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Schriftlicht
Pieter Niemeijer

Loflied op onze hemelse Koning

‘Uw koningschap omspant de eeuwen.’ (…)
Laat zó mijn mond de lof spreken van de HEER,
en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen,
tot in eeuwigheid.
(Psalm 145:13-21)
Op 27 april vieren we Koningsdag. Een mooi moment voor
een psalm over God als koning. Psalm 145 is een loflied voor
God.
Hierna kent het boek van de Psalmen
alleen nog maar lofliederen. Dat het
Psalmenboek zo besluit, is veelzeggend.
Hierop moet dus alles uitlopen: de lof
voor God. Psalm 150 bevat zelfs niets
dan lof. Niet voor niets is het de laatste
psalm. Zo volkomen zal de lof pas zijn
aan het eind van de geschiedenis. Dan
is God alles in allen.
Maar in de tijd daarnaartoe moet Gods
lof ook klinken. Psalm 145 bezingt God
als koning. Vorsten en presidenten in
onze wereld treden aan en treden af.
Hun regering is van beperkte duur.
Maar het koningschap van de HERE
omspant de eeuwen. Hij is Koning voor
eeuwig. Hij treedt niet af. En wordt
door niemand opgevolgd.
Staatshoofden in onze wereld zijn mensen van hun tijd. Ze zijn vatbaar voor
slijtage en veroudering. Er is er niet één
die tegen alle tijden en omstandigheden is opgewassen. Maar de HERE is
een eeuwig Koning. Koning voor alle
tijden en generaties. Hij is niet star of
bevroren. Hij is de Levende die in elke

situatie adequaat optreedt, toegesneden op de concrete omstandigheden
en daarbij volmaakt zichzelf. Hij hoeft
niet populistisch te zijn of zich aan te
passen om aanvaard te worden. Hij is
Koning, altijd up-to-date en tegen alles
opgewassen.

Wereldwijd
Vers 14 en volgende bezingen de stijl
van God als koning. ‘Een steun is de
HEER voor wie is gevallen, wie gebukt
gaat richt hij op. Allen zien hoopvol
naar u uit, u geeft brood, op de juiste
tijd. Gul is uw hand geopend, u vervult
het verlangen van alles wat leeft.’
Een prachtige passage. De dichter zingt
maar niet afstandelijk óver God, Hij
spreekt de HERE heel persoonlijk aan.
In de tweede persoon. Allen zien naar
U uit, U geeft brood en U vervult het
verlangen van alles wat leeft. Deze hemelse koning is benaderbaar!
Wat opvalt is het wijde karakter van
Gods regering en zorg. De verzen 4-7

zingen van de machtige en reddende
daden die God voor zijn vólk heeft gedaan. Geslacht na geslacht onder zijn
volk moet Hem loven. Maar Gods actieradius reikt verder. De verzen 15 en 16
zingen: ‘Allen’ zien hoopvol naar U uit.
U vervult het verlangen van ‘alles wat
leeft’. Dat laatste is nog méér dan: alle
mensen. Het ziet op mens en dier, op
alles wat leeft. Al zijn schepselen blijft
Hij trouw. In ál zijn werken is de HERE
goed (vs. 17). Hij is Koning van Israël en
heeft in hun geschiedenis grote dingen
gedaan, maar Gods koningschap gaat
veel breder en strekt veel verder dan
Israël alleen. Niet alleen de generaties
van zijn volk, maar alle schepselen
moeten Hem loven en prijzen (vs. 10).
Anders dan de territoriale oosterse afgoden regeert Hij overal.
We hebben in Nederland een koningshuis met sterke interesse voor
internationale verbanden. We zijn blij
als we horen dat onze koning in het
buitenland respect geniet. Maar dat is
nog van een andere orde dan de HERE.
Hij is de God die overal regeert. Hij
wordt niet begrensd door staatkundige
grenzen die in de loop van eeuwen zijn
gegroeid.
Terwijl zijn koningschap alomvattend
is, heeft Hij ook oog voor wat ieder
persoonlijk van Hem verwacht en van
wat in ieders hart aan verlangen leeft.
Probeer dat als mens eens! Bij ons zit
er telkens weer spanning tussen het
algemeen bestuurlijke en het men-
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selijk warme en persoonlijke. Wat zie
je ze botsen bijvoorbeeld als het gaat
om integratie- en vluchtelingenbeleid:
de algemene regels en de bijzondere
situaties. Voor ons, mensen, een onontwarbare knoop. Maar bij God gaat het
samen. Hij hoort ieders roepen en kent
aller hart.

Hart voor zijn volk
Er valt in Psalm 145 nog wat op. Niet
voor ons wellicht, want wij zijn gewend
aan een sociaal koningschap, aan een
koningshuis dat weet wat dienen is en
een hoge morele standaard kent. Daardoor kan ons maar zo ontgaan wat voor
de psalmist welhaast ‘revolutionair’
was.
In het oude Oosten waren koningen
ware macho’s en despoten. Alles bij hen
draaide om eigen eer en macht. Aan
zwakke en arme mensen hadden ze een
hekel. Daar had je immers niks aan. Ze
beschermden hun troon door onrecht
en geweld. Toen Israël aan Samuël een
koning vroeg, kon de profeet een heel
bedreigend plaatje schetsen van een
koning: hij neemt je je zonen af om
in zijn leger te dienen of voor hem te
ploeteren in nederig werk, hij neemt je
je dochters af om zijn dienstmeiden te
zijn, hij eist een groot deel van je winst
en omzet voor zich op, kortom: hij pikt
van alles voor zichzelf in en hij beult
jullie af. In het oude Oosten waren
onderdanen er voor de koning, en niet
omgekeerd!
Maar de HERE is een koning van een
andere orde. Hij ziet het als iemand valt
of ergens onder gebukt gaat. Hij roept
ze op om bij Hem te komen. Hij belooft
ze leven en rust. Hij beleeft in alle hunkeren een dorst naar Hem en naar wat
Hij te geven heeft. Hij neemt niet af en
pikt niet in, maar Hij gééft brood. En
niet als het al te laat is, maar op tijd, op
zijn tijd, op de allerbeste tijd. Hij is gespitst op wat Hem door mensen wordt
voorgelegd. Hij vervult het verlangen
van alles wat leeft. Wij weten zelfs
dat Hij zijn eigen Zoon gaf voor een in
zonde gevallen wereld.
Van onze aardse koningen verwachten
we dat ze trouw zweren aan de Grondwet. Ook een koning staat – gelukkig! –
ónder de wet. Bij de HERE hoeft dat

niet. Hij is van zichzelf volmaakt rechtvaardig in alles wat Hij doet. Zo zit Hij
in elkaar. Hij hoeft niet door wetten
aan de teugel gelegd of tot trouw verplicht te worden. Hij staat niet onder de
wet, maar stelt zelf de wet. En wat voor
een! Bij Hem zijn we volstrekt veilig.
Het boek Ester vertelt ergens hoe de
Perzische koning en Haman zich overgeven aan een orgie, terwijl buiten
het paleis de onrust in Susa de kop
opsteekt. De koning is de aansluiting
kwijt en is vervreemd van zijn volk. Hij
feest terwijl het volk in opstand komt.
Zo is de HERE niet: Hij is heel dicht bij
allen die Hem aanroepen. Hoe nabij,
liet Hij zien in Christus. Die werd een
van ons, nam onze zonden op zich, vervulde Gods wet in onze plaats en droeg
de straf die wij verdienen. En in zijn
Geest komt God zelfs in ons wonen. Zo
dichtbij is God.

Goed voor allen
Psalm 145 zingt heerlijk over Gods houding naar al zijn onderdanen. ‘Goed’
is de HERE voor álles en állen, Hij ontfermt zich over héél zijn schepping. Een
‘steun’ is de HERE voor wie is gevallen,
wie gebukt gaat, richt Hij op. Állen zien
hoopvol naar U uit, U gééft brood. U
vervult de wens van ál wat leeft. Rechtvaardig is de HERE in álles wat Hij doet.
In al zijn werken is Hij goed. Ál zijn
schepselen blijft Hij trouw. Állen die
Hem aanroepen is Hij nabij.
Het staat er zó algemeen dat we geneigd zijn erop af te dingen en het te
beperken tot bepaalde categorieën
mensen en schepselen. Maar laten we
het toch vooral proeven: die uitbundigheid in het bezingen van Gods goedheid. De HERE heeft geen lievelingetjes
die Hij voortrekt. Hij maakt geen onderscheid op basis van afkomst of geslacht
of huidskleur of cultuur. Bij Hem is
geen partijdigheid of aanzien des persoons. Ieder die naar Christus vlucht, is
welkom. Wie Hem om genade smeekt,
wordt door Hem gedragen. Je hoeft
niet eerst iets verdiend te hebben. Belijd je zonde en grijp zijn hand. Klem je
aan Hem vast zodra Hij dichtbij is.
Maar een God die zo goed is en zo
openstaat voor zijn schepselen, die trap
je op zijn hart als je Hem afwijst, als je
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Hem er niét bij roept, als je Hem niet
eert om wie Hij is. Helaas, tot in de kerk
toe zijn er mensen die aan God voorbij
kijken, Hem niet vertrouwen, Hem keihard afwijzen. Waar dát gebeurt, daar
ondervind je geen hulp van Hem. Niet
omdat Hij die niet zou willen bieden,
maar omdat jij Hem afwijst. Vers 20
zegt: de HERE waakt over wie Hem liefhebben, maar de goddelozen, die Hem
afwijzen, die vaagt Hij weg. Dat wegvagen doet Hij. Dat hoeven wij dus niet te
doen. Wij mógen dat zelfs niet. De HERE
wreekt zichzelf. Dat doet Hij gelukkig
niet zomaar. Hij doet dat als Hij de
tijd daarvoor rijp acht. Maar het komt
zeker. Hij zal een wereld brengen waar
iedereen Hem liefheeft, waar alles door
Hem is rechtgezet en waar de zonde
geen enkele kans meer krijgt. Naar die
wereld waar God alles zal zijn in allen,
zijn we onderweg. Hij komt echt! God
staat ervoor in.

God en kwaad
We zijn er nog niet: in die nieuwe wereld. We leven nu nog in een wereld
waarin geklaagd en geroepen wordt,
waar mensen vallen en gebukt gaan
onder lasten, waar allerlei verlangens
nog vervuld moeten worden. Waar

goddelozen hun boze gang blijven
gaan. Waar nazi’s konden feesten en
Joden werden vergast. Waar miljoenen
sneuvelen en duizenden vallen door
aanslagen, of ze nou gelovig of ongelovig zijn. Klopt Psalm 145 wel met die
werkelijkheid? Het is een vraag die
we vol schroom stellen. God is groot,
zingt vers 3, zijn grootheid is niet te
doorgronden. Hij is de Pottenbakker,
wij de klei. Wij bekijken de realiteit en
beoordelen die binnen onze beperkte
kaders. Zouden wij God echt na kunnen rekenen? En zou Hij echt zitten te
wachten of Hij een voldoende krijgt van
ons voor zijn bestuur? Ik wijs op een
paar punten.
a. Psalm 145 belooft geen gouden bergen en zegt niet dat God alleen fijne
dingen doet voor alle mensen. Er
vallen mensen en er gaan er gebukt
onder ellende. Het goede dat God
doet, kan ook louterende beproeving zijn. Het kan ook straf zijn over
het kwaad van mensen.
b. Als de psalm zingt over God die
het verlangen vervult van alles wat
leeft, moeten we dat lezen in het
verband waarin het staat. Het belooft ons geen gouden bergen en de
inlossing van al onze wensenlijstjes,
maar het dient om aan te geven

hoe God is. Tegenover vorsten die in
die tijd alleen hun eigen zakken vulden, is de HERE God een Koning met
hart voor zijn volk. Hij is gespitst op
hún verlangen. Dat Hij zo is, weten
wij uit de komst van zijn eigen Zoon
en uit diens levenswerk voor ons,
zondaren. Wat een God!
c. Maar sterven rechtvaardigen niet
evengoed als goddelozen? Treffen
oorlogen en aanslagen niet mensen
zonder onderscheid? Jazeker. En
toch is het sterven van misdadigers
en beulen enerzijds en het sterven
van slachtoffers en strijders voor
de vrijheid anderzijds niet gelijk.
Een en dezelfde dood lijkt allen te
treffen, maar het geloof ziet verschil. Een goddeloze gaat door zijn
slechtheid ten onder, zegt Spreuken
(14:32), een rechtvaardige vindt als
hij sterft, een schuilplaats. Zondaars treft ellende, rechtvaardigen
wacht een beloning (13:21).
d. Als Psalm 145 zingt over Gods goedheid voor wie Hem eren, is dat maar
niet een koud mechanisme, maar
een belofte, een toezegging voor
eeuwig. Hier heb je houvast aan
als je door een tijd van lijden en
beproeving moet: Hij zal je vergoeden. Honderd keer meer dan je nu
verlangt, zal Hij je geven. Meer dan
je ooit kunt bedenken. Maar als je
de HERE afwijst – al gaat het je in
je 80 of 90 jaar hier op aarde voor
de wind – dan vaagt God je volledig
weg.
e. Het belangrijkste voor ons hier en
nu is wat vers 18 zingt: ‘Allen die
hem aanroepen is de HEER nabij, die
hem roepen in vast vertrouwen.’ De
HERE is bij ons. We hoeven niet eens
heel hard te roepen of Hij hoort ons
al. Als we het maar in vertrouwen
doen! Op Hem.

