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Schriftlicht

D.S. Dreschler

Gedoopt en vervuld
met de Heilige Geest

Als er gevraagd wordt: ‘Wie is de Heilige Geest?’, kan het
nog wel eens lastig zijn om dat goed uit te leggen. Dat God
de Vader, de Almachtige, de Schepper is, kun je wel duidelijk
maken aan iemand anders. Ook wie Jezus Christus is, namelijk
zijn Zoon, Jezus die hier op aarde geleefd heeft. Maar de
Heilige Geest?
Hij is God. Hij is in ons. Met het Pinksterfeest vieren we dat Hij gegeven
werd. Maar wie is Hij precies en hoe is
Hij aan ons verbonden? Daarom wil ik
in dit Schriftlicht erop letten met welke
woorden duidelijk wordt gemaakt dat
de Geest in ons komt. Om zo beter zicht
te krijgen op het werk van Gods Geest
in ons. Juist de manier waarop de Geest
gegeven wordt, laat veel zien van wie
Hij is.

Dopen is innerlijk toerusten
In Handelingen 1:5 lezen we dat Jezus
tegen zijn leerlingen zegt: Binnenkort
worden jullie gedoopt met de Heilige

Geest. Hij zegt daarbij dat Johannes
doopte met water. Johannes riep het
volk op om te stoppen met verkeerd
doen en om de zonden te laten afwassen, zodat het volk klaar was om de Messias, de beloofde Redder, te ontvangen.
Johannes de Doper voorzegde al dat die
Messias nog veel meer zou brengen: ‘Hij
zal jullie dopen met de heilige Geest en
met vuur’ (Luc. 3:16). Vanaf het begin is
duidelijk dat er meer nodig is dan alleen
een afwassen van de zonden.
Jezus zegt in Handelingen dat dat
moment binnenkort zal komen. Nu Hij
is gekruisigd, gestorven en opgestaan
als de Redder en Verlosser, nu mogen de
mensen vrede hebben met God, want de

zonden zijn weggewassen. Tegelijk wil
Hij nu ook dat mensen in vuur en vlam
raken voor God, dat ze innerlijk helemaal
vol worden van de Heilige Geest. In het
Grieks staat bij Heilige Geest nog een
voorzetsel: Johannes doopte met water,
maar straks worden jullie gedoopt in de
Heilige Geest. Een aanwijzing waarin je
kunt zien dat dit veel meer hun innerlijk
raakt, veel meer hun hart raakt.
Als we willen begrijpen wat gedoopt
worden met de Heilige Geest betekent,
dan moeten we zien dat Christus hier
aan het werk is om de apostelen toe te
rusten het rijk van God uit te dragen.
Hij heeft hun duidelijk gezegd wat hun
opdracht is (Hand. 1:2b), Hij heeft laten
zien dat Hij leefde, zodat ze dus daarvan
kunnen vertellen en zijn getuigen kunnen zijn (1:3a) en Hij spreekt met hen
over het koninkrijk van God (1:3b). Zo
zullen de leerlingen straks, als Jezus in
de hemel is, goede leiding kunnen geven
aan de gemeente en kunnen vertellen
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over Gods koninkrijk. In dit kader, in het
kader van de apostolische instructie,
past ook de belofte: ‘binnenkort zullen
jullie gedoopt worden met de Geest.’
Daardoor zullen de leerlingen de kracht
krijgen om te vertellen over de levende
Heer en over zijn koninkrijk. De doop
met de Heilige Geest is dan ook heel
duidelijk verbonden met kracht die ze
zullen krijgen. Want al zegt Jezus nog
niet wanneer het koninkrijk komt, ze
zullen wel kracht krijgen om van dat
rijk te getuigen (1:8). Ze zullen kracht
ontvangen om te getuigen in Jeruzalem,
Judea en Samaria, tot aan de uiteinden
van de aarde!
Juist dit punt is belangrijk om vast te
houden als het gaat over het werk van
de Heilige Geest in ons. Gedoopt worden met de Heilige Geest betekent diep
in je innerlijk de kracht krijgen om te
vertellen van Jezus Christus. Het is niet
allereerst een kracht om in tongen te
spreken, grote wonderen te doen en te
springen van blijdschap. Het is in de
eerste plaats een innerlijke kracht waardoor je mogelijkheden krijgt om iets te
vertellen van het werk van Jezus Christus. Je kunt en wilt vertellen, omdat je
er zelf innerlijk door geraakt bent. Wie
onder de indruk is van Gods machtige
werk, van zijn of haar redding door Jezus
Christus, die wordt gedoopt door de
Heilige Geest, die ontvangt de kracht
om het door te geven, uit te dragen en
met enthousiasme over te brengen.
Thuis, om zich heen, in het verenigingsof catechisatielokaal, als leerkracht op
school of bij de bijbelstudie. Wie zo door
de Geest gedoopt wordt, komt in beweging en zet door de Geest ook anderen
in beweging.

Tot de rand toe vol raken
Het tweede waarop we dan letten, is
dat er in Handelingen 2:4 staat dat de
apostelen vervuld worden van de Heilige Geest. Het woord dat hier gebruikt
wordt, betekent dat je iets vol giet.
Zoals je een koffiekopje, een flesje of
een maatbeker helemaal kunt vullen,
zo wordt dat hier over mensen gezegd.
Zij worden helemaal vol van de Heilige
Geest.
Dat je helemaal vol wordt van de Heilige
Geest, kun je niet zien. Toch laat God

het gepaard gaan met tekenen. Bij de
doop van Jezus door Johannes lezen
we dat de Heilige Geest neerdaalt op
Jezus. Er staat dan bij dat Hij kwam ‘in
de gedaante van een duif’ (Luc. 3:22).
Dat is een beeld om aan te geven dat
de persoon van de Heilige Geest, die je
niet kunt zien, op Jezus neerdaalt. Ook
nu geeft Lucas de beelden en geluiden
weer die gepaard gaan met vol worden
van de Geest. Eerst is er het beeld van de
geweldige windvlaag. Je wordt niet van
je plek geblazen, je kunt de windvlaag
niet voelen, maar hij is er wel. Hij is niet
in een klein plekje van het huis. Heel het
huis is vol, alle kamers en vertrekken zijn
vol van dat geluid. Het huis is tot de nok
toe gevuld met de Heilige Geest!
Lucas beschrijft verder dat je op al die
honderdtwintig mensen die daar waren,
tongen als van vuur kon zien (Hand.
2:3). Het is geen vuur dat verbrandt,
geen vuur dat heet is. Het vuur zet zich
op hen: je kunt als het ware zien dat ze
helemaal gevuld zijn van de kracht van
de Geest. Dat ze helemaal door Hem
geleid worden.
Wat doet het met hen als ze zo vol zijn
van kracht en van vuur? Dan beginnen
ze te praten. Zoals bij Jezus ook meteen
na zijn doop staat dat zijn verkondiging
begint (Luc. 3:23), zo staat dat ook hier
dat ze meteen als ze de Geest ontvangen hebben, gaan praten. In vreemde
talen. Iedereen kan het verstaan: een
wonder waardoor het koninkrijk van
God zich baan kan breken, beginnend in
Jeruzalem, maar gericht op alle volken
en talen, gericht op de uiteinden van de
wereld.
Een aantal malen vaker komt het woord
‘vervuld’ voor in Handelingen. Bijvoorbeeld in 4:8: ‘Petrus antwoordde,
vervuld van de Heilige Geest.’ Hij krijgt
een speciale kracht om voor die rechtbank van de Joden te vertellen over
de naam van Jezus. Ook in 4:31 staat
dat de leerlingen vrijmoedig over God
spreken omdat ze vervuld zijn van de
Heilige Geest. In 13:9 lezen we dat de
zendingsgemeente van Antiochië Paulus
en Barnabas naar Cyprus uitzendt, waar
Barnabas vandaan komt. Ze stuiten dan
op tegenstand. De tovenaar Elymas,
die door de proconsul af en toe geraadpleegd werd, probeert de proconsul van
het geloof te houden. Maar juist bij die
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tegenstand, juist als het werk van de
zending geblokkeerd lijkt te worden,
wordt Paulus opnieuw vervuld van de
Heilige Geest en krijgt hij de kracht om
de man te ontmaskeren. Die tovenaar
wordt met blindheid geslagen en de proconsul neemt het geloof aan!
Wat is nu typerend voor de uitdrukking
‘vervuld’ met de Heilige Geest? Dit is
geen uitdrukking die beschrijft dat je
gelovig bent. Het is belangrijk om te
noteren dat je voor geloof sowieso de
Heilige Geest nodig hebt. Niemand kan
geloven dan door de kracht van de Heilige Geest (1 Kor. 12:3). Maar wanneer je

vervuld wordt van de Heilige Geest, dan
betekent dit dat de Heilige Geest heel je
leven doortrekt, dat je tot de rand toe
vol raakt van die Geest. Zo kan Paulus
ook aansporen: ‘Laat de Geest u vervullen’ (Ef. 5:18).
Aansluitend bij de beelden uit Handelingen 2 zou je kunnen zeggen dat God
je oproept om je ‘tot de nok’ toe te laten
vullen met de Heilige Geest. Als je je
leven vergelijkt met een huis, met verschillende kamers, dan kan het zomaar
zo zijn dat God in bepaalde delen van
je leven niet zo’n rol speelt. In sommige
kamers van je leven hoeft Hij niet te
komen. Wie vervuld is van de Geest, laat
God heel zijn leven doortrekken.
Wat betreft het beeld van de vuurtongen: soms kan je geloof op een laag pitje
staan. Dan heb je er wel van gehoord,

maar doe je er niet zo veel meer mee.
Soms kun je te maken krijgen met
tegenstand, dat mensen vinden dat
je er maar niet te veel over moet zeggen. Soms kun je lauw worden: je viert
misschien wel het avondmaal, bidt om
vergeving, maar aan wie vertel je het
geloof? Je vlammetje lijkt wel haast
gedoofd en het is eerder de vraag of je
het zelf nog brandend houdt, dan dat
het een aanstekend vuur is.
Als je niet zo vol bent van de Geest: kniel
dan voor de Heer en bid of je vervuld
mag worden van de Geest. Of Hij je helemaal vol wil maken en jouw vuur ook
weer helemaal wil doen opvlammen!

Geschonken om te profeteren
Het laatste woord waarop we letten,
staat in Handelingen 2:38: dat de Heilige
Geest geschonken wordt. In dat gedeelte
zien we wat het met de mensen doet,
dat ze horen dat Jezus de Heer is. De
mensen schrikken dat ze eraan meegewerkt hebben dat Jezus gekruisigd
is en ze vragen wat ze moeten doen.
Anders dan bij de apostelen zie je dat zij
eerst nog de omkeer moeten maken. Zij
moeten zich bekeren en vergeving van
zonden ontvangen. Dat is de eerste stap.
Maar direct daarachter staat: ‘Dan zal
de Heilige Geest u geschonken worden.’
De Heilige Geest is dus niet iets wat je
zo even kunt pakken, het is iets wat je
ontvangt van God. Het is een cadeau,
een geschenk. God zelf wil het in je
geven en in je bewerken.

Daarna staat er meteen: ‘Want voor u
is de belofte.’ Over welke belofte gaat
het hier? Je zou kunnen denken aan
beloften dat Jezus onze zonden zou
dragen (Jes. 53), je zou kunnen denken
aan een belofte dat we de Geest in ons
hart krijgen (Jer. 31). Maar welke belofte
heeft God gegeven als het gaat om het
Pinksterfeest? God belooft niet zomaar
vergeving van zonden, Hij heeft ook iets
anders voorzegd. Daarvoor moeten we
naar Joël. De belofte die er is voor ons,
voor onze kinderen, voor allen die ver
weg zijn, die werd aangekondigd door
Joël. Joël zegt: Aan het einde der tijden
zal ik over alle mensen mijn Geest uitgieten! God belooft dat Hij zijn Geest
zal uitgieten. Hij zal ons er helemaal vol
van maken. Hij zal ons er als het ware
in onderdompelen, mee dopen. En wat
gebeurt er dan? Dan worden je ogen
geopend. Dan kom je onder de indruk
van Gods grote werk. Ouderen en jongeren zien wat Gods plan is met deze
wereld. Mannen en vrouwen zien visioenen en dromen over Gods koninkrijk dat
baan breekt in deze wereld. Zoals Jezus
toen Hij de Geest ontving, zijn verkondiging begon, zoals de leerlingen daar op
de pinksterdag staan te profeteren, zo
zal iedereen profeteren en spreken van
de grote daden van God. Want wie de
Geest ontvangt, wordt geraakt. Die ziet
het voor zich, dat God zijn eigen Zoon
gegeven heeft, om daar waar zonde
en nood en moeite zijn, vergeving en
verlossing te schenken. Die ziet hoe God
zijn koninkrijk bouwt, van land tot land.
Die houdt het niet voor zich, maar wil
erover spreken. Die vertelt die boodschap tot aan de einden van de aarde.
Die wil ook anderen doen delen in die
rijkdom.
Wie de Heilige Geest is, is misschien
niet in een paar woorden te beschrijven. Maar wie ontdekt hoe God door
zijn Geest in mensen wil werken, komt
onder de indruk van zijn machtig werk
met mensen. Wat geeft God geweldig
veel in zijn Heilige Geest.
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C. van Dijk

De brede en de smalle kerk

Gezamenlijke eredienst van drie
christelijk-gereformeerde en twee
vrijgemaakte gemeenten in Apeldoorn

In het zomernummer van De Reformatie (86/20) stond als

Kroniek

openingsartikel van Ad de Bruijne een beschrijving van zijn
verlangen naar een breed-gereformeerde kerk.
‘Een breed-gereformeerd kerk: daarnaar
verlang ik. In zo’n kerk geloven we dat
de Bijbel het Woord van God is en blijven we in lijn met de belijdenissen van
vroeger. Tegelijk geven we eerlijk toe
dat je dan nog allerlei onzekerheden en
meningsverschillen kunt hebben. Soms
leven er opvattingen of praktijken die jij
echt verkeerd en schadelijk vindt. In een
breed-gereformeerde kerk spreek je elkaar
daarop vrijmoedig aan en ga je discussies
niet uit de weg. Tegelijk blijf je daarbij
merkbaar aan elkaar verbonden.’
Het artikel met het daarin uitgedrukte
verlangen sprak me aan. Het raakt aan
een verlangen dat ik met hem deel.
Velen hebben de ervaring van de vakantiekerk in het buitenland weer gehad
deze zomer: christelijke Nederlanders
uit allerlei kerkgenootschappen in een
kerk of tent bij elkaar. Verbonden in een
gezamenlijke eredienst. En dan volgt al
snel die vraag: waarom kan dat thuis
nou niet?
Het verlangen deel ik. Het verlangen
naar een kerk waar je samen luistert
naar het Woord van God. Waar de belijdenis je oriëntatiepunt is.
Een kerk waar je ruimte ervaart, waar
je werkelijk benieuwd bent naar elkaars
opvatting, en die niet al bij voorbaat ver-

oordeelt wanneer die anders is dan zoals
jij altijd gedacht hebt.
Zo’n kerk doet recht aan verschillen die
er tussen mensen zijn. Niet ieder is hetzelfde, niet ieder ervaart de dingen op
dezelfde manier, benadert ze op dezelfde
wijze. In Gods schepping zit een enorme
gevarieerdheid die zich ook uitdrukt in
verschillen tussen gelovigen in een en
dezelfde kerk. Die ruimte bepleit Paulus
ook in zijn brieven. Houd rekening met
je beperktheid in denken en profeteren.
Laat de gemeente de groeiruimte van de
liefde zijn (1 Kor. 13).
Een kerk met ruimte voor gesprek en
stevige discussie. Ook een kerk die
beseft dat we er nog niet zijn. We hebben het laatste woord over God en zijn
dienst nog niet gezegd en zullen dat hier
ook niet doen.

Vroeger is nu
Tegelijk is mijn droom wel de droom
van een belijdende kerk. Een kerk die de
Naam hooghoudt, de naam van God, de
naam van Christus. Dat is de kerk die in
de brieven aan Pergamum en Filadelfia
(Op. 2:13; 3:8) wordt geprezen.
Nu is dat ook de droom van De Bruijne.
Een brede kerk, maar wel een trouwe
kerk.
Ik vraag me af of die trouw niet inhoudt

dat de breedheid toch begrensd is. Sterker: is het niet zo dat de weg naar het
leven door onze Heer als een smalle weg
is bestempeld?
De hoogleraar schrijft over de kerk van
zijn droom: ‘We blijven in lijn met de
belijdenissen van vroeger.’ Dat is zeker
mijn droom ook. Maar daarom zal ik de
belijdenis ook niet gauw zo benoemen
als belijdenis van vroeger. Het is van
groot belang de oude belijdenis te blijven beschouwen als de belijdenis van
de kerk vandaag. Nu doet de Bruijne dat
zeker. Maar woorden gaan soms hun
eigen gang.
In de woorden van de ‘belijdenis der
vaderen’ belijdt de kerk van vandaag
haar geloof. Hier staan we samen voor,
letterlijk en lijfelijk in de middagdienst.
Deze leer wordt in de leerdiensten uiteengezet. In deze leer worden jongeren
en nieuwkomers onderwezen. Oude
papieren, maar niet van vroeger.

Verkeerd en schadelijk:
privéopvatting?
Een brede kerk, ik verlang ernaar. Een
kerk zonder krampachtigheid, een kerk
waarin je elkaar ruimte geeft om samen
te groeien, elkaar liefhebt en vertrouwt.
Maar nu ik dit allemaal heb opgeschreven, bekruipt me toch het gevoel dat
het niet het hele verhaal is. De Bruijne
heeft het namelijk niet over een kerk
met verschillende mensen. Mensen die
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verschillende voorkeuren hebben, een
verschillende Sitz im Leben.

beschouwd geen idee waarover het
gaat.

Hij heeft het over ‘opvattingen en praktijken die jij echt verkeerd en schadelijk
vindt’.

Het artikel sprak me aan, maar juist
doordat het zo abstract is, kun je het
makkelijk onderschrijven. Het maakt een
eind aan een boel polemiek die energie
kost, en waar niemand met vreugde aan
schrijft of die leest.
Dat maakt het geschrevene aantrekkelijk. Maar is het realistisch? Kunnen er
ook lijstjes worden opgesteld van dingen
die de discussie niet langer waard zijn?

