dat wil overigens niet zeggen dat in
de periode vooral na de Tweede Wereldoorlog niet door vele bestuurskundige
commissies en/of stuurgroepen is nagedacht over de drie lagen in het openbare
bestuur. Juist vanwege de complexiteit,
ontstaan door de samenwerking die na
de Tweede Wereldoorlog in Europa op
gang is gekomen, kwam steeds meer de
gedachte op om na te denken over een
andere vorm van organisatie van het
openbare bestuur. Allerlei plannen over
het opzetten van gewesten, regiovorming, stadsregio’s nieuwe stijl, nadenken over de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen (de zogenaamde WGR-plus)
hebben allemaal in de loop van de jaren
de stuurgroepentafels gepasseerd. Maar
u begrijpt het al, vooral de regio of het
gewest in plaats van de gemeente kon in
de ogen van het parlement geen genade
vinden. Vooral in de ogen van hen die
vinden dat het adagio ‘het hoeft niet
mooi te zijn, als het maar groot is’ werd
niet verwezenlijkt. Maar de drang om
bestuurlijke eenheden groter te maken,

Een gemeenteraadsvergadering

om gemeenten samen te voegen, en te
herindelen bleef bestaan.

Groot en klein
Vlak na de Tweede Wereldoorlog
kenden wij in ons land meer dan 1000
gemeenten, die nu zijn teruggebracht tot
minder dan 440 gemeenten met soms
een leger van afzonderlijke kernen. Dit
ondanks veel verzet van hen die het
opheffen van hun gemeente met hand
en tand, en vaak met veel emotie tegenhielden. In bestuurlijke kringen werden
zelfs getallen genoemd om aan te geven
wanneer een gemeente niet meer in staat
was om zijn eigen boontjes te doppen.
Om niet meer zelf op een goede manier
de gemeentelijke taken uit te kunnen
voeren.
Aanvankelijk werd een getal van
10.000 inwoners genoemd. Onder die
inwonergrens, zei men, kan een gemeente eigenlijk niet meer goed functioneren.

Rondblik
A. van Leeuwen

Toen werden er allerlei taken door de
rijksoverheid aan de taken van de gemeente toegevoegd (gedecentraliseerd),
die zodanig complex bleken te zijn dat
men van mening was dat gemeenten
onder de 30.000 inwoners, behalve in
bepaalde gebieden of eilanden, (bijvoorbeeld Ameland en Schiermonnikoog)
aan herindeling toe waren en zich met
andere kleine gemeenten maar moesten
verenigen.
Er werd soms zelfs van de zijde van
de provinciale overheid een zekere vorm
van zachte dwang toegepast. Dit ondanks het feit dat door herindeling voor
velen duidelijk werd dat het intieme,
typisch Nederlandse karakter van dorpen en kleine steden verloren dreigde
en dreigt te gaan. Daar kwam nog bij
dat bij vele inwoners een vorm van vervreemding ontstond, meestal gevoed
door de komst van nieuwe bevolkingsgroepen. Men ging zich onzeker voelen
in de eigen omgeving van dorp en stad.
En die tendens van onzekerheid en vervreemding is nog steeds aanwezig en is
oorzaak van een gebrek aan vertrouwen
in de overheid, zowel landelijk, provinciaal als plaatselijk.
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Overigens vind ik het merkwaardig
in de bestuurlijke discussie over dit
onderwerp, dat steeds gesproken wordt
over een ondergrens bij het organiseren
van bestuurlijke kwaliteit, thans dus
30.000 inwoners, maar dat er geen sprake is van aangeven van een bovengrens.
Naar mijn mening is voor het nadenken
over een bovengrens best aanleiding. In
grote gemeenten ziet men in sommige
zaken dat de omvang en de lange lijnen
van verantwoordelijkheden tot moeilijkheden kunnen leiden. In het bestuur
van grote steden zoals Amsterdam en
Rotterdam blijkt steeds weer dat het besturen met een menselijke maat en met
verantwoordelijkheden die overzichtelijk
blijven, minstens even moeilijk is als het
besturen van een kleine gemeente die te
kampen heeft met vele gedecentraliseerde taken en daardoor wat menskracht
betreft, zoekt naar oplossingen.
Denkt u maar aan de onoverzichtelijke problemen rondom de metrolijn in
Amsterdam en de openbare-ordeproble-

mee te maken krijgen, dan moet die
eerste overheid ook als zodanig worden
herkend. Vertrouwen en geen wantrouwen. Dan helpt dat ook sterk mee aan
het gevoel dat bij velen aanwezig is, dat
men een gerust, een rustig leven kan
leiden. En dat vertrouwen vermindert,
dat vertrouwen ijlt weg. Ook als bij
de ontwikkeling van de bestuurlijke
verhoudingen overheden geen oog hebben voor het feit dat mensen hun eigen
vertrouwde omgeving niet meer herkennen. Dat is een ernstige en zorgelijke
ontwikkeling in de verhoudingen zoals
die er altijd waren. Grote gemeenten,
grote bestuurlijke eenheden, die uit het
oogpunt van efficiency op de bestuurlijke ontwikkeltafel worden bedacht,
hebben vooral in dit opzicht ook hun
schaduwkanten.
Deze ontwikkelingen in onze moderne en snel veranderende samenleving,
ook in bestuurlijk opzicht, dwingt
bestuurders en vooral ook dit kabinet
daarover na te denken.

wone taal zegt het kabinet eigenlijk:
‘Geachte Raad, kijkt u nu eens of
we de bestuurlijke verhoudingen in ons
land goed vormgeven, want er zijn velen
die kritiek hebben op de ontwikkeling
van die bestuurlijke verhoudingen.
In 2008 zijn daar onder andere nog
wat specifieke verzoeken bijgekomen:
1. Wat vindt u van de decentralisatieoperatie zoals die is vormgegeven?
2. Wat vindt u van de wijze waarop op
dit moment door betrokken partijen
aan het herstel van vertrouwen wordt
gewerkt?
3. Wat vindt u van de mate waarin is
voldaan aan de kritische succesfactoren voor samenwerking en dialoog
tussen de overheidslagen?’

Voorbereiding
De Raad heeft ter voorbereiding op
zijn beschouwing publicaties over de
interbestuurlijke verhoudingen bestudeerd en geanalyseerd. Verder zijn er
in het najaar van 2008 door de Raad
individuele gesprekken gevoerd met bestuurders van provincies, grote en kleine
gemeenten, met rijksambtenaren, met
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en met wetenschappers
op het terrein van het openbare bestuur.
Daarnaast vonden er groepsgesprekken
plaats met vertegenwoordigers van het
rijk, de provincies en de gemeenten. In
al deze gesprekken is de vraag aan de
orde geweest wat er op rijks-, provinciaal
of gemeentelijk niveau nodig is om aan
het basisprincipe uit de Code te kunnen
voldoen.

Hoofdlijnen
De Tweede Kamer

men in Rotterdam naar aanleiding van
het strandfeest in Hoek van Holland.
Meerdere voorbeelden uit het verleden
zijn te noemen.

De overheid
Hierover zou heel veel meer te zeggen zijn, zeker over de plaats van de
eerste overheid, zoals de gemeente wel
wordt genoemd.
Maar als die gemeente die dicht bij
de mensen, dicht bij de inwoners staat
en die gezien wordt als het plaatselijke
gezag waarin wij vertrouwen willen hebben en waar wij als burgers als eerste

Raad van State
In het voorjaar heeft de Raad van
State een periodieke beschouwing gegeven over interbestuurlijke verhoudingen
in Nederland. De Raad gaf de beschouwing op verzoek van de regering, het
Interprovinciaal Overleg (IPO) en de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG). Dit verzoek, gebaseerd op artikel 15 van de Wet op de Raad van State
is het directe gevolg van afspraken in de
Code Interbestuurlijke Verhoudingen
(Code) die door het kabinet in 2004
met het IPO en de VNG zijn gemaakt.
In bestuurlijke taal worden de motieven tot dat verzoek verwoord. In ge-

Deze lijnen van de interbestuurlijke
verhoudingen, zoals de Raad die ziet
in zijn beschouwing, zijn opgenomen
in de publicatie die door de afdeling
Communicatie door de Raad van State
is uitgegeven en aan belangstellenden is
toegezonden.
Daarin is nader ingegaan, en dat
lijkt mij voor de interbestuurlijke
verhoudingen zeer belangrijk, op het
spanningsveld tussen hiërarchie en gelijkwaardigheid van bestuurslagen, en
het spanningsveld tussen autonomie en
medebewind. Ook is aandacht besteed
aan de decentralisatieoperatie van het
kabinet. Juist ook omdat de overdracht
van taken en bevoegdheden naar de decentrale overheden (o.a. de WMO-uit-
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voering en onlangs de nieuwe Wet op de
Ruimtelijke Ordening (WRO)) allang
de verhoudingen tussen Rijk, provincies
en gemeenten in hoge mate beïnvloedt.
In die publicatie doet de Raad van
State o.a. de volgende opmerkelijke
uitspraak: Dit vraagstuk wordt benaderd
vanuit de theorie die aan de decentralisatie ten grondslag ligt, namelijk dat
de kwaliteit van het openbare bestuur
verbetert door de bestuurlijke organisatie
zo te organiseren, dat dienstverlening aan
de burger het meest doeltreffend tot haar
recht komt en deze relatief het gemakkelijkst door of namens de burger kan
worden beïnvloed en gecontroleerd. Bij
decentralisatie moeten dus niet de (machts)
verhoudingen tussen de overheden leidend
zijn, maar de belangen van de burger en
wat de burger mag verwachten van een
goed functionerende overheid.