Gebed

27 april Koningsdag.
We feliciteren Koning
Willem-Alexander
met zijn verjaardag en
wensen hem Gods zegen.

In Nederland hebben we een koning.
Hij is niet meer dan onderkoning onder
de grote Koning die God zelf is, de Vader van ons hemels vaderland. Bij zijn
gratie regeert onze koning. Laten we
bidden om Gods leiding en steun voor
alle mensen op hoge posities.
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Voor me op mijn bureau liggen drie boekwerkjes. Ze zijn alle
drie pasgeleden verschenen en trokken de aandacht. In deze
Kroniek vertel ik waarom ze die aandacht ook waard zijn.
Het zijn heel verschillende uitgaven,
maar ze dwingen alle drie de lezer om
na te denken over de vraag: hoe zal het
toch verdergaan met de gereformeerden in Nederland en in het bijzonder
met de GKv?
Niet dat deze vraag het hoofdthema
is van ook maar één van deze werkjes.
Dat is niet zo. Maar die vraag riepen ze
bij mij wel op. Het meest rechtstreeks
komt die vraag voor in het nieuwe
boekje van de bekende godsdienstsocioloog Gerard Dekker, Zie hoe alles hier
verandert. Zijn veelzeggende ondertitel:
Het verloop van de gereformeerden. Het
tweede boek is het Handboek 2016, dat
opnieuw onder redactie van drs. J.H.
Kuiper verscheen en weer de kerkelijke
gegevens van ons eigen kerkverband
op een rijtje zet. En ten slotte het boek
dat verreweg de meeste aandacht trok,
namelijk de nieuwe editie van God
in Nederland – 1966-2015. Deze keer

verscheen dat onder redactie van Ton
Bernts en Joantine Berghuis.

Koude douche
Voor de vijfde keer sinds 1966 verscheen God in Nederland. Met tussenpozen van zo’n tien jaar wordt een
grote enquête gehouden onder een
representatief deel van de Nederlanders (deze keer ruim 2100 mensen) om
in kaart te brengen welke rol God, geloof, religie en kerk spelen in ons land.
Daarvan wordt vervolgens uitgebreid
verslag gedaan in een boekwerk onder
de genoemde titel. De uitgever (Ten
Have) stak het boek in een vrolijke fel
oranje kaft. Donkergrijs of zwart had
beter de boodschap verbeeld. Want wie
sombere verwachtingen koestert over
de snelheid waarmee de secularisatie
in ons land verloopt, wordt uitvoerig
bediend. Niet onaardig typeerde Stefan

Paas deze periodieke uitgave God in
Nederland als ‘de tienjaarlijkse koude
douche’.
Wie de vele cijfers uit dit boek op zich
laat inwerken, raakt onder de indruk
van de snelheid waarmee de afkalving
van zowel christelijkheid als kerkelijkheid zich voltrekt. Zelfs wanneer je niet
alleen vergelijkt met het eerste onderzoek uit 1966 (want de toenemende
onkerkelijkheid in die halve eeuw is stil
makend), maar ook wanneer je vergelijkt met het vorige onderzoek uit 2006.
Geeft dit onderzoek inderdaad een representatief beeld van hoe het er in ons
land voorstaat, dan antwoordt dus nog
maar 27% van de Nederlanders ‘ja’ op
de vraag of ze bij een kerk of godsdienstige groepering aangesloten zijn. De
rest (op 2% na die het niet weet – ook
een bijzonder antwoord!) zegt ‘nee’.
Van die 27% is bijna de helft aangesloten bij de Rooms-Katholieke Kerk (46%),
een derde deel bij de PKN en de rest bij
een van de kleine genootschappen. Bij
het vorige onderzoek, negen jaar eerder
dus, zei 16% van alle ondervraagden
rooms te zijn (nu 11,7%) en 14% PKN
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Kroniek
Perry Storm

‘God in Nederland’
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27% die zich nog kerklid acht, is er bij
weet het niet zeker. Ter vergelijking:
een aanzienlijk deel sprake van twijfel
bij de PKN is het percentage van wie
(of zelfs meer dan dat) ten aanzien van
daarin gelooft, 53 en in de kleine prohet bestaan van God.
testantse kerken 80. Slecht 4% roomsen
Dat wordt weer enigszins begrijpelijker
leest regelmatig in de Bijbel, meer dan
wanneer je de antwoorden ziet op de
de helft nooit. De kerkgang is bedroevraag wie nog wel eens in de Bijbel
vend. De roomse kerk is nog steeds
leest. Dat doet 9% van de ondervraagde grootste kerk in ons land. Maar de
den regelmatig. Eveneens 9% doet dat
achteruitgang is zowel getalsmatig als
soms, 15% een hoogst enkele keer, 67%
inhoudelijk schrikbarend. Dat is niet
nooit. Ook andere kernzaken uit het
nieuw. Niet voor niets wordt sluiting
geloof vinden minder instemming dan
van zo veel parochies voorzien en voorKille cijfers
je zou verwachten op grond van het
bereid.
aantal kerkleden en buitenkerkelijke
Nu is het percentage mensen dat zichgelovigen. Zowel de uitspraak ‘Christus
zelf gelovig, religieus of spiritueel acht,
Praxis in plaats van confessie
is Gods Zoon’ of ‘Er is leven na de dood’
veel groter dan het aantal dat zich lid
krijgen maar van 23% van de ondervan een kerk noemt. Ook vorige onderIn het ND van 18 maart reageerde de
vraagden een overtuigd ‘ja’. Ook de gezoeken gaven al aan hoe de groep geloroomse theoloog Frank Bosman op de
tallen over de kerkgang zijn sprekend.
vige/religieuze mensen buiten de kerk
verschijning van God in Nederland. Aan
Nog maar 12% gaat regelmatig naar de
onderhand minstens zo groot is als de
de ene kant ziet hij de bevestiging erin
kerk (veelal één keer per
kerkleden. Zij worden de ‘ongebonden
dat eeuwen christenweek). Dan is er nog 6%
gelovigen’ genoemd. Toch is opvallend
dom toch niet hebben
Dun laagje chroom
dat soms (meestal enkele
dat ook hun getal niet toeneemt, maar
bewerkt dat Christus bij
over oeroud schroot
keren per jaar) gaat. De
afneemt. Optimistische verhalen van
de mensen is binnengerest (82%) niet of naueen aantal jaren geleden dat mensen
komen. Het is ‘een dun
welijks. Regelmatige kerkgang is bij
van vandaag in toenemende mate relilaagje chroom over het oeroude schroot
gieus zijn en dat de kerken gewoon nog de roomsen het laagst (20%) en bij de
van ongelovigheid en bijgelovigheid’.
moeten leren daar weer beter bij aan te kleine protestantse kerken het hoogst
Toch zit er een andere kant aan het ver(78%). Even weer ter vergelijking: in
sluiten, vinden in dit nieuwste onderhaal volgens hem. Hij schrijft: ‘Het ka2006 was het percentage regelmatige
zoek bepaald geen grond onder de voetholicisme – niet alleen in Nederland –
ten. De algemene tendens is: groeiende kerkgangers nog 16 en in 1966 nog 50!
is altijd meer een praxis dan een conongelovigheid en atheïsme. En tegelijk
fessie geweest. Katholieken hebben, net
ook nog eens: groeiende vaagheid en
als bijvoorbeeld moslims of joden, de
De RKK
onzekerheid over wat nog wel geloofd
neiging hun eigen geloof meer te zien
wordt bij wie zich niet onder de ongelo- De verleiding is groot om nog veel meer als een set van handelingen dan een
vigen rekent.
set van geloofsregels of -dogma’s.’ En
te smijten met de cijfers waarmee dit
met die praxis bedoelt hij dan: kaarsjes
boek de lezer om de oren slaat. Maar
Op de vraag naar het bestaan van
aansteken, kruisjes slaan, bedevaarten,
ik moet me beperken. Wie dit boek tot
God antwoordt 15% zonder twijfel te
schietgebedjes et cetera.
zich neemt, krijgt de verdrietige wergeloven. Bij 18% wisselt dat of gaat dat
Daar zit wat in, denk ik dan als bekelijkheid onder ogen van een steeds
gepaard met twijfels. De rest weet het
vooroordeelde gereformeerde. En ik
onkerkelijker, onchristelijker en a-reliniet, heeft een onpersoonlijk godsbeeld gieuzer land. Geloof neemt af en de inbedenk erbij: dus wat is het belangrijk
(ietsist o.i.d.) of zegt ronduit ‘nee’ (28%). houd van wat nog geloofd wordt, wordt dat de kerk echt belijdende kerk is.
Op de aanvullende vraag of er een God
Niet op papier, maar als fundament
steeds vager, onzekerder en steeds
is die zich met ieder mens persoonlijk
én onmisbaar onderdeel van de praxis
meer een pakketje bestanddelen naar
bezighoudt, antwoordt 14% (meer niet!) eigen smaak en behoefte. Dat heeft ook van de gelovigen. Maar die conclusie
met ‘ja’. Het opvallende van deze cijfers
trekt Bosman niet. Hij put er juist hoop
zijn weerslag binnen wat nog kerk is. Je
is dat ze dus nog lager zijn dan het per- wordt er triest van wanneer je de cijfers uit. De huidige generatie postkathocentage kerkleden. En dan te bedenken
lieken staat dermate ver van het Grote
ziet die ook onthullen hoe geloofsleven
dat niet alleen kerkleVerhaal van het christendom af, dat
binnen de kerken bij veden in dit onderzoek de
len vervaagt, privatiseert ze zich weer onbevangen melden ‘aan
Kernbelijdenis geen
meest uitgesproken pohet spirituele front’. Last van de afkeer
en zelfs verdwijnt. Het
meerderheid
sitieve geloofsuitspraken
tegen de kerk zoals de vorige generaties
meest onthutsend is dat
doen over het bestaan
hebben ze niet meer. En deze mensen
het geval bij de roomse
van God. Want dat type antwoorden
kerk. Een kernbelijdenis als dat Christus zullen zich toch de vragen stellen: Wie
wordt ook gevonden bij de buitenkerGods Zoon is, door God gezonden, haalt ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar
kelijke, ongebonden gelovigen. Met anga ik naartoe? Bosman schrijft: ‘En zogeen meerderheid meer (45%). Het gedere woorden: ook binnen die schamele loof in leven na de dood nog 22%, 49%
lang die vragen – bewust of onbewust,
(nu 8,6%). De kleinere kerken bleven
wel stabiel qua omvang.
Wanneer je ziet dat van de jongste
generaties (1971-1985 en 1986-2001)
ook het hoogste percentage aangeeft
zich als buitenkerkelijk te beschouwen
(namelijk 80%!), dan is duidelijk dat de
bodem van de kerkelijke terugloop nog
lang niet bereikt is, ook al werd dat een
aantal jaren geleden wel voorspeld.
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expliciet of impliciet – gesteld worden,
is spiritualiteit, is God nooit ver weg.
De confessie, de set van geloofsregels
heeft het voorlopig verloren. Maar de
praxis, de feitelijke zoektocht naar zin
in het bestaan blijft. Is Nederland nog
“in de Heer”? Misschien wel meer dan

het zelf weet?’ Het is mij, eerlijk gezegd,
een raadsel hoe je hieruit hoop kunt
putten voor je leeglopende kerk.

tellen? Daarover verder in het volgende
stuk Kroniek.