En dat is me nogal wat. Welke opvattingen en praktijken zal de hoogleraar
bedoelen, vraag ik me dan af.
Verkeerd en schadelijk… We vinden
zoiets toch niet zomaar? Volgens mij is
het verkeerd en schadelijk om te stelen,
echtbreuk te plegen, je gegeven woord
te breken, afgoden te dienen enzovoorts.
Het is verkeerd en schadelijk de godheid
van Christus te loochenen, je doop te
verachten…
Dat vind ik niet omdat dat mijn privéopvatting is. Dat heb ik zo uit Gods Woord
begrepen. Dat hebben we samen uit het
Woord van God begrepen. Daar kan ik
toch niet van zeggen: ‘Maar dat is mijn
opvatting. Ik geef die graag voor een
betere…’?
Nee, wie de woorden ‘verkeerd’ en ‘schadelijk’ gebruikt voor opvattingen en
praktijken van een ander, zal dat niet
zomaar doen, zeker in de kerk niet. En
je kunt dat ook niet waardevrij doen.
Zoiets zeg je niet als een simpele mededeling zonder meer: ‘Ik vind jouw opvatting verkeerd en schadelijk, maar dat is
mijn mening. Trek het je niet te zeer aan.’
Als jouw opvattingen en praktijken
verkeerd en schadelijk zijn, betekent dat
toch dat je heil in het geding komt? Zo’n
situatie doet een beroep op je verantwoordelijkheid de ander te waarschuwen, ten slotte zelfs te waarschuwen
voor de eeuwige ondergang, de toorn
van God.
Verbondenheid betekent naar mijn stellige overtuiging toch dat je in een vrijmoedig gesprek de dingen bij de naam
noemt.
En daar begin ik wat te hikken tegen
dat korte stukje tekst van Ad de Bruijne.
Want waar gaat het eigenlijk over? Wat
gaan we zeggen als we de dingen bij de
naam noemen? Waarvan kan ik zeggen:
‘Ik vind het verkeerd en schadelijk. Maar
verder even goede vrienden…’?
En dat concreet maken, dat gebeurt
nu eigenlijk niet in het artikel van De
Bruijne. Je hebt als je het leest, goed

En is die zeventiende eeuw niet ook de
tijd waarin er geen generale synodes
meer samenkwamen? De overheid had
er belang bij dat discussies werden
gestopt.
Kerken voelden zich, denk ik, helemaal
niet zo verbonden met elkaar.
Men wist op de ene plek ook niet zo goed
wat er elders gebeurde. De informatiesamenleving waarin wij leven, is niet
zomaar met de samenleving in de zestiende en zeventiende eeuw te vergelijken. Die heeft ook gevolgen voor de kerk.

Nu blijft het artikel bij algemeenheden.
En het loopt uit op sterk geschreven zinnen waarbij je toch het gevoel houdt:
het is charmant in zijn abstractie.
Leest u maar even mee: ‘De ware kerk
is veelzijdiger dan vrijgemaakten vaak
gewend waren. Het is een kerk waarin je
samen zo aan Christus verbonden bent
dat je de ander zo nodig indringend durft
te bestrijden en tegelijk hartelijk blijft
aanvaarden. Een breed-gereformeerde
kerk.’

Het komt me voor dat De Bruijne hier de
zaken wat te eenvoudig en rooskleurig
voorstelt en zo toch een beetje van de
nood een deugd maakt. Een grote spirituele, ethische en dogmatische variatie,
dat klinkt aantrekkelijk. Maar of men
werkelijk samen optrok, staat te bezien.

Gevarieerd en vreedzaam

Discussieklimaat vaak
opgeblazen

De Bruijne verwijst naar de ruimte die
er was in de gereformeerde kerk in de
zestiende en zeventiende eeuw. ‘Deze
breedte herken ik een beetje in de gereformeerde kerk van de 16e en 17e eeuw.
Die kende veel vleugels en een grote spirituele, ethische en dogmatische variatie.
Toch was het één kerk.’
Ik kan me niet beroepen op grote deskundigheid als het gaat om de geschiedenis van de gereformeerde kerk in die
periode. Maar ik vraag me af of deze
typering zo raak is. Gevarieerde vleugels
die vreedzaam samen leefden…
Over de ruimte in die kerk kunnen de
remonstranten je wel het een en ander
vertellen. Voor hen was duidelijk géén
ruimte in de kerk na de Dordtse Synode.
Tot nu toe vinden ze het moeilijk om de
‘nieuwe versie’ van die oude synode bij
te wonen…
En: nog steeds zijn we dankbaar dat de
kerk toen niet zo breed werd gehouden
dat zij erbij konden blijven. De Dordtse
Leerregels zijn deel van de belijdenis
van de kerk. Ook waar ze de dwalingen
verwerpen.

Ergens kun je er op wachten tot iemand
uit het stuk van de Bruijne, tegen de
intentie van de auteur in, de conclusie
trekt dan maar lid van de PKN te worden.

Waar het De Bruijne om gaat, is het
klimaat van de discussie in onze kerken.
Daarin wil hij graag verandering zien.
En we doen hem recht als we op dat
punt ingaan.
Een belemmering voor de verwezenlijking van zijn droom is de manier waarop verschillen binnen de kerk worden
beleefd en gepresenteerd.
‘Wie daarnaar verlangt, moet één ding
afleren. Stop ermee verschillen in eigen
kring zo principieel uit te vechten dat ze
bijna kerkscheidend worden. Zeker binnen de vrijgemaakte traditie zetten we
sprekend en schrijvend de zaken graag
op scherp. Vaak zo scherp, dat we een
kloof slaan. We blazen een zeppelin van
onoverkomelijke bezwaren op, die vervolgens als een dreigende scheuring boven
de markt van onze discussies hangt.’
Het is maar waarover je het hebt... In het
algemeen kun je instemmen met zo’n
verzuchting: blaas verschillen niet op!
Maar het maakt nogal wat uit waar het
over gaat. Verontwaardiging is toch ook
mogelijk onder broeders?
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En waarover gaat het? Welke discussies
hebben we op het oog?
Ik probeer me wel eens voor te stellen
dat Luther en Calvijn mee zouden doen
in de hedendaagse kerkelijke disputen
en polemieken. Wat een scherpte kenden die mannen. Als het op discussiëren
aankwam, waren ze bij tijden (zeker
Luther) gewoonweg grof in de mond.
Natuurlijk, dat bekritiseren we in hen.
Maar tegelijk zien we het als een teken
van hun hartelijke betrokkenheid op het
onderwerp dat aan de orde is. Zouden
we elkaar ook vandaag nog zo welwillend kunnen interpreteren?
Is het hier niet zo dat de brenger van
het slechte nieuws de tol moet betalen?
Worden verschillen kerkscheidend door
de manier waarop de discussie verloopt?
Dat is niet goed. En daarvan dien je je
bewust te zijn als je een geschil aanhangig maakt. Dat is een afweging die
telkens weer gemaakt moet worden. Je
woorden hebben een uitwerking. Wie
vaak van crisis rept, raakt in een crisis.
Je kunt zo dramatisch hoog van de toren
blazen dat er geen bescheidenheid meer
is, geen vriendelijke vraag meer, maar
een harde beschuldiging.
Als de hoogleraar ons daarop wil wijzen,
is hij meer dan welkom. Juist in een
rubriek als deze, de Kroniek van Nader
Bekeken, worden nogal eens zaken kritisch besproken. Dat moet gebeuren in
een geest van broederlijkheid, met de
hoorbare intentie om elkaar binnen het
lichaam van Christus vast te houden. De
lezers kunnen beoordelen of dat altijd
lukt. En wie schrijft, onderzoekt zich
voortdurend op dat punt.

Beeldvorming
Ondertussen staat er in het korte stukje
van de redacteur van De Reformatie (dit
stuk is nu al beduidend langer dan het
zijne) wel een typering van het discussieklimaat in onze kerken. En dat wordt
gesteld zonder het te illustreren.
Het heeft daarmee de status van een
beeld dat met het aplomb van de deskundigheid wordt gepresenteerd: als hij
het zegt, zal het wel zo zijn.
Maar zou het niet ‘verkeerd en schadelijk’ kunnen zijn om een dergelijk beeld
op te roepen zonder het concreet te

maken? Wie moet zich nu aangesproken
weten? Het is een algemeen bezwaar
tegen de sfeer in onze kerken. En daarmee is het een stukje beeldvorming.
We hebben in onze kerken te maken met
een generatie van jongeren die bezig
zijn een beeld op te bouwen van de kerk
waarvan ze deel uitmaken.
Op basis van dat beeld valt in hun leven
de beslissing: ‘Wil ik hierbij blijven
horen, ja dan nee?’ En dat is een beslissing waarvan alles afhangt.
Op basis van een dergelijk beeld beslissen mensen over welke studie ze gaan
volgen: ‘Is Kampen een reële optie, ja,
dan nee?’ En dan is dit weer een bouwsteentje voor dat beeld: scherpe discussies over niets, vechtjasserij, hete hoofden en koude harten.
Persoonlijk zie ik liever een polemiek
met een duidelijk onderwerp, duidelijke
betrokkenen. Dat is me liever dan een
dergelijk beeld dat je eerst tekent en vervolgens afkeurt.
Daarom wil ik het vriendelijke verzoek
doen om een dergelijk algemeen beeld
niet te tekenen zonder het concreet in te
vullen.
Dat geldt ook het wat aparte verwijt
dat we bij een christelijk-gereformeerde
ter wille van de eenheid dingen zouden
verdragen die we intern niet zouden
accepteren. ‘Maar als je ter wille van de
eenheid bijvoorbeeld in een christelijk
gereformeerde christen iets verdraagt,
kun je een medekerklid niet om hetzelfde
punt volledig wegzetten.’
Kijk, daar is ieder het roerend mee eens.
Bij mij rijst alleen de vraag: gebeurt dat
dan, waar en op welk punt? Meten we
in de Gereformeerde Kerken werkelijk zo
met twee maten?

Te scherp
We worden door De Bruijne gewaarschuwd tegen te scherp gevoerde discussies. ‘Hoe vaker we discussies te scherp
voeren, des te meer kerkleden het gesprek
helemaal uit de weg gaan en uiteindelijk
alles wel goed vinden.’
Hier wordt een mechanisme verondersteld dat ik nog niet helemaal doorzie.
Als in een kerk voortdurend scherp
wordt gediscussieerd, kan dat je afsto-

ten. Dat begrijp ik. Wie voelt zich thuis
in een huis waar de kogels om je oren
fluiten?
En we kunnen ons terecht zorgen maken
over kerkleden die het gesprek uit de
weg gaan en alles wel goed vinden. Zelfs
als De Reformatie probeert het gesprek
aan te zwengelen met behulp van een
stelling op de website, is de deelname
aan die vorm van gesprek minimaal.
Maar zijn scherp gevoerde discussies
niet vaak juist te beschouwen als een
poging om elkaar vast te houden, elkaar
te bewaren? En kan het juist niet gebeuren dat we alles maar goed vinden,
omdat we nergens meer voor gewaarschuwd worden? Het wordt de hogepriester Eli verweten dat hij zijn zonen
terechtwees, maar verder niets deed. Hij
mocht blijkbaar niet volstaan met liefdevol en correct ‘foei’ zeggen. Vader Eli
moest met de vuist op tafel slaan. Kerkelijke tucht in eigen huis.

Breed of smal
Ondertussen is dit stuk geschreven
onder de wat ondeugende titel De brede
of de smalle kerk. Daarin zit een verwijzing naar wat de Here ons geleerd heeft
over de brede en de smalle weg. De weg
naar het leven is per definitie smal, er
zijn weinigen die die weg vinden.
Juist een brede kerk zal op de smalle weg
hebben te gaan.
Ik deel met de schrijver het verlangen
naar een trouwe kerk, een veilige kerk.
Een kerk die breed genoeg is om ieder
die werkelijk de Heiland wil volgen, te
ontvangen en een thuis te bieden. Graag
zet ik me daarvoor in, hartelijk met hem
verbonden.
Die kerk zal ook herkenbaar zijn aan
leden die samen en ieder afzonderlijk
gaan op de smalle weg. De weg van de
zelfverloochening en de bekering. Een
weg ook van inschikkelijkheid, zorgvuldigheid en liefde.
Afgesloten 25-8-2011.
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de Heilige Geest bij monde van David
gesproken heeft over Judas, de gids van
hen die Jezus gevangen hebben genomen’, en citeert uit de Psalmen 69 en
109 (Hand. 1:16v).

Die gesproken heeft
door de profeten
Twee oude belijdenissen uit ons Gereformeerd Kerkboek

Thema

munten uit in bondigheid. De leer van ons behoud wordt er in
essentie door de kerk beleden.
Het is minder moeilijk om in veel woorden iets wezenlijks te zeggen dan in
weinig woorden. De oude kerk verstond
die kunst. Daaraan danken we de Apostolische Geloofsbelijdenis en de Geloofsbelijdenis van Nicea. Vergeleken bij deze
twee is die van Athanasius wijdlopiger.
Juist doordat de bondigheid van de eerste twee zo treffend is, verdient onze
aandacht wat dan wel gezegd wordt.
Het intrigeert mij al lange tijd dat het
Nicaenum zo uitdrukkelijk van de Heilige Geest ook zegt: ‘die gesproken heeft
door de profeten’. Die toevoeging vinden
we niet in het Apostolicum. In twee
artikelen wil ik aandacht geven aan
deze toevoeging. Wat heeft de oude kerk
daarmee willen belijden en hoe kwam
het tot dat aparte zinnetje?

Het Nieuwe Testament
Als we het Nieuwe Testament erop
nalezen, blijkt dat er inderdaad een link
gelegd wordt tussen het spreken van
mensen in het Oude Testament, met
name van dat van de profeten, en de
Heilige Geest.
De Here Jezus haalt een woord van
David uit Psalm 110 aan en zegt dat
David sprak ‘geïnspireerd door de Heilige Geest’ (Mar. 12:36). Letterlijk staat er
dat David door de Heilige Geest gesproken heeft. Het woord van David was niet
minder dan de stem van de Geest die
over de Christus getuigde.
Petrus gaat later in het spoor van zijn
Meester, wanneer hij wijst op de vervulling van het schriftwoord ‘waarin

Opvallend is ook dat de gemeente van
Jeruzalem – na het verhoor van Petrus
en Johannes door het Sanhedrin – in
haar gebed uit de diepte Psalm 2 citeert
en dat inleidt met: ‘U hebt door de Heilige Geest, bij monde van onze voorvader
David, uw dienaar, gezegd’ (Hand. 4:25);
en dat Stefanus – wanneer het Sanhedrin zich niet laat gezeggen – het harde
oordeel uitspreekt: ‘Halsstarrige ongelovigen, u wilt niet luisteren en verzet u
steeds weer tegen de Heilige Geest’, en
dan in een adem de profeten noemt die
‘uw voorouders hebben vervolgd’ (Hand.
7:51-52). Stefanus’ verdedigingsrede laat
het Oude Testament spreken.
Uit het oordeel waarmee hij besluit,
blijkt hoe in dat Oude Testament de Heilige Geest getuigt en hoezeer het Sanhedrin in zijn ongeloof zich verzet tegen
deze sprekende Geest!
Iets dergelijks vinden we wanneer Paulus in Rome spreekt met Joodse leiders.
Hij probeert hen ‘op grond van Mozes en
de profeten’ voor Jezus te winnen, maar
lang niet iedereen laat zich overtuigen.
Die houding brengt de apostel tot een
ernstige waarschuwing die ‘de Heilige
Geest bij monde van Jesaja tegen uw
voorouders heeft gezegd’ (Hand. 28:25v).
In dit verband is ook treffend hoe de
schrijver van Hebreeën oudtestamentische citaten inleidt: ‘De Heilige Geest
zegt immers …’ en dan volgt een aanhaling uit Psalm 95 (Heb. 3:7): ‘Hiervan legt
ook de Heilige Geest voor ons getuigenis
af …’, waarop een citaat uit Jeremia 31
volgt (Heb. 10:15).
Een schriftplaats die in dit verband
zeker genoemd moet worden, is
2 Petrus 1:20-21, waar de apostel schrijft:
‘Besef daarbij vooral dat geen enkele
profetie voortgekomen is uit menselijk
initiatief: mensen die namens God spra-
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ken, werden daartoe altijd gedreven
door de Heilige Geest.’1 Onmiskenbaar
heeft Petrus het over het Oude Testament. Juist het geheel van het Oude
Testament zag hij oplichten in wat er
gebeurde op de berg van Jezus’ verheerlijking. De hemelse stem sprak woorden uit Psalm 2 en Jesaja 42. Zo waren
de drie apostelen op die berg getuige
geweest van de vervulling van Gods
Woord en kan Petrus verklaren: ‘Ons vertrouwen in de woorden van de profeten
is daardoor alleen maar toegenomen.’
Dat betrouwbaar gebleken profetische
Woord moet nu ook niet eigenmachtig
worden uitgelegd, maar overeenkomstig
het geheel van dat Woord, naar de zin
van de Heilige Geest. Het gezag van de
Geest moet de exegese ervan bewaken.
Om dat te onderbouwen verkondigt
Petrus hoe de Heilige Geest altijd in en
met de profeten heeft gewerkt. Nooit
kwam profetie voort uit menselijk initiatief. Het was de Heilige Geest die ‘de heilige Godsmensen’ ‘dreef’, zoals een schip
door de wind wordt voortgedreven. Het
was de bezieling van deze Geest die deze
mensen maakte tot woordvoerders van
God.
Hoezeer voor Petrus het profetenwoord
het Woord van de Geest is, blijkt ook
in 1 Petrus 1:11, als hij erop wijst dat ‘de
Geest van Christus in de profeten werkzaam was’.
Onze conclusie kan zijn dat de toevoeging van het Nicaenum ‘die gesproken
heeft door de profeten’, duidelijk teruggaat op wat we in het Nieuwe Testament vonden. Het Oude Testament
wordt niet gedeprecieerd, integendeel,
het wordt geëerd als getuigenis van de
Heilige Geest. Het evangelie van Christus is volstrekt in lijn met het spreken
van de oudtestamentische profeten.
Het was de Geest van Christus die hen
gebruikte en maakte tot herauten van
wat in Jezus Christus vervulling kreeg.