Samen werken –
Samen leven
Geheel vanuit deze grondhouding
– niet de (machts)verhoudingen tussen
de overheden leidend, maar de dienstverlening aan de burger – daarop zijn
de verdere beschouwingen van de Raad
gebaseerd. In Samen werken – Samen
leven, het coalitieakkoord dat op 7 februari 2007 door het CDA, de PvdA
en de ChristenUnie werd gesloten, werd
geheel in deze lijn over de bestuurlijke
inrichting onder andere het volgende afgesproken. Bestuurlijke drukte wordt verminderd en het effectieve optreden van de
overheid als geheel wordt bevorderd door
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het aantal bestuurslagen dat zich met een
bepaald onderwerp bemoeit, stelselmatig te
verminderen. Stelwoorden in deze aanpak
zijn differentiatie en maatwerk. Decentralisatie van taken en bevoegdheden
naar en zelfstandigheid van provincies en
gemeenten worden met kracht bevorderd
uit te werken in twee bestuursakkoorden,
waarin afspraken worden gemaakt over de
bijdragen van provincies respectievelijk gemeenten aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.
Dit Coalitieakkoord en de beschouwing van de Raad spreken op het punt
van de niet aanwezige hiërarchie tussen
overheden dezelfde taal. Geen (machts)
verhoudingen, maar samenwerking en
respect voor ieders autonomie.

Aanbevelingen
Er wordt ten behoeve van de interbestuurlijke verhoudingen steeds meer
gedecentraliseerd. De Raad van State
juicht dit toe en geeft daarbij ook nog
vele aanbevelingen, waarbij ik er in verband van dit artikel een aantal noem.
1. Betrek decentrale volksvertegenwoordigers(raads- en statenleden) bij
de voorbereiding van decentralisatieoperaties op rijksniveau.
2. Betrek ook burgers bij de invoering
van decentralisaties op decentraal
niveau.
3. Vergroot de kennis van het openbaar
bestuur en de spelregels bij allen die
daarin werkzaam zijn.
4. Koppel schaalgrootte niet automatisch aan bestuurskracht.

5. Vertrouw op het ontwikkelvermogen
van provincies en gemeenten.
6. Maak een goede tijdplanning voor
decentralisatievoorstellen.
Ten slotte de meest in het oog springende aanbeveling, die ik als bestuurder
van een gemeente graag ondersteun:
Decentraal moet, tenzij het alleen centraal
kan.

Ten slotte
Herkenbaarheid van de eigen omgeving voor de burger in kleine en grote
gemeenten is uitermate belangrijk voor
het vertrouwen in de overheid. Het is
goed dat het kabinet, en ook zijn eerste
adviseur de Raad van State, zich met
het herstel van vertrouwen bezighoudt.
Niet alleen het herstel van vertrouwen
tussen overheden onderling. Want in
vertrouwen tussen overheden past niet
het uitvechten van geschillen voor de
media en de rechter. Maar juist ook het
herstel van vertrouwen door de burgers
in hun overheid.
Dan verandert de negatieve beeldvorming van veel burgers over de overheid in haar geheel.
En wij bidden voor die overheid, zoals onze belijdenis dat aangeeft, bidden
dat de Here haar bestuurt op al haar
wegen, zodat wij een stil en gerust leven mogen leiden in alle godsvrucht en
waardigheid (1 Tim. 2:1-2).

Elke zondag
Bijbelzondag
Als ik dit schrijf, staan we vlak voor
de Michazondag, met thema’s die
staan voor recht en gerechtigheid.
De zondag daarna beleven we de
nationale Bijbelzondag. Een zondag
om extra aandacht te schenken
aan de Bijbel en het bijbelwerk in
Nederland en het buitenland. We
hebben meer van die zondagen met
thema’s als de vervolgde kerk, de

Theologische Universiteit, de kijkzie-en-ontdekzondag, waarin onze
gehandicapte broeder en zuster in
de aandacht staan. En zo nog wat
meer.

Gemeentebreed
H. van den Berg

Daarmee zijn we er nog niet. In de
kerkorde hebben we afgesproken dat op
de christelijke feestdagen de heilsfeiten
die de gemeente op die dagen bijzonder
herdenkt, worden verkondigd. Daar is
niets op af te dingen. Maar wat te denken van allerlei andere zondagen, zoals
themazondagen waarin een jaarthema
of andere thema’s aan de orde komen,
leerdiensten, vriendendiensten, zoekers-
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diensten, diensten voor het kind, of
jeugddiensten voor de tieners. En niet
te vergeten de aangepaste diensten voor
gehandicapten. Veelal voorbereid door
daarvoor ingestelde commissies, die
natuurlijk in overleg gaan met de dienstdoende predikant.

Onrustig
Als je dit eens wat op je laat inwerken, kun je daar op verschillende
manieren tegen aankijken. Wat mooi,
dat zoveel mensen zich inzetten voor
de kerkdiensten, er wordt veel tijd en
energie in gestoken om er iets goeds van
te maken. Wat een zorg en zorgvuldigheid. Je kunt rijk zijn met het enthousiasme dat mensen bezielt. Je kunt het
ook anders benaderen: wat een onrustig
beeld levert het op, alles bij elkaar! Dan
bedoel ik nog niet in de eerste plaats
dat dit van de predikanten veel extra
inspanning vergt (dat is trouwens wel
zo!). Maar gewoon het beeld als boven
geschetst overziende, dringt zich de
gedachte op: wordt het niet wat te drukkig. De drukte kan activistische trekken
krijgen. We hebben de ene themazondag
nog niet gehad of de volgende staat alweer voor de deur. We hebben het door
de week druk, druk, druk. Maar hoe is
het op de rustdag?

U vraagt,
de predikant draait
Nu kun je zeggen: je hoeft toch niet
aan alles mee te doen. Dat is ook zo. Je
kunt sceptisch zijn over de Michazondag, met de bijbehorende millenniumdoelen die je al dan niet reëel vindt. Of
je vindt de kijk-zie-en-ontdekzondag
niet zo nodig, omdat er in de gemeente
al zoveel aandacht aan gehandicapten
gegeven wordt, je gaat eraan voorbij, of
je besluit om er alleen in het gebed aandacht aan te geven. Maar wat gebeurt
er dan? Tien tegen één dat je verwijten
krijgt van mensen die teleurgesteld zijn,
dat er zo weinig met het thema gedaan
is. De prediker wordt ter verantwoording geroepen. Ik speur hier een merkwaardige beweging: van allerlei kant,
van binnen en van buiten de gemeente
wordt er van alles aangereikt aan de prediker. Allemaal goedbedoeld, maar ja,
hoe zal ik het zeggen, er lijkt iets gaande
van een democratisering van de preekstoel. De preekstoel wordt een podium

waar op verzoek diverse onderwerpen
ter sprake gebracht worden. Wat gechargeerd gezegd: u vraagt, de predikant
draait.

Van wie is de
preekstoel?
Niet van de dominee! Niet van de
kerkenraad, en ook niet van de gemeente. De preekstoel is van God. Het
is de plaats waar zíjn Woord klinkt.
Daar zit iets in van een ‘tegenover’. Het
‘tegenover’ van Gods Woord. Het komt
van ‘de andere kant’, van Boven. God
heeft wat aan de gemeente te zeggen.
Daarvoor gebruikt Hij predikanten,
mannen Gods, zo mag je dat toch zeggen? Hij heeft aan hen, samen met de
kerkenraad, de leiding van de gemeente
toevertrouwd. Dat geeft de predikant
een eigen ruimte op de preekstoel, in
gebondenheid aan het Woord. Het geeft
hem een eigen verantwoordelijkheid om
te bepalen waar het zondag in de kerk
over zal gaan. Geen druk van wie dan
ook, alleen drang van Boven.
Ja, van Boven, want de prediking
zal ingebed zijn in de omgang met de
Here. Tekstkeus en verdere preekvoorbereiding doe je biddend. Verder draagt
de predikant deze verantwoordelijkheid
samen met de kerkenraad, die geroepen
is om leiding te geven aan de gemeente.
Dus zullen in de preekbespreking op
de kerkenraad niet alleen de preken
van de afgelopen tijd aandacht moeten
krijgen. Maar ook zal de vraag aan de
orde komen: wat vindt de kerkenraad
nodig voor de gemeente? Waar zal in
de komende tijd over gepreekt moeten

worden? De prediker zal daar, als het
goed is, in zijn preekplan naar vermogen
rekening mee houden. En natuurlijk, als
daar dan een keer een themazondag in
past, zal dat meegenomen worden. Maar
het spreekt niet vanzélf dat verzoeken
voor themazondagen gehonoreerd
worden.