Valt er voor de kleine protestantse kerken en dus ook voor ons eigen kerkverband een blijmoediger verhaal te ver-

Gereformeerden in
Nederland
De meest stabiele kerkelijke groeperingen zijn de kleinere
kerkgenootschappen, waaronder ook ons kerkgenootschap
valt. Ze vormen met elkaar net als negen jaar geleden zo’n
4% van de bevolking.
Zullen deze kerken in de vertraging
toch bijvoorbeeld de trend in de PKN
volgen, of houden ze stand in de huidige omvang?
Getalsmatig houden ze in ieder geval
stand tot nu toe. Alles bij elkaar genomen tenminste. De christelijke gereformeerden lijden al
een hele tijd jaarlijks
verlies (zij het vorig
jaar niet zo veel: 174
leden). Bij de Nederlands Gereformeerde
Kerken is de groei er
ook uit. En onze eigen
kerken verliezen ook
al een heel aantal
jaren en de laatste
twee jaren zelfs fors:
meer dan duizend
leden per jaar. Het
rapport God in Nederland constateert
dat de gemiddelde
leeftijd in de kleine protestantse kerken
gelijk is gebleven (p. 24), maar van de
GKv is dat toch niet te zeggen. Dat kan
iedereen constateren die het cijfermateriaal raadpleegt in Handboek 2016.
Die cijfers laten een ‘vergrijzing’ en
‘ontgroening’ zien, zoals Jan Kuiper het
uitdrukt in zijn jaaroverzicht (p. 478).
Het aantal onttrekkingen in 2015 was
2279 leden, nog net iets meer dan het

jaar ervoor. En dat zijn gelukkig niet allemaal onttrekkingen richting ongeloof
en totale onkerkelijkheid. Maar een
fors deel daarvan is dat wel en van een
ander fors deel is het in ieder geval een
bewust afscheid van confessioneel gereformeerd zijn.

Stille leegloop
Maar goed, toch kun je zeggen dat de
leegloop ook in ons kerkverband nog
lang niet is wat die in bijvoorbeeld de
PKN is. Ook procentueel niet. In die zin
delen we nog wel in wat volgens God
in Nederland voor de kleinere kerken
geldt: geen groei, maar ook geen grote
terugloop. In een interview over dit

onderzoek ziet Stefan Paas daarin lichtpuntjes (ND 14 maart). Het is van hem
bekend dat hij zich geen illusies maakt
over de mogelijkheden om de sterke secularisatietendens in ons land te keren.
De tijd van de volkskerken is voorgoed
voorbij. Een terechte waarneming lijkt
me dat. Maar hij constateert in de
kleine protestantse kerken een positiever beeld. Meer jonge en meer goed
opgeleide mensen, grotere gezinnen,
een lagere gemiddelde leeftijd. Ook
merkt hij op dat deze kerken er altijd al
aan gewend zijn geweest een minderheid
te vormen. Zij passen
zich daarom sneller
aan aan de huidige
situatie. Paas: ‘Dit
sluit aan bij wat veel
theologen zeggen:
kleine, relatief strikte
gemeenschappen zijn
succesvol. Zij weten
mensen te enthousiasmeren, bieden levensverdieping en zijn
actief in de samenleving.’ In de cijfers van
God in Nederland is
volgens hem geen bewijs te vinden dat
de kleine protestantse kerken de trend
van de PKN zullen volgen.
Hoewel hij daarmee op zich geen onware dingen zegt, valt er desondanks
wel op af te dingen. In ieder geval wat
onze kerken betreft. De lichtpuntjes
zijn er ook weer niet zo veel. Heel terecht merkt Evert Jan Hempenius dat
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op in het ND van 16 maart. Hij wijst,
Ook bij ons?
net als ik hierboven, op de cijfers die
wel degelijk krimp laten zien. Én verIk denk dat Hempenius hier een even
grijzing, zo voeg ik daaraan toe. Maar
pijnlijke als waardevolle waarneming
vervolgens vraagt hij aandacht voor
doet. En dan gaat het me op dit moeen ander verhaal dan cijfers vertelment niet om de tweede categorie
len. Behalve de te meten leegloop is
die hij noemt (de uitgestelde kerkverer ook nog zoiets als wat hij noemt
lating). Hoe
het verhaal van ‘de
waar en
stille leegloop’.
Laat ik hem wat
uitgebreider aan
het woord laten:
‘Dat verhaal is vijf
tot tien jaar eerder
begonnen. Neem
de kerkverlating
onder jongeren: op
dit moment zijn er
hele groepen waarmee nauwelijks meer
contact is. Dat zie je
pas over vijf jaar in de
cijfers terug. Ik kom
steeds meer leden tegen
belangdie naar de kerk gaan
rijk het
“wanneer zij zin hebben”,
ook is dat hij
dat laten afhangen van
die signaleert.
de voorganger en het
En het daadwersoms zelfs vergeten. Dit
kelijk weglekken
is wat ik noem de “stille
is trouwens ook
kerkverlating”, zichtbaar
allang begonin lege(re) kerkdiensten
nen. Het verklaart
en niet alleen
bijvoorbeeld het
’s middags. Soms zijn deze leden nog
hierboven gesignaleerde geringere lewel actief in kleine groepen of op andenverlies in 2015 van de CGK!
dere manieren betrokken en staan ze in Maar het gaat mij nu om wat hij daarde ledenadministratie. Het is een wanvoor noemt. En wat symptomatisch is
kele basis. Als predikant ga ik soms voor voor een bredere ontwikkeling waarin
in kerken waar kinderen en jongeren
wij binnen ons kerkverband wel devrijwel ontbreken. In een van deze kergelijk in toenemende mate zijn gaan
ken kreeg ik van een preekvoorziener
delen en wat de onderzoeken van God
het verzoek wel een kinderblokje te ver- in Nederland ook laten zien: het geloof
zorgen, want dat stelde de gemeente
wordt steeds individueler beleefd en
op prijs, ook al ontbrak de doelgroep.
ingevuld. Een steeds geringere rol
Verder kom ik “uitgestelde kerkverspeelt het horen bij een bepaalde kerk
lating” tegen. Dat zijn kerkleden die
en het instemmen met de leer daar.
ontevreden, ongerust, bezwaard zijn
Op een bepaalde manier zijn het ook
als gevolg van alle verkerken aan het woranderingen en ontwikden waarin de praxis
Geloof steeds
kelingen, maar (nog)
belangrijker wordt
individueler beleefd
niet de stap hebben
gevonden dan de congezet om lid te worden
fessie, om de termen
van een andere kerkelijke gemeenschap van Bosman te gebruiken. Dat uit zich
of soms geen kerk. Ze zijn loyaal, maar
in een grotere behoefte aan rituelen
hun energie lekt weg; ze zijn “moe van
en het veel belangrijker vinden van de
de kerk”. Jongeren zien dit en stellen
geloofspraktijk dan de geloofsleer. En
dan weer vragen aan de kerk.’
ook in het sterk relativeren van opvat-

tingen die haaks staan op de belijdenis
van je eigen kerk.

Het verloop van de
gereformeerden
Dat is ook een van de constateringen
die Gerard Dekker doet in zijn, aan
het begin van de Kroniek, genoemde
boek. In dat boek wil hij nog weer
eens in kaart brengen hoe de gereformeerde wereld veranderd
is en nog verandert. Dat heeft
hij al vaker gedaan. Heel inzicht
gevend en breed gedocumenteerd
bijvoorbeeld over de synodaal Gereformeerde Kerken in zijn boek De stille
revolutie uit 1992. En op veel beperktere
manier (wat onderzoek en documentatie betreft) over onze kerken in De
doorgaande revolutie uit 2013. Nu heeft
hij nogmaals een boekje eruit geperst,
waarin hij de enorme verschuivingen
in de ooit zo sterke en invloedrijke
gereformeerde wereld in kaart wil
brengen.
Dat doet hij eerst met weer een uitvoerig verhaal over de veranderingen in
de synodaal Gereformeerde Kerken. Hij
was van die kerken zelf lang lid, maar
haakte af bij de vorming van de PKN.
Dat zat ’m bij hem, blijkens zijn boekje,
meer vast op het toen overstappen
naar het hervormde kerktype, waarbij
de zelfstandigheid van de plaatselijke
kerk in het gedrang komt, waaraan
gereformeerden vanouds zo hechtten
(p. 109). Inhoudelijk proef je bij hem
voortdurend dat hij alle veranderingen op het gebied van schriftgezag
en de binding aan de confessie graag
meemaakte en ook noodzakelijk vond
en vindt. Zijn stelling in zijn nieuwe
boekje is dat diezelfde veranderingen
ook in de andere zich gereformeerd
noemende kerkgenootschappen zich
voltrekken. Tot de Gereformeerde Gemeenten aan toe. Maar de GKv en de
NGK lopen wat hem betreft daarin
voorop.
Zeker, hij ziet ook wel verschillen. Het
inhoudelijk weg groeien van de gereformeerde confessie leidde bij veel synodalen tot het zoeken van aansluiting
bij de toenmalige politieke theologie.
Nu bij de vrijgemaakten wordt die aansluiting gezocht bij het evangelische
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denken. Toch is dat verschil volgens
hem ook weer minder groot dan het
lijkt. Ook de evangelicalisering van gereformeerden vandaag is een vorm van
aanpassing aan de veranderde cultuur
van je eigen tijd, zoals dat met het omarmen van de politieke theologie vroeger ook het geval was (zie bijv. p. 114).
Overeenkomst is immers het steeds
meer overstappen van een houding
waarin erkenning van gezag dat van
buiten jou komt (de onfeilbare Schrift)
bepalend is, naar een houding waarin
je eigen beleving een veel beslissender
rol speelt (en de duidelijkheid van de
Schrift vooral een probleem is geworden). Juist deze verschuivingen hebben
het volgens Dekker mogelijk gemaakt
dat Gkv en NGK snel aan het samensmelten zijn. En op de wat langere
termijn zal dat verenigde kerkverband
dan opgaan in de PKN, zo acht Dekker
waarschijnlijk (p. 143).
Aldus kort samengevat een van de belangrijke gedachtegangen van dit boek.
Ik geef toe dat er best wel wat op valt
af te dingen. En de sterk sociologische
benadering van Dekker is ook weer in
deze publicatie eenzijdig dominant ten
koste van een theologische benadering.
En toch signaleert hij veel wat herkenbaar is en te denken geeft, en minstens
noopt tot zelfbeproeving. En daarom
is ook de verschijning van dit boek het
signaleren in de Kroniek waard. Heel
wat gegevens in God in Nederland over
‘de kleine protestantse kerken’ onder-

bouwen ook wat Dekker beweert, zo
trof mij.