De tweede generatie
Hoe ging het nu verder met dat oudtestamentische profetenwoord? Bleef het
bij de hoge waardering die wij in het
Nieuwe Testament vonden? Voor het
antwoord op deze vragen kunnen we
terecht bij getuigen uit de tijd van wat

men wel noemt ‘de tweede generatie’,
de generatie die volgde op de mannen
van het eerste uur: apostelen en oudsten die leefden tijdens Jezus’ verblijf op
aarde.
Bijzonder interessant is dat we uit de
Apologie van Justinus de Martelaar (gest.
ong. 165 na Chr.) iets horen over wat er
plaatsvindt in de samenkomst van de
jonge christelijke kerk. Justinus vertelt:
‘Op de dag die men zondag noemt, vindt
er een bijeenkomst plaats van allen die
in de stad en op het land wonen. Dan
lezen ze de gedenkschriften van de
apostelen en de geschriften van de profeten, zolang het nodig is.’2
Hieruit blijkt dat men dus tweeërlei
lezing kende, waarbij de woorden van
Israëls profeten een belangrijke plaats
innamen. Ook liturgisch eerde men die
woorden als gezaghebbend voor de
gemeente en als het Woord van Christus’ Geest!
Voor onze zoektocht kunnen we vervolgens terecht in de geschriften van
de zogenoemde Apostolische Vaders,
auteurs uit de eerste eeuw tot halverwege de tweede eeuw.
Ignatius, bisschop van Antiochië in Syrië
(gest. rond 115 na Chr.) zet zich sterk af
tegen judaïserende tendensen binnen
de christelijke gemeenschap. Het is voor
hem misplaatst te spreken van Jezus
Christus en tegelijk als Jood te leven.
Wie dat doet, miskent het onderwijs
van Israëls profeten. In zijn brief aan de
Magnesiërs schrijft hij dan ook: ‘De zeer
goddelijke profeten immers leefden in
overeenstemming met Jezus Christus.
Ze waren geïnspireerd door zijn genade
…’ (Magn. VIII, 2). Hoezeer voor Ignatius
Israëls profeten door Christus’ Geest
spraken, horen we wanneer hij zegt: ‘De
profeten die in de Geest zijn (van Christus) leerlingen waren, verwachtten Hem
immers reeds als hun Leraar.’
In zijn brief aan de Filadelfiërs ontwaren
we opnieuw hoezeer de oudtestamentische profeten voor Ignatius het oog op
Christus hadden en het evangelie in hun
verkondiging wortel heeft. ‘Het evangelie heeft iets bijzonders: de verschijning
van de Verlosser, onze Heer Jezus Christus, zijn lijden en opstanding. Want de
geliefde profeten predikten aangaande
Hem’ (Phil. IX, 2). In zijn brief aan de
Smyrnaërs horen we de oproep: ‘Luister

naar de profeten en naar het evangelie
waarin het lijden ons uiteengezet is
en de opstanding haar beslag heeft’
(Smyrn. VII, 2).
Treffend is dat Ignatius’ verzet tegen
leven als Jood niet samengaat met een
depreciatie van het Oude Testament.
Integendeel, hij eert het oud profetisch
woord als woord van Christus’ Geest
en ziet het als één heenwijzing naar de
Verlosser.
In de brief van Polycarpus, bisschop van
Smyrna (gest. 155 na Chr.), aan de Filippenzen horen we ook dat laatste: ‘Laten
we Hem (Christus) met eerbied en volledige godsvrucht dienen zoals Hij zelf
bevolen heeft en zoals de apostelen en
de profeten, die de komst van onze Heer
hebben aangekondigd, gepredikt hebben’ (Phil. VI, 3).
In de brief I Clemens, die hoogst waarschijnlijk door Clemens, bisschop van
Rome, in ongeveer het jaar 96 aan de
gemeente van Korinte geschreven is,
wordt van de profeten gezegd: ‘De dienaars van de genade van God spraken
door de Heilige Geest over de bekering’,
en dat de Heilige Geest in Jesaja 53 over
Christus sprak (I Clemens, VIII, 1 en XVI, 2).
Ten slotte wijs ik nog op de Brief van
Barnabas, geschreven door een ons
onbekende schrijver en te dateren tussen 130 en 132 na Christus. Deze brief
stond bij de jonge christelijke kerken
in hoog aanzien. Het Oude Testament
heeft voor Barnabas slechts één betekenis: het getuigt van Christus en moet
vanuit Hem via een ‘vergeestelijking’
van de teksten verklaard worden. Dit
kan en mag omdat het de Heilige Geest
is die hier van onze Verlosser spreekt.
Barnabas citeert enige van deze teksten
en leidt dat in met: ‘Verder profeteert
de Geest des Heren …’ en zegt ook dat
Mozes ‘sprak in de Geest’ (Barn., IX, 2;
X, 2; vgl. X, 8).
In deze oude en eerbiedwaardige
geschriften ontmoeten we zeker ook
‘spoorzoekers’3, mannen die in de tijd na
de apostelen de jonge kerk probeerden
te helpen om aan een waarliijk christelijk leven gestalte te geven en dat vooral
ook in confrontatie met de Joodse leefwijze.
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Joden en christenen beriepen zich
samen op het Oude Testament. Dat
bracht geen gering probleem met zich
mee. Je ziet dan ook deze mannen worstelen met de betekenis van dat Testament voor wie Jezus volgden. Het is hier
niet de plaats om te laten zien hoe zij
dit probleem oplosten. In elk geval kunnen wij constateren dat het hen niet
geleid heeft tot een dichtdoen van de
oudtestamentische Schrift. Integendeel,
zij wisten dat zij van de Christus getuigt
(vgl. Joh. 5:39) en dat het de Geest van

Christus was die door de profeten over
Hem getuigenis gaf (vgl. 1 Petr. 1:11).
Wat het Nicaenum van de Heilige Geest
belijdt, namelijk dat Hij het is die door
de profeten gesproken heeft, wordt
door de Apostolische Vaders ten volle
overeind gehouden en op hun manier
gehonoreerd!

A.F.J. Klijn, Apostolische Vaders I, Kampen
1981, p. 260.

3

Vgl. P.H.R. van Houwelingen (red.), Apostelen. Dragers van een spraakmakend
evangelie, Kampen 2010, p. 244v.

Noten:

1

Vgl. hierbij P.H.R. van Houwelingen,
2 Petrus en Judas. Testament in tweevoud,
Kampen 1998, p. 48v.

Hoe kwam het ‘die gesproken
heeft door de profeten’ in de
Geloofsbelijdenis van Nicea?
We zetten onze speurtocht voort, want we zijn benieuwd
naar het antwoord op onze vragen bij dat zinnetje in de
Geloofsbelijdenis van Nicea.
De Apologeten
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Naast de getuigenissen uit de geschriften van de Apostolische Vaders moeten
die van de zogenoemde Apologeten onze
aandacht hebben. Deze mannen uit de
tweede en derde eeuw verdedigden het
christelijke geloof tegen de aanvallen
van heidenen en Joden. Zo veel we bij
de Apostolische Vaders vinden over het
spreken van de Geest door de profeten,
zo weinig kon ik er bij deze Apologeten
over vinden. Maar er zijn enkele uitspraken die voor onze tocht naar het Nicaenum vermeldenswaard zijn.
Allereerst noem ik Justinus de Martelaar,
die in zijn grote Apologie spreekt over
‘de profetische Geest’ en het heeft over
‘de Heilige Geest die door de profeten
al de dingen aangaande Jezus heeft
aangekondigd’ (I Ap., 13 en 6). Als een
van de vragen die bij de doop werden
gesteld, vermeldt Justinus: ‘Geloof je in
de Heilige Geest, die door de profeten
gesproken heeft?’4
In de tweede plaats is er Irenaeus, bisschop van Lyon, de grote theoloog uit

Justinus de Martelaar
de tweede eeuw, die in zijn Epideixis het
heeft over ‘de Heilige Geest door wie de
profeten profeteerden en de vaderen de
daden van God leerden kennen’ (Ep.,6)
en in zijn beroemde werk Adversus
haeretes zegt dat de kerk wereldwijd
gelooft ‘in de Heilige Geest die door de
profeten de heilsdaden, de komst en de
geboorte uit een maagd en het lijden en

de opstanding (…) aankondigde’ (Adv., I,
c.9, par. 4).
Wat later is het Origenes, die in zijn Peri
Archoon schrijft over ‘wat deze Geest
ieder van de heiligen of profeten en
apostelen heeft geïnspireerd en niet
een andere geest …’ (Peri, Lib. I, Praef.
par. 5), terwijl ook Tertullianus in diverse
geschriften spreekt over de werkzaamheid van de Heilige Geest in de profeten.
Het is nog niet de tijd waarin door kerkelijke autoriteiten gesanctioneerde
gefixeerde belijdenisteksten gebruikelijk
zijn, al blijken de doopvragen liturgisch
wel meer algemene vorm te krijgen
waarbij wat voor de drie goddelijke Personen kenmerkend is, wordt toegevoegd.
Bij de Heilige Geest wordt dan vermeld
dat Hij door de profeten gesproken heeft.
Een eerste (kerkordelijke) fixatie van de
doopvragen treffen we aan in de Traditio Apostolica van Hippolytus, presbyter
in Rome, die als derde doopvraag heeft:
‘Geloof je in de Heilige Geest en de heilige kerk en de opstanding van het vlees?’5
Maar het spreken van de Geest door de
profeten – heel opvallend! – missen we.
Wel worden hier reeds de kerk en de
opstanding van het vlees als vruchten
van de Heilige Geest vermeld! Aan die
vruchten van de Geest worden later
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toegevoegd: de vergeving van de zonden
en het eeuwige leven, zoals we die nog
altijd in onze Apostolische Geloofsbelijdenis ontmoeten.

Naar het Nicaenum toe
Door de toevloed van bekeerlingen
wordt het steeds meer urgent de leer
van de kerk vast te leggen in een belijdenistekst. Plaatselijke kerken vatten
in zo’n tekst kort het christelijk geloof
samen.

auteurs tegenkwamen. Slechts de vruchten van de Geest worden genoemd.
Terwijl in het Westen de oude belijdenis
van Rome bovenplaatselijk invloed had
en steeds meer ingang kreeg, zijn er in
het Oosten geen belijdenissen die er zo
uitspringen. Het blijft allemaal meer
plaatselijk en er is geen belijdenistekst
die die van Rome, wat verbreiding en
gezag betreft, evenaart.
Wat het spreken van de Geest door de
profeten aangaat, is hier te vermelden

De Lefkepoort van Iznik (de huidige naam van Nicea)
De vroegste tekst die als zodanig gezag
kreeg en ons is overgeleverd, is die van
de kerk van Rome, waarvan de herkomst
is terug te leiden tot in de tweede eeuw.
Deze oud-roomse belijdenis is daarom
zo belangrijk, omdat ze te beschouwen
is als de voorgangster van alle andere
plaatselijke belijdenissen van de kerken
in het Westen en ‘de moeder’ genoemd
kan worden van onze Apostolische
Geloofsbelijdenis.
De oud-roomse belijdenis is duidelijk
een doopbelijdenis en spreekt van het
werk van de Vader, van de Zoon en dat
van de Heilige Geest. Wat het laatste
betreft, wordt door de dopeling (in de
Latijnse tekst) beleden: ‘Ik geloof (…) en
in de Heilige Geest, de gemeenschap
der heiligen, vergeving der zonden en
de opstanding van het vlees’; de Griekse
tekst heeft hier nog bij: ‘het eeuwige
leven’.6
Het moet ons opvallen dat dit derde
artikel niets noemt van de werkzaamheid van de Heilige Geest in de profeten,
zoals we dat eerder bij oudchristelijke

dat we dat wel vinden in de doopbelijdenis van de kerk van Jeruzalem, zoals die
zich laat reconstrueren uit de doopcatechese van Cyrillus die deze rond 350 hield
als bisschop of presbyter van Jeruzalem.
Over de Heilige Geest wordt gezegd:
‘Wij geloven (…) aan de Heilige Geest,
de Trooster, die in de profeten sprak, en
aan één doop der boete tot vergeving
der zonden en aan een heilige katholieke
kerk en aan de opstanding van het vlees
en aan een eeuwig leven.’7
Hier wordt naast de vruchten van
de Geest ook zijn werk in de profeten
genoemd en dat is treffend, te meer
omdat dit laatste geheel ontbreekt in de
oud-roomse belijdenis!

De Geloofsbelijdenis van Nicea
Ik hoop dat u er nog bent, dappere lezer!
Laat ik u mogen bemoedigen: we naderen het einde van dit verhaal. Wat wij de
Geloofsbelijdenis van Nicea noemen, is
niet de oorspronkelijke confessie die op
het concilie van Nicea (325) (= N) werd
geformuleerd. Wel is het zo dat met dit

concilie voor het eerst de stap wordt
gezet naar synodale belijdenisteksten,
die een meer universele autoriteit krijgen.
De belijdenis die in Nicea geformuleerd
wordt, heeft een vrij kort artikel over de
Heilige Geest. Van Hem wordt slechts
gezegd: ‘Wij geloven (…) aan de Heilige
Geest …’ Noch zijn vruchten noch zijn
spreken door de profeten worden vermeld.
Anders staat het met de belijdenistekst
die later op het concilie van Constantinopel in 381 wordt vastgesteld. Deze tekst
is het Nicaeno-Constantinopolitanum
(= NC), dat als de Geloofsbelijdenis van
Nicea nog altijd een plaats in ons kerkboek heeft. De benaming klopt – historisch gezien – eigenlijk niet, maar kwam
in gebruik doordat in de middeleeuwen
het onderscheid tussen de oude geloofsbelijdenis van Nicea en de nieuwere
van Constantinopel in het vergeetboek
geraakte.
Overigens is die wat foute benaming
geen ramp. Reeds vroeg zag men NC
slechts als een uitbreiding van N, noodzakelijk vanwege ketterijen die na Nicea
wortel schoten. Het NC wilde bovendien
slechts de leer van Nicea opnieuw bevestigen. Geleerden hebben aangetoond
dat NC bepaald niet slechts een ‘uitbreiding’ van N is, maar dat het gaat om
een andere belijdenistekst, die veeleer
moet worden beschouwd als een reeds
bestaande plaatselijke doopbelijdenis
die op de een of andere manier in verbinding met het concilie van Contantinopel geraakte en door het concilie
aangevuld, als eigen confessie en als
gelijkwaardig aan N werd aanvaard.
Het stramien van deze doopbelijdenis
behoort met grote waarschijnlijkheid tot
de antiocheense of jeruzalemse familie
van doopbelijdenissen.8

De Geloofsbelijdenis van Nicea
in Constantinopel
De omstandigheden van de tijd drongen
de concilievaders in Constantinopel
ertoe in het bijzonder de leer over de
Heilige Geest breder en nauwkeuriger te
formuleren, met name op het punt van
de status van de Heilige Geest.9 Vandaar
de toevoeging: ‘die Here is en levend
maakt, die van de Vader en de Zoon
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uitgaat, die samen met de Vader en de
Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt.’
Zweeg N over het werk van de Geest,
het NC doet dat niet. Het noemt de
vruchten van de Geest en ook nadrukkelijk zijn spreken door de profeten: ‘die
gesproken heeft door de profeten.’ Daar
hebben we het zinnetje waar het in onze
zoektocht om te doen is!
Hier vinden we dan eindelijk – voor
het eerst! – de oecumenisch-conciliaire
vastlegging dat het de Heilige Geest is
die door de profeten gesproken heeft,
en klinkt de echo van wat wij bij de oudchristelijke schrijvers aantroffen.
De vraag dringt zich op: hoe kwam het
tot deze inlassing? En waarop ging ze
terug?
Zoals ik reeds zei: het concilie van Constantinopel zag zich gedrongen om de
leer van de Heilige Geest preciezer te
formuleren vanwege allerlei onduidelijkheid en dwaling rond de Geest en zijn
werk. Het derde artikel heeft dan ook
polemische draagwijdte. De vruchten
van de Geest die het noemt: de kerk,
de doop, de vergeving der zonden, de
opstanding van het vlees en het eeuwige leven, waren reeds normale bestanddelen van het derde artikel in oosterse
doopbelijdenissen geworden.
Ook de toevoeging ‘die gesproken heeft
door de profeten’ was niet nieuw, we
vonden haar reeds bij Cyrillus van Jeruzalem, waarbij niet vergeten moet worden wat wij bij de Apostolische Vaders
en de Apologeten aantroffen over de
profetische werkzaamheid van de Geest.
Ik denk dat we mogen concluderen dat
het belijden van het spreken van de Heilige Geest door de profeten vooral in de
kerken van het Oosten bewaard is gebleven en vanuit het Oosten in wat wij nu
de Geloofsbelijdenis van Nicea noemen, is
terechtgekomen.10 Het waren ook alleen
bisschoppen uit het Oosten die aan het
concilie in Constantinopel deelnamen
en het NC vaststelden. Ook had de leer
over de Heilige Geest van de drie grote
theologen uit Cappadocië grote invloed
op het NC.11 Het werd na enige tijd algemeen de doopbelijdenis van de oosterse
kerken, in het Westen werd het pas later,
in de zesde eeuw, aanvaard als oecumenisch symbool.