Continuïteit
Zelf ervaar ik in toenemende mate
dat door al die bijzondere zondagen
de serieprediking onder druk komt te
staan. Ben je net bezig met een serie,
wordt die onderbroken door een themazondag of een bijzondere dienst. Dat is
meer dan jammer. Een serie preken over
een bepaald thema, of een bijbelboek
vind ik van groot belang. Want daarin
leren we de éénheid van de Schrift. Willen we doorkrijgen hoe spannend de
Bijbel is, hoe schoon dat heilig Boek is
gecomponeerd door de Geest, willen we
wijs zijn met die prachtige Bijbel die we
van God gekregen hebben, dan zal een
geregelde serieprediking nodig zijn. We
moeten niet willen leven bij een handvol
losse en vaak overbekende bijbelteksten,
de gemeente houdt het vol bij het geheel
van de Schrift.
Het is bekend dat Calvijn hele bijbelboeken achter elkaar heeft bepreekt.
Op een gegeven moment werd hij uit
Genève verbannen. Toen hij na drie jaar
terugkwam, pakte hij de preekdraad
weer op bij het bijbelgedeelte waar hij
indertijd gebleven was. Die doorgaande
schriftprediking had een eigenaardige
kracht. Wat een invloed heeft Calvijn
daarmee in Genève gehad. Hij leerde de
gemeente de Bijbel kennen, in zijn ge-
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heel, in samenhang. En daarbij kwamen
ook minder bekende gedeelten aan de
orde, de gemeente leerde héél de Bijbel
kennen. Continuïteit in de prediking is
ook vandaag hard nodig. Waar dit niet
gebeurt, verkruimelt onze bijbelkennis. Bepaalde teksten zijn overbekend,
omdat ze zo vaak terugkomen in dagboeken en op preekstoelen. Maar er zijn
hele bijbelgedeelten of zelfs bijbelboeken
totaal onbekend. Op die manier krijgen
we een dun bijbeltje. Dat zal de Here
toch niet bedoeld hebben. Hij heeft zich
in het totaal van zijn Woord bekendgemaakt en niet in losse bijbelteksten.
De leer van de kerk is niet gebaseerd op
bijbelteksten, maar op het geheel van de
Schrift.

Gejaagd
Ja maar, we leven toch niet meer in
de tijd van Calvijn. De man werd 500
jaar geleden geboren. Elke rechtgeaarde
calvinist zal zeggen dat we hem niet
slaafs in alles moeten volgen! Je kunt
hem toch niet als voorbeeld voor vandaag nemen. Inderdaad, we leven vandaag. Nu is er veel over ‘vandaag’ te zeggen. Dat gaan we niet doen. Wel dit: we
leven in een tijd van voortschrijdende
techniek, waardoor we juist meer tijd
vrij zouden moeten krijgen. De wasmachine en de stofzuiger werken tijdbesparend. Maar er is ook een andere kant:
technische vindingen jutten ons juist
op. Door mobiel, internet en tv kán er
meer, maar móeten we ook meer. We
staan in toenemende mate onder druk
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van een spervuur aan prikkels en signalen. Ook de economie jaagt ons op. Van
de mensen tussen de 20 en 65 voelt de
helft zich meer dan eens gejaagd. Vrouwen die een parttimebaan combineren
met de zorg voor kinderen, voelen zich
meestal gestrest, zo vertellen onderzoeken. We besteden meer tijd aan werk,
zorg, opleiding en aan internet. We
houden dus minder vrije tijd over. Daar
moeten we mee woekeren, en ook die
tijd moet zo nodig gevuld worden met
belevenissen, we zoeken de kick. De rust
is eruit, het vermogen om je te concentreren slinkt. We gaan vluchtig leven, de
jacht zit in ons bloed en in de omgeving
waarin wij een plek hebben. We leven
en denken hapsnap. Dat maakt mensen
stuurloos en oppervlakkig.
Juist in zo’n tijd is het goed dat het
er in de kerk niet hapsnap aan toegaat.
Maar dat we leven bij het Grote Verhaal,
het éne Verhaal, dat van de hele Bijbel.

Daar ons op concentreren. Aansluiten
bij de vorige zondag, en verder borduren
aan schriftuurlijke draden. Het Woord
als gehéél geeft houvast, schept kaders
waarbinnen gedachten tot rust komen
en het geloof leefruimte krijgt om te rijpen. Door verbanden te zien krijg je gevoel voor de diepgang van het leven met
de Here, want je ziet diepe samenhangen. Niet alleen in de Bijbel, maar ook
in het leven van alledag krijg je oog voor
God, die zó’n schitterend Woord aan
ons gegeven heeft. Je gaat dus niet alleen de diepte in, maar komt ook op de
hoogte. Je kijkt bewonderend omhoog
naar God in de hemel. De drukke en
gejaagde mens komt tot rust bij Hem,
die Zich in heel de Schrift laat kennen.
Vandaar de oproep in dit artikel: laat
het elke zondag Bijbelzondag zijn.

Ouweneel over
Jezus Christus
Professor Willem Ouweneel kan
er wat van. Niet alleen is hij aan
niet minder dan vijf instellingen
als docent verbonden, maar ook
als auteur is hij uiterst productief.
Al eerder gaf ik aandacht aan zijn
boek over de Geest van God, dat als
eerste verscheen in een reeks evangelisch-dogmatische studies die hij
opgezet heeft. Thans vraagt een
lijvig boek over de leer van Christus

om bespreking. Ouweneel beoogt in
genoemde reeks wat volgens hem
waardevol is in de evangelische
bezinning, te integreren in de klassieke gereformeerde dogmatiek,
waarbij hij kritisch is naar beide

Boek van de maand
A.N. Hendriks

kanten en meer dan eens een eigen
weg inslaat. Opnieuw verrast hij
ons door zijn grote geleerdheid. Hij
kent de literatuur, is voortdurend in
gesprek met moderne theologen en
laat in zijn betoog steeds weer de
Schrift spreken.
Met zijn reeks wil hij christenen
bereiken die zich bezinnen op de grondslagen van het christelijke geloof in een
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postmoderne tijd. Ik denk dat Ouweneel daar aardig in slaagt, al vergt het
wel enige volharding zijn uitvoerige verhandelingen door te ploegen!

Theologische reflectie
Ouweneel start zijn studie met erop
te wijzen dat de gemeente niet in de eerste plaats bestaat uit rechtzinnige theologen, maar uit belijders en aanbidders
van Jezus Christus.
Christus komt in het Nieuwe Testament naar ons toe om door ons niet beredeneerd, maar aangebeden te worden.
Het gaat om het ‘kennen’ van Hem in
(eenvoudig) geloof. Dat vooropgesteld
neemt niet weg dat theologische reflectie
over Hem onontbeerlijk is, al was het alleen maar om alle dwaling die zijn Persoon ontluistert, op afstand te houden.
Daarbij is het naïef te zeggen dat men
in die theologische reflectie slechts ‘eenvoudig’ de Schrift naspreekt. De Schrift
kent een niet-theoretisch spraakgebruik,
de theologie een theoretisch dat minder
onbevooroordeeld en objectief is dan velen denken. Als het simpel een kwestie
was van de Schrift napreken, waarom
komen theologen dan zo vaak tot heel
verschillende conclusies?
Geen zinnige wetenschapper gelooft
vandaag meer in objectieve, onbevooroordeelde wetenschapsbeoefening. En
dat geldt ook voor de theologische bezinning! Een beroep op ‘bewijsteksten’
kan dan ook alleen zinvol zijn als men
zich van de eigen dogmatische vooronderstellingen bewust is en die ter discussie durft te stellen.
Een vooronderstelling die Ouweneel in het theologisch discours van
vandaag overeind wil houden, is dat we
in het Nieuwe Testament niet primair
met zienswijzen van de vroege kerk te
maken hebben, maar met goddelijke
openbaring. Al zijn er verschillen in benadering, bijvoorbeeld tussen de evangelisten, we dienen uit te gaan van de
wezenlijke openbaringseenheid van het
Nieuwe Testament. Ik noteer dankbaar
deze positiekeus van de auteur. Want
daarmee maakt hij duidelijk front tegen
vele hedendaagse nieuwtestamentici bij
wie het allemaal ‘gemeentetheologie’ is
wat de klok slaat.
Dit betekent niet dat Ouweneel het
debat uit de weg gaat. Zijn intentie is
een bijdrage te leveren aan een eigentijdse christologie ‘die de modernistische
geschiedenis verwerkt heeft en aan de
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behoeften en vragen van de hedendaagse
mens tegemoetkomt’ (p. 54).
Hij staat daarbij een leer van Christus voor in de lijn van het Concilie van
Chalcedon (451) in de overtuiging dat
die weliswaar niet simpel uit de Schrift
‘gehaald’ kan worden, maar toch meer
recht doet aan haar spreken dan veel
modernistische beschouwingen. Tegelijk
houdt Ouweneel de deur open voor een
verdere theologische ontwikkeling. We
behoeven geen halt te houden bij Chalcedon. De conclusie van het concilie behelst ook een gecompliceerde theologische theorie, waarin termen als ‘persoon’
en ‘natuur’ een wezenlijke rol spelen.
Het geloof dat Jezus Christus ware
God en een echt mens is, is onaantastbaar. Maar alle theorievorming daaromheen is dat niet en is voor nadere ontwikkeling vatbaar. Ouweneel ziet deze
theologische theorie in het Nicenum
en de Geloofsbelijdenis van Athanasius
in allerlei zegswijzen aan het woord
komen. Hier heerst zijns inziens de
theologie over het geloof van de gewone
christenen!