snelst afkalvende kerkgenootschappen
bepaald niet ‘gewerkt’. De zoveelste
variant van ‘niet de leer, maar de Heer’
zal ook dit keer kerken van de Heer niet
Gereformeerd in een
goed bekomen. Het zal toch minstens
seculariserende samenleving
moeten zijn het samen willen zoeken
Dit kopje is eigenlijk te groot en te veel- en gaan van de weg waarvan de Here
Jezus eens prijzend zei: ‘… u bent trouw
belovend voor een slotstukje aan een
gebleven aan wat ik heb gezegd en
vooral beschrijvende Kroniek. Wie alles
hebt mijn naam niet verloochend’ (Op.
op zich laat inwerken wat die drie door
mij genoemde recente boekwerkjes ons 3:8). En dat nog wel tegen dat kerkje in
Filadelfia, waarvan Hij ook moest zegonder de neus wrijven, houdt de vraag
gen: ‘… u hebt weinig invloed.’ Maar de
over die ik in het begin stelde: hoe zal
belofte is niet minder dan dat Hij hen
het toch verdergaan met de gereforbij het volhouden van
meerden in Nederland
en in het bijzonder met
Voorrang aan praxis hun trouw tot een zuil in
Gods tempel zal maken.
de GKv? Want wie de
boven confessie
Van al die recente cijfers
gereformeerde belijdenis
in deze Kroniek word je
liefheeft en onmisbaar
niet zo blij. Maar van deze oude belofte
en onopgeefbaar vindt om vandaag
wel.
trouwe kerk van Christus te blijven, beTreffend schreef Hempenius in het
seft na God in Nederland des te sterker
hierboven aangehaalde artikel: ‘Ik zie
daarmee als slinkende minderheid van
de lichtpuntjes niet allereerst in de
vreemdelingen en priesters (én profelagere gemiddelde leeftijd, het aantal
ten én koningen!) in zijn eigen tijd en
cultuur te staan. Dat is voor de kerk van huwelijken of pioniersprojecten. Ik zie
licht wanneer er terugkeer is naar de
Christus ook niet zo nieuw. In Nederbasis van Woord, gebed en preken,
land waren we het alleen ontwend.
waarin woorden van God klinken in
Welke houding vraagt de openlijke en
deze tijd (zo zegt Paulus het in 1 Kor. 14),
stille kerkelijke leegloop? De handen zo
ook voor jongeren en kinderen.’
veel mogelijk ineen als overblijvers die
zich nog christenen noemen? Zelfs onAfgesloten op 31 maart 2016.
danks grote verschillen in het lezen en
belijden van de Schrift? Die benadering
hangt erg in de lucht op het ogenblik.
Maar het voorrang geven aan praxis
boven confessie heeft in de grootste en

www.woordenwereld.nl

Kijk eens op onze website! Niet alleen over de laatste nummers van Nader Bekeken, maar ook over de nieuwste cahiers
is de nodige informatie te vinden. Uit het nieuwste nummer van Nader Bekeken kun je zelfs direct een (deel van een)
artikel downloaden. Verder zijn de nummers die langer dan een jaar geleden zijn verschenen, als pdf beschikbaar. Ook is
er een uitgebreide zoekfunctie, zodat heel gemakkelijk allerlei onderwerpen waarover iets geschreven is, te vinden zijn.
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Goed gelovig,
dankzij de catechismus?
Het is een somber beeld dat in de Kroniek in dit nummer naar
voren is gekomen. De algemene tendens van: groeiend onge-

loof en atheïsme. En onder gelovigen: groeiende vaagheid en
onzekerheid over wat ze nog wel en niet geloven. Tegelijk is

opgemerkt dat de belijdenis van de kerk van enorm belang is.
Maar waarom is dat zo? Waar heeft dat mee te maken?
Deze vraag wil ik beantwoorden naar
aanleiding van de verschijning, eind
vorig jaar, van een vuistdik boek. Het
boek bevat een thematische uitleg van
de Heidelbergse Catechismus (HC) en
heeft de prikkelende titel meegekregen: Goed gelovig. Niet alleen is het een
prachtig naslagwerk dat predikanten
kunnen gebruiken voor het maken van
een catechismuspreek, maar ook wordt
door dit boek de belangrijke betekenis
van de catechismus weer onder onze
aandacht gebracht.
Het boek is verschenen onder een brede
redactie. Deze redactie heeft personen
uit de PKN, CGK en GKv aangezocht
voor het schrijven van één of meerdere
hoofdstukken. Dat geeft een breed
palet te zien van verschillende stijlen.
Wat het boek echter samenbindt, is
de motivatie om de leerdiensten een
nieuwe impuls te geven. Met name de
tweede kerkdiensten staan onder druk
en dus ook het preken uit de HC. Een
tweede motivatie voor het verschijnen

van dit boek is gelegen in het feit dat
onze tijd een eigen aanpak vraagt. Er
is meer dan ooit een springplank nodig van de catechismus naar de mens
van vandaag. Om daarin te voorzien is
een bijzonder onderdeel in elk van de
hoofdstukken, dat er nagedacht wordt
over de leefwereld van de hoorder en
dat er aanwijzingen gegeven worden
voor de pastorale praktijk, ook met het
oog op tieners en kinderen. Er is gekozen voor een thematische aanpak. Dat
wil zeggen dat niet per hoofdstuk een
catechismuszondag wordt behandeld,
maar zondagen zijn geclusterd rondom
verschillende thema’s. Maar voor hen
die de klassieke manier willen volgen,
biedt een overzicht waarin de preekschetsen zijn gerangschikt per catechismusvraag, uitkomst.

Onschatbare waarde
Nu speelt bij beide genoemde motivaties op de achtergrond de overtuiging
mee dat de catechismus van onschat-

bare waarde is. En juist dat wil ik, naar
aanleiding van de verschijning van
dit boek, expliciet naar voren halen
en benoemen. Dat lijkt mij namelijk
nodig aangezien de waarde van de
catechismus tegenwoordig voor lang
niet iedereen meer duidelijk is. En mijn
vermoeden is dat dat te maken heeft
met de misvatting dat we met de catechismus te maken hebben met een
samenvatting van wat er in de Bijbel
staat. Voeg daarbij het feit dat de HC
ontstaan is in de zestiende eeuw, dan
krijg je heel snel de gedachte dat we
hier te maken hebben met een oude,
zo niet achterhaalde, samenvatting.
In ieder geval vraagt onze tijd om een
nieuwe, frisse en op bepaalde punten
verbeterde samenvatting. Maar zoals
gezegd, dit is een misvatting. Natuurlijk vat de HC wel degelijk gegevens uit
de Bijbel samen, maar dat heeft niet als
doel om een korte samenvatting te geven, als wel om een verantwoording te
geven over onze omgang met de Bijbel;
hoe die gelezen dient te worden, welke
verbanden belangrijk zijn, welke consequenties dat heeft, et cetera.
In de zestiende eeuw was deze verantwoording nodig naar twee fronten
toe. Aan de ene kant stond de RoomsKatholieke Kerk, die de Bijbel weliswaar
als Gods Woord erkende maar hem
heel anders hanteerde en tot heel an-
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dere uitkomsten kwam. Aan de andere
kant waren daar de wederdopers, die
de Bijbel en Gods Woord tegen elkaar
uitspeelden en benadrukten dat de
Bijbel slechts een uiterlijk boek was.
Ten overstaan van deze twee fronten
heeft de HC willen proberen de reformatorische manier van bijbellezen te
verantwoorden. In die zin gaat het bij
de HC niet om een samenvatting, maar
om een document dat ons wil leren
(niet voor niets opgesteld in vraag- en
antwoordvorm) hoe wij als reformatorische christenen de Bijbel lezen en wat
we vanuit die manier van lezen uit de
Bijbel opdiepen. En hiermee komen we
al tot een eerste beantwoording van
de vraag wat er gebeurt als de tweede
dienst, waarin de catechismus wekelijks bepreekt wordt, onder druk staat.
En nog meer in het algemeen, wat er
gebeurt als de kennis van de catechismus tanende is. Dat zal onherroepelijk
invloed hebben op hoe de Bijbel gelezen wordt. Wanneer de kaders van de
catechismus wegvallen, zal de Bijbel
opeens anders gelezen worden. Zo is te
verklaren dat kerkleden ‘opeens’ over
bepaalde zaken heel anders gaan denken. Zaken die vroeger vanzelfsprekend
waren, worden nu ter discussie gesteld.
Met als argument: ik lees de Bijbel gewoon anders. En dat klopt. Een anders
lezen van de Bijbel geeft een andere
uitkomst. Dat was in de zestiende eeuw
zo, maar dat is vandaag niet anders.

Dankzij
En zo bezien begint de titel Goed gelovig te spreken. Geloof heeft te maken
met datgene wát je gelooft. En datgene
wát je gelooft, heeft te maken met hoe
je de Bijbel leest.
Geloof je bijvoorbeeld dat de paus afstamt van de apostel Petrus? En dat hij
daarmee de sleutels van het koninkrijk
in handen heeft? Of lees je de Bijbel anders? Zondag 31 geeft een verantwoording van hoe wij de Bijbel op dit punt
lezen. De sleutelmacht is niet verbonden aan een persoon of personen, maar
aan het Woord. Daarom zijn de verkondiging van het Woord en de hantering
van de tucht (waarin het gaat om het
trekken van de consequenties van wat
verkondigd wordt overeenkomstig Gods
Woord) ook van levensbelang.

Geloof je dat het met je zondigheid
wel meevalt? De zondagen 2, 3 en 4
zijn voor het juiste perspectief op de
oorsprong van het kwaad en de realiteit ervan in je leven van onschatbare
waarde. Deze zondagen behoeden je
ervoor om te makkelijk te denken over
de zonde en te beweren dat je in dit
leven al de zonde achter je kunt laten.
Dat gegeven komt later in de HC nog
terug, wanneer in zondag 16 gesteld
wordt dat wij nog moeten sterven om
van de zonden af te sterven.
En wat te denken van de behandeling
van de tien geboden in het derde deel
van de dankbaarheid? Dat is niet minder dan een gouden greep te noemen!
Het doet in één keer de kritiek op de

gegeven, te maken hebben met het
feit dat de inhoud van de catechismus
niet meer gekend wordt. Verwonderlijk
is dat niet. Want wanneer de tweede
dienst, waarin van oudsher de catechismusprediking plaatsvond, steeds
minder wordt bezocht, betekent dat
dat daarmee kerkleden steeds minder
kennis hebben van de catechismus.
Voeg daarbij het feit dat onze jongeren
de catechismus op catechisatie niet
meer behandeld krijgen en zich ook
niet meer eigen hoeven te maken, dan
holt de kennis dubbel achteruit. En wat
voor gevolgen heeft dat?1 Nu, dat zal
betekenen dat accenten, zinsneden,
begrippen, verbanden die de catechismus aanreikt, niet meer gekend
worden. Maar juist dit alles is nodig, als
een soort bagage, om in verschillende
discussies het juiste spoor te houden.
Zo kan het zijn dat je steeds vaker
meemaakt dat kerkleden meningen
verkondigen die in de kern niet anders
dan oude dwalingen zijn. Daarnaast
valt het op dat in onze tijd het gebruik
van grote woorden steeds minder geschuwd wordt, in de trant van: ‘Dat
hebben we altijd verkeerd gezien, we
moeten de Bijbel anders lezen, het roer
moet om.’

Om van dit laatste een concreet voorbeeld te noemen. Tom Wright heeft
een boek geschreven, Hoe God koning
werd, met de opmerking op de voorwet verstommen. Want wie durft nu
kant eronder: De kern van het evangelie
nog te beweren dat in de bedeling van
herontdekt.2 Zijn stelling is dat we die
de genade de wet heeft afgedaan?
kern zijn kwijtgeraakt. En hij gebruikt
En zo kan ik doorgaan. Goed gelovig
heel grote woorden: ‘We zijn allemaal
dankzij de catechismus. Het is niet te
vergeten waar het in de vier evangeliën
veel gezegd. Natuurlijk, de Bijbel blijft
om gaat.’ En zo wijst Wright erop dat
de bron en norm voor
we het evangelie moeten
ons geloof. Maar het
Meningen die oude lezen vanuit het thema
maakt nogal verschil hóe
van het koninkrijk van
dwalingen zijn
je de Bijbel leest. En vanGod. Aan de ene kant
uit de Bijbel zelf hebben
ben ik best wel enthouside opstellers van de catechismus geast over het boek. Aan de andere kant,
probeerd om aan te geven hoe de Bijbel wanneer hij de catechismus had gegelezen wil worden.
lezen en zich eigen had gemaakt, dan
waren die grote woorden niet nodig
geweest. Zoals Verboom al veel eerder
De juiste bagage
heeft aangegeven over de HC: ‘Het
thema van het koninkrijk komt niet
Alles bij elkaar genomen zou ik de stelalleen expressis verbis aan de orde bij
ling willen verdedigen dat heel veel
de bespreking van het koninklijk ambt
discussies die de afgelopen jaren in
van Christus en van de tweede bede
verschillende gemeenten gevoerd zijn
van het onze Vader, maar het is als een
en die onderlinge verwijdering hebben
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gouden draad in heel het leerboekje
aanwezig.’3 Met andere woorden, wat
Wright zegt, is helemaal niet nieuw.
Zijn suggestie als zouden wij iets kwijt
zijn geraakt, schept verwarring. Want
als kerken die de drie formulieren onderschrijven, weten we allang dat het
koninkrijk een belangrijk thema is om
niet alleen de evangeliën, maar heel de
Bijbel te begrijpen. 4

Niet te goedgelovig
In ieder geval brengt bovenstaande
ons nogmaals bij de titel Goed gelovig.
De HC helpt namelijk niet alleen om
de Bijbel op de juiste manier te lezen,
maar hij helpt ook om niet alles wat
gezegd wordt, voor zoete koek te slikken. Wees niet te goedgelovig. Wees
kritisch! Ook als iemand zegt ‘bijbels’
te zijn en de Bijbel te willen laten spreken. De HC geeft ons een hulpmiddel in
handen om grote woorden die worden
gesproken, te wegen en inhoudelijk te
beoordelen. Met name uitspraken als:
‘Dat hebben we tot nu toe altijd verkeerd gezien’ moeten ons alert maken
en aanzetten tot kritische studie.