Actualiteit in belijden
We mogen dankbaar zijn voor wat vanuit de oosterse kerken in onze Geloofsbelijdenis van Nicea terechtgekomen
is. Dat de Heilige Geest sprak door de
profeten van het Oude Testament, is een
belijden dat altijd actueel blijft, willen
wij Christus recht kennen. Hij zelf wees
er al op dat het Oude Testament over
Hem spreekt (Joh. 5:29) en onderwees de
Emmaüsgangers daarover (Luc. 24:27). In
het voetspoor van zijn Meester bewees
ook Paulus in Efeze de Joden ‘op grond
van de Schriften’ dat Jezus de Messias
is (Hand. 18:28), zoals de apostel ook in
Rome ‘op grond van Mozes en de profeten’ Joden voor Jezus probeerde te winnen (Hand. 28:23).
Jezus is de Christus van ‘de Schriften’:
wie Hem wil kennen en verstaan, kan
niet om de profeten van het Oude Testament heen, in wie zijn Geest werkzaam
was (1 Petr. 1:11) en door wie de Geest
over Hem sprak.12
Nu wij in onze kerken zo druk zijn met
wat de Bijbel zegt over groeien in geloof,
samen kerk-zijn, gemeenteopbouw en
missionaire opdracht, mag het Oude
Testament niet op de achtergrond raken.
De Schrift is één, het woord van de profeten kan niet gemist worden, willen wij
Hem waarlijk kennen die onze Verlosser
is. Het gaat om het getuigenis van de
Geest van Christus! Hij sprak door de
profeten over Hem die komen zou.
Zo vormt wat uiteindelijk in de Geloofsbelijdenis van Nicea terechtkwam, een
voortdurend appel voor ons om het
Oude Testament niet te vergeten en het
te eren als Woord van de Heilige Geest!
Noten:
4

J.D.N. Kelly, Altchristliche Glaubensbekennt-

stens een positie tussen God en de mens
inruimden.
10 Christian Schütz wijst op het eigene van
de syrische leer van de Heilige Geest.
Afrahat, de oudste syrische theoloog die
ons bekend is, heeft ons een heel oude
geloofsformule overgeleverd, waarin
gezegd wordt dat God ‘van zijn Geest in
de profeten gezonden heeft’. Ook noemt
hij Efraïm, de grootste schrijver van de
syrische kerk uit de vierde eeuw, die ook
weet van de profetische werkzaamheid
van de Geest (Einführung in die Pneumatologie, Darmstadt 1985, p. 63v.). G. Quispel, ‘De Heilige Geest volgens de Oude
Kerk’, in: De Spiritu Sancto, Utrecht 1964,
p. 79 zegt over de syrische christenen: ‘De
dogmatische twisten der Grieken in de
eerste eeuw gingen aan hen voorbij. Maar
zij hadden wel degelijk een zeer bepaalde
opvatting over de Heilige Geest.’
11

Vgl. Schütz, a.w., p. 61: ‘Die Pneumatologie
der Kappadokier führt unmittelbar zum
Konzil von Konstantinopel 381 und wird
im Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum greifbar.’ De drie grote Cappadociërs
zijn: Basilius van Caesarea, Gregorius van
Nyssa en Gregorius van Nazianza, hun
leer over de Drie-eenheid werd in het
Oosten overheersend.
Hermann Dörries, De Spiritu Sancto. Der
Beitrag des Basilius zum Abschlusz des trinitarischen Dogmas,Göttingen 1956, p. 174
wijst erop dat het derde artikel van het
NC in veel aan de opvatting van Basilius
beantwoordt. Van het ‘die gesproken heeft
door de profeten’ zegt hij: ‘das ist gut
Basilianisch’ (p. 175).

12 Mijn verhaal onderstreept dat we mogelijk in Efeziërs 2:20: ‘gebouwd op het
fundament van apostelen en profeten’,
ook aan de oudtestamentische profeten
dienen te denken en niet alleen aan de
nieuwtestamentische, vgl. L. Floor, Efeziërs.
Eén in Christus, Kampen 1995, p. 119.

nisse. Geschichte und Theologie, Göttingen
1972, p. 77.
5

Kelly, a.w., p. 95.

6

Kelly, a.w., p. 106,107.

7

Kelly, a.w., p. 183.

8

Kelly, a.w., p. 328.

9

De strijd ging vooral tegen de zgn. Pneumatomachen, volgelingen van Macedonius, bisschop van Constantinopel, die zich
niet verenigen kon met N. Zij erkenden
wel de godheid van de Zoon, maar niet
die van de Heilige Geest voor Wie zij hoog-
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Column

G. Zomer

Wespennest

Een hond hoeft niet te lijden, zei
mijn dierenarts, en hij spoot ’m
dood. Teun heette het beest, een
prachtige Drent. En misschien kent
u hem. Ik vertelde eerder van hem
dat hij eens op een zondagmorgen
onder kerktijd uit angst voor onweer
van drie hoog uit het zolderraam
was gesprongen. Dat heeft hij toen
wonderwel overleefd. Nu bleek hij
plots ziek, en hij was niet meer te
redden. Ik was erdoor aangedaan.
Meer dan mijn andere honden was
deze mijn maat gebleken. We hebben veel gewandeld samen, en hij
lag graag aan m’n voeten onder mijn
bureau.
Op een zaterdagmorgen hebben we
het laten gebeuren. En die middag
vond ik troost in mijn preekvoorbereiding. Zondag 5 van de catechismus was aan de beurt. Die eerste
zondag over onze verlossing. Daar
staat dat God de zonde van de mens
niet straft aan een ander schepsel.
En ik dacht: mijn doodzieke hond is
een mooi voorbeeld bij dit onderwijs
aan de gemeente. En ik vertelde het
dus in de preek. Zoiets persoonlijks
heeft het risico van op zich terechte
kritiek. Iemand zei mij eens: Ik zou
ook wel een podium willen hebben
voor wat mij zoal bezighoudt. Ook nu
kwam er reactie. Ik had iets geraakt,
er kwamen veel dierenleedverhalen
los. Van een konijntje dat onverhoeds door een buizerd was gegrepen, en ook: Dominee, drie jaar
terug moesten wij onze Lassie laten
inslapen, en ik heb er nog verdriet

om…! Intussen kreeg ik ook zoveel
puppy’s aangeboden dat ik wel een
kennel had kunnen beginnen.
Het bracht me tot verdere meditatie van Gods bijzondere verlossingsplan. Ook Zondag 6 vertelt ons
daarvan. En ik had al in de preek van
Zondag 5 gezegd dat in dat plan van
God ook de redding van de beesten
was opgenomen. Ik noemde het
slot van Jona 4, zo mooi vertaald in
ons nieuwe bijbeltje: ‘… zou ik dan
geen verdriet hebben om Nineve,
die grote stad, waar meer dan honderdtwintigduizend mensen wonen
die het verschil tussen links en
rechts niet eens kennen, en dan nog
al die dieren. Ik liet ook Psalm 36
zingen: U, Heer, bent de redder van
mens en dier.
Voor de volgende catechismuspreek
vroeg ik om aandacht voor Hebreeën
1 en 2, waar zozeer onze verlossing het plan van God de Schépper
blijkt te zijn. God, voor wie en door
wie alles bestaat (2:10). Hij heeft
zijn Zoon aangewezen als de enige
erfgenaam. Hem, door wie Hij de
wereld heeft geschapen (1:2). Hij,
die de schepping schraagt (1:3)! Wat
een mooi beeld is dat: de schepping
schrágen. Schragen, dat is zorgvuldig dragen. Daarom is aan deze
Redder ook alles onderworpen en er
rest niets dat niet onder zijn gezag is
gesteld (2:8), zegt de Hebreeënbrief.
Zo werden de dierenliefhebbers
getroost. Ook wie zich bekommerde
om de orka Morgan in Harderwijk,
om wie juist in die tijd veel te doen

was. Kan dit kolossale dier weer
worden teruggebracht in de natuur?
Hoe zal ze zich redden? God – die
speelt met Leviatan (Ps. 104:26) –
weet het, zei ik, en geloof het maar:
ze is al gered.
Een week later hadden we met de
wijk een BBQ. Gezellig op het erf van
een boerderij. We stonden kuchend
en zwetend rond een rooster waarop
menige rundersaucijs en varkensspeklap lagen te sudderen. Er werd
naar mijn hond gevraagd. En het
was fijn om nog weer ’ns over dat
arme beest te keuvelen. Ineens was
er gegil. Een paar kinderen hadden
zich ongelukkig in een wespennest
gestoken. En die beestjes hadden
hen flink te pakken genomen. Nadat
deze en gene zich met zuignappen
en magische stiften over de kinderen hadden ontfermd, kwam één
van de slachtoffers, een doorgaans
vrolijke jongen van zeven jaar, naar
me toe. Ik keek op van mijn derde
kippenboutje en ik zag een spoor
van tranen op zijn wang. Hij had een
bult in zijn nek, en ook – zo toonde
hij me – op z’n buik. Hij keek me aan
en deed prompt zijn beklag: Dominee, waarom heeft God een wesp
gemaakt?
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Woordwaarde

Joh. de Wolf

Christen: zacht eitje?

Als iemand in de Bijbel zachtmoedig genoemd wordt, wekt dat
bij ons niet altijd een positieve indruk. Is dat misschien een
soft persoon, wel lievig en goedig maar niet met beide benen
op de grond? Of hebben we te maken met een simpele ziel, een
halfzachte?
Het komt nog wat dichterbij als de Bijbel
ervan uitgaat dat we als christenen allemaal zachtmoedig zullen zijn. Betekent
dat soms dat we alles maar over z’n kant
moeten laten gaan, en dat we niet voor
onszelf mogen opkomen? Moeten we
alles maar passief over ons heen laten
komen, en mogen we niet assertief zijn?
Die indruk zou je kunnen krijgen als
de Bijbel ons hier en daar oproept tot
een houding van zachtmoedigheid.
Toch is dat niet terecht. Het is niet juist
als we negatieve gedachten krijgen bij
deze term. Ik noem alvast maar even
het voorbeeld van Mozes. Hij wordt in
Numeri 12 (NV) de meest zachtmoedige
man ter wereld genoemd. Maar hij was
toch bepaald geen zacht eitje. In dit
artikel wil ik wat meer over deze term
zeggen. Met de bedoeling dat we goed
zicht houden op wat vandaag van ons
verwacht wordt, als die oproep tot een
zachtmoedige houding tot ons komt.

Een bijbels woord
Wat met ‘zachtmoedigheid’ bedoeld
wordt, is gestempeld door het bijbelse

denken. Maar is het woord zelf dan niet
wat ouderwets? Dat valt wel mee, als we
naar de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004
kijken. Want ook daar wordt de term
nog gebruikt. Vijf keer komt het woord
‘zachtmoedigheid’ voor en negen keer
het woord ‘zachtmoedig’. Het valt wel op
dat het dan alleen om het Nieuwe Testament gaat. De NBV heeft in het Oude
Testament nu vertaald met ‘bescheiden’
of met ‘deemoed’ of met ‘nederig’, waar
de term vroeger in de Statenvertaling
(SV) of de Nieuwe Vertaling van 1951
(NV) nog met ‘zachtmoedig(heid)’ was
weergegeven. In elk geval heeft de NBV
het aangedurfd om in een deel van de
Bijbel, het Nieuwe Testament dus, toch
dat oudere woord aan te houden.
Wat de andere bijbelvertalingen betreft:
de SV en de Herziene Statenvertaling
(HSV) houden consequent de weergave
met ‘zachtmoedig(heid)’ aan, als het om
het Hebreeuwse of Griekse grondwoord
gaat (resp. ‘ānāw en praûs) en deze gaan
ook helemaal gelijk op. In de NV is niet
concordant vertaald, want men vertaalt
daar ook geregeld met het woord ‘ootmoedig’ of met ‘nederig’ of met ‘zacht-

zinnigheid’. Ik noem ook een paar weergaven uit andere vertalingen: mildheid,
zachtheid, tederheid en eenvoud. Dat is
een heel spectrum van mogelijke weergaven, al komt de ene vertaling dichter
bij de grondtekst dan de andere. Maar al
met al krijgen we zo toch een indruk van
wat hier bedoeld is.

Waar gaat het om?
Wat wil de term dan duidelijk maken?
Voordat ik daarover iets meer zeg, wil ik
graag erop wijzen dat de Here God nooit
zachtmoedig genoemd wordt. Vaak hebben God en wij in zekere zin dezelfde
eigenschappen gemeenschappelijk. God
is barmhartig, maar die deugd wordt
ook van ons gevraagd. Ook trouw en
goedheid en vriendelijkheid zijn mededeelbare eigenschappen, zoals dat heet.
Hetzelfde geldt van lankmoedigheid:
God is lankmoedig (geduldig) en dat
wordt ook van ons verwacht. Maar van
zachtmoedigheid geldt dat niet. Die
houding is blijkbaar te menselijk om op
God toegepast te kunnen worden. God
is te hoog om nederig te kunnen heten.
Hij ziet wel heel laag neer (Ps. 113), maar
juist om de nederige mens te verheffen.
Hij ziet naar ons om, niet uit de hoogte,
maar wel vanuit de hoge.
Zachtmoedigheid is dus een karakteristiek van ons mens-zijn. Althans, God
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verwacht van ons, mensen, een houding
die in dat woord opgesloten zit. Waar
gaat het dan om? Ik noem een aantal
aspecten. Het gaat erom dat je in deze
wereld je plaats kent, naar God toe en
naar elkaar toe. Dat zit ook in het woord
‘bescheidenheid’. Dat is het tegengestelde van hoogmoed of brutaliteit of
geldingsdrang. Je hebt dus geen behoefte om met de ellebogen te werken. En
omdat je niet voortdurend gefixeerd
bent op jezelf, kun je mild en vriendelijk
zijn naar anderen. Je probeert naast
anderen te gaan staan, en niet boven
hen. In de term ‘zachtmoedig’ zit daarom ook het besef dat je nog steeds zondaar bent. Als je een ander die in zonde
gevallen is, overeind helpt, moet je dat
doen in een geest van zachtmoedigheid,
zegt Paulus in Galaten 6:1. Dus niet vanuit de hoogte, alsof jou zoiets nooit zou
overkomen, maar in het besef dat je zelf
ook wel eens in verzoeking zou kunnen
komen.

Mozes en Christus
Het wordt tijd om terug te komen op de
figuur van Mozes, die ik al even noemde.
Want daardoor valt er licht op nog een
ander aspect van ‘zachtmoedigheid’.
Zoals boven al gezegd, was Mozes de
zachtmoedigheid zelve, om het zo uit te
drukken. Maar hoe kan dat, terwijl hij
toch wel van wanten wist en de leider
was van een lastig volk? Deze eigenschap van Mozes bleek vooral als hij met
verwijten en opstandigheid te maken
kreeg. Het volk Israël was vaak aan het
mopperen, en de leiding van Mozes
werd geregeld bekritiseerd en betwist.
In Numeri 12 worden zijn persoon en
positie zelfs in diskrediet gebracht door
zijn zus en broer, door Mirjam en Aäron.
Maar telkens valt weer op dat Mozes
zich niet gaat verdedigen, maar dat hij
de Here erbij roept. Ook in Numeri 12 is
het de Here die voor Mozes opkomt, en
Aäron en Mirjam ter verantwoording
roept en bestraft. Juist daarin blijkt ook
Mozes’ zachtmoedigheid. Hij vecht niet
terug, hij gaat geen twistgesprek beginnen. Hij lijdt liever onrecht dan dat hij
onrecht zou doen. Hij laat het oordeel en
de wraak aan de Here over.
Daarin was Mozes een voorbode en type
van onze Heiland. Christus probeerde

Zich ook niet te handhaven door erop los
te slaan of door geschreeuw en verbaal
geweld. Zeker niet toen Hij de weg naar
het kruis moest inslaan. Hij liet het oordeel over zijn vijanden aan zijn hemelse
Vader over. Toen Hij leed, dreigde Hij
niet maar gaf het over aan Hem die
rechtvaardig oordeelt (1 Petr. 2:23). Hij
nam het recht niet in eigen hand, maar
zocht zijn recht bij God. Daarin was ook
onze Heiland een voorbeeld van zachtmoedigheid, nog veel meer dan Mozes.
Maar was Jezus dan een machteloze
man, een koning die zijn pretenties niet
kon waarmaken? Integendeel, maar Hij
kon wachten. Want Hij wist dat de kruisweg de koninklijke weg was naar de
troon, omdat juist nederigen verhoogd
worden.

Menswording als bewijs van
zachtmoedigheid
Ik schreef hierboven dat de hoogheid
van God verhindert dat die menselijke
deugd van zachtmoedigheid op Hem
van toepassing zou zijn. Daar is natuurlijk wel een ‘maar’ aan verbonden. God
de Vader heeft zich genadig over ons
heen gebogen, maar zijn Zoon is helemaal aan ons, mensen, gelijk geworden.
Juist om in die weg voor ons te kunnen
leven en te sterven, en zodoende ons
te verlossen. Doordat Hij mens werd,
vernederde Hij Zich diep en dat was nu
juist een bewijs van ultieme zachtmoedigheid. Hij maakte Zich kwetsbaar, Hij
kwam voor ons op en stelde zijn eigen
belang ver achter bij ons eeuwig belang.
En tegelijk was Hij onze Leidsman, net
als Mozes destijds, en riep Hij zijn volk
op om achter Hem aan te gaan. Ik denk
aan zijn woorden in Matteüs 11:28-30.
Kom bij Mij, zei Hij, Ik zal jullie rust
geven, want Ik ben zachtmoedig en
nederig van hart. Die zachtmoedigheid
van Christus hadden wij allemaal nodig
om voor altijd gered te worden.

Vrucht van de Geest
Die gezindheid van Christus mogen
wij op onze beurt navolgen. Maar dat
kan alleen door de inwoning en hulp
van de Heilige Geest. Het is dan ook
niet vreemd dat zachtmoedigheid in
Galaten 5 ook bij de vrucht van de Geest
wordt genoemd. Die deugd is dus een

kenmerk van het echte christen-zijn. En
dan komen we ook weer bij het begin
van dit artikel terug, en bij die vraag
uit de titel: is een christen een zacht
eitje? Met dat laatste wordt volgens
het woordenboek gedoeld op een sul,
of een halfzachte. Iemand die je als een
pakje boter alle kanten op kunt kneden.
Maar dat bedoelt de Bijbel per se niet.
Een christen is iemand die overtuigd is,
die voor zijn mening staat en gaat, wel
kwetsbaar maar niet kneedbaar.
Want het gaat bij zachtmoedigheid
vooral om de houding naar God en onze
medemensen toe. We eerbiedigen onze
hoge en verheven God in de hemel, en
we respecteren daarom ook onze naasten, zijn schepselen, hier op aarde. We
zoeken geen ruzie, maar proberen de
vrede te bewaren. We stellen onszelf
kwetsbaar op, maar hoeden ons ervoor
anderen te kwetsen. We handelen niet
uit geldingsdrang of eigenwaan, maar
we achten in alle bescheidenheid de
ander belangrijker dan onszelf (zie Fil.
2:3). We zijn niet kruiperig maar wel
inschikkelijk. Engelse vertalingen gebruiken daarom voor ‘zachtmoedig’ niet het
woord soft, maar gentle. Het gaat dus
niet om een slap, maar om een vriendelijk karakter. En dan is het op je werkplek
best goed om voor jezelf op te komen en
zo nodig een cursus te volgen om assertiever te worden. Maar soms kan assertiviteit ook doorschieten. Dan kweek je
mensen die op den duur meer zelfliefde
hebben dan naastenliefde. Terwijl Paulus juist in Filippenzen 2:4 schrijft: Heb
niet alleen uw eigen belangen voor
ogen, maar ook die van de ander. Dat
geldt ook op de werkvloer, voor de vakbonden en in de politiek.
Laten we dus in alle verbanden van het
leven de Heiland blijven navolgen. Dan
wacht uiteindelijk een geweldig genadeloon. Want brutalen hebben wel de
halve wereld, zegt men, maar gelukkig
te prijzen zijn de zachtmoedige mensen,
zegt Jezus in de Bergrede, want zij beërven de hele wereld (Mat. 5:5).
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B.P. Hagens

Van vreemdelingen
tot consumenten

De (klein)kinderen van de Vrijgemaakte vreemdelingen (Te Velde)

Rondblik

zijn als vrijgemaakte consumenten nauwelijks te onderscheiden
van de rest van de samenleving.
Hun ‘doorgaande reformatie’ is vastgelopen in de huidige consumentenmaatschappij met haar enorme hoeveelheid
tijdverslindende keuzemogelijkheden.
‘Consument’ is een levenshouding
geworden die doordringt in alle levensverbanden. In deze dominante consumentencultuur wordt het steeds moeilijker om met lege handen voor God te
staan. Consumenten zijn immers geen
bedelaars.