Ontwikkeling
Het Nieuwe Testament getuigt van
het goddelijke én het menselijke van
Jezus Christus en benadrukt de absolute
eenheid daarvan in Hem. Nooit is Hij
alleen maar God of alleen mens.
Dat bedoelen we als we met Chalcedon spreken over zijn ene ‘persoon’
en zijn twee ‘naturen’. We kunnen vaak
nauwelijks aangeven wanneer Hij sprak
als God of als mens. Ouweneel wijst
erop dat de vraag naar de verhouding

tussen de twee naturen in Christus
in wezen onbeantwoord is gebleven.
Hoe kan men van twee naturen spreken zonder Jezus op te splitsen in twee
personen?
Chalcedon heeft het geheimenis van
de persoon van Christus niet in een
formule willen opsluiten, maar met zijn
‘onvermengd, onveranderd, ongedeeld
en ongescheiden’ vooral willen aangeven
wat het mysterie van de twee naturen in
één persoon niet is.
Terwijl Chalcedon voluit recht wilde
doen aan de mensheid van Jezus, stond
later vooral zijn godheid op de voorgrond. In de tijd van de Verlichting
komt daarop een reactie die van zijn
godheid niet veel overlaat. Jezus wordt
dan de mens die boven anderen uitsteekt en hét ethisch voorbeeld is.
In de negentiende eeuw ontwikkelt
zich in het voetspoor van de Verlichting
het zogenaamde historisch-kritisch onderzoek dat zich richt op ‘de historische
Jezus’ en het christelijk geloof beoogt
te bevrijden uit de ‘klauwen’ van de
dogma’s. De oudste bronnen zouden een
ander beeld van Hem schetsen dan de
latere nieuwtestamentische geschriften.
Ouweneel laat zien dat juist de oudste delen van het Nieuwe Testament
al uitgaan van de godheid van Jezus.
Paulus noemt Christus God en Heer
(vgl. Rom. 9:5; 1 Kor. 8:5). De vroegste
schrijvers leren de menswording van
God . Het is dan ook onzin te beweren
dat de mens Jezus in een proces van
eeuwen God is geworden, met Chalcedon als eindpunt.
In de twintigste eeuw komt er grote
belangstelling voor de joodse achtergrond van Jezus en zijn leer, terwijl
recenter het zelfverstaan van Jezus in het
centrum van het nieuwtestamentisch
onderzoek staat. Wat heeft Hijzelf geloofd en verkondigd? Daarbij meldt zich
een nieuwe trend: het niet meer benadrukken waarin de evangeliën verschillen, maar waarin zij harmoniëren. Het
inzicht wint veld dat de eerste-eeuwse
christologie veel eendrachtiger is en veel
nauwer aansluit bij het Nieuwe Testament dan lange tijd is gedacht.
Ouweneel houdt het ten slotte op
Chalcedon, ook al dreigen we daarmee
eigenlijk meer te zeggen dan we kunnen
verantwoorden: ‘We weten niet zeker of
“één persoon, twee naturen” uiteindelijk
de beste manier van zeggen is, we zien
de bezwaren van de formulering, maar
we weten ook geen betere…’ (p. 145).
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Wat is authentiek?
Een van de belangrijkste wetenschappelijke vragen is: wat is in de
evangeliën authentiek? Wat heeft Jezus
zelf gezegd en welke beschreven gebeurtenissen hebben zich echt afgespeeld?
Ouweneel – we zagen het reeds – wil
ervan uitgaan dat we met goddelijke
openbaring te doen hebben en dat de
Schrift door God is ingegeven. Maar
dat betekent niet dat de evangeliën niet
aan geschiedwetenschappelijk onderzoek
onderworpen mogen worden.
Elke gebeurtenis, elk Jezuswoord
staat in een door en door theologische
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context, dat blijkt uit de verschillen
tussen en de gerichtheid van de evangeliën. Ze zijn zelfs meer theologie
dan geschiedenis. Je kunt zelfs spreken
van ‘gemeentetheologie’, als dat maar
niet betekent dat bepaalde woorden
en gebeurtenissen teruggaan op vrome
verbeelding. Want dan is het hek van de
dam: wie bepaalt dan nog wat werkelijk
authentiek is?
Er zijn vier geïnspireerde ontwerpen
van het leven van Jezus. We kijken door
de theologische brillen van de vier evangelisten. Wij horen vier verschillende
stemmen van hen die op de leer en het
leven van Jezus reflecteren. We moeten
dan ook de verschillen niet wegharmoniëren, ze vormen juist voor het rechtzinnig geloof een uitdaging om de vier
‘Jezusbeelden’ op te sporen.
Het verbaast me dat Ouweneel zo
gemakkelijk over de evangeliën spreekt
als theologische composities (p. 207).
Theologie kent een theoretisch spraakgebruik, de Schrift kent dat niet, zo
hoorden we hem stellen. Als je dat
staande wilt houden, hoe kun je dan de
evangeliën zomaar theologische concepten noemen? Ook al houd je tegelijk
vast dat het geïnspireerde concepten
zijn? Wie geeft ons het recht om – zoals
Ouweneel zegt – te stellen dat Lucas de
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feiten ‘ongetwijfeld sterk gekleurd’ heeft
door het theologisch doel dat hem voor
ogen stond (p. 209)? Ouweneel betwist
de ‘feiten’ niet, maar toch…
Waartoe deze visie op de evangeliën leidt, blijkt uit de bewering van
Ouweneel dat we niet meer kunnen
achterhalen wat er nu letterlijk boven
het kruis stond. Elke evangelist zegt het
weer anders. ‘De evangelisten met hun
verschillende theologische “brillen” hebben dat opschrift elk op hun eigen wijze
overgeleverd, maar ze hebben het in de
kern niet verzonnen’ (p. 209).
Evenzo staat het met de zaligsprekingen en het Onze Vader. De theologische strekking is belangrijker dan de
woordelijke nauwkeurigheid. Ouweneel
komt zelfs tot de conclusie: ‘We kunnen
niet aannemen dat alles precies gebeurd
is zoals het beschreven is vanwege de
enkele reden dat dezelfde gebeurtenissen
beschreven worden in de diverse evangeliën’ (p. 213). Daar kom je inderdaad
op uit wanneer je evangelisten tot ‘theologen’ maakt in plaats van betrouwbare
getuigen (vgl. Joh. 15:27)!

God en mens
We zullen Christus nooit werkelijk
kennen, als wij niet naast zijn ware
mens-zijn ook zijn ware God-zijn onderscheiden. Ouweneel handelt dan ook
uitvoerig over die beide en voert veel
schriftbewijs aan. Daarbij houdt hij tegenover vele moderne theologen staande
dat Christus de Zoon van God is al
vóór de vleeswording en de namen ‘Vader’ en ‘Zoon’ een eeuwige betrekking
binnen de Godheid representeren: God
heeft Zich geopenbaard in het vlees!
Maar te spreken over een ‘eeuwige
generatie’, zoals het Nicenum doet, gaat
Ouweneel te ver. Dat is een ‘hypothese’
die nooit de status van een geloofsdogma kan krijgen, daarvoor is het schriftbewijs te mager. Ik blijf echter turen op
teksten als Johannes 5:26 en Hebreeën
1:5, om van het ‘eniggeboren’ in Johannes 1:14 maar te zwijgen.
Van Luther is de uitspraak: we kunnen God niet genoeg in het vlees trekken. Nu, dat doet Ouweneel wanneer
hij over Jezus’ mens-zijn schrijft. Hij
wijdt aandacht aan zijn Jood-zijn, zelfs
probeert hij Jezus’ ‘karakter’ in kaart
te brengen. Met instemming las ik dat
Christus eeuwig mens en Middelaar
blijft, ‘maar dan niet alleen in zijn relatie tot de Gemeente, maar ook wat betreft de aanschouwing Gods’ (p. 321).

Ook ga ik met de auteur mee wanneer hij stelt dat de maagdelijke verwekking als zodanig niet de verklaring
vormt voor de zondeloosheid van Jezus,
al zou ik die zondeloosheid liever niet
terugvoeren op ‘de enge band tussen
zijn menselijke en goddelijke natuur’,
maar op zijn vervuld zijn met de Heilige
Geest (vgl. Luc. 4:1). Het is veelzeggend
als er in Hebreeën 9:14 staat dat Christus dankzij de eeuwige Geest Zichzelf
als een offer zonder smet heeft kunnen
opdragen!