Met de catechismus in je achterhoofd. Een voorbeeld
De eerste vraag en antwoord van de catechismus (over de enige troost) zijn
onovertroffen. Het is ongekend hoeveel ons daarin al in handen gegeven
wordt waardoor de Bijbel opengaat. Om een enkel voorbeeld uit het antwoord te noemen. Er wordt gezegd ‘dat Christus met zijn kostbaar bloed
voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle macht van de duivel
verlost’ heeft! Vooral die laatste toevoeging is van wezenlijk belang om de
verstrekkende gevolgen van het lijden van Christus te zien. De betaling had
tot doel om je uit de macht van de duivel te verlossen. Met deze zinsnede in
je achterhoofd valt er ook licht op de verzoeking van Christus in de woestijn.
Met name wanneer de duivel Christus meevoert naar een berg met een
goed zicht op de koninkrijken van deze wereld en zegt: Dit alles zal ik U geven als U voor mij neervalt en mij aanbidt (Mat. 4:9). Vanuit zondag 1 weet
je: dit is geen bluf! De macht van de duivel is gigantisch. Daarnaast besef
je dat de eerste Adam, door in zonde te vallen, zich verkocht heeft aan de
duivel. En ten slotte zie je welke betekenis het lijden en sterven van Christus
heeft: zo koopt God ons terug van de duivel. Dat was de enige weg!

navolging. Gezien het feit dat er (nog)
geen middagdienst wordt gehouden
(de predikant overweegt de middagdienst in te voeren!), wordt in elke morgendienst een vraag en een antwoord
uit de catechismus gelezen en heel kort
uitgelegd. Als gemeenteleden hier in
Nederland ’s middags niet meer komen,
moet het dan maar in de morgendienst
gebeuren. In deze tijd van toenemende
Daarom ben ik blij met het verschijnen
vaagheid en onzekerheid
van dit boek. Het is een
over wat we wel of niet
echt naslagwerk dat je als
Spanje verdient
geloven, biedt de catechispredikant kunt opslaan
navolging
mus ons veel. Namelijk
om ideeën op te doen
het zicht op het goede
over aanpak, bijbelgegeloven.
deelte, link met de tijd van vandaag.
Maar of het boek de middagdienst uit
het slop kan halen? Natuurlijk moet
Dit artikel is geschreven naar aanleielk initiatief dat dat tot doel heeft, geding van:
steund worden. Maar we moeten ook
M.C. Batenburg, J. Groenleer, T. Jacobs,
reëel zijn en daarom nu al nadenken
W. Markus en W. Verboom (red.), Goed
over de vraag wat ons te doen staat
gelovig. Een thematische uitleg van de
wanneer de tweede kerkdienst niet in
Heidelbergse Catechismus voor verkonere hersteld wordt en gemeenteleden
diging en onderwijs, Boekencentrum,
in steeds grotere aantallen wegblijven.
Zoetermeer, 2015, ISBN 9789023928416,
Het gevolg daarvan is dat ze dan ook
steeds minder bekend zijn met de cate- 736 pag., prijs € 65,chismus. In dat opzicht is er een revival
nodig. Dat begint al bij de catechisaties. Noten:
Catecheten zullen opgeroepen moeten
1 A. Noordegraaf vroeg hier in 1993 ook al
worden om op catechisatie de catechisaandacht voor. Zijn artikel, oorspronkelijk
mus weer te behandelen. Jongeren zulopgenomen in de bundel Kennen en verlen gestimuleerd moeten worden om
trouwen, is in Goed gelovig met toestemde catechismus zich hoe dan ook eigen
ming hergebruikt. Daarin stelde hij de
te maken. En voor de erediensten? Welvraag ‘wat de doorwerking is van het feit
licht verdient wat de gereformeerde gedat toen (in 1993) in de PKN al langer een
meente in het zuiden van Spanje doet,
proces gaande was van een teruggang in

het bezoeken van de tweede kerkdienst
en dat in tal van gemeenten de Heidelberger niet of zeer sporadisch ter sprake
komt’ (p. 19). Helaas gaf Noordegraaf
geen expliciet antwoord op deze vraag.
2

Tom Wright, Hoe God koning werd. Het
vergeten verhaal van de evangeliën, Franeker, 2014 (vert. van How God Became
King. The Forgotten Story of the Gospels,
New York, 2012).

3

W. Verboom, ‘Verzoening en Koninkrijk in
de confessie en de catechese van de kerk’,
in: L.J. van den Brom (e.a.), Verzoening of
Koninkrijk. Over de prioriteit in de verkondiging, z.p., 1998, p. 137-151.

4

Vgl. hierbij K. Sietsma, Het koninkrijk
Gods (Amsterdam, 1940). In verschillende
hoofdstukken laat hij vanuit de gouden
draad van het koninkrijk de bijbelse
boodschap oplichten. Het boek van
Wright is niet meer dan een eigentijdse
variant van dit boek. Overigens zou het
goed geweest zijn dat in Goed gelovig
het thema van het koninkrijk ook expliciet aandacht had gekregen. Wellicht iets
voor een tweede druk?
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Spiegel van de
Nederlandse ziel

Een aantal beschamende reacties
rond het vaststellen van locaties
voor grotere aantallen vluchtelingen is doorgedrongen tot het
nieuws. Het is mij opgevallen dat
het merendeel van de protesten
zich voordeden in kleinere gemeenten. Bij deze constatering
moest ik onwillekeurig denken
aan de felle protesten in vaak dezelfde landelijke gebieden tegen
het plaatsen van windmolens. U
wilt wel van mij aannemen dat ik
geenszins asielzoekers met windmolens wil gelijkstellen, maar
het valt niet te ontkennen dat het
in beide gevallen gaat om een
soort ‘indringers’ die heel waarneembaar een bepaalde ruimte
innemen. En dat speelt naar mijn
waarneming dus juist in gebieden
waar aan ruimte (nog) geen gebrek
is. Nu mag je van een windmolen
gewoon hardop zeggen dat deze je
overlast bezorgt. Iedereen begrijpt
ook dat er werkelijk geen mens zit
te wachten op zo’n enorm stalen
gevaarte net buiten z’n erfgrens.
Maar als het om asielzoekers gaat,
hebben we het natuurlijk niet over

‘dingen’ die je wel eens overlast
zouden kunnen bezorgen. Het gaat
per slot om (mede)mensen en dus
ontstaat er in het binnenste van de
Nederlander met een gezond ontwikkeld geweten een soort strijd
tussen eigenbelang en het belang
van de nabij gekomen naasten.
Onze overheid speelt in bovengenoemde kwesties een belangrijke
en zelfs leidende rol. Ik zou haar
daarom graag het volgende idee
aan de hand doen: waarom niet
elke burger in de aangewezen gebieden de vrije keus geven uit een
aantal opties. Ik noem er een paar:
A.1 Een asielzoeker opnemen in je
eigen huis (gratis!).
B.1 Een asielzoeker een kamer
verhuren in je huis (je ontvangt van het COA € 400,- per
maand).
C.1 Een ‘Borkenthuisje’ voor vier
asielzoekers in je achtertuin
(na vijf jaar ben je eigenaar!).
A.2 Een asielzoekerscentrum op
meer dan 1000 meter afstand
van je huis.
B.2 Een windmolen op 60 meter
afstand (je krijgt 50% korting
op je elektriciteitsrekening).
C.2 Een windmolen met twee
asielzoekers die onder in deze
molen wonen op 120 meter
afstand.
Let wel: het is een vrije keus,
maar er moet wel minimaal één
optie gekozen worden. Zelf heb ik
al even een inschatting gemaakt
welke opties het beste zullen
scoren. B.1 doet het volgens mij
beter dan A.1, want die levert je
maar liefst € 4800,- per jaar meer
op. C.1 lijkt op het eerste gezicht
voordelig, je houdt er een tuinhuisje aan over, maar je moet nog
maar afwachten wat er na vijf jaar

van dit object over is. Bovendien:
B.1 brengt in dezelfde periode wel
mooi € 24.000,- in het laatje en je
ondervindt dan slechts het ongemak van één asielzoeker. Ik denk
dus dat B.1 de favoriet zal worden
van de eerste drie mogelijkheden.
Bij A.2 moet je bedenken: voor
asielzoekers die 6000 km gelopen
hebben, is 1000 meter natuurlijk
helemaal niets. A.2 valt dus sowieso af. C.2 heeft als voordeel dat
die windmolen dubbel zo ver van
je huis af staat als bij B.2, maar je
krijgt er dan wel twee asielzoekers
op gehoorsafstand bij. Akkoord,
B.2 heeft natuurlijk wel als groot
nadeel dat je die vreselijke horizonvervuiler zelfs niet kunt missen
als je bijna blind bent, maar het
levert je wel een forse korting op
je stroomrekening op. Optie B.2
lijkt mij dus toch de favoriet uit de
tweede reeks van drie mogelijkheden.
Dan moet er nu nog gekozen
worden tussen B.1 en B.2. Dat is
trouwens minder gemakkelijk dan
je denkt. B.1 levert je financieel
wel meer op dan B.2 (tenzij je aan
wietteelt doet), maar je hebt bij B.1
wel altijd een asielzoeker over de
vloer. Ik schat in dat het uiteindelijk toch B.2 zal worden. Dat geeft
een forse besparing op je energienota en je kunt dan ook altijd nog
overwegen een betalende kostganger van eigen bodem in huis te
nemen.
PS Ik hoop, beste lezers, dat wij
als gelovigen een ander (spiegel-)
beeld vertonen!
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Column
Rufus Pos

Architect Borkent uit Apeldoorn
heeft een piepklein huisje van
duurzaam materiaal ontworpen
dat twee tot vier asielzoekers kan
herbergen. Neergezet in de achtertuin van een Nederlander met
hart voor vreemdelingen zal dit het
COA niet meer dan € 25.000,- kosten en bij optimaal gebruik betaalt
het huisje zichzelf in vijf jaar terug.
Als dank voor de medewerking kan
de gastvrije Nederlander na die vijf
jaar vrij over het huisje beschikken en er zo nog jaren plezier van
hebben. Hiermee is misschien wel
de meest prangende vraag van de
gemiddelde Nederlander beantwoord: ‘Wat levert mijn gastvrijheid mij per saldo op?’
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Woordwaarde
Rob van Houwelingen

Als een lopend
vuurtje
‘Voor dit [verkondigde] evangelie schaam
ik mij niet. Het is een goddelijke kracht
tot redding van ieder die erin gelooft,
allereerst de Joden, maar ook de Grieken.
Want door middel van dat evangelie
manifesteert zich Gods gerechtigheid, via
een toename van het [christelijk] geloof,
zoals geschreven staat: De rechtvaardige
zal door zijn geloof leven.’
(Romeinen 1:16-17, eigen vertaling)

Het Nederlands spreekt overdrachtelijk van een lopend vuurtje
wanneer een bericht zich razendsnel verspreidt, zoals een bosof heidebrand om zich heen grijpt. Er bestaat ook een letterlijke vorm van een lopend vuurtje, namelijk bij de Olympische
Spelen.
In de loop der tijd is de gewoonte ontstaan dat fakkeldragers de Olympische
vlam vanuit het oude Olympia in Griekenland via een estafetteloop naar de
plaats brengen waar de Spelen worden
gehouden.
Je zou bij een lopend vuurtje ook kunnen denken aan de evangelieverkondiging in de eerste eeuw na Christus.
Temeer omdat bijvoorbeeld de apostel
Paulus voor zijn missie grote afstanden
te voet aflegde. Rome en ook Spanje
waren het uiteindelijke doel van zijn
internationale reizen. Soms was het
evangelie hem ruimschoots voor. Hoewel het door allerlei omstandigheden
van een bezoek aan Rome nog niet was
gekomen, blijkt daar al wel een christelijke geloofsgemeenschap te bestaan,
waaraan Paulus een uitvoerige brief
schrijft. Hij hoopt alsnog in Rome het
evangelie te komen verkondigen. Maar
het vuurtje liep sneller dan de fakkeldrager!