Verbondenheid
De theologische belangstelling voor
het verbond is vandaag verflauwd. Het
woord ‘verbond’ functioneert ook niet
meer in onze cultuur. Wij sluiten tegenwoordig een overeenkomst (contract)
met wederzijdse verplichtingen. Maar
zo’n contract dekt niet de inhoud van
het woord ‘verbond’. Deze ontwikkeling
sluit prima aan op het – postmoderne
– individualisme van onze belevingscultuur. Mijn individuele vrijheid staat
hoog in het vaandel. De keerzijde hiervan is echter dat vrije individuen makkelijk in een sociaal en/of emotioneel
isolement terecht kunnen komen. Mensen raken daarbij niet alleen van elkaar
vervreemd, maar ook van zichzelf en van

de zin van hun bestaan.
Op zich niet echt verwonderlijk, want
mensen zijn geschapen om te leven
in verbondenheid. Als beelddragers
van God en zo via Hem verbonden aan
anderen. Maar in een cultuur die God
is kwijtgeraakt en het eigen ‘ik’ van
de mens op de troon heeft gezet, is
‘authenticiteit’ de hoogste wijsheid en
dat is een eenzaam bestaan. Daarom
zoeken mensen naar vervangende
verbondenheid – zoals door anderen
gewaardeerd/bewonderd worden – die
hun voldoening geeft en een geluksgevoel bezorgt.1
Dit verlangen naar geluk is een restant
van heimwee naar een verloren en nu
onbereikbaar paradijs. Het is goedkoop en onjuist om dan te zeggen dat
de mensen hun geluk bij God moeten
zoeken. Want God wil een totaal ander
geluk geven en niet het geluk dat mensen zoeken. De gedachte dat God onze
behoefte aan geluk bevredigt, is juist
een uiting van het contractdenken dat
het ‘leven in het verbond’ blokkeert.
God sluit geen overeenkomst, maar
Hij gaat een genadige relatie aan met
zondige mensen, die Hij ook onderling
met elkaar verbindt als leden van zijn
verbondsgemeenschap.

Vanzelfsprekendheid
Het woord ‘verbond’ functioneert dus
nauwelijks en mensen denken vooral
in termen van een overeenkomst met
wederzijdse verplichtingen. Dan loopt
de kerk het risico dat voor ouders de
kinderdoop een verplichting is die zij
jegens God aangaan om hun kinderen
christelijk op te voeden. Die verplichting is er ook wel, maar dat is niet het
belangrijkste. Het gaat bij de doop in de
eerste plaats om de belofte van God, zijn
Woord van vergeving en genade, onderstreept in de doop. Vanuit het verbond
mogen ouders hun kinderen leren om
te geloven dat God een relatie met hen
heeft, hun God wil zijn.2
Maar die ouders beseffen heel goed
dat zij hun kinderen het geloof niet zelf
kunnen geven. In de eerste periode na
de Vrijmaking (1944) werd de nadruk
gelegd op de vaste belofte van God –
het strijdpunt bij de Vrijmaking. In de
tweede periode (sinds medio jaren tachtig vorige eeuw) gaat het vooral over
het persoonlijk geloof en de persoonlijke
ethiek.3 De aandacht verschoof van
de relatie van God met ons naar onze
relatie met God. Om aan de vanzelfsprekendheid van het kind van God zijn – het
verwijt van verbondsautomatisme – te
ontsnappen, werd de vraag naar een
persoonlijke relatie met God het ijkpunt.
Maar als ik een persoonlijke relatie
met God ervaar, neem ik toch automa-
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tisch aan dat God ook een persoonlijke
relatie met mij heeft? Dan wordt de
(objectieve) zelfverzekerdheid van een
verbondsautomatisme vervangen door
de (subjectieve) zelfverzekerdheid van
de persoonlijke beleving. Zo is God nog
steeds de vanzelfsprekende partner van
de mens. Alleen wanneer mijn persoonlijk geloof het geloofsantwoord is op
Gods vaste verbondsbelofte, wordt die
vanzelfsprekendheid doorbroken.

Leven in het verbond
Al voor de Vrijmaking werd de tegenstelling tussen subjectief (= het innerlijke
‘ik’) en objectief (= alles buiten het eigen
‘ik’) ontmaskerd als een manier van denken waarbij de mens het eigen ‘ik’ centraal stelt. 4 Om die valkuil te vermijden
werd na de Vrijmaking bewust de verbondsgeschiedenis van God met mensen
centraal gesteld, met als kern de openbaring van Gods genade in Christus.
Bij de theologische bezinning op deze
‘heilshistorische prediking’ werd die
verbondsgeschiedenis helaas vaak ingeperkt tot de heilsgeschiedenis-in-engezin, namelijk hoe God toewerkt naar de
komst (en wederkomst) van Christus. In
de jaren tachtig werd daarop als kritiek
geformuleerd dat zo de ‘voortgang’ van
het heil overbelicht werd ten koste van
de ‘omgang’ met het heil (C. Trimp in
1986).5 Over het verborgen werk van de
Heilige Geest in de harten van de gelovigen werd veel minder gesproken dan
over de zichtbare vruchten daarvan in
geloof en dagelijkse bekering. Toch was
dit geen afstandelijke geloofsbeleving,
want het mogen leven met God in zijn
verbond – zoals beleden in het klassieke doopformulier – was dagelijkse
geloofswerkelijkheid. Tegelijk werd die
geloofsrealiteit onbedoeld (!) ook wel
ervaren als een zorgeloze vanzelfsprekendheid, alsof alles eigenlijk al in orde
was.6 In deze verbondscultuur vonden
(vooral) jongeren het lastig om tot een
persoonlijk en levend geloof te komen.7
Dit onderstreept de noodzaak om de
‘omgang’ met God steeds weer nadrukkelijk als een genadewonder te belijden
en te beleven. Binnen de vrijgemaakte
kerken werd de kritische taxatie van
Trimp breed geaccepteerd. Toch is de
verdeeldheid toegenomen.

Intieme verbondenheid
De onderbelichting van de ‘omgang’
met het heil werd vooral opgepakt als
een behoefte aan meer aandacht voor
de mens in de prediking. Dus in plaats
van meer aandacht voor het werk van
God in de (harten van) mensen kwam
er zo meer aandacht voor de emotionele
beleving van de kerkgangers. Nu werd
onze subjectieve omgang met het heil
(beleving) zoiets als de ‘tegenhanger’
van de objectieve voortgang van het heil
(leer). Zo kwam de tegenstelling objectief/subjectief weer terug. De nadruk
ligt momenteel op persoonlijke beleving,
mijn relatie met God (graag emotioneel
beleefd).
Voor die relatie met God wordt bij voorkeur het woord ‘intiem’ gebruikt. Ook
in de kerk moet het vooral ‘intiem’ zijn,
dus het tegenbeeld van een samenleving waar de contacten voornamelijk
oppervlakkig zijn. De gemeenschap der
heiligen is een sterke onderlinge verbondenheid op (diep) gevoelsniveau.8 God
heeft de mens immers zo geschapen
dat ieder mens hunkert naar diepe verbondenheid met anderen. Zo biedt de
kerk een alternatieve samenleving met
‘religieuze behaaglijkheid’, een geestelijk geluksgevoel waar mensen uit onze
huidige individualistische samenleving
grote behoefte aan hebben.
Het is beslist waar dat God de mens
heeft geschapen om te leven in verbondenheid. Maar de hunkering naar
verbondenheid ontstaat toch juist daar,
waar deze verbondenheid ontbreekt.
Dan komt vooral ook de zondeval in
beeld. Als de indruk wordt gewekt dat
God onze behoefte aan verbondenheid
bevredigt via georganiseerde ‘intimiteit’, dan voegt de kerk eigen ‘religieuze
behaaglijkheid’ toe aan het evangelie.9
De kern van het evangelie is dat God de
oorzaak van onze on-verbondenheid –
namelijk de zonde – heeft aangepakt en
weggenomen, door Christus daarmee
in onze plaats te beladen. Dat maakt
de weg vrij voor het leven met God als
levend lid van zijn verbondsgemeente.

Beleveniseconomie
De behoefte aan een spiritueel geluksgevoel ontstaat niet alleen als gevolg
van geestelijke ontwikkelingen, maar

wordt ook bevorderd door de maatschappelijke achtergrond. De westerse
wereld is in de ban van het zogenoemde
consumentisme, een vals ‘evangelie’ dat
mensen ‘geluk’ belooft door het kopen
van goederen/bezittingen en diensten
waarvoor ik als individu persoonlijk kies.
Het ‘geluk’ zit dan vooral in mijn beleving als ik een persoonlijke keus maak.10
In onze westerse cultuur is ‘geluk’ een
emotionele prikkeling die ‘maakbaar’
is en vaak ook te koop. Zo’n prikkeling
is geen eigenschap van het gekochte
product zelf, maar een belevenis die ik
ervaar (emotie) en ook kan delen met
anderen. Ik koop dan geen product
(shampoo) maar een belevenis (er stralend uitzien). Het zegt wat over mijn
(gewenste) ‘lifestyle’. Vandaar de ‘kick’
van de persoonlijke keus. De productieeconomie wordt omgevormd tot een
zogenoemde beleveniseconomie, waarin
‘fun’ (plezier) een cruciale rol speelt als
‘aanjager’ van mijn persoonlijk geluk.11
Omdat wij dagelijks met die belevenis
economie te maken hebben, kan dit ook
invloed hebben op onze houding als
kerklid. Je gaat dan niet naar de kerk
voor het ‘product’ maar voor een belevenis die jij zelf bij dit ‘product’ ervaart,
een verhaal dat je kunt delen met anderen. Als de kerkdienst de juiste gevoelens
opwekt, is een juiste verwoording van
de geloofsinhoud van ondergeschikt
belang. Mensen kunnen dan boeiend
vertellen over hun ervaring van Gods
aanwezigheid, zonder dat ze Hem echt
hebben leren kennen. Zo’n kerkdienst
mag dan heel ‘inspirerend’ worden
genoemd, maar geraakt worden in je
gevoel (belevenis) is iets anders dan
geraakt zijn in je hart (geloofsbeleving).

Geloofsbeleving
De ‘klank’ van het evangelie roept
‘weerklank’ op in het hart van de gelovige hoorder (Trimp). Het grote verschil
met de beleveniscultuur zit hierin, dat
het nu niet gaat om een persoonlijke
ervaring die ik in mijn beleving aan het
‘product’ toevoeg – zoals ik de illusie(?)
‘er stralend uitzien’ kan toevoegen aan
een bepaald merk shampoo. De Heilige
Geest wil door de ‘klank’ (= verkondiging) van het evangelie het geloof in
mijn hart werken. Het begint dus met
horen naar wat de Here tegen ons zegt.
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Zonder ‘klank’ geen ‘weerklank’.
De allereerste ‘weerklank’ is er als de
boodschap van het evangelie met een
gelovig hart wordt aangenomen. Hierbij is de hele mens betrokken, dus ook
de emotionele kant van een mens.12
Deze ‘weerklank’ – met onder andere
gevoelens van blijdschap en dankbaarheid – wordt niet als een eigen verhaal
aan de ‘klank’ toegevoegd, maar is als
geloofsbeleving altijd ondergeschikt en
examinabel aan de Bijbel. Bij de beleveniseconomie is dat precies andersom.
Daar is een goed verhaal meer waard
dan het product.
Tegen zo’n achtergrond lijkt het steeds
minder belangrijk ‘wat’ je precies
gelooft, als dat ‘geloof’ maar de gewenste gevoelens oproept. Als de belangrijkste vraag bij een preekbespreking
is: ‘Wat voelde je erbij?’ of: ‘Wat sprak
je aan?’, wordt de waarheid van Gods
Woord ingeruild voor onze belevenis
daarbij. Dan is er geen ruimte meer voor
de nogal ‘onbehaaglijke’ boodschap dat
door de verkondiging van het evangelie het koninkrijk der hemelen voor de
gelovigen wordt geopend, maar voor de
ongelovigen gesloten. Geloof(sbeleving)
heeft zeker ook te maken met gevoel.
Maar het is een dwaling dat God wordt
gekend via het gevoel, zodat wij Hem
kunnen ervaren in een sfeer van ‘religieuze behaaglijkheid’.

Zingeving
De grote angst van belevenisconsumenten is verveling. Er zijn steeds sterkere
prikkels nodig om hun geluksgevoel op
peil te houden. Alles went, zelfs belevenissen. De ervaring van verborgen
leegte leidt tot een sterke behoefte aan
zingeving. Mensen moeten nu door
‘zingevers’ geïnspireerd worden, zodat
ze ook met hun eigen zingeving aan de
gang gaan. Wie ergens voor gaat (‘passie’) en daarvoor offers wil brengen,
wordt beloond met een groter geluksgevoel – al was het maar omdat hij zich
onderscheidt van anderen (= contrastwerking). Daaraan ontleent iemand als
mens betekenis, oogst zo erkenning en
waardering.13
Opvallend is dat – op grond van heel
andere motieven – de historicus James
Kennedy tot soortgelijke gedachten
komt met betrekking tot een revitalise-

ring van de publieke betekenis van de
kerk. Met ‘kerken’ bedoelt hij worshipping community (lofprijzende gemeenschap) 14 – dus vanuit de mensen bekeken. Hij pleit voor een ‘contrasterende’
kerk, die zich als alternatieve samenleving doelbewust onderscheidt van de
wereld waarin wij leven en daarmee
aandacht trekt. Dat is zowel goed voor
de kerk zelf als voor onze samenleving.
Er is ook behoefte aan. Zo is er bijvoorbeeld dringend behoefte aan een kerk
waar mensen los kunnen komen van de
– vooral op materiële belangen gerichte
– consumentenmaatschappij. Als de
samenleving de kerk weer ziet staan,
krijgt het publieke getuigenis van de
kerk ook meer aandacht. Wel zal de kerk
in haar rol van ‘zingever’ voortdurend
en publiekelijk moeten concurreren met
andere ‘zingevers’.15 Maar zal het Woord
van de kerk – het evangelie van het kruis
– niet aan betekenis verliezen als de kerk
zelf betekenis wil hebben?16 Veelzeggend
is dat de kerk zich in haar communicatie
met de samenleving beter kan onthouden van directe en profetische kritiek,
omdat dit als onverdraagzaam en arrogant kan overkomen.17

Slot
In het voorgaande kwam geregeld het
woord ‘behoefte’ langs. Behoefte aan
verbondenheid, geluk(sgevoel), emotionele beleving, alternatieve samenleving
enz. enz. Van de kerk wordt verwacht dat
zij voorziet in die stoet van behoeften,
van ‘religieuze behaaglijkheid’ tot de
kerk als ‘contrasterende gemeenschap’.
Wat ‘men’ van de kerk verwacht, is kennelijk ‘maakbaar’. Dit biedt de beleveniseconomie – waarmee wij elke dag te
maken hebben – onbewust een opening
voor beïnvloeding van ons geloofsleven.
Het geloof wordt verzelfstandigd tot een
‘product’ waarbij mensen hun eigen
belevenis ervaren en die belevenis ook
zelf regisseren. In deze beleving wordt
God ervaren via de invulling van menselijke behoeften. Kerkmensen vallen
dan in de rol van religieuze belevenisconsumenten die zich ook (!) in de kerk
gedragen als koning klant (contractdenken). De boodschap van de kerk staat
echter haaks op deze ontwikkeling. Ik
mag bij de Here levensonderhoud ‘kopen’
zonder geld. Hij geeft mij ander brood

dan ik zelf gekocht zou hebben, want
de Here geeft ‘brood’ dat wél verzadigen
kan (begin Jes. 55). Dit unieke evangelie verkondigt de kerk in de wereld. In
de openbare eredienst is de prediking
gericht aan de verbondsgemeente; deze
gemeente zwermt vervolgens uit om
met het gehoorde licht-in-en-voor-dewereld te zijn. Dit kan zowel individueel
als gezamenlijk (gereformeerde organisaties). De kerk mag zo als geestelijke
krachtcentrale ‘stad op een berg’ zijn via
de gelovigen (Mat. 5:14-16). Als dit gaat
stagneren omdat de kerk (kerkleden)
nogal druk is (zijn) met het voorzien in
allerlei religieuze behoeften, is dat een
ramp voor de wereld – ook al wordt dat
door velen niet zo begrepen.
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Herstel van de kerkelijke tucht

Gemeentebreed

R.P. Heij

de broeder of zuster. De tucht kijkt niet
primair achterom naar wat er gebeurd
is, maar kijkt vooruit en wil het medekerklid behoeden voor een weg die uitermate schadelijk voor hem of haar is. En
dat hoeft dan niet eens allereerst te zitten in het zondige gedrag of de zondige
leefwijze die gekozen wordt, maar het is
een mens altijd tot schade wanneer hij
of zij in eigenwijsheid zich afsluit voor
correctie en vermaan, en zich verhardt
in het eigen gelijk.

Gordel om!