Afsluitend
Ik ben met grote stappen door de
studie van Ouweneel heengegaan.
Deze recensie heeft nu eenmaal haar
beperking. Terugkijkend overheerst
dankbaarheid voor de stellingname van
de auteur als het gaat om de vraag: wie
is Jezus Christus? Krachtig worden zijn
ware God-zijn en echt mens-zijn verdedigd. Daarbij laat Ouweneel telkens de
Schrift spreken, ook al zijn bij sommige
exegeses vraagtekens te plaatsen. Dat
hij doorlopend andere theologen in het
verhaal betrekt, is soms wat vermoeiend,
maar maakt zijn boek wel van niveau en
actueel.
Ik miste aandacht voor de ‘pneumachristologie’: Jezus is de schepping van
de Geest en is voor alles de met de
Geest vervulde. Een christologie die nog
altijd voorstanders vindt.
Ook miste ik de dissertatie van B.
Kamphuis die breed handelt over de in
de huidige theologie zo actuele vraag
naar het uitgangspunt van de christologie: van beneden of van boven? Vreemd
is ook dat Ouweneel voorbijgaat aan de
dissertatie van A. Baars, die juist laat
zien hoe Calvijn omging met het oudkerkelijk dogma.
Het boek van Ouweneel is zelf een
bewijs voor zijn overtuiging dat theologische reflectie nooit simpel een ‘naspreken’ van de Schrift is. Die reflectie
blijft mensenwerk en daarom moet de
lezer als de Bereërs zijn die ‘de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren’
(Hand. 17:11). Maar hoezeer ook mensenwerk, Ouweneels prestatie dwingt
respect af.
N.a.v.: Willem J. Ouweneel,
De Christus van God. Ontwerp van een
christologie, Medema, Vaassen, 2007,
ISBN 978-90-6353-5193, 576 pag.,
prijs € 44,95
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Zwanen
Zwanen zien er altijd zo nieuw uit
zo zondags, zo pas in bad geweest;
Maar spelen of spetteren in het water,
dat doen ze niet. Zwanen zijn niet vrolijk.
Zij willen ook altijd weg. Daarom wiegen zij
met hun lange hals als met een witte zakdoek
en zo droevig dat ze kijken.
Zwanen kunnen geen tranen laten.
Maar zwemmen, dat kunnen zij, statig drijven
altijd recht vooruit als witte bootjes
met onzichtbare roeispanen.
En opeens verandert alles van kleur
als zij hun vleugels openslaan
en zich languit rekken in de spiegel
van de vijver. Dan kraait het water
van plezier en klapt in zijn handen.
Armand van Assche
Uit: De zee is een orkest, 1978
Altiora-Averbode

De zwanen beschreven vanuit het perspectief van een kind.
Heel beeldend en treffend.
Mooi is ook de tegenstelling tussen de niet vrolijke zwanen, en het kraaien
en klappen van het water. Het opstijgen gaat inderdaad met veel kabaal
gepaard.
Ik kan hier niet genoeg van krijgen.

Gedicht G. Slings
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Naderend afscheid
van de tweede
dienst op zondag?-1
De middagdienst ’s zondags staat onder druk. En, triest genoeg, de dreiging
dat die dienst onder die druk bezwijkt,
groeit snel. ‘Bij ons komen ze ’s middags gewoon hoor’, kon je vroeger tegen
een synodaal of hervormd familielid
zeggen, hoofdschuddend over de daar
toen snel verlopende teloorgang van het
kerkbezoek bij de tweede dienst dan wel
van die dienst zelf. Dat hoofd schudt
vandaag niet meer over anderen, maar
is beschaamd rood en stil over dezelfde
ontwikkelingen in eigen kerken (inclusief dezelfde toedekkende vrome verhalen en tijdelijke oplossingen die vergeefs
het tij trachten te keren). Je schrikt
ervan hoe in heel wat gemeentes in een
paar jaar tijd het kerkbezoek ’s middags fors is teruggelopen. En, na vergeefse pogingen om de mensen via het
sterk veranderen, oppimpen of interactief maken van de middagdienst na
een eerste golfje enthousiasme blijvend
aan de middagdienst te binden, wordt
die hier en daar dan maar afgeschaft.
In ons eigen kerkverband kwam op die
manier Amsterdam-ZW in het nieuws.
Kerkelijke afspraken gaan daarvoor gewoon aan de kant. Enige alternatieven
zijn ontwikkeld (een vesper, die naar
verluidt weer even wat meer mensen
trekt, maar hoe zal dat over twee jaar
zijn?). Bij de CGK kwam op vergelijkbare manier Zuidlaren in het nieuws.
Het lijken wat provocerende eenlingen,
maar onderhuids groeit de stemming:
wie volgt? In dit eerste onderdeel van
de Persrevue rond deze ontwikkelingen,
aandacht voor hoe het wat dit betreft
op het ogenblik gaat in de NGK. Daar
is dezelfde ontwikkeling bezig. Maar,
zoals zo vaak, is men daar de andere
‘orthodoxe’ kerkgenootschappen een
paar stapjes voor. Die voorsprong op ons
kerkverband slinkt overigens wel hard,
denk ik wel eens somber, en dat zegt
meer van ons dan van hen. Het is dan
ook niet om met een beschuldigende
vinger naar de NGK te wijzen dat ik
het onderstaande opneem. Het is meer
om die vinger naar onszelf te richten,

want we zitten in dezelfde ontwikkeling, met dezelfde manieren van aanpak
en dezelfde argumenten. En willen we
dat? Willen we deze ontwikkelingen?
En wat raken we op die manier wel niet
allemaal kwijt dan?
In Opbouw verscheen van de hand
van Jordi Kooiman een inventariserend artikel. Onheilspellende titel: ‘De
middagdienst zingt haar zwanenzang’.
Veelzeggende subtitel: ‘Afschaffen of anders invullen tweede dienst heeft gering
effect’. Dat laatste verraadt de conclusie
die Kooiman al in het begin van zijn
artikel wat breder verwoordt: die ontwikkeling naar een volle morgendienst
en een middagdienst die de weg gaat
van noodlijdend tot afgeschaft, is door
andere invullingen van de middagdienst
niet te keren. Trouwens, in de loop van
zijn artikel kondigt zich al aan dat deze
ontwikkeling bij de middagdiensten
geen halt houdt. Schokkend vond ik de
ontdekking dat het in de NGK al echt
gaat om een hele rij kerken die de twee-

Persrevue
P.L. Storm

de dienst hebben afgeschaft of dat gaan
doen. Daar stap ik het artikel binnen.
Het is zeker geen overhaaste generalisatie
om te stellen dat steeds meer gemeenten
in de NGK de middagdienst afschaffen.
Na Culemborg, Den Helder, Dordrecht,
Groningen, Heemstede, Hoogeveen, Maastricht en Nijmegen die al eerder voor één
dienst per zondag kozen, besloten in het
afgelopen jaar ook Alphen aan den Rijn,
Doorn, Hoorn en Oegstgeest de kerkdeuren na het amen van de ochtenddienst te
sluiten.
Ook in andere kerkverbanden staat de
tweede dienst onder druk. Recent besloten de GKV Amsterdam-ZuidWest en
de CGK Zuidlaren de middagdienst te
schrappen.
Niet meer rendabel
Hoofdreden om van twee diensten naar
één dienst te gaan is veelal dat het de
moeite niet loont om een hele dienst te organiseren, als er slechts dertig of soms zelfs
nog minder mensen komen opdagen. Dan
gaat het om de moeite die kosters en muzikanten zich getroosten, maar zeker ook
de moeite die een predikant van buitenaf
moet doen om ergens te komen preken.
In Doorn besloot de kerkenraad aan het
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begin van dit seizoen dat die inspanningen niet meer ‘rendabel’ waren en werd
de stekker uit de middagdienst getrokken.
‘Het is een proces van jaren’, vertelt preses
Ab Berger. ‘Je probeert mensen te enthousiasmeren om te komen, maar dat lukt
niet.’
‘We hebben het besluit wel met een zekere
gêne genomen’, vervolgt hij. ‘Het is een bepaalde vorm van secularisatie in de kerk.
’s Zondags willen mensen tot rust komen,
twee diensten zijn dan te veel. Het is een
stukje op jezelf gericht zijn.’ Als de honger
naar geloofskennis wel op andere plekken,
zoals in bijbelkringen, tot uiting zou komen, zou Berger nog blij zijn, maar dat
is volgens hem niet het geval. ‘Het egocentrisme gaat gepaard met minder behoefte
aan verdieping van het geloof.’
Net als in Doorn vindt men in Alphen
aan den Rijn een tweede dienst op zondag
geen optie meer. De gemeente stelde een
stappenplan vast met als uitgangspunt
dat de dienst afgeschaft zou worden, als
het kerkbezoek in de middag tijdens het
half jaar dat volgde onder een minimum
(12 procent) zou komen. Dat was het
geval en zes maanden na het begin van
de proef werd de traditie van twee keer
kerken op zondag stopgezet. ‘Heel jammer’, vindt predikant Johan de Jonge. ‘Het
is een mooie traditie met mooie elementen.
Maar dit is een proces van jaren en je
hoort het overal om je heen. Dingen als
drukte en individualisme zijn dan de oorzaken. Ik denk zelf ook dat mensen veel
aandacht hebben voor het buitengewone,
maar moeite hebben met het gewone.
Terwijl naar mijn idee het geestelijk leven
rust op het gewone.’
Dubbel gevoel
Ook de NGK Hoorn heeft ruim een jaar
geleden de middagdienst laten varen, opvallend genoeg op initiatief van de mensen
die nog wel ’s middags op kwamen dagen.
Het bezoekersaantal zakte naar een dieptepunt van tien mensen, waarna die zelf
zeiden: dit kan zo niet langer. Na een
uitgebreide enquête in de gemeente werd
besloten het licht uit te doen. Maar predikant Koos Jonker beziet het allemaal niet
zo somber. ‘Ik heb er een dubbel gevoel bij.
Aan de ene kant is het prachtig als de middagdienst vol zit en er honger is naar het
Woord, maar als het niet zo is, betekent
dat niet direct dat mensen minder toegewijd zijn. Zo simpel zit het niet in elkaar.
Veel mensen die al jaren niet meer naar de
middagdienst komen, tonen hun toewijding door actieve betrokkenheid bij vele
gemeenteactiviteiten. Zeggen dat ze steeds
vrijblijvender worden, doet hen geen recht.’
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De voorganger plaatst bovendien ook zijn
vraagtekens bij de middagdienst in de
traditionele vorm. ‘We hebben al een uitgebreide ochtenddienst van zo’n anderhalf
uur, met nog eens uitgebreid koffiedrinken
daarna. Is dat niet genoeg? Als er goed gepreekt is ’s ochtends, moet er nog een stuk
bespreking komen. Je moet dingen verwerken voor je weer nieuwe informatie krijgt.’
Iets als een preekbespreking in de middag
vindt Jonker dan ook een goede optie om
het wegvallen van de middagdienst te ondervangen. Want Hoorn zoekt momenteel
wel naar dergelijke alternatieven. Zo is er
al eenmaal per maand een jeugddienst en
plant de kerkenraad meer wijkavonden op
zondag. ‘Misschien is de toekomst wel dat
er veel meer gebeurt in kleine groepen’, oppert de predikant.
Zeephelling
Ook in Doorn en Alphen aan den Rijn is
men bezig met alternatieven. Maar De
Jonge en Berger zijn niet erg optimistisch
dat dat daadwerkelijk wat gaat opleveren.
‘Persoonlijk denk ik dat alternatieven niet
lang zullen bestaan’, zegt De Jonge. ‘Maar
je weet maar nooit, er zijn toch nog wel