Drijfveer
Wat was Paulus’ drijfveer? Waarom
reisde hij als apostel stad en land af?
Zelf schrijft hij daarover: ‘Ik sta ten
dienste van alle volken: van beschaafde
en niet beschaafde, geletterde en ongeletterde, en daarom is het mijn wens
het evangelie ook aan u in Rome te
verkondigen’ (Rom. 1:14-15). Wanneer
Paulus zich noodgedwongen niet in
eigen persoon maar per brief aan de
gemeente van Rome presenteert, laat
hij zich qua motivatie meteen in de
kaart kijken. Hij ziet geen enkele reden
zich te schamen voor de tegendraadse
boodschap die hij brengt, ook niet als
die boodschap het centrum van de
Grieks-Romeinse beschaving gaat bereiken. Het evangelie van Gods Zoon is
goed nieuws voor iedereen.
Met dat evangelie denkt Paulus niet
aan een geschrift waarin ons iets geopenbaard is, zoals je misschien als

bijbellezer zou veronderstellen, want de
apostel was toen nog volop bezig met
zijn mondelinge getuigenis. Hij kon
vlammende toespraken houden. Met
‘evangelie’ bedoelt Paulus ‘evangelieverkondiging’, oftewel de verkondiging
van Gods Zoon (Rom. 1:9; zie ook 2 Kor.
2:12; Fil. 4:15). Niet ‘daarin’ maar ‘daardoor’ wordt iets geopenbaard. Door
middel van de verbreiding van het
goede nieuws over Jezus Christus komt
namelijk Gods rechtvaardigheid aan
het licht in deze wereld (het Griekse en
autooi kan hier het beste instrumenteel
opgevat worden; vgl. 1 Kor. 3:13: door
middel van vuur wordt iets aan het
licht gebracht). Iedereen kan dat met
eigen ogen zien gebeuren.

Reddingsoperatie
Vroeger werd Gods rechtvaardigheid
vaak opgevat als de gerechtigheid die
van God komt, zodat mensen door
geloof gerechtvaardigd worden. Denk
aan de worsteling van Luther, die juist
vanuit Romeinen 1:16-17 leerde zien
dat Gods gerechtigheid niet oordelend en straffend bedoeld is. Luthers
rechtvaardigingsleer bracht echter te
weinig in rekening dat gerechtigheid in
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de Bijbel vooral Gods eigen karakter of
zijn daden betreft, net als in de directe
context ‘Gods toorn’ (vs. 18) of ‘zijn eeuwige kracht en goddelijkheid’ (vs. 20).
Rechtvaardigheid is een koninklijke
eigenschap. De God van Israël geldt als
de ideale koning, die ingrijpt wanneer
zijn volk ten dode opgeschreven is. Eigenhandig voert Hij dan een reddingsoperatie uit voor het oog van de hele
wereld (de andere volken). Op die manier manifesteert zich een goddelijke
kracht tot redding op het wereldtoneel.
In het Oude Testament is dat meer
dan eens te lezen. Psalm 98:2-3 bezingt
bijvoorbeeld Gods reddende gerechtigheid: ‘De Heer heeft zijn overwinning
bekendgemaakt, voor de ogen van de
volken zijn gerechtigheid onthuld. Hij
heeft gedacht aan zijn liefde en trouw
voor het volk van Israël. De einden der
aarde hebben het gezien: de overwinning van onze God.’ Ook in Jesaja 40 66 staat Gods gerechtigheid op één lijn
met zijn reddingsoperatie ten gunste
van zijn eigen volk.
Maar Paulus verkondigt echt een
nieuwe ontwikkeling: Gods redding is
niet langer uitsluitend bestemd voor
het volk Israël, terwijl andere volken
toekijken of zelfs het nakijken hebben – het evangelie is een goddelijke
kracht tot redding van ieder die erin
gelooft, allereerst de Joden maar ook
de Grieken. Ziedaar de heilshistorische
dynamiek,
waarbij nietJoden door God
gelijkberechtigd
worden met het
volk Israël.
Waar hij ook
kwam, Paulus
begon altijd bij
de synagoge.
Maar wanneer
hij daar niet
(meer) welkom
was, vond hij
onder de heidenen gretig gehoor. Het is niet
‘eerst … en vervolgens’ maar ‘eerst …
en óók’. Dus ook voor Romeinen uit de
eerste eeuw en voor Nederlanders zo’n
tweeduizend jaar later. Er is redding
voor allen die gebukt gaan onder de
machten van het kwaad en daardoor

ten dode opgeschreven zijn. Dit lopend
vuurtje verspreidt de warmte van Gods
hart gelijkmatig, want Hij ontfermt
zich over ieder die gelooft.

Vanuit geloof tot geloof
Hoe wordt Gods gerechtigheid zichtbaar? Vanuit geloof tot geloof, schrijft
Paulus letterlijk (Grieks: ek pisteoos eis
pistin). Bedoelt hij daarmee ‘enkel en
alleen wie gelooft’, zoals de Nieuwe
Bijbelvertaling deze uitdrukking weergeeft? Taalkundig onderzoek heeft uitgewezen dat we hier te maken hebben
met Grieks (en ook Hebreeuws) idioom.
Het Nederlands kent trouwens iets
dergelijks. Als wij zeggen ‘van kwaad
tot erger’, doelen we op een toename
van het kwaad. In de Bijbel heet dit:
‘van kwaad tot kwaad’ (in 2 Korintiërs
gebruikt Paulus deze constructie vaker
en met diverse Griekse voorzetsels: in
2:16 met dood en leven; in 3:18 met glorie; in 4:17 met bovenmatig). Zo is het
ook met de uitdrukking ‘vanuit geloof
tot geloof’: Paulus bedoelt een toename
van het geloof. Niet in de betekenis
van persoonlijke geloofsgroei (Willibrordvertaling), maar als groei van
de christelijke geloofsgemeenschap.
En wel speciaal via de spectaculaire
toename van het aantal gelovigen uit
de volken. Mede door de evangelieverkondiging van Paulus was het goede
nieuws als een
lopend vuurtje
de grens van Israël gepasseerd
en inmiddels
ging het de hele
wereld over.
Om de reddende kracht
van het evangelie te onderstrepen, citeert
Paulus een
profetie uit Habakuk 2:4 (ook
in Gal. 3:11; vgl.
Heb. 10:38). Het
staat zwart op wit: geloof doet leven!
Dat is je behoud. Habakuk moest Gods
oordeel over Israël aankondigen, maar
voor wie de HEER trouw blijft, is er redding. De profeet tekende een scherp
contrast tussen de goddeloze die ten

onder gaat en de rechtvaardige die het
oordeel zal overleven. Toen Jezus zei dat
wie volhardt tot het einde zal worden
gered (Mat. 24:13), bedoelde Hij waarschijnlijk zulke vanuit het geloof levende rechtvaardigen. Het maakt geen
verschil of je van Joodse of niet-Joodse
afkomst bent. Vertrouwen op de HEER,
dat is van levensbelang voor iedereen.
Zijn redding houdt niet in dat crisissituaties en ongelukken je bespaard
blijven, maar dat je uiteindelijk het koninkrijk binnengaat.

Dynamisch
Intussen leven we in de eenentwintigste eeuw. Al die tijd is het christendom
een dynamische beweging gebleven,
die mensen in vuur en vlam zet. Lag
het zwaartepunt aanvankelijk in het
Midden-Oosten, later zouden veel
christenen het Europese en het Amerikaanse continent bevolken. In onze tijd
neemt daar het aantal gelovigen weer
af en zit de groei vooral in Afrika en
Azië. Maar Gods reddingsoperatie blijft
aan de gang op internationaal niveau.
Het evangelie gaat de wereld rond als
een lopend vuurtje. Of liever: als een
goddelijke kracht tot redding van ieder
die erin gelooft. Dit vraagt om een passende reactie. Je hoeft er geen verre
reizen voor te maken, zoals Paulus.
Begin gerust dicht bij huis, door aanstekelijk christen te zijn en het evangelie
van Gods Zoon met andere mensen uit
je omgeving te delen. Vuur ontsteekt
vuur. Onze beschaafde maar geseculariseerde samenleving heeft zulke voorbeeldfiguren hard nodig. Laten we de
fakkel van het Woord doorgeven!
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Het klimaat in de kerk

Klimaatafspraken
Pieter Niemeijer

Op verzoek van de redactie verschijnen in deze rubriek de komende tijd beknopte bijdragen over de
kerkorde die vanaf 1 juli 2015 in onze kerken van
kracht is. De titel van de rubriek mocht ik zelf kiezen.
Ik heb gekozen voor: Klimaatafspraken in de kerk. Ik
licht dat graag toe.
Het klimaat is een algehele omgevingstoestand die
van groot belang is voor ons bestaan. We weten vandaag hoe klimaatverandering en opwarming van de
aarde enorme consequenties hebben: dijken en duinen moeten worden verhoogd, we moeten ons voorbereiden op meer weeralarmen, gebouwen en infrastructuur moeten climate-proof zijn. Het maakt nogal
uit in wat voor klimaat je leeft en functioneert!
Als het om ons persoonlijk functioneren gaat, merken
we hoezeer het klimaat invloed heeft op ons welbevinden. Als het heel warm is, voel je de energie wegstromen en de hoofdpijn zeuren. Als het te koud is,
functioneer je niet lekker. De luchtvochtigheid heeft
invloed op gewrichten. Zonlicht maakt blij. Het heersende klimaat dóet wat met ons!
Het klimaat is iets dat we niet zelf scheppen, maar
waar we wel invloed op kunnen uitoefenen. De klimaatverandering op onze planeet heeft alles te maken met de manier waarop wij als mensen met milieu
en energie omgaan. Dat geldt nog zo veel te meer als
het gaat om het klimaat in onze huizen. Dat kunnen
we vaak vérgaand zelf beïnvloeden. Toch blijft klimaat
ook altijd iets dat bepaald wordt door factoren buiten
ons en houdt het altijd iets oncontroleerbaars. Het is
altijd een samenspel van – laten we voor het klimaat
in de kerk zeggen – Gods werk en ons werk.
Voor deze artikelen over de kerkorde koos ik als rubriekstitel ‘klimaatafspraken in de kerk’, en niet ‘het
klimaat in de kerk’. De kerkorde is belangrijk voor het
klimaat, maar valt er niet mee samen. Soms denken
kerkmensen dat wel en soms hopen ze het ook. Ze
verwachten dat een nieuwe kerkorde alle problemen
oplost en alle reden tot zorg wegneemt. Maar helaas,
een kerkorde is slechts een (beperkt) instrument. Hij
bevat afspraken over het klimaat. Maar voor het klimaat zelf is meer nodig.
De kerkorde is ook geen klimaat-automaat: als je één
keer een stand hebt ingetoetst, zit je goed. Een kerkorde is niet iets statisch, maar iets waarmee je moet
wérken. De afspraken die we als kerken gezamenlijk

hebben gemaakt en neergelegd in de kerkorde, schieten aan hun doel voorbij als ze ons passief zouden
maken. Ze beogen een levende, florerende kerk.
Intussen is een algemene instelling van de climatecontrol wel van belang. Want gelukkig kennen we in
ons klimaat ‘vastigheden’ als dag en nacht, lente, zomer, herfst en winter. Het zijn algemene omgevingsfactoren die zich niet laten ontkennen en waarop je je
moet instellen of waaraan je moet wennen.
Voor de klimaatregeling binnenshuis zijn ook de wisselende omstandigheden buiten van belang. Dat is in
de kerk niet anders. De klimaatregeling kun je niet op
een bepaald niveau vastzetten. Die moet rekenen met
het voor ons onbeheersbare klimaat buiten. Het ene
moment maak je er gebruik van, het andere moment
stel je je ertegen teweer. Ook een kerkorde blijft van
tijd tot tijd behoefte houden aan updates.
Hoe je een klimaat ervaart, verschilt per persoon. De
een is kouwelijk, een ander heeft het gauw te heet.
Dat merk je ook in de kerk. Wat de een aangenaam
vindt, vindt een ander verstikkend. Wat de een als
een verademing beschouwt, ziet de ander als veel te
ruim. Het is een realiteit waaraan we weinig kunnen
veranderen, maar waar we in de kerk wel rekening
mee moeten houden. Je maakt er zo goed mogelijke
afspraken over.
De kerkorde als verzameling klimaatafspraken dus.
Dat leidt op fundamentele punten en op bepaalde terreinen tot concrete keuzes en regelingen. Het vraagt
elders om heldere kaders en procedures die om nadere regelgeving of gevarieerde invulling vragen. Het
dient allemaal de groei van de vrucht van de Geest:
liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en
goedheid, geloof/trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Bij de totstandkoming van de KO-2014 ben ik betrokken geweest als lid van de Generale Synode van Harderwijk 2011-2012, die de kerkorde in eerste lezing
vaststelde. Vanaf die synode maak ik deel uit van het
deputaatschap (herziening) kerkorde. Ik ben dus niet
geheel blanco op dit gebied. Deze artikelen schrijf ik
op persoonlijke titel.
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Heer(!)lijke combinatie