Enige tijd geleden meldde het Nederlands Dagblad dat theoloog Bram van de Beek een pleit voert voor het herstel van de
kerkelijke tucht. Wellicht had hij vooral zijn eigen kerkelijke
context voor ogen, maar ik zou zijn oproep van harte willen
bijvallen, en dan voor wat betreft de Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt).
Bram van de Beek is een scherpzinnig
en orthodox theoloog die ik met plezier
lees, hoewel ik bij sommige van zijn
theologische lijnen vragen heb vanuit de
Schriften.
Het bewuste artikeltje in het ND heb ik
indertijd uitgeknipt omdat het me bijzonder aansprak. Behalve zijn pleidooi
voor het in ere herstellen van de kerkelijke tucht breekt Van de Beek ook een lans
voor een gesloten avondmaalsviering
(het is de maaltijd van het kerkgezin) en
kritiseert hij de ‘democratisering’ van
de kerk (kerkenraden die de gemeente
volgen, in een houding van ieder maar
tegemoetkomen).

Tucht kijkt vooruit
Als het gaat over eerherstel voor de kerkelijke tucht, heeft Van de Beek volgens

het artikel in het ND twee argumenten.
Christenen kunnen daarmee in deze
wereld laten zien dat ze geheel anders
zijn, en wij hebben in Gods naam onze
verantwoordelijkheid te nemen. Overigens maakt Van de Beek onderscheid
tussen ‘kleine dingen’ en ‘wezenlijke
zaken’, en onder laatstgenoemde categorie vallen ‘het leven, huwelijk en
seksualiteit’. Dit onderscheid heeft wat
mij betreft iets verhullends, en Van de
Beek doet daarmee afbreuk aan zijn
oproep tot herstel. Tucht gaat namelijk
nooit over ‘kleine dingen’. De aanleiding
kan iets kleins zijn of lijken, maar in de
weg van tucht die met een broeder of
zuster gegaan wordt, komt altijd het
grote punt van gehoorzaamheid aan
God en zijn Woord naar boven. De kerkelijke tucht gaat immers niet over de
zonde maar over de onbekeerlijkheid van

Prachtig is het daarom wanneer je jezelf
– voor er nog maar iets aan de hand is –
belooft te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen en tucht. Dat gebeurt
bij het belijdenis doen, ambtsdragers
doen dat ook wanneer zij hun handtekening zetten onder het ondertekeningsformulier. Het is te vergelijken met de
autogordel die je omdoet zodra je gaat
rijden. Dan is er nog niets aan de hand.
Misschien hoeft de gordel ook helemaal
niet ‘in actie’ te komen tot het einde van
de rit aan toe. Dat hoop ik altijd maar!
Helaas weten we allemaal wat de risico’s
zijn van het rijden zonder gordel: bij een
botsing is de kans op ernstig of zelfs
dodelijk letsel vele malen hoger. Je kunt
door de voorruit de auto uit geslingerd
worden...
Momenteel zie ik om me heen in de kerken mensen verongelukken. Zeg maar:
door de voorruit naar buiten vliegen.
Hadden zij de gordel om? Of functioneerde de gordel zelf niet? Oftewel: hoe
is het gesteld met de kerkelijke tucht
in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)? Hebben ambtsdragers – met
veel gemeenteleden – een (onbewuste)
afkeer van woorden als ‘vermaan’ en
‘tucht’? Of zijn ze kopschuw geworden
door de ons omringende cultuur van
‘respect voor ieders opvatting’, die ook
in de kerken steeds meer doordringt?
Als ambtsdrager stel ik mezelf deze vragen, daarbij ook denkend aan de rol die
Ezechiël van God toebedeeld kreeg als
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wachter over de Israëlieten (Ez. 3 en 33).
Toen dat laatst aan het begin van een
kerkelijke vergadering werd voorgelezen,
trof me dat diep. Die verantwoordelijkheid die opzieners van de kudde hebben,
komt ook vanuit Hebreeën 13:17 op ons
af.

Liefde doet soms pijn
Wat zou het goed zijn wanneer we
als kerken en plaatselijke gemeenten
inzien dat de tucht van levensbelang
is. Trouwens, wanneer ik bedenk dat
het een van de kenmerken van de kerk
van Christus is (art. 29 NGB), dan gaat
het ook niet aan om de tucht te laten
versloffen. Het mag ondertussen ieder
duidelijk zijn dat ik niet pleit voor een
‘harde lijn’, wel om er meer bovenop te
zitten. Tucht naar de Schriften kan nooit
getypeerd worden als een ‘harde lijn’ of
als ‘straf’. Nee, het is het omzien naar
elkaar in liefde, het terugtrekken van
de broeder of zuster die een dwaalweg
opgaat. Oorspronkelijk afgeleid van
het Duitse werkwoord ziehen (trekken)
kwam via het woord Zucht in het
Nederlands het woord ‘tucht’ in gebruik
voor kerkelijk vermaan. Dus de bedoeling
ervan is duidelijk: een broeder of zuster
terugtrekken van een weg die afleidt
van God en zijn Woord, en van zijn
gemeente. Behoud in liefde! Voor mijn
catechisanten gebruik ik wel eens het
voorbeeld van de vader of moeder die
het kind dat van de stoep de weg op
dreigt te rennen, hardhandig aan de arm
trekt. Dat doet pijn, maar het voorkomt
veel erger.
Maar is het zo slecht gesteld met de
tucht in onze kerken? Ik kan alleen spreken vanuit mijn eigen waarneming en
vanuit wat ik hier en daar hoor. Iedere
lezer kan voor zichzelf nagaan hoe hij

zelf in deze dingen staat, en wat zijn
waarneming is. Het liefst zou ik ontdekken dat dit artikel straks als niet
geschreven beschouwd kan worden,
omdat de tucht naar behoren functioneert in de verschillende gemeenten.
Toch, om een voorbeeld te noemen, zie
ik een onterechte angstvalligheid om
vermanend in te gaan op het verzuimen
van de eredienst(en). Die angstvalligheid meen ik te bespeuren in het onderling vermaan, maar ook in het ambtelijk
vermaan, en daar sluit ik mezelf bij in.
En onthouden wij elkaar in de gemeente
daardoor niet een enorm stuk liefde?

Tucht gaat over alles
Sommige broeders en zusters bezoeken
structureel één kerkdienst op een zondag, en delen dat ook gewoon mee als
hun besluit. Redenen variëren van ‘tijd
voor het gezin’ en ‘geen zin om te rennen en vliegen op de zondag’ tot ‘twee
diensten is twee keer hetzelfde en dus
saai’. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hier een diep geestelijke
kwestie achter zit. Waar is de echte
liefde voor de Here, die je keuzes laat
maken waarbij je snijdt in jezelf? Daarnaast is er een enorm onbegrip over
wat we in de eredienst doen: onze lof
en aanbidding aanbieden aan God. Ja,
en: gevoed worden in ons geloof en de
liefde. Ik benoem het nu uiterst summier. Maar kerkgang lijkt voor velen
een kwestie te zijn van iets komen
halen (bevestiging, een religieuze ervaring, een concrete aanwijzing voor de
komende week). In die setting begrijp
ik dat je gemakkelijk kunt wegblijven of
elders gaat kerken (ook buiten de GKv),
als niet aan je verwachtingen wordt
voldaan. Maar we zien toch niet in liefde
op elkaar toe wanneer we dit maar laten
gebeuren?

Ik pleit ook voor herstel van de kerkelijke tucht als het gaat over afwijking
van de leer van de Schriften zoals die in
de gereformeerde belijdenis verwoord
wordt. Denk aan ideeën over de (over)
doop, bestaande kerkgrenzen, wet en
genade, broeders en zusters die denken
de zonde voorbij te zijn. Laten we al dit
soort ideeën niet veel te lang onweersproken? Zeker, er bestaat niet zoiets
als ‘denkdwang’ in de gemeente. Wij
kunnen ook niet in elkaars hoofd of hart
kijken. Maar een afwijkende leer verspreiden in de gemeente en/of opponeren tegen de gereformeerde leer en dat
drijven moet wel tot tucht leiden. Doel
van de tucht is immers niet alleen het
behoud van de broeder of zuster, maar
ook het beschermen van de gemeente
tegen dwaalleer en afval. In beide doelen zoeken we de eer van God. Beide
doelen jagen we na vanuit de liefde voor
God en elkaar. Het mag niet gebeuren
omdat we zelf niet overweg kunnen met
andere meningen dan die wij hebben.
Daarom is het ook goed dat de kerkelijke
tucht zijn plek heeft in het midden van
de gemeente, waarbij de kerkenraad
– als college – een eigen verantwoordelijkheid heeft.
Terug naar Bram van de Beek. Hij stelt
dat met het herstel van de tucht christenen in deze wereld beter kunnen laten
zien dat ze geheel anders zijn. Daar sluit
ik me helemaal bij aan, vanuit de – vragenderwijs gestelde – waarneming van
het omgekeerde: lijken wij als kerken in
het omgaan met elkaar niet veel te veel
op de wereld om ons heen?

Artikelen uit oudere jaargangen blijven beschikbaar!
Als redactie willen we graag artikelen uit vorige jaargangen, die nog van belang (kunnen) zijn, voor de lezers en andere
belangstellenden beschikbaar houden. De mogelijkheid om artikelen van tenminste twee jaar geleden op te vragen is er
via www.woordenwereld.nl! Door te klikken op Nader Bekeken, Archief kunt u uit een aantal nummers downloaden.
Verder zijn trefwoordenregisters op alle voorgaande jaargangen te vinden op
www.woordenwereld.nl, onder Nader Bekeken.
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A. Bas
Gelezen

Preken – hoe doe je dat?
Iedere zondag nemen dominees het woord, en verkondigen ze
het Woord van God. Een onderdeel van hun werkzaamheden,
dat veel aandacht en voorbereiding vraagt. En dan blijft er
niet altijd evenveel tijd over voor bezinning op de prediking
zelf. Preken: wat is dat eigenlijk? En: hoe doe je dat?
Toch is een dergelijke bezinning bepaald
niet zonder nut en kan een recent verschenen boekje daarbij goede diensten
bewijzen.
Het boekje waarop ik doel, is van de
hand van drs. C.T. de Groot en verschenen in het kader van het Melanch
thonjaar. Voor wie het nog niet wist:
Philippus Melanchthon was met Luther
werkzaam aan de universiteit van Wittenberg en vorig jaar was het precies
450 jaar geleden dat hij overleed. In het
bewuste boekje zijn in vertaling een
werk van een leerling van Melanchthon
en van de meester zelf opgenomen,
voorafgegaan door een aantal inlei-

dende hoofdstukken waarin hun beider
visie op de prediking besproken en vergeleken wordt.

Verrassend actueel
De vraag kan rijzen of we na zo lange
tijd nog wel onze winst kunnen doen
met wat Melanchthon en diens leerling
over de prediking gezegd hebben. Leven
we immers niet in een heel andere tijd
en wereld dan zij? En toch: wie de moeite neemt om het boekje van De Groot
te lezen (en zo dik is het niet!), komt tot
de ontdekking dat wat toen gezegd is,
nog steeds waarde en betekenis heeft.

En dat er zaken aan de orde komen die
ons vandaag de dag nog steeds bezighouden.
Zo stelt Melanchthon bijvoorbeeld de
vraag naar karakter en doelstelling van
de preek. Was hij aanvankelijk onder
invloed van het humanisme van mening
dat prediking heeft bij te dragen aan
de verandering van de zeden, later ging
het hem vooral om het onderwijzen van
de religie en het aansporen tot geloof.
Wat hij schrijft over het karakter van de
preek, hangt daar nauw mee samen. In
de toenmalige retorica werd een aantal
‘soorten’ (genera) toespraken onderscheiden. Aanvankelijk sloot Melanch
thon daar sterk bij aan, maar na verloop
van tijd kreeg hij steeds meer oog voor
het eigen karakter van de preek.
De Groot weet in kort bestek de visies
van Melanchthon en diens (anonieme)
leerling uiteen te zetten. Dit houdt
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het boekje handzaam, maar kent tegelijk ook zekere nadelen. Zo worden de
genoemde visies nauwelijks in het kader
geplaatst van de tijd waarin Melanch
thon en zijn leerling geleefd hebben.
Onduidelijk blijft bijvoorbeeld, wat de
verhouding tussen de visie van
Melanchthon en de laatmiddeleeuwse preekpraktijk is geweest.
En zo wat het ‘nieuwe’ van zijn
visie geweest is. En verder, waarin
Melanchthon zich van andere
reformatoren onderscheiden heeft.
En zo wat het ‘eigene’ van zijn visie
is geweest.

ken, dat hij de Heilige Schrift begrijpt,
maar het is nodig, dat hij met de Heilige
Geest als leermeester de kracht van de
Heilige Schrift ervaart in de verschillende situaties van het leven’ (p. 75).
Oftewel, prediking en pastoraat zijn

Bronuitgave het mooist
De grootste waarde van het boekje
van De Groot is er wat mij betreft
in gelegen dat hij ons dient met
de vertaling van een werk van
een leerling van Melanchthon en
van de meester zelf. Hier wordt
nog maar weer eens duidelijk hoe
belangrijk een gedegen kennis van
het Latijn is voor de bestudering
van de kerkgeschiedenis. Zonder
die kennis was de toegang tot
deze waardevolle bronnen voor
De Groot en zijn lezers gesloten
gebleven.
In het werk van Melanchthon wordt
onder meer uiteengezet wat voor een
goede preek noodzakelijk is. Een predikant moet weten waarover hij het heeft,
maar dat alleen is niet voldoende. ‘Hij
zal niet slechts ijverig proberen te berei-

is niet dezelfde grote nauwkeurigheid
nodig als wij thuis of tijdens colleges
plegen te betrachten. Te veel nauwkeurigheid moet worden vermeden, omdat
zij onder het volk dikwijls onduidelijkheden verspreidt en eindeloos veel woordenstrijd voortbrengt. Daarom
zal hij een stelling met heldere en
duidelijke woorden aan het volk
voordragen, deze dikwijls herhalen en dikwijls inprenten, opdat
zij onthouden waar het om gaat
en weten wat ze in de hele Schrift
moeten verwachten.’ Oftewel, een
behartigenswaardig pleidooi voor
helderheid en structuur.
Al met al kan het boekje van De
Groot goede diensten bewijzen in
de bezinning op de prediking. Van
harte aanbevolen!

N.a.v.: C.T. de Groot,
De leerling en zijn meester. Inhoud
en doorwerking van Melanchthons
visie op de prediking (Apeldoornse
Studies no. 54), Theologische Universiteit, Apeldoorn, 2010,
ISBN 978-90-75847-27-7, 82 pag.,
prijs € 9,95

drs. C.T. de Groot
onlosmakelijk aan elkaar verbonden!
Het werk van Melanchthon handelt ook
over de manier van preken. Dat moet
volgens een bepaald plan gebeuren. ‘Hij
(de prediker, AB) zal de inspanning leveren de ogen van het volk te onderwerpen aan het beeld van de Schrift. Hierbij
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Nader Bekeken – speciale
abonnementen
Op de
Here Jezus
lijken
In dit nummer o.a.
Kijken als ramptoerist?
Het graf van Jezus
Kampen denkt mee over m/v

Neem een proefabonnement op Nader Bekeken!
U ontvangt het blad dan drie maanden voor maar € 5,-.
Wilt u iemand een waardevol cadeau aanbieden? Denk
dan eens aan een geschenkabonnement op
Nader Bekeken. Het kost u slechts € 10,- en hij/zij
ontvangt het blad dan een halfjaar lang!
Kijk op www.woordenwereld.nl of www.bladenbox.nl of
bel 0900-226 52 63 (€ 0,10 per minuut)
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M.J.A. Zwikstra-de Weger
Gelezen

Als kinderen
andere wegen gaan
Kerkverlating lijkt aan de orde van de dag te zijn. Hoeveel van
onze gezinnen zijn of worden er niet mee geconfronteerd? Het
is een van ergste dingen die ouders kan overkomen, dat hun
kind God en kerk vaarwel zegt. Het gaat immers om zijn of
haar eeuwig behoud.
Weliswaar van een andere orde, maar
ook moeilijk is het voor (groot)ouders als
hun kinderen andere kerkelijke wegen
kiezen.
Voor beide categorieën (groot)ouders is
dit boek geschreven.
De tieners, twintigers en dertigers van
nu maken kennis met ander gedachtegoed dan hun ouders. Er is een groot
aanbod van opvattingen, leefstijlen

enzovoorts, en dat geldt evenzeer voor
geloof en geloofskeuzes. Er zijn zo veel
mogelijkheden en prikkels om andere
wegen te gaan dan de ouders, en het
is niet meer zo vanzelfsprekend om
zonder meer hun voetsporen te volgen.
Keuzevrijheid is een belangrijk woord
geworden, en het is een gegeven dat
je de ander en zijn keuzes tolereert en
respecteert. Vanuit die gezichtshoek is
het nog verklaarbaar ook dat een kerk-

verlater het gebed van zijn ouders (en de
gemeente) om inkeer als respectloos en
liefdeloos beoordeelt.
Als ouders zichzelf dan ook nog allerlei
verwijten maken en zich schuldig voelen
over de andere geloofskeuzes van hun
kind, is die situatie voor hen helemaal
moeilijk en onacceptabel geworden. Met
als gevolg dat het kind zich niet (meer)
geaccepteerd voelt, terwijl je dat nu
juist wilt vermijden door de deur voor
hem open te houden.
De pedagoog Wim ter Horst en de
theologe Margriet van der Kooi hebben
samen een boek geschreven om ouders
van kerkverlaters handreikingen te bie-
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den (en dan gaat het ook om ouders
van wie kinderen een andere kerkelijke
omgeving hebben gevonden). Zij doen
dat ieder vanuit hun eigen invalshoek en
kennisgebied, en vullen beiden een helft
van het boek. Het eerste deel is door de
pedagoog geschreven, de inleidende
pagina’s en de tweede helft zijn van de
hand van de theologe.
Ik maak hierbij meteen de aantekening
dat de handreikingen die geboden worden, betrekking hebben op de moeiten
van de ouders met hun verdriet. Ik vind het een gemiste
kans dat er niet of nauwelijks
tips gegeven worden over
wat nu hun beste opstelling
is tegenover het afgedwaalde
kind.
Dr. Ter Horst behandelt de
diverse leeftijdsperioden tot
en met de puberteit. In deze
goed leesbare hoofdstukken
geeft hij inzicht in de verschillende levensfasen van het
kind en daarmee geeft hij een
verhelderende kijk op geloofsopvoeding. Voorop staat het
belang van opvoeden in liefde
en van het openstaan voor je
kind. Hij schrijft relativerend
en bedient zich regelmatig
van fijnzinnige humor. Inzichtgevend is zijn slotsom, zijn
belangrijkste punt, verwoord
op een bijsluiter die als bladwijzer is bijgevoegd: schuldgevoelens zijn absoluut niet
op hun plaats wanneer ouders
hun kinderen liefhebben en
in de opvoeding die liefhebbende houding hanteerden.
Natuurlijk zijn er fouten gemaakt, dat
moet je ook niet verdoezelen maar
erkennen. Dat is belangrijk om je verantwoordelijkheid te zien en vooral om te
vertrouwen op de ‘Timmerman die de
sleutel maken kan’. Wat er over liefhebben staat, neem ik maar even letterlijk
over: ‘Wie liefheeft kan pedagogisch
gezien niet schuldig zijn! “Jouw kind is
mijn verantwoordelijkheid”, zegt de
Vader. Dat betekent natuurlijk niet dat u
kunt ophouden met liefhebben, bidden
en zorg geven aan uw kinderen. Liefde
is eropuit de ware aard van uw kinderen
aan het licht te brengen. En: ouderliefde

hoeft niet van twee kanten te komen,
ouderliefde is onvoorwaardelijk!’ (bijsluiter).

ven zijn en daardoor niet laten zien dat
het benadrukken van Gods rechtvaardigheid troost kan bieden.