een paar mensen die meer willen dan één
dienst en een doordeweekse Bijbelkring.’
In Doorn is er een commissie die ‘aantrekkelijke programma’s’ verzint voor
de middagen. Een prekenserie, een film
kijken, een thema bespreken, een boswandeling: dat soort dingen. ‘We zitten nu
in een soort experimenteertijd nadat we
de oude deur hebben dichtgegooid’, zegt
Berger. Het animo voor deze programma’s
is volgens Berger ongeveer hetzelfde als
voorheen voor de middagdiensten, maar
de betrokkenheid is groter. Tegelijk denkt
hij dat dit ‘ het probleem’ niet zomaar
oplost. ‘De alternatieve middagen zijn een
mooie manier om het net aan de andere
kant uit te gooien, maar ik zie het meer
als een groene zeephelling. We doen een
paar pogingen om omhoog te komen, maar
het lukt niet. Ik constateer nu bijvoorbeeld
ook dat de morgendiensten minder bezocht
worden. Daar maak ik me wel zorgen
om. De middagdienst afschaffen leidt
blijkbaar niet automatisch tot trouw bezoek in de ochtenddienst. Er went niets zo
snel als niet meer naar de kerk gaan. Het
gaat hier om een fundamentelere zaak,
een geestelijke zaak.’

De Bergrede
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Weldadige rust
In gemeenten die (nog) niet van een
tweede dienst zijn afgestapt, wordt soms
geëxperimenteerd met alternatieve invullingen van de middag. In AmersfoortNoord heeft de gemeente bijvoorbeeld de
traditionele kaders van de standaardmiddagdienst helemaal verlaten, tot aan het
afschaffen van collecte en standaardformules als votum/groet/zegen toe. Daarvoor in
de plaats zijn er nu bijeenkomsten met een
sterk leerkarakter en muzikale samenkomsten in diverse vormen.
Dominee Freddy Gerkema denkt dat je
aan zulke op maat gesneden middagen
niet ontkomt. ‘Mensen vangen van alles op
via radio, tv en conferenties. De gemeente
is daardoor minder belangrijk voor hen
dan in een dorp in 1850. Ze kijken: wat
is er allemaal in de aanbieding? Daarom
moet je uitermate dienstverlenend zijn.
Dat is naar mijn idee niet slecht; mensen
hebben in verschillende levensfasen nu
eenmaal andere behoeften.’ Maar of het
werkt, weet Gerkema niet. Sterker nog,
hij ziet gewoon een verdere afname in het
kerkbezoek de afgelopen tijd. ‘Dé oplossing
is het sowieso niet. En als dit helemaal
niet blijkt te werken, zullen we wel met
de middagdienst stoppen.’
Het blijft toch een gegeven dat het voor
veel mensen een te grote inspanning is om
tweemaal een dienst te ondergaan, zeker
als de morgendienst behoorlijk gevuld is,
denkt Gerkema. ‘Als je ’s middags niet
naar een dienst gaat, heb je opeens heel
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veel tijd. Zelf overkwam het me kortgeleden dat een dienst niet doorging en toen
heb ik met mijn vrouw een stukje gefietst.
Wat een weldadige rust is dat dan opeens.
Bovendien: inmiddels ben je in de gemeente een grote uitzondering als je
’s middags wél naar de kerk gaat, dat
heeft ook een versterkend effect op het kleiner worden van de opkomst.’
Gerkema ziet ondanks die dingen nog wel
een ander alternatief. ‘Je zou het interkerkelijk kunnen aanpakken, want het is een
algemeen probleem, ook in andere kerken.
Bied gewoon op acht locaties in de stad
verschillende soorten diensten aan, met
bijvoorbeeld vespers, sing-ins, leerdiensten,
een dienst voor zoekers, enzovoort. Bied
het maar aan de verschillende doelgroepen
aan en kijk of er een markt voor is.’
Verzadigd
Staan de zaken er nu in ‘christelijke bolwerken’ als Kampen en Wezep heel anders
voor? Dat valt tegen. Dominee Jan Michiel de Groot uit Wezep heeft geen reden
tot klagen, als hij de kerkgang in zijn
gemeente naast die van andere gemeenten
in de NGK legt. ‘Er komt ook nog behoorlijk wat jeugd in de tweede dienst, terwijl
dat in andere gemeenten toch echt minder
is,’ vertelt hij. Toch wordt er in Wezep al
wel gesproken over andere invullingen van
de middagdienst. Tot nog toe werden die
vooral gevuld met diensten rondom de catechismus, maar het is de vraag of dat nog
voldoet. ‘Op de lange termijn verwachten

ook wij dat het kerkbezoek afneemt’,
zegt De Groot. ‘Omdat we samenspreken
met de GKV hier in Wezep, waar dit
ook speelt, is het niet ondenkbaar dat we
daarover gaan discussiëren. We moeten het
sámen onder ogen zien.’
In Kampen, een NGK met meer dan
2000 leden, is de kerkgang in de middagen nu al gering, zegt Jan Schenkel,
beleidsmedewerker communicatie. ’s Middags zitten er vaak maar 200 tot 300
mensen in de kerk en als de ochtenddienst
een bijzonder karakter heeft – een belijdenisdienst bijvoorbeeld – is de opkomst ’s
middags nog lager. ‘Er wordt gepoogd de
middagen anders in te vullen met onder
meer jeugddiensten, speciale thema’s en
praise’, zegt Schenkel. ‘Ook denken we
erover de club van 8 tot 12 jaar tijdens de
middagdienst te laten plaatsvinden, in de
hoop dat ouders meekomen. Maar dat kan
de toeloop niet garanderen. De tendens
is toch dat men één keer per zondag voldoende vindt. Of zelfs nog minder.’
De kerkenraad in Kampen beschouwt het
als een gegeven waar men mee om moet
leren gaan. ‘Want door de aanpassingen
aan de dienst houd je mensen niet. Ze
blijven weg. Persoonlijk denk ik daarom
dat de middagdienst op den duur helemaal verdwijnt. Je kunt nog zulke mooie
dingen verzinnen, mensen zijn gauw verzadigd. Misschien is het een dieperliggend
probleem. Het is goed als de kerkenraad
daar een keer over praat.’

Naderend afscheid
van de tweede
dienst op zondag?-2
Wat raken we kwijt wanneer we de
tweede dienst op zondag kwijtraken?
Over die vraag valt natuurlijk veel meer
te zeggen dan binnen het kader van
een Persrevue kan. Maar het is wel een
belangrijke vraag, die momenteel her
en der ook beantwoord wordt in de
kerkelijk pers, omdat de ongerustheid
over de genoemde ontwikkeling groeit.
Wat levert die dreigende breuk met een
traditie van twee samenkomsten op de

dag van de Here op? Een traditie die
teruggaat tot op de vroegste christelijke
kerken. Ds. J. Jonkman schrijft erover
in De Wekker van 9 oktober, onder de al
enigszins vermoeid klinkende titel Nog
maar eens over de tweede dienst. Hij constateert dat er een gaatje geboord is in
de dijk rondom de tweede dienst, daarbij ongetwijfeld doelend op Zuidlaren.
Ook hij constateert dat daar een bredere
ontwikkeling achter zit, zowel binnen