Deze discussies kenmerken zich nogal
eens door een grote emotionele betrokkenheid, omdat velen menen dat óf aan
de status van de natuurwetenschappelijke gegevens óf aan de betrouwbaarheid van Gods Woord óf zelfs aan beide
geweld wordt aangedaan. Ook in de
afgelopen periode is de discussie weer
in alle hevigheid losgebarsten, niet in
de laatste plaats door enkele recente
publicaties.1
Hoewel de discussies vooral door specialisten worden gevoerd, is de betrokkenheid van vele kerkleden die niet tot
deze groep specialisten behoren, zeer
groot. Om te voldoen aan de vraag naar
een voor iedereen bevattelijke uitleg
van de belangrijkste aspecten van deze
problematiek, heb ik het initiatief genomen tot het geven van een cursus
voor kerkleden met als titel: ‘Geloof en
natuurwetenschap’.2
In twee artikelen wil ik een beknopt
overzicht geven van de inhoud van deze
cursus en van de belangrijkste conclusies. We gaan daarbij in het eerste artikel na wat het verschil is tussen geloof

strijdig zijn met elkaar. Als onze kinderen gaan studeren, worden ze geconfronteerd met de overtuiging dat de
natuurwetenschap de Bijbel heeft ontmaskerd als niet meer dan (weliswaar
mooi geschreven) literatuur en dat geloof in God achterhaald is. In feite heeft
de wetenschap bij velen een religieuze
status van hoogste waarheid gekregen. Met een opvallende gedrevenheid
wordt door een aantal auteurs de ween natuurwetenschap en we kijken hoe tenschap op een voetstuk geplaatst ten
koste van het geloof in een almachtige
natuurwetenschap werkt. Vervolgens
en liefdevolle God.3
geven we een (zeer) globaal overzicht
van Gods schepping als iets wat oneinToch is het zo dat de moderne natuurdig groot (de kosmos) en oneindig klein wetenschappen mede door oprecht
(elementaire deeltjes) is. We eindigen
gelovige onderzoekers tot stand is gemet het weergeven van een aantal verkomen4 en dat ook nu veel natuurweschillende benaderingen van de vraag
tenschappers (inclusief Nobelprijswinhoe de resultaten van de natuurweten- naars) christen zijn. In mijn geval heeft
schap met betrekking tot onze fysische
meer dan veertig jaren actief onderen materiële werkelijkzoek in de natuurwetenheid verklaard kunnen
schap er alleen maar toe
Wetenschap is
worden. In een tweede
geleid dat mijn geloof is
onzeker weten
artikel gaan we ons conversterkt en verdiept, en
centreren op de biologidat ik steeds meer onder
sche en biochemische werkelijkheid, die de indruk ben gekomen van de groot(s)
oneindig complex is. We zullen dan ook heid van de Schepper. Dat moet wel
de verschillende benaderingen besprekomen doordat geloof en wetenschap
ken die pogen om de interpretatie van
prima bij elkaar passen. Hoe dan?
de gegevens uit de natuurwetenschap
te harmoniëren met de interpretatie
Ik zou het kort als volgt willen typeren:
van gegevens uit de Bijbel.
geloof is zeker weten van dingen die
je niet kunt begrijpen en wetenschap
is onzeker weten van dingen die je wel
Geloof en natuurwetenschap
kunt begrijpen. Beide richten zich op
de werkelijkheid waarin we leven, maar
Wij leven in een tijd en cultuur waarin
ze hebben een verschillende invalshoek
velen menen dat geloof en wetenschap
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Rondblik
Chris Kruse

Sinds de grote ontdekkingen van de laatste twee eeuwen in
de natuurwetenschappen omtrent de opbouw van ons universum (astronomie), van levende organismen (biologie, paleontologie [fossielen] en genetica) en van elementaire deeltjes (fysica en [bio]chemie) laait de discussie van tijd tot tijd weer op
omtrent de vraag hoe we deze vondsten in harmonie kunnen
brengen met wat de Bijbel ons meedeelt over God als Schepper.
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en ze richten zich op verschillende
aspecten ervan. Natuurwetenschap
onderzoekt de fysische, waarneembare
werkelijkheid. Geloof richt zich op de
metafysische, niet-waarneembare
werkelijkheid. Door beide activiteiten
leren we God kennen, zo belijden we in
artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. De Bijbel roept ons op zijn
scheppingswerken te onderzoeken.5 We
mogen als gelovigen de wetenschap
dus niet aan anderen overlaten.
Daarbij dienen we wel te bedenken dat
de natuurwetenschap mensenwerk
is met een beperkt onderzoeksterrein
en ook met beperkte methoden. Kennis over de vraag hoe de natuur werkt,
wordt verkregen door de werkelijkheid
te reduceren (methodisch reductionisme) en door bepaalde vooronderstellingen (paradigma’s) te hanteren. Dit
onderzoek levert feiten en resultaten
op die al-dan-niet passen bij de vooronderstellingen. De interpretatie hiervan
is echter altijd onzeker, wetenschappelijke theorieën worden altijd weer verbeterd of zelfs helemaal achterhaald.
Als gelovige kijk je op een heel andere
manier naar de natuur. Je ziet er de
almacht van God in, je weet dat Hij
betrouwbaar is, dat de schepping aan
door Hem ingestelde natuurwetten onderworpen is. Dat weet je zeker.

Oneindig groot en oneindig
klein
We gaan nu (zeer globaal) de resultaten
van het natuurwetenschappelijk onderzoek van de afgelopen periode bekijken.
We kijken eerst naar de ruimte boven
ons en vervolgens naar de ruimte beneden ons (in het volgende artikel zal het
gaan over de ruimte om ons heen).

Ruimte naar boven
We bevinden ons in een onvoorstelbaar
groot heelal: planeten, sterren en sterrenstelsels met onvoorstelbare afstanden (het verste melkwegstelsel op 1022
km!). Er zijn meer dan honderd miljard
sterrenstelsels met elk meer dan honderd miljard sterren, die elk meer dan
een miljoen keer zwaarder zijn dan de
aarde. Dan hebben we het alleen nog
maar over de zichtbare materie. Om
de zwaartekracht te verklaren moet er
wel zesmaal zo veel onzichtbare (donkere) materie zijn. Verder is gevonden
dat ons heelal uitdijt, en de energie die
daarvoor verantwoordelijk is, noemen
we donkere energie (of zwarte gaten).
Ook daarvan moet er meer (driemaal)
zijn dan de energie die door zichtbare
en donkere materie samen wordt gevormd.
Waar komt dat allemaal vandaan?
Hiervoor is de meest populaire (maar
Er is veel over nagedacht hoe die twee
lang niet onomstreden!) theorie die van
activiteiten samen kunnen gaan.
de zogenaamde oerknal, die meer dan
Sommigen zeggen dat er in feite van
dertien miljard jaren geleden zou hebboedelscheiding sprake is, zoiets als: op
ben plaatsgevonden. Dit wordt onder
zondag geloof je en ook als je doordemeer geconcludeerd uit het feit dat we
weeks bidt en uit de Bijbel leest, maar
nog steeds straling opvangen met een
op de andere momenten
heel lage temperatuur
leef je gewoon en doe je
van minder dan 2 graden
Boedelscheiding
ook wetenschap, en die
Kelvin. Omdat men aantwee hebben niets met
neemt dat bij de oerknal
elkaar te maken. Maar
energie vrijkwam met
dat is toch wel een problematische
een temperatuur van 1011 graden Kelvin
visie, beide activiteiten spelen zich in
was deze lange periode nodig.
hetzelfde hoofd met dezelfde hersenen af. Dat kun je toch niet van elkaar
Ruimte naar beneden
lospeuteren. Daarom is een andere
Laten we nu de omgekeerde beweging
benadering aannemelijker, waarbij je
maken en kijken naar wat materie
honoreert dat ze elkaar verrijken: het
eigenlijk is. Wij zijn opgebouwd uit
zogenaamde complementariteit- (ze
cellen, deze weer uit moleculen, deze
vullen elkaar aan) of consonantie- (ze
weer uit atomen, deze weer uit elek6
klinken samen) model. Door beide
tronen en een kern met protonen en
neutronen, die weer bestaan uit nog
activiteiten leren we de Heer kennen:
geloven en wetenschap bedrijven is dus kleinere deeltjes (quarks). Maar de aard
van deze deeltjes is een groot mysteeigenlijk een Heerlijke combinatie.

rie. Natuurkundigen hebben voor een
enigszins toereikende beschrijving van
deze deeltjes als trillende snaren twaalf
dimensies nodig. Terwijl het heelal oneindig groot is, is de materie oneindig
klein. Onze werkelijkheid is dus meer
dan we voor ogen hebben.

Hoe kon deze ontstaan? Men neemt
aan dat eerst de elementaire deeltjes
bij de oerknal ontstonden en daaruit
weer de eenvoudigste atomen (en
licht), van daaruit door kernfusie de
atomen van koolstof (C) en zuurstof
(O). In de hete sterrenwolken vormden
zich geleidelijk ook zwaardere elementen, waarna de zon en de planeten,
zoals onze aarde, werden gevormd (zo’n
drie miljard jaar geleden). Op de afkoelende aarde vormde zich een duister
brouwsel van eenvoudige moleculen,
de oersoep. Deze moleculen kunnen
door zelfherkenning tot complexere
eenheden samengaan, die we de bouwstenen van het leven noemen (daarover
de volgende keer verder).

Verklaringen
We leven in een uitermate complexe en
eigenlijk ook mysterieuze werkelijkheid.
Een duizelingwekkend en voortdurend
uitdijend heelal, dat vooral bestaat uit
niet-waarneembare donkere materie
en donkere energie en een even duizelingwekkende opbouw van de materie,
die slechts benaderend in metafysische
termen van twaalf dimensies kan wor-
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den beschreven. De meest populaire
verklaring voor het ontstaan is, zoals
hierboven al aangegeven, de oerknal.
Dit is een mooi voorbeeld van een
natuurwetenschappelijke theorie, die
voortdurend door de wetenschap zelf
op zijn geldigheid wordt getoetst (dit

explosie van energie een zeer gestructureerd en tot in de puntjes verzorgd
heelal kon ontstaan.

Dat het heelal en de materie en uiteindelijk het leven konden ontstaan, is alleen mogelijk doordat een groot aantal
natuurconstanten op onwaarschijnlijk
precieze wijze op elkaar zijn afgestemd.
Hierbij gaat het in de eerste plaats over
de vier fundamentele natuurkrachten: de elektromagnetische kracht,
de sterke en de zwakke kernkracht en
de zwaartekracht. Maar ook talloze
andere krachten en grootheden in de
natuur zijn onvoorstelbaar juist op zo’n
manier afgestemd, dat leven mogelijk
is. Dit wordt het antropisch principe
genoemd. Kansberekeningen dat zoiets uit een oerexplosie zomaar kan
ontstaan, geven aan dat dit oneindig
onwaarschijnlijk is.
Er is wel een aantal verklaringen voor
bedacht. De minst overtuigende zijn:
het is een non-issue (het is nu eenmaal
zo) of het is gewoon geluk en toeval.
Oerknal is mooi voorbeeld
Een meer serieuze veronderstelling is
die van het multiversum. Men neemt
daarbij aan dat bij de oerknal de naproces noemen we falsificatie).7 Vertuurconstanten en grootheden alle moscheidene wetenschappers menen dat
gelijke waarden hebben aangenomen
deze theorie zelf een mythe is8, vooral
en dat er dus een oneindoor de nooit opgeloste
dig aantal universums
vraag waar al die enerTheorie zelf
zijn ontstaan, waarbij ook
gie die bij de oerknal is
een mythe
het onze.
vrijgekomen, vandaan
kwam. Daarbij komt nog
Als gelovige christenen mogen we een
de vrijwel onoverkomelijke moeite om
te verklaren hoe uit zo’n onvoorstelbare op rationele basis zeker zo plausibele
Noten:
1

Als voorbeeld kunnen we hier noemen: themanummer Radix

7

Drenthe (nr. 5, 2016).
Dr. C. Kruse is bijzonder hoogleraar geneesmiddelenonderzoek aan de Universiteit van
Amsterdam en voorzitter van zowel ForumC
als het curatorium van de TU Kampen.