Ds. Van der Kooi beschrijft aan de hand
van het vijfde en tweede gebod thema’s
als loslaten, het eren van ouders en het
prijsgeven van gesneden beelden. Ze is
van mening dat de kerk, de gemeente
‘een rib moet zijn’ voor de jongeren,
ouders moeten dat voor hun kinderen
zijn. ‘De jeugd mist een rib’, is een van

Al met al kan dit boek ouders die met
het verdriet van kerkverlating in hun
gezin te maken krijgen, helpen hiermee
om te gaan. Het is sowieso verhelderend
te lezen hoe processen in gezinnen kunnen gaan. Ook voor gespreksgroepen
kan het boek goede diensten bewijzen
en helpen bij het zoeken naar de juiste
woorden ter bemoediging,
zowel voor kerkverlaters als
voor (groot)ouders.
Kritisch lezen is daarbij
wel geboden, met name de
bijdragen van Van der Kooi.
Datgene waarop gehamerd
wordt betreffende liefde
en schuld, vormen mooie
troostwoorden, maar ze helpen alleen echt verder wanneer het niet hierbij blijft.
Als ouders, bijvoorbeeld
tegenover ambtsdragers,
hun gevoelens van schuld
en onmacht kenbaar maken,
moeten die gevoelens niet
weggeredeneerd worden
zonder dat er sprake is van
begrip ervoor. In het pastorale gesprek zal tegelijk
naar voren moeten komen
dat fouten gemaakt (kunnen) zijn, ook ondanks liefde
en misschien zelfs wel uit
liefde. Het is goed dat eerlijk
te erkennen en dan te laten
zien dat God graag wil vergeven. Laten we altijd ons
vasthouden aan en zien op
Christus! Dat geeft geloofsblijdschap, en die mag je uitstralen ook
naar je kind dat niet meer gelooft.

haar conclusies (p. 156) en wat daarop
volgt over de in deze tijd opgroeiende
generatie, geeft inderdaad ‘een begin
van inzicht in de complexiteit’ ervan.
Ik vind de bijdrage van Van der Kooi
minder helder dan die van Ter Horst.
Het is moeilijker een vaste lijn in haar
betoog te ontdekken en vast te houden.
Dat komt wellicht door de vele voorbeelden uit de praktijk, die op zich dan wel
weer duidelijke situaties neerzetten. Zij
sluit zich aan bij wat Ter Horst schrijft
over het liefhebben, maar de meeste
moeite die ik met deze hoofdstukken
heb, is dat ze zo vanuit de mens geschre-

N.a.v.: Margriet van der Kooi en Wim ter
Horst, Als kinderen andere wegen gaan,
Filippus, Heerenveen, 2009,
ISBN 978-90-76890-27-2, 200 pag.,
prijs € 12,50
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Over autisme, geloof en kerk
Er is de laatste tijd steeds meer bekendheid gekomen over het
denken en functioneren van mensen met autisme / met een
stoornis in het autistische spectrum (ass). Er verschijnen diverse artikelen en boeken, er worden cursussen belegd en noem
maar op. Nu is er aan die toevloed een boek toegevoegd over
autisme en geloof, en dat is beslist een aanwinst!
Er was nog grote onbekendheid naar
de geloofsbeleving van autisten, want
ondanks al die aandacht was er nooit
onderzoek gedaan naar autisme en
geloof, in Nederland noch in het buitenland. In 2009 is Eleos in dat gat
gesprongen door opdracht te geven om
zo’n onderzoek te doen. Het is uitgevoerd door dr. Hanneke Schaap-Jonker,
psycholoog, theoloog en universitair
docent godsdienstpsychologie aan de
Protestantse TU te Kampen, en Jannine
van Schothorst-Roekel, die vanuit Eleos
het onderzoek coördineerde. In dit boek,
waarvan beiden de redactie voeren,
doen zij daarvan verslag. Verder wordt
het thema ‘autisme, geloof en kerk’
belicht door acht andere deskundige
auteurs. Zij voorzien de lezer van allerlei
advies en handreiking voor het omgaan
met autisme en geloof thuis, op school,
catechisatie en bijbelstudiegroep, en in
de kerkdienst.
Of die specifieke aandacht voor mensen
(kinderen en volwassenen) met een ass
nodig is, is voor de auteurs geen vraag.
Het boek heeft een tweeledig doel: ‘We
willen bereiken dat mensen meer weten
over autisme en geloof, zodat mensen
met een ass zich begrepen weten en
mensen zonder een ass weten wat ze
juist wel of juist niet moeten doen.
Herkenning bieden en praktische tips
geven, dat is de bedoeling’ (p. 7).
Het boek wil dus ook meerdere doelgroepen bereiken: allereerst de mensen
met autisme zelf. Zij moeten zich geaccepteerd weten, door zichzelf en door
hun omgeving. Zij moeten zich niet
alleen veilig weten bij God (wat voor
hen vaak al heel moeilijk is), maar ook
te midden van de mensen die Hem
vertegenwoordigen. Anders zijn is niet
beter of slechter! Vervolgens is het boek

bestemd voor gemeenteleden en voor
deskundigen die informatie en tips wensen voor het omgaan met hun autistische medemens.
Allereerst wordt uitgelegd wat autisme
betekent. Mensen met een autismespectrumstoornis ervaren diverse beperkingen in hun dagelijks leven, die zich overigens bij de een meer manifesteren dan
bij de ander. Ieder is uniek en kent zijn
eigen mogelijkheden en behoeften. Dat
wordt alleen al duidelijk uit de vele voorbeelden van praktijksituaties die telkens
het betoog kracht bijzetten.
Dat meestal aan de buitenkant van
iemand met een ass zijn beperkingen
niet zichtbaar zijn, maakt het er voor de
omgeving niet gemakkelijker op. Men is
geneigd iemand te beoordelen op zijn
– soms meer, soms minder afwijkende
en vaak zelfs irriterende – gedrag. Wat
is begrip en meeleven dan belangrijk,
juist in de kerkelijke gemeente waar
we toch allemaal als leden van het ene
lichaam van Christus onze plek mogen
hebben, waar we ons thuis mogen voelen, en veilig en geborgen. ‘Als pastor of
als gemeentelid kun je, door wie jij bent
voor de ander, laten zien Wie God voor
ons is en wil zijn! In jouw trouw, jouw
geduld, jouw liefde, jouw vergevingsgezindheid kan de ander iets zien van de
Heere Zelf: zo is het ook bij God, en nog
veel meer en beter!’ (p. 171).
Het tweede hoofdstuk beschrijft de
resultaten van het onderzoek. Daarvoor
zijn vragenlijsten gestuurd naar een
aantal cliënten van Eleos die een diagnose in het autismespectrum kregen.
Ongeveer de helft van hen stuurde de
ingevulde vragenlijsten terug. In het
kort zijn de belangrijkste onderzoeksresultaten: ‘Het godsbeeld van mensen

met een ass heeft minder positieve,
ondersteunende, en meer angstige en
straffende trekken dan het godsbeeld
van mensen zonder een ass. Naarmate
mensen meer autistische trekken rapporteren, voelen zij zich angstiger in
relatie tot God. Deze angst heeft vooral
te maken met onzekerheid’ (p. 43).
Meteen wordt ook opgemerkt dat niet
ieder alles zo zal ervaren als de deelnemers aan het onderzoek, toch zijn deze
resultaten belangrijk genoeg om verder
door te denken over autisme, geloof en
kerk.
En hoe je dat gestalte kunt geven, komt
dan vervolgens uitvoerig in het boek
aan de orde. Hoe ervaren de ‘ervaringsdeskundigen’ de kerkdienst, hoe komt
een preek op hen over? Wat kan een
godsdienstleerkracht op school of een
catecheet of jeugdleider betekenen voor
kinderen en jongeren? Hoe stel je je in
het pastoraat op als je te maken hebt
met iemand met autisme en ook: hoe
geef je pastorale aandacht juist aan de
partner?
Het boek besluit met een literatuurlijst
voor wie meer wil lezen over autisme,
opvoeding en begeleiding, en autisme,
kerkdienst en preek, en met zeventien
voorbeeldpictogrammen voor de kerkdienst.
Het is een heel praktisch boek geworden, ik heb het met interesse gelezen en
er veel van geleerd. Het hoort volgens
mij in ieder geval thuis op de boekenplank van iedere professional, dus iedere
predikant, catecheet, jeugdleider en
leerkracht. Niet om het daar te laten
staan, maar om er regelmatig kennis
van te nemen en de nodige winst te
doen met de vele eyeopeners en (praktische) handvatten.
N.a.v.: Dr. Hanneke Schaap-Jonker en
Jannine van Schothorst-van Roekel (red.),
Veilig bij God. Over autisme, geloof en
kerk (serie Praktisch & Pastoraal), Groen,
Heerenveen, 2010,
ISBN 978-90-5829-968-0, 180 pag.,
prijs € 12,50
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Onder de appelboom
Ik kwam thuis, het was
een uur of acht en zeldzaam
zacht voor de tijd van het jaar,
de tuinbank stond klaar
onder de appelboom

Gedicht

G. Slings

ik ging zitten en ik zat
te kijken hoe de buurman
in zijn tuin nog aan het spitten
was, de nacht kwam uit de aarde
een blauwer wordend licht hing
in de appelboom
toen werd het langzaam weer te mooi
om waar te zijn, de dingen
van de dag verdwenen voor de geur
van hooi, er lag weer speelgoed
in het gras en verweg in het huis
lachten de kinderen in het bad
tot waar ik zat, tot
onder de appelboom
en later hoorde ik de vleugels
van ganzen in de hemel
hoorde ik hoe stil en leeg
het aan het worden was
gelukkig kwam er iemand naast mij
zitten, om precies te zijn jij
was het die naast mij kwam
onder de appelboom, zeldzaam
zacht en dichtbij
voor onze leeftijd.

Rutger Kopland
Uit: Onder het vee 1966
De ‘ik’ mijmert onder de appelboom.
Herinneringen komen boven: kinderen lachen in het bad.
Vooral die laatste strofe.
Fijnzinnig, dit liefdesgedicht.
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P.L. Storm

Geloof: aangevochten
zekerheid
Geloven is zeker weten en vast vertrouwen, zo zeggen we het de Schrift na in
Zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus. Tegelijk zijn gelovigen aangevochten mensen. Niet voor niets zet dezelfde
catechismus in met het prachtige thema
van de troost in Zondag 1. In Terdege
(van 6 juli 2011) is hierover een boeiend
interview te vinden dat Huib de Vries
prof.dr. A. de Reuver afnam (titel: ‘Een
aangevochten zekerheid’). En dit naar
aanleiding van een onlangs verschenen
boekje van zijn hand, dat ik graag bij
dezen hartelijk aanbeveel (namelijk
Aangevochten geloof bij Luther, Calvijn
en Kohlbrugge, Groen, Heerenveen, prijs:
slechts € 7,50). Ik geef het eerste deel van
het interview hier door, wanneer het met
name gaat over Luther en Calvijn. Eerst
vertelt De Reuver iets erover waarom
hij zelf zo door het thema geraakt is (hij
heeft er meer over geschreven):
‘Om te beginnen door de omgang met de
Schrift, vooral de Psalmen. De psalmdichters kunnen uitbundig zingen, maar je
hoort hen ook erbarmelijk klagen. Blijkbaar staat het geloof in Gods beloften
onder sterke spanning. Het geloof voltrekt
zich op het breukvlak van vijandelijk verzet en goddelijk erbarmen. In het Nieuwe
Testament ligt het in wezen niet anders.
De navolging van Christus voert niet via
een comfortabele snelweg, maar over
een kronkelige kruisweg. Typerend is het
woord van de Heere Jezus: In Mij hebt ge
vrede, in de wereld verdrukking. Blijkbaar
is de vrede niet los verkrijgbaar. Dezelfde
dubbelheid vertolkt Paulus, wanneer
hij de kennis aan Christus’ opstandingskracht in één adem verbindt met de
gemeenschap aan Zijn lijden.’
Dat geloof en aanvechting onlosmakelijk
aan elkaar verbonden zijn, blijkt voor de
emeritus hoogleraar op zeer bijzondere
wijze uit het leven van Jezus zelf. ‘Hij

offerde, zegt de Hebreeënbrief, gebeden
en smekingen tot God onder sterk geroep
en tranen. Hij was de Aangevochtene bij
uitnemendheid. Al de kwellende waaromvragen van de psalmisten hebben zich in
zijn verlatenheid verhevigd. Als overste
Leidsman en Voleinder van het geloof
heeft Hij Zich door het tegenstrijdige
heen geloofd. Alleen op deze wijze is Hij
de oorzaak van onze eeuwige zaligheid
geworden.’
In uw boekje komt aanvechting in tweeërlei vorm aan de orde. Als druk van
buitenaf en worsteling en twijfel van
binnenuit. Hoe verhouden die twee zich
tot elkaar?
‘De aanleiding voor aanvechting ligt vaak
in de buitenwereld, maar ze heeft vervolgens haar weerslag in je eigen ziel. Je ziet
dat in heel veel psalmen. Er wordt een
aanslag gepleegd op de psalmist, soms
letterlijk. Dat roept de vraag op: Wat heb
ik nu aan God? Aanvechting is een soort
vuurproef. De gestalte waarin ze zich
voordoet kan heel verschillend zijn, maar
het eigenlijke gehalte wordt gevormd
door de botsing tussen Gods beloften en
de omstandigheden die daarmee in strijd
schijnen.
Een beeldhouwer kan geen beeld tot
stand brengen zonder slag of stoot. God
gebruikt de aanvechting om het geloof

in vorm te brengen. Aanvechting is geen
doel in zichzelf, maar een middel in Gods
hand om ons te maken die we zijn en die
we van huis uit geen van allen willen zijn:
een zondaar, op genade aangewezen,
maar dan ook op genade gefundeerd. De
aanvechting houdt ons kort en klein. Klein
in onszelf en kort bij de genade.’
Hoe verklaart u dat vooral Luther daar
zo de nadruk op legde?
‘Vóór Luther vind je het ook al. Volgens
Bernardus van Clairvaux verloopt heel
de weg van de bruidskerk hier op aarde
onder de last van aanvechting en tegenspoed. Ook bij auteurs als Tauler en
Thomas á Kempis komt dit motief herhaaldelijk naar voren. Wel zie je dat de
thematiek van de aanvechting bij Luther
veel dominanter is. Dat hangt naar mijn
inzicht samen met de herontdekking
van de drie sola’s. Een mens wordt alleen
behouden door het geloof, dat slechts
hoort en niet ziet. Alleen de Schrift, alleen
de belofte, diep verborgen voor het oog,
hoog verheven boven het verstand. Meer
heeft het geloof niet. Het is immers een
bewijs van zaken die men niet ziet. Dat
maakt het geloof vatbaar voor aanvechting. Mijn redenerend verstand zegt: Waar
zijn de bewijzen? Mijn gevoelens zeggen:
Wat merk je ervan? En mijn geweten zegt:
Waar blijven je werken?’
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Wat is de consequentie van de overtuiging dat het ware geloof per definitie
onder spanning staat?
‘Dat het geloof nooit tot triomfalisme
leidt. Het mag absoluut zeker zijn van
Gods belofte, maar nooit uitgroeien tot
zelfverzekerdheid of vanzelfsprekendheid.
Zonder aanvechting ontaardt het geloof
in de onuitstaanbare zelfgenoegzaamheid van de farizeeër. Die man wist zich te
presenteren en te etaleren, in tegenstelling tot de armlastige tollenaar. Hoe Jezus
over beiden oordeelt, is bekend.’
Hoe ziet u bijbelgetrouwe theologen die
in hun prediking en publicaties nauwelijks reppen over de realiteit van de
aanvechting?
‘Het is niet aan mij om een oordeel te
vellen, maar het bevreemdt me wel. We
leven allen met dezelfde Schrift en met
eenzelfde hart in dezelfde rauwe werkelijkheid. Wie de schaduwzijden van Gods
openbaring en van de geloofservaring
niet ernstig neemt, schiet zowel uitlegkundig als pastoraal tekort. De psalmisten verzwegen hun aanvechting niet, de
evangelisten beschrijven onomwonden
wat Jezus heeft ervaren in Gethsémané.
We moeten zulke passages niet verzachten of versluieren. Dat leidt tot idealisering van het geloofsleven. Je hoeft maar
één exemplaar van het dagblad door te
nemen en de kwellende vragen naar het
Godsbestuur belegeren je hart. Die spanning is met het concrete leven gegeven.
Een van de zwakke kanten van veel prediking, van links tot rechts, is naar mijn
besef het spanningsloze.’
Wat spreekt u het meest aan in Luthers
visie op aanvechting?
‘In de eerste plaats zijn directheid en
realiteitszin. Geen schuilhoek van het
hart ontgaat hem. In de tweede plaats
de nuchterheid waarmee hij adviseert
de valkuilen te mijden die de uitredding
blokkeren. Die praktische wenken kom je
bij Kohlbrugge veel minder tegen. In de
derde plaats denk ik aan de stelligheid
waarmee Luther het aangevochten hart
de troost van het bevrijdende Evangelie
uitreikt. Het is God die de aanvechting
niet alleen toelaat en bestuurt, maar ook
ten goede wendt.’
Opvallend is dat hij over het christenleven steevast in paradoxale bewoordin-