als buiten het verband van zijn kerken
(de CGK dus). Hij ziet met name het
tegenwoordig nogal eens gebruikte
argument onder ogen dat het voor een
mens van vandaag eigenlijk te veel is om
op zondag naar twee goed uitgewerkte
preken te luisteren. Op basis van zijn eigen recente ervaring als kerkganger (hij
kon zelf een tijdlang niet preken, maar
wel naar de kerk) valt hij dit niet bij.
Hij schrijft dan:
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Beleving
Maar de beleving van het ‘geheim’, van
het ‘ hart’ van de kerkdienst, behoort tot
de rijkste zegeningen, die wij kunnen
ontvangen. Als het Woord opengaat en je
wordt ‘gepakt’, geraakt en meegenomen
door het Woord, dan duurt een dienst niet
lang. Zoals leden van de gemeente wel
eens kunnen zeggen: je had nog wel een
kwartiertje door mogen preken. ... Uiteraard dient een predikant ook op de tijd te
letten. Maar het komt op een paar minuten echt niet aan. Wil je een tekst uitleggen, enigszins toepassen, en vanuit een
tekst ook echte, geestelijke leiding geven,
dan heb je daar een bepaalde tijd voor
nodig. Het is niet anders.
Nu luistert een dominee misschien iets anders naar preken (van collega’s) dan de gemeenteleden het doen. Toch zullen de predikanten, als ze hoorder zijn (geworden),
in de grondhouding van een zondaar voor
God in de kerk zitten en uitzien naar het
genadewoord, ook voor hun eigen hart en
leven. En wat is het rijk als de Heere tot je
hart gaat spreken. Dat is ook vermanend,
soms indringend waarschuwend, maar het
woord van de genade heeft in de prediking
het laatste woord. ‘Wee mij, indien ik het
Evangelie niet verkondig.’ Het treft telkens
weer hoezeer het Woord ons hart openlegt.
Daar hoef je als prediker niet eens zo bewust op uit te zijn. Als je rustig en eerlijk
het Woord bedient, zal blijken hoe actueel
en hoe alomvattend van mensen- en hartenkennis het Woord van God is. Je kunt
heel verdrietig uit de kerk komen, omdat
het je (opnieuw) duidelijk is geworden,
dat je God onvoldoende de eer hebt gegeven en toch weer te weinig hebt liefgehad
en gediend. Verdrietig daarover dat je de
zonde nog niet meer de baas geworden
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bent en dat je elke dag een persoonlijke
strijd tegen de zonde, de duivel en zijn
gehele rijk hebt te voeren. Maar ook intens
dankbaar dat het Evangelie van het kruis
en de opstanding van Christus van zo’n
onuitputtelijke rijkdom en blijdschap is.
Twee diensten nodig
Voor dit alles hebben we twee diensten
nodig per zondag! Denk ook alleen aan de
prediking van de Catechismus (of over andere delen van de belijdenis). Het is werkelijk een veeg teken dat het erop gaat lijken dat steeds minder gemeenteleden ‘wat
hebben met de belijdenis’. Als dat echt
zo is, moet het ons diep verontrusten. De
kennis van en de kennis in de gemeente
moet wel worden gevoed, steeds weer. En
wie het al wist, heeft er geen bezwaar tegen om het nog eens een keer te horen.
Kerkenraden die overwegen de tweede
dienst af te schaffen, moeten heel goed
weten waar ze aan beginnen. Wat je kwijt
bent geraakt, krijg je echt zo niet meer
terug. En het is de vraag hoelang het zal
duren voordat de ene dienst op een zondag
onder druk komt te staan. Ook daar zijn
voorbeelden genoeg van te geven vanuit
het brede kerkelijke gebeuren en de geschiedenis.
Het gaat in de diensten niet maar om het
‘goede gevoel’. Ook is niet belangrijk of het
in een dienst sprankelend en leuk toegaat.
Het woord ‘ leuk’ of een moderne variant
daarvan past niet bij het karakter van de
eredienst. We mogen als kerkenraden en
gemeenten ook wel de tijdgeest weerstaan.
Wie met die geest wil meegaan, blijft aan
het veranderen. (Hiermee is niet gezegd
dat elke verandering en vernieuwing op
bepaalde punten een buigen voor de tijd-

geest is). De echte ontmoeting met de God
van het Woord, de levende God, ontstijgt
het vlak van het leuk zijn of iets dergelijks.
De gemeenschap met de drie-enige God –
door het geloof – is van een geheel eigen
categorie. Die kan door niets vervangen
of geëvenaard worden. Laten we dat goed
vasthouden of anders dreigt inderdaad
langzaam maar zeker het einde van diensten. En niet alles wat voor gemeenschap
met God wordt uitgegeven, is gemeenschap
met God. Maar dat wordt een ander, hoewel uiterst belangrijk onderwerp.
Hier dus een pleidooi om werkelijk tot
het laatste toe de tweede dienst in stand te
houden. Soms lees je dat in een gemeente,
waar die dienst reeds lang was afgeschaft,
een geestelijke opleving komt en ... de
vraag naar de tweede dienst weer begint
op te komen. Houd dus wat u hebt totdat
het werkelijk niet meer kan. Maar ook
geen millimeter eerder.
Een mooi voorbeeld van het laatste (een weer oplaaiende vraag om een
tweede dienst) is ook te vinden in het
artikel van Kooiman in Opbouw dat ik
hierboven al aanhaalde. Aan het slot van
zijn verhaal is dit te lezen:
Progressief
De reacties lijken er niet op te wijzen dat
de middagdienst nog een lang en gelukkig
leven binnen de Nederlands Gereformeerde
Kerken beschoren is. Maar dat het ook
anders kan, blijkt in Rijsbergen. Totaal
anders. Daar kent de gemeente sinds jaar
en dag maar één dienst op zondag. Rijsbergen is een streekgemeente, waar de leden
soms van ver moeten komen en al na enkele
maanden na de start van de gemeente in
1959 werd daarom besloten één keer per
zondag te kerken. Het opvallende is dat
er de laatste tijd geluiden uit de gemeente
klinken om daar een dienst aan toe te
voegen. ‘Dat is erg progressief voor ons, het
gaat helemaal tegen de traditie hier in’,
zegt dominee Maikel de Kreek. ‘Ik kan er
niet echt de vinger achter krijgen, maar
ik hoor overal de kreet dat we een tweede
dienst moeten krijgen. Het idee kwam nota
bene vanuit de belijdenisgroep.’
Eén van de dingen waar het volgens De
Kreek mee te maken kan hebben, is een
groeiend verlangen naar kennis. ‘Ik kan gerust 40 tot 45 minuten preken, dat wordt
gewoon geaccepteerd. Het lijkt alsof de
gemeente zegt: kom maar op met je uitleg,
jij hebt ervoor gestudeerd. Er is een honger
naar bijbelstudie en geloofsopvoeding.’
Een groeiend verlangen naar kennis,
eigenlijk zou je dat toch juist mogen
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verwachten in de kerken, nu de samenleving sneller, fragmentarischer en
geseculariseerder is dan ooit met alle invloed van dien op wat voor mensen we
zelf zijn. Met daarbij de veel gehoorde
constatering van teruglopende kennis
van de Bijbel en het kerkelijk belijden.
Misschien moet ook eens kritisch naar
de morgendiensten gekeken worden die
op het ogenblik her en der de neiging
hebben steeds meer uit te lopen. Niet
omdat er zolang of extra stevig gepreekt
wordt, maar vanwege alle liturgische
uitbouw eromheen, met zoveel bijdragen van koor of cantorij, onderdelen
voor kinderen, presentaties, kaarsjes
plechtig binnen brengen en aansteken,
liturgisch bewegen of vendelzwaaien en
drama, in- of uitzingen met een rij opwekkingsliederen etc. etc. Wanneer de
morgendienst op die manier al zo’n twee
uur vult (geen uitzondering meer!), dan
wordt de verleiding om het daarmee wel
genoeg te vinden bepaald niet kleiner
natuurlijk.
Eén van de heel schadelijke gevolgen
van deze ontwikkeling is de dreigende
teloorgang van de catechismuspreek. En
van de echte leerdiensten dus, die maar
niet een rijtje themadiensten vormen,
maar echt systematische verkondiging
van Gods Woord naar aanleiding van
wat het gezamenlijke belijden is. Jonkman constateert al terecht hoe die kennis van het belijden van de kerk onder
druk staat. In de NGK is de regelmatige
catechismusprediking al een hele tijd
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erg op zijn retour (zie bijv. al de Persrevue van NB okt. 2006: ‘De rol van de
catechismusprediking’). In onze kerken
is die beweging nog niet zover. Maar
de beweging is er wel! Het is vurig te
hopen en te bidden dat we de tweede
dienst en daarmee de regelmatige catechismusprediking niet kwijtraken. Het
heeft weinig met de vrucht van de Geest
en veel met de tijdgeest te maken, al die
ontwikkelingen rond de tweede dienst
op zondag. In dat kader brengt ds. P.J.
Vergunst de tweede dienst ook even
ter sprake in een artikel waarin hij zich
afvraagt in hoeverre die tijdgeest vat
op ons heeft. In zijn artikel ‘Eisen van
onze tijd’ (in De Waarheidsvriend van 17
september 2009) tekent hij de rusteloze
cultuur waarin ieder rusteloos zijn eigen
‘ding’ doet en bezinning en rust daaraan opoffert. En dan schrijft hij het volgende, wat me een passende afsluiting
lijkt van dit onderdeel:
Zondag
Wat betekent dit alles echter voor ons, voor
het meeleven met de gemeente? Als een
christen kan laten zien ‘geheel anders’ te
willen zijn, geldt dit ook de inrichting van
ons leven. Wie bij Jezus hoort, zal zich realiseren dat volle agenda’s ons gemakkelijk
kunnen beroven van het bewustzijn van
Gods aanwezigheid. De Heere weet dat
veel onze aandacht vraagt – en daarom
schonk Hij ons elke week eerst de rustdag.
Het gevoel van rusteloosheid dat veel christenen kenmerkt, komt mede voort uit de
druk op de zondag. Een ouderling uit een

betrokken wijkgemeente zei me onlangs
dat vrij plotseling de tweede kerkdienst
op zondag minder bezocht wordt, omdat
er doordeweeks de tijd ontbreekt om een
verjaardag te vieren. ‘Elke week is er wel
iemand in de familie jarig geweest.’
Zo raken we het wezen van de zondag
niet kwijt door invloeden vanuit de
samenleving waar veel gemeenten het
aantal koopzondagen willen opschroeven,
maar door eigen keuzen. Toen de schotse
prediker Robert Murray McCheyne in
1839 Parijs bezocht, schreef hij aan zijn
gemeente: ‘Hoe meer anderen Gods heilige
dag ontheiligen, des te meer moet u die
dag heiligen en laten zien dat u haar het
meest van alle zeven dagen liefhebt.’ Zeggen wij het net zo scherp als McCheyne
toen hij economische activiteiten en allerlei vermaak zag? In elk geval had hij het
behoud van zijn kudde op het oog.
Eerst
Niemand van ons kan weglopen uit de
verbanden waarin hij of zij een plaats
heeft: familie, werkkring, gemeente enz.
Maar wel kunnen we met kracht een van
de grondregels van de christelijke religie
tot ons door laten dringen: ‘Zoek eerst het
Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid’
(Mat. 6). Het was voor Jezus nodig dit
twintig eeuwen geleden uit te spreken, omdat ook in de gemeenschap van zijn dagen
mensen schatten verzamelden die je snel
ontstolen kunnen worden.