De wetenschapsfilosoof Karl Popper heeft ons het inzicht gege-

it out! 6 grote vragen voor hart en hoofd, Heerenveen, ForumC/

door verificatie (aantonen dat iets voor altijd onomstotelijk waar

Jongbloed, 2015 en Corien Oranje & Cees Dekker, Het geheime

is; dat is een onmogelijkheid), maar door falsificatie (aantonen
dat iets niet juist is).
8

De cursus is inmiddels gegeven in meer dan tien kerken met in
om ook in andere kerkelijke gemeentes deze cursus te geven; u
kunt contact opnemen via chris.g.kruse@gmail.com.
Enkele spraakmakende namen: Daniel Dennet, Richard Dawkins,
Curran M. Simpson en Herman Philipse.

De UvA hoogleraar Eric Verlinden is een van hen, Haarlemse
voordracht nr. 74, Haarlem, Hollandsche Maatschappij der Weten-

alle gevallen 100-250 deelnemers. De auteur staat ervoor open

4

meerde Kerkbode voor Groningen, Fryslân en

ven dat in de (natuur)wetenschap kennis vergroot wordt niet

Heerenveen, Columbus/Jongbloed, 2015.

3

Dit artikel is ook geplaatst in de Gerefor-

2015, 4 en een tweetal boekjes voor de jeugd: René Fransen, Check

logboek van topnerd Tycho. Over dino’s, dwaalsterren en de maker,
2

verklaring aannemen, namelijk dat er
een almachtige Ontwerper is geweest,
die volgens het verheven proza van
Genesis 1 de hemel en de aarde heeft
geschapen en daarbij in stappen het
heelal en de aarde geschikt heeft gemaakt9 voor leven en uiteindelijk voor
mensen die, door zijn Geest beademd,
Hem zouden eren. Hoe Hij dat heeft
gedaan, zal voor ons een mysterie blijven. De Bijbel leert ons dat wij uit die
wonderlijke schepping zijn almacht en
wijsheid kunnen kennen en gaat ons
op talloze plaatsen voor in de lofprijzing op zijn grote scheppingsdaden.10
Hij heeft alles goed gemaakt, heeft
de natuurwetten gemaakt (waar Hij
zelf boven staat en dat ook toont in de
wonderen die in de Bijbel beschreven
worden) en Hij heeft ons mensen de
taak gegeven om dat alles te onderzoeken tot eer van zijn grote Naam. Dat
gaf vele gelovigen vóór ons de vrijmoedigheid om de natuurwetenschappen
te helpen opbouwen. Dat geeft ons
nu nog inspiratie daarvoor en ook de
zekerheid dat Hij zijn beloften aan ons
zeker zal nakomen.

schappen, 2014.
9

Gert Kwakkel, ‘In het begin. Welke boodschap beluisterde Israël in
Genesis 1’, in G. Kwakkel en P.H.R. van Houwelingen (red.), In den
beginne en verder, Barneveld, Vuurbaak, 2011, p. 9-24.

10 Ter illustratie kunnen naast Gen. 1 en 2 de volgende teksten

In de cursus wordt een beschrijving gegeven van Blaise Pascal,

dienen: Ps. 8:4-7; 19:1-7; 33:6-9; 104; 111:2; 124:8; Spr. 8:1,22-33;

Isaäc Newton en Michael Faraday.

Jes. 40:26-28; 42:5; Jer. 51:15-19; Joh. 1:1-3; Kol. 1:15-17; Heb. 11:3.

5

Ps. 111:2.

6

Zie voor een meer uitvoerige beschrijving: prof.dr. G. van den
Brink, Tussen conflict en consonantie, inaugurele rede, Amsterdam, VU, 2015.
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Gemeentebreed
Henk Drost

De stille dood
van de tweede
kerkdienst
Ze heeft eeuwenlang een goede plek gehad
in het midden van de gereformeerde kerken.
De kerken moesten wel aan haar wennen.
Het kostte ook wel de nodige aansporing en opwinding voordat het
zover was, maar toen ze er eenmaal
was, is ze voor velen tot zegen geweest.
Maar nu is er een sluipmoord aan de
gang. Velen in de kerk willen graag van
haar af. In een aantal kerken binnen
het verband van de Gereformeerde
Kerken (vrijgemaakt) is ze al om zeep
geholpen.
Waar heb je het in vredesnaam over?
Ik heb het over de tweede kerkdienst op
zondag.
De tweede eredienst wordt vermoord
door bewuste afwezigheid van kerkleden die blijkbaar weinig op hebben met
dingen die je samen doet als kerk. Dat
proces gaat al maar verder, terwijl we er
met z’n allen bij staan en niks zeggen.

Een teken van groei?
Ja, het is waar dat in de Bijbel niet
direct iets gezegd wordt over een
tweede dienst op zondag. Ook zijn er
veel gereformeerde kerken in de wijde
wereld waar er één dienst op zondag
is. In Oekraïne heb ik het zelf zeven
jaar meegemaakt. Nee, het is geen
wet. En wij leven onder de genade
– roept men snel sikkeneurig als iemand het heeft over liefde en trouw
aan God. Nee, Gods werk in zijn kerk
stort ook niet in als we ook hier de

tweede kerkdienst stoppen.
Maar zeg eens eerlijk: denk je dat
het een teken van onze groei in het
geloof is als we de tweede kerkdienst
de deur uitzetten? Gods Geest werkt
door Woord en sacrament. In onze
Nederlandse situatie is het geen teken
van opleving van de kerk, maar eerder
teken van verval. En dan heb ik het nog
niet eens in de eerste plaats over het
feit dat de tweede kerkdienst slecht
bezocht en uiteindelijk afgeschaft
wordt, maar vooral de manier waarop
het gebeurt. Stilzwijgend wordt het de
sfeer dat je gerust weg kunt blijven als
de gemeente samenkomt. En zonder
enig openlijk overleg of beraad in de
gemeente trekken gemeenteleden hun
eigen spoor. Het lijkt geen teken van
groeiende band aan God en aan elkaar.

Laten we opmerkzaam blijven
en elkaar ertoe aansporen lief
te hebben en goed te doen, en
in plaats van weg te blijven van
onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst
ziet naderen (Heb. 10:24-25).

Een christen is op reis. De kerk is een
reisgezelschap. Het gaat erom dat iedereen in de bus zit. Even tellen – zijn
ze er allemaal? Ja, we kunnen verder.
Samen reizen we verder. Maar waar die
trouw gaat ontbreken, hebben we er
samen schuld aan dat steeds meer gemeenteleden de bus van het koninkrijk
missen.

Een warm voorbeeld?
Wat laten we jongeren zien?
Is er in de gemeente een zichtbaar dienen van Christus?
Zijn ouderen voor jongeren een voorbeeld?
Van alle kanten wordt benadrukt hoe
belangrijk een voorbeeld is. Daden zeggen soms meer dan woorden. En over
het effect van voorbeeld-zijn gaat het
ook in het tweede gebod. Dat gaat
over het dienen van God. Dat gaat ook
over kerkgang. De Bijbel in Gewone
Taal geeft het gebod hoe je God zult
dienen, zo weer: Als iemand mij ontrouw is en andere goden gaat dienen,
zal ik hem straffen. Dan straf ik hem en
ook zijn nakomelingen, tot en met de
vierde generatie. Maar als iemand mij
liefheeft en zich aan mijn regels houdt,
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zal ik goed voor hem zijn. Ik zal ook goed
zijn voor zijn nakomelingen, zelfs voor
de duizendste generatie.
Wat ouders doen in de omgang met de
HERE, werkt door in de geslachten. Het
komt erop aan welke kerk je kiest. Je
keus heeft gevolgen voor je kinderen.
Dat geldt ook voor de kerkgang. Opa
had niet zo veel zin en ging één keer,
zijn zoon vond het alleen met kerst nog
wel sfeervol om naar de kerk te gaan,
zijn kleinkind zegt: ‘Wie is God?’ Zo zijn
hordes mensen van de kerk afgeraakt
in een land dat ondertussen niet meer
christelijk is.
Hebben we het niet zien gebeuren in
allerlei kerken? En nu gaan we zelf ook
die weg op. Wat denken onze kinderen
bij een halflege kerk op zondagmiddag?
Hoe zullen ze leren wat trouw is? We
geven een beroerd voorbeeld. Het gaat
in kerkgang om liefde. Trouw en
liefde zijn een sieraad (Spr. 3:3).
Het punt is hoe lief je als gemeente de HERE hebt en hoe
trouw je aan God bent.
Ben je aanstekelijk richting
de jongeren?
Wat voor voorbeeld geef
je?

Een levend
lichaam?
Wij leven in deze tijd. En
wat doet dat met ons? Het
heeft meer invloed in onze
kerk dan we zelf doorhebben.
Iemand schreef: ‘Gelovigen die
leven in een geïndividualiseerde
cultuur, zoals in Nederland, zien
niet hoe belangrijk het is deel uit te
maken van een geloofsgemeenschap
en hoe waardevol het is je geestelijk te
verantwoorden en kerkelijke tucht te
accepteren’ (Tim Keller, Centrum Kerk,
Franeker, 2014).
Je gelooft niet in je eentje.
Je bent samen Gods gezin.
En je bent te veel mens van deze tijd als
je je eigen spoor trekt terwijl je lid van
de kerk bent.
Ik sprak laatst iemand die geen christen
is en zich verbaasde over het onfatsoen

waarmee kerkleden gewoon niet doen
wat bij hun kerklidmaatschap hoort.
Op de sportclub zou het onvoorstelbaar
zijn. Je zou geroyeerd worden.
Waarom belegt een kerkenraad tweemaal per zondag een dienst? Voor heel
het gezin van God. Om samen voor
Hem te komen en samen te groeien
in aanbidding en geloof. Maar de moderne individualistische mens blijft gewoon weg. Hij of zij heeft niet eens het
fatsoen zich af te melden bij de kerkenraad als de keus gemaakt wordt niet te
komen. Ze blijven gewoon weg.
Moet je twee keer naar de kerk? Foute
vraag. De vraag is: hoe ben jij lid van
het lichaam van je Heer?
‘Net zoals het gezin waarin je op-

Een gretig verlangen?
Hoe lieflijk is uw woning,
HEER van de hemelse machten.
Van verlangen smacht mijn ziel
naar de voorhoven van de HEER.
Mijn hart en mijn lijf roepen
om de levende God.
Zelfs de mus vindt een huis
en de zwaluw een nest
waarin ze haar jongen neerlegt,
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten,
mijn koning en mijn God.
Gelukkig wie wonen in uw huis,
gedurig mogen zij u loven
(Ps. 84).

groeide je het meest heeft gevormd,
zal de intensieve omgang met het
gezin van God je helpen te groeien in
genade en heiligheid’ (Tim Keller, Centrum Kerk).

(aansluiting aan) de kerk, was hij op
zoek. Hij wist uit Handelingen 2 dat de
Heilige Geest je in de gemeente brengt.
Hij wilde graag de weg van de Heilige
Geest gaan. Hij zocht een gemeente
waar Gods Woord het laatste woord
had. De ervaringen in twee gemeenten
bleven haken in zijn denken.
In de evangelische gemeente trof hem
bij de mensen de blijheid in het geloof
en de hartelijkheid in de omgang. Ook
de directe uitleg van de Bijbel was erg
aansprekend. In de gereformeerde kerk
trof hem de eerbied voor God en zijn
Woord. De mensen zetten zich eerbiedig tot luisteren. En de Bijbel ging
tijdens de kerkdienst open: het was een
uitleg waarbij je het idee kreeg dat de
Bijbel heel serieus werd genomen. Dat
sprak hem erg aan.
Er viel nog iets op. In de evangelische
gemeente hadden ze één keer per
zondag dienst. Het mooie in de
gereformeerde kerk vond hij
dat daar twee kerkdiensten
op zondag waren. Ze vonden
daar blijkbaar het Woord
van God zozeer de moeite
waard dat ze twee keer op
een zondag naar de eredienst gingen. Dat trok
hem. Hij wilde er meer
van weten.
Hij ging daarom ook