gen spreekt. Is dat typisch Luthers?
‘Mijns inziens niet, althans geen eigen
vondst of specialiteit. Denk aan wat
David zegt in Psalm 56: “Ten dage als ik
zal vrezen, zal ik op U vertrouwen.” David
vertrouwt niet na de vrees, maar er middenin. Dat kan omdat het Hebreeuwse
woord voor “vertrouwen” niets anders
betekent dan: schuilen, veiligheid zoeken,
wegkruipen. Vertrouwen doe je dus met
vrees en al. Denk ook aan de bekende
paradox van Paulus: “Als ik zwak ben, dan
ben ik machtig.” Luther had zijn paradoxale spreken dus van geen vreemde.
Het is eigen aan de Schrift zelf.’
Hoe beoordeelt u Luthers overtuiging
dat aanvechting geen teken is van een
kwijnend maar van een gezond geloof?
‘Kapers hebben het niet voorzien op een
schip dat hoog en droog in het dok ligt,
maar op een schip in zee met volle lading.
Daar valt wat te halen. Juist het gezonde
geloof, dat geladen is met Gods belofte, is
het waard te worden bestookt.’
Wat is de reden dat Calvijn aanvechting
meer dan Luther verbindt aan externe
omstandigheden?
‘Ik denk dat dit komt door zijn intense
betrokkenheid bij zijn Franse landgenoten, die om het geloof werden vervolgd
en omgebracht. Wellicht speelden ook de
teleurstellingen en irritaties in Genève
een rol.’
Wat is eigen aan Calvijns spreken over
aanvechting?
‘Ik denk dan vooral aan de wijze waarop
hij aanvechting en kruisdragen verbindt
met de christelijke vreemdelingschap.
Leerzaam is ook het onderscheid dat hij
maakt tussen aanvechtingen ter rechter- en ter linkerzijde. Enerzijds wordt een
aanslag op de geloofsvolharding gepleegd
door rampspoed, leed en pijn. Anderzijds
door de lokkracht van weelde, welvaart
en genot. Dat die het geloofsleven onder
druk zet, behoeft in onze tijd geen toelichting.’
Hoe ziet u de relatie tussen karakter en
aanvechting? De emotionele Luther lijkt
er meer onder geleden te hebben dan de
rationelere Calvijn.
‘Karakter speelt ongetwijfeld een rol, net
als de levensgeschiedenis. Niettemin was
het voor mij een verrassing te ontdekken

hoe vaak en hoe existentieel ook Calvijn
van de aanvechting gewag maakt. Ik
zou dan ook liever op de overeenkomsten attenderen dan op de verschillen.
Het verschil ligt denk ik niet zozeer in de
ervaring van de aanvechting, maar in de
vertolking ervan.’
Is er ook een relatie tussen prediking en
aanvechting?
‘Absoluut. We moeten de boodschap van
het Evangelie niet in het luchtledige brengen, maar adresseren aan hoorders van
vlees en bloed. Dat zijn geen ideaaltypen
uit een boek, maar mensen uit de werkelijkheid, met vragen en vreugden, zonden
en wonden, hoop en twijfel. We ademen
allen in een klimaat van afval, afbraak,
ontkenning en ontkerstening. Allen staan
we bloot aan de verzoekingen van wereld,
duivel, zonde en eigen vlees. In de prediking wordt dit als het goed is benoemd
en ernstig genomen. Maar dan wel zo,
dat niet alleen de diagnose wordt gesteld,
maar ook de therapie wordt aangereikt.
Tegen de lokkracht van de aanvechting
klinkt de lokstem van de Meester. Ik ben
bang dat veel prediking te beschouwelijk
is. Zowel over de realiteit waarin wij leven
als over Gods genade.’
Tot slot nog een klein stukje verderop uit
het interview:
Volgens Luther wordt men door leven,
sterven en oordeel heen een theoloog,
niet door intellect en speculatie. Wat
betekent dat voor het nut van theologische studie?
‘Hoe onontbeerlijk voor theologen een
gedegen opleiding ook is – Luther zelf
wist ervan mee te praten – het is toch
alleen de ervaring die ons tot een theoloog maakt. Daarmee doelde Luther met
name op de ervaring van de aanvechting.
Ten diepste is het niet de collegebank,
maar de knielbank die ons tot theoloog
maakt. Waar een behoeftig en bestreden
mensenkind neerknielt voor God en zijn
Woord, en niets heeft in te brengen dan
de roep om genade. Wanneer alle theologische stof die we tot ons nemen beschouwing blijft, worden we geen theoloog in
de bijbelse zin van het Woord. Dat zijn we
pas als we zelf door het Woord gegrépen
zijn.’
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De wrede god Genot

Onder de titel ‘Het hedonisme als silent
killer’, gaat de Utrechtse ethicus Theo
Boer in op de stevige stelling van de Kroatische theoloog Miroslav Volf, dat hedonisme (= leven voor je genotsgevoel) een
grotere bedreiging vormt voor onze westerse samenleving dan terrorisme. Het
is te vinden in Christelijk Weekblad van 3
juni 2011. Boer is geneigd Volf bij te vallen (en ik met hem). Is dat niet vreemd,
gezien de inderdaad afschuwelijke ontregelende gevolgen die terrorisme heeft
op een samenleving? Boer:
Hedonisme daarentegen – de ideologie
van het genieten – is in vergelijking daarmee weldadig. Wat is er tegen genieten?
Als genieten niet mag, waar zijn lusten
en driften dan goed voor? Is genot niet
één van de voornaamste indicatoren
voor het welzijn van een samenleving? Is
de behoefte te genieten bovendien geen
onontbeerlijke stimulans tot een levendige markt en dus tot welvaart? En wie
droomt er niet van gezondheid, zonder
veel inspanning, met lekker eten, goed
wonen, veel reizen en zonder op het geld
te hoeven letten?
Ik ken geen mens, conservatief of modern,
die zegt: ‘geef mij maar pijn, geldgebrek,
woningnood en verregende vakanties.’
Daarbij wordt de enkeling die niet wil

genieten geen strobreed in de weg gelegd.
Wie niet naar een tropisch eiland gaat
blijft thuis, wie geen breedbeeld-tv wil
houdt het bij het oude kastje, wie zonder
ruggenprik wil bevallen mag het uitschreeuwen en wie geen bolide ambieert,
zet zijn geld op de bank. Hoezo verbleekt
terrorisme in vergelijking met het hedonisme van onze cultuur?
Voorschrift
Toch wil ik een poging doen Volf te begrijpen. Om te beginnen zijn hedonisme en
genieten niet hetzelfde. Net als andere
-ismen (socialisme, liberalisme) schrijft
het hedonisme iets voor: je móet genieten en wel maximaal. Voor zover andere
waarden nog mogen bestaan, worden
ze vertaald in termen van genot. Muziek
maken bevredigt; relaties onderhouden
is fijn; bidden en mediteren geeft rust;
voor het milieu zorgen geeft een zuiver
geweten; trouwen leidt tot een gezondere
financiële situatie en trouw tot betere
seks.
Dat is allemaal mooi, die harmonie tussen wat waardevol is en genot oplevert,
maar de meeste filosofen benadrukken
intussen wel dat we van goede dingen
genieten omdat ze waardevol zijn, niet
omgekeerd. Ten diepste, zo Augustinus,
genieten we daarom van God het meest:

van alle dingen is Hij het meest waardevol en nastrevenswaardig in zichzelf. En
denk aan het luisteren naar muziek, het
aanschouwen van een berglandschap
of het bijwonen van een sportprestatie.
Al die dingen verschaffen genot omdat
ze ontroerend zijn, mysterieus, groots,
kwetsbaar. Wordt de volgorde echter
omgedraaid en achten we iets waardevol
omdat het ons genot bezorgt, dan kan
alles wat wij voorheen waardevol achtten – de natuur, relaties, muziek, kunst
– worden ingewisseld voor iets wat op
dat moment méér gevoelens van geluk
oplevert. Zelfs de belangrijkste intrinsieke
waarde, het Goddelijke, wordt gedegradeerd tot een instrumenteel goed.
Het hedonisme verlegt het zwaartepunt
van onze zinbeleving van buiten naar
binnen. Zolang er door kopen, ‘spuiten en
slikken’, reizen, promotie maken, zingen,
mediteren, regeren of luieren nog kan
worden genoten, valt die vereenzaming
minder op. Zodra dat vermogen tot genieten om wat voor reden ook gaat haperen,
hakt de vereenzaming van het morele
subject er des te harder in.
Ongemerkt
Dat proces van waardenreductie kan
keihard en radicaal gebeuren, maar
waarschijnlijker is dat het sluipenderwijs
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en onopgemerkt gaat. Het eerste wat het
hedonisme doet, is namelijk ons morele
immuunsysteem aanpakken. Wellicht is
dat de reden waarom zo weinig mensen,
of het nu christenen, liberalen, sociaaldemocraten of populisten zijn, het hedonisme als probleem benoemen. Want
net zomin als je iemand die high is moet
vragen naar de nadelen van druggebruik,
moet je aan een hedonist vragen welke
nadelen er aan een westerse leefstijl kleven.
Het hedonisme verandert niet alleen de
antwoorden die je geeft maar geeft ook
een nieuwe, eendimensionale definitie

van de problemen. Als er gevoelens van
ongeluk, angst, pijn en verdriet zijn, is de
hedonist geneigd te concluderen dat hij te
weinig genoten heeft, zijn eigen belangen
niet voldoende heeft bevochten, zich door
ouders, vrienden, collega’s, partners, bankdirecteuren, Grieken, moslims, homo’s of
homohaters heeft laten kleineren, zich ten
onrechte kansen op geluk en genot heeft
ontzegd.
Daarmee is het hedonisme paradoxaal
genoeg zijn eigen vijand. Want wie weet
dat hij ook te midden van beperkingen,
nederlagen, tragiek en teleurstellingen
voluit mens kan zijn, zal waarschijnlijk

minder snel van de kaart zijn dan degene
die die dingen uitsluitend ziet als hindernissen op de weg naar persoonlijk geluk.
Het leven moet nu eenmaal niet genoten,
maar geleefd worden.
De laatste zin is er één om in te lijsten.

Persrevue

F.J. Bijzet

Het kerkgebouw van de Maranata-gemeente in Pretoria
(foto: Google Streetview)

Deputaten BBK op Sinode VGKSA
Van 13-16 juni 2011 vergaderde de 36e
Sinode van Die Vrye Gereformeerde
Kerke in Suid-Afrika te Pretoria. Naast
een afgevaardigde van de Free Reformed
Churches of Australia in de persoon
van br. B. Veenendaal waren de Gereformeerde Kerken in Nederland daar vertegenwoordigd door ds. J.M. van Leeuwen
en zr. M. Blok.
De afvaardiging van een zuster gaf ook
hier, net als in Australië, eerder dit jaar,
problemen. Maar om een wat andere
reden. Een citaat uit het Persverslag:
Die Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) het besluit om twee
afgevaardigdes te stuur, om daardeur
uitdrukking te gee aan hoe belangrik
hulle die wedersydse verhouding beskou.
Die Sinode het sy dankbaarheid hieroor
uitgespreek. Die afgevaardigdes was
ds. J.M. van Leeuwen en sr. M. Blok, beide
lede van die Nederlandse deputate vir

betrekkinge met buitelandse kerke. Die
Sinode was egter minder beïndruk met
die feit dat die Nederlandse kerke een
vroulike afgevaardigde gestuur het. Om
susters te laat dien as deputate is nie
die probleem nie, aangesien die SuidAfrikaanse kerke ook susters het wat as
deputate dien. Waar die skoen gewring
het was egter die feit dat die VGKSA buitelandse afgevaardigdes as lede van die
Sinode aanvaar met volledige stem van
advies wat betref alle sake op die agenda.
Die Sinode is een van die regeerliggame in
die kerke. Hierdie gewoonte het ontstaan
as gevolg van die feit dat die VGKSA ’n
klein kerkverband is en altyd die bydrae
van buitelandse afgevaardigdes hoog op
prys gestel het. Hoewel dit nie onmoontlik is om hierdie tradisie te verander nie,
kon dit nie op die laaste oomblik gedoen
word, sonder dat die kerke eers daarin
geken is nie. Ons deputate bbk het die
Nederlandse deputate hieroor ingelig,

en hulle vriendelik versoek om – as dit
moontlik was – nie ’n vroulike afgevaardigde te stuur nie. Maar die Nederlandse
deputate het voortgegaan om ’n vroulike
afgevaardigde te stuur. Die Sinode het
uitgespreek dat dit onsensitief was van
die Nederlandse kerke, en noudat die
Sinode geforseer was, besluit om aan ds.
Van Leeuwen die volledige voorregte verbonde aan ’n buitelandse afgevaardigde
te verleen, maar om die deelname van
sr. Blok te beperk tot haar aandagsveld,
naamlik die Nederlandse kerke.
Een galante oplossing, lijkt me.
Over de contacten tussen de kerken in
Zuid-Afrika en die in Nederland lezen we
verderop in dit Persverslag:
Namens die Nederlandse susterkerke het
ds. Van Leeuwen die Sinode toegespreek.
Hy het begin deur Josua 22:9-34 te lees.
Met hierdie gedeelte wou hy aandui
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dat dit soms kan gebeur dat daar wantroue tussen susterkerke ontstaan. As
gevolg van die geografiese afstand is dit
nie altyd duidelik vir die een kant watter motiverings ten grondslag lê aan
bepaalde ontwikkelinge aan die ander
kant. Maar volgens ds. Van Leeuwen toon
Josua 22 aan dat dit nie onmoontlik is om
die Here op verskillende maniere te dien,
en dan steeds die band van eenheid te
bewaar nie.
Mijns inziens lees je met deze conclusie in Jozua 22 meer dan er staat. De
stammen in het Over-Jordaanse wilden
juist met hun symbolische altaar bij de
Jordaan aangeven dat ze, ondanks de
grote geografische afstand, de HEER op
dezélfde manier wilden blijven dienen
als hun broeders en zusters aan deze
zijde van de Jordaan.
Die Nederlandse afgevaardigdes het
gekla dat die verslag wat deur die SuidAfrikaanse deputate vir kontakte met
buitelandse kerke geskryf is, volgens hulle
’n eensydige beeld van die Nederlandse
kerke skets. Behalwe vir die sorgwekkende
ontwikkelinge, is daar ook positiewe ontwikkelinge.
Die Suid-Afrikaanse Deputate het daarop
gewys dat hulle verslag nie gelees moet
word asof hulle druk om die susterkerkverhouding te beeïndig nie. Maar om die
verhouding gesond te hou, is ernstige
gesprekke noodsaaklik, veral in die lig van
sorgwekkende ontwikkelinge.
Deputate het aangedui dat hulle ervaring
is dat die Nederlanders die afgelope jare
die Suid-Afrikaanse kerke en hulle sorge
t.a.v. die kerke in Nederland nie ernstig
geneem het nie. Die huidige verslag is
inderdaad meer konfronterend as in die
verlede, met die hoop dat die Nederlandse
kerke en hulle deputate gewillig sal wees
om hierdie keer wel hulle te verbind tot
inhoudelike gesprekke.
Die Sinode het sy dankbaarheid uitgespreek vir die feit dat die Nederlandse

afgevaardigdes hulle vir die komende
periode bereid verklaar het tot opbouende gesprekke. Om hierdie rede het
die Sinode besluit om nog nie die voorstelle van sy deputate ten aansien van
die susterkerkverhouding en moontlik
beperkings daarop te behandel nie. Eers
moet die gesprekke in die komende periode plaasvind, en die resultaat daarvan
afgewag word. Die Sinode het ook die
deputate die mandaat gegee om te kontak met hulle Canadese en Australiese
eweknieë in hierdie verband.
Mij lijkt dat je bezorgdheid over zorgwekkende ontwikkelingen niet wegneemt door erop te wijzen dat er ook
positieve ontwikkelingen zijn. Laten
wederzijdse deputaten dat wat in ZuidAfrika bezorgdheid geeft, maar grondig
gaan doorspreken samen.
En laten ze daarin dan ook de TU in
Kampen betrekken. Want het Persverslag
meldt ook dat ze de theologische studenten uit de VGKSA (afgezien van die uit de
zendingsgemeenten) aanmoedigt:
om ’n BA-graad te voltooi by ’n universiteit in hulle omgewing (met Hebreeus
en Grieks en verkieslik ook Latyn), en vir
hulle BTh-graad gebruik te maak van die
Theological Seminary van ons susterkerke
in Canada. Die Sinode het aanbeveel, op
grond van praktiese en finansiële redes
asook die teologiese standpuntinname
van sommige dosente, om nie langer
gebruik te maak van die Theologische
Universiteit in Kampen, Nederland, nie.
Er is dus werk aan de winkel voor de
komende drie jaren.
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Graaff (1948) is geboren
en getogen in Hardinxdam. Hij studeerde theo
logie in Kampen en
ergelijkende godsdien
stwetenschappen aan
de
teit te Utrecht. In 1987
sloot hij deze studie af
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Introductie in de moslimse
ethiek
Hoe moet je je gedragen
wanneer je in contact komt met
moslims als buren of collega’s?
Wat zijn de achtergronden van
hun manier van leven?
Dit cahier is bedoeld de lezer
te informeren over de regels
waaraan moslims en moslima’s
zich moeten houden in het leven
van elke dag.

Het boekje kan worden gezien
als een introductie in de ethiek
van de islam. Ethiek is de leer
van goed en kwaad.
De auteur geeft hiervan een
overzicht aan de hand de Tien
Geboden uit de Bijbel. Uit deze
vergelijkende studie blijkt dat
er op het eerste gezicht veel
overeenstemming is tussen de
christelijke en de islamitische
ethiek. Bij nader onderzoek
blijken evenwel de grote
verschillen.

Bij dit alles steekt de auteur zijn
eigen christelijke overtuiging niet
onder stoelen en banken.

Drs. L.W. de Graaff (1948) is
geboren en getogen in Hardinxveld-Giessendam. Hij was van
2005-2011 vice-voorzitter van de
Stichting Evangelie & Moslims
en is sinds 2000 als gastdocent
islam verbonden aan de
Academie Theologie te Zwolle.
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