Drs. H. de Jong
over de Schrift en
de belijdenis
Veel aandacht is de afgelopen tijd geweest voor de bekende NGK predikant
en theoloog drs. H. de Jong. Hij vierde
zijn vijftigjarig jubileum als predikant.
Een feestbundel gewijd aan zijn persoon
en werk verscheen: Verrassend vertrouwd.
Een halve eeuw verkondiging en theologie
van Henk de Jong. Diverse persartikelen
werden aan hem gewijd. Hij mocht zijn
jubileum zelfs vieren met een preekbeurt

in de GKv van Gees. Aan dat laatste
is al kritische aandacht gegeven in de
Kroniek van het septembernummer van
ons blad.
Het is opvallend dat drs. H. de Jong
ook zo gefêteerd wordt van GKv-kant.
Die eenmalige toelating tot een GKvkansel sprak daar al van. De diverse
GKv-scribenten aan genoemde feestbundel. Ook al de aandacht in het ND,

met name via een lang artikel van Koert
van Bekkum onder de titel ‘Bijbelgeleerde in een traditie’. Het opvallende
zit hem niet zozeer in de aandacht en
waardering voor de kwaliteit van De
Jongs publicaties. Want die kwaliteit is
onmiskenbaar. Maar wel in de eraan
toegevoegde betuigingen hoe onverdacht
gereformeerd De Jong eigenlijk wel
niet zou zijn. ‘Op de keper beschouwd
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Drs. H. de Jong

gewoon orthodox’, valt Van Bekkum
ds. B. Wielenga bij als typering van De
Jong. Om er zelf aan toe te voegen ‘dat
De Jong de meest vrijgemaakte is van al
zijn Kamper generatiegenoten’ (In Het
Katern van het ND 2 oktober 2009).
Met alle oprechte respect, maar dit is
me te bar. Er valt over de publicaties
van De Jong toch nog wel iets meer te
vermelden dan alleen dat ze inderdaad
leerzaam, geleerd en het kennisnemen
waard zijn en dat dan allemaal even
gereformeerd. Er zijn toch ook zijn
regelmatig aanvechtbare positiekeuzes
geweest inzake het gezag van de Schrift
of de binding aan de belijdenis of de
aard en het functioneren van een kerkverband. Vrijmoedig ingenomen positiekeuzes, die – ook wat hemzelf betreft! –
heel duidelijk maakten dat de kerkelijke
breuk in de jaren zestig echt ergens over
ging. Ik heb de indruk dat De Jong daar
zelf op het ogenblik eerlijker en ruiterlijker voor uit wil komen dan diverse
vrijgemaakte huldebrengers. En ik vermoed dat dit ook wel eens te maken kon
hebben met het feit dat hier en daar van
onze kant de drang om de kerkelijke
breuk zo gauw mogelijk te helen, groter
is dan aan de kant van De Jong. Om
één en ander te illustreren een stukje nu
uit een recent openhartig interview dat
De Jong gaf aan het Reformatorisch Dagblad (1 oktober 2009). Maarten Stolk
nam het af en plaatste het onder de titel:
‘Theologie met een rand van onzekerheid’. Ik geef hier het eerste deel weer.
Verder commentaar lijkt me overbodig.
Zondag 2 augustus. Precies vijftig jaar na
zijn bevestiging stond ds. H. de Jong weer
op de kansel van de gereformeerde kerk
vrijgemaakt in Gees, een boerendorp op

het Drentse platteland. De emeritus predikant van de Nederlands Gereformeerde
Kerken beschouwt het echter als een eenmalige gebeurtenis. ‘Ik zie niet zo veel in
herenigingen van kerken die uit elkaar
zijn gegaan.’
Een scheuring in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt leidde eind jaren zestig
tot het ontstaan van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Ds. De Jong, destijds
geschorst, ziet deze breuk niet zomaar
geheeld worden. ‘Deze scheuring is er niet
voor niets geweest. Door een slijtageproces
kan ze misschien wat minder worden gevoeld, maar dat betekent niet dat alle vragen zijn opgelost. Samensprekingen komen
vaak voort uit onkunde en onverschilligheid ten opzichte van het verleden.
Ik heb destijds rondom het conflict gewetensvol geprobeerd toenadering te zoeken.
Moet ik daarop terugkomen? Ik weet het
niet. Ik stel wel prijs op een goede verstandhouding, dat je het goede van elkaar
weet te benoemen. Wellicht kunnen daar
later conclusies uit worden getrokken.’
Belijdenis
Ds. De Jong nam in 1968 bewust afscheid
van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. De kerkenraad van Wageningen
had hem geschorst vanwege zijn visie op de
binding aan de belijdenis. Bij zijn aanvaarding van het ambt in 1962 had ds.
De Jong mondeling opgemerkt dat hij zijn
handtekening onder het ondertekeningsformulier voor dienaren des Woords plaatste,
maar dat een wettische hantering van dit
formulier er te snel toe kan leiden dat een
ambtsdrager beschuldigd wordt van valse
leer. Toen ds. De Jong omwille van de
eenheid van de gemeente deze opmerking
terugnam, hief de kerkenraad de schorsing
van zijn predikant op, maar stelde tevens
nieuwe eisen. Daarop legde de predikant
zijn ambt neer.
Handtekeningen zet ds. De Jong tegenwoordig niet meer zo snel. Een uitzondering maakt hij voor de Drie Formulieren
van Enigheid, maar dan zonder ondertekeningsformulier. ‘Daar stem ik van harte
mee in. Ondubbelzinnig en onbekrompen,
zoals Groen van Prinsterer het zei. Natuurlijk, niet op alle punten en komma’s.
Hier en daar heb ik wel wat mitsen en
maren.’
Zoals?
‘Op de manier waarop de Dordtse Leerregels over de verkiezing spreken. Mijns
inziens wordt de plaats van Christus onderbelicht. In het belijdenisgeschrift komt
Hij meer naar voren als uitvoerder dan

als inhoud van het raadsbesluit van God.
In mijn boek Van oud naar nieuw uit
2002 heb ik rekenschap willen geven van
deze visie. Ik kan ook wel begrijpen dat
mensen mij daarop bevragen. Misschien
heb ik ook wel de indruk gewekt niet in
een persoonlijke voorbeschikking van ieder
mens te geloven, maar dat doe ik wel. Alleen, ik maak de verkiezing wat los van
de voorbeschikking. Die voorbeschikking
hoort in de nabeschouwing. Vooropstaat
de verkiezing van Christus: ‘Deze is Mijn
geliefde Zoon, hoort Hem!’ De mens heeft
ook een eigen verantwoordelijkheid en dat
maakt zijn uitverkiezing geloofsvoorwaardelijk.
Ik vind het geoorloofd dergelijke vragen
aan de belijdenis te stellen. Zo keerde ds.
B. Telder zich in de jaren zestig tegen
de gedachte dat christenen na hun dood
direct bij Christus zijn. Ik ben het niet
met hem eens, maar zijn vraag is legitiem,
zeker als de Bijbel als geheel daarover geen
uitsluitsel lijkt te geven. De hele Bijbel
is Gods Woord, maar met een rand van
onzekerheid.’
Waar ligt de grens met een vrijzinnige
bijbelopvatting?
‘Je kunt met zo’n uitspraak de verkeerde
kant opgaan, maar dat hoeft niet. Ik heb
mijn leven lang bijbelgelezen en sommige vragen blijven staan. Hoe komt het
bijvoorbeeld dat we van de geschiedenis
van Jozef, onderkoning van Egypte, geen
enkele echo horen in de literatuur van die
tijd?
Laten we niet op voorhand onze kracht
zoeken in het harmoniseren van bijbelgedeelten, in het gladstrijken van de plooien
van de Schrift, maar moeilijke teksten
gewoon laten staan en voorzichtig een
oplossing voorstellen. Zo zou de geschiedenis van de wijzen uit het Oosten best een
Joodse leervertelling kunnen zijn. Herodes
was namelijk al jarenlang dood toen het
gebeurde.’
Wat blijft er in zo’n geval over van het
openbaringskarakter van de Schrift?
‘We mogen twijfels in alle voorzichtigheid opperen, maar zeker niet tornen aan
het openbaringskarakter van de Bijbel.
Voor mij is het echter onomstreden dat de
Schrift door mensenhanden is gegaan. Ik
sta ver van Kuitert af, die zegt dat al het
spreken over boven van beneden komt,
maar er is meer van beneden dan we denken. We moeten vragen toelaten en tegelijk
biddend de Schrift lezen.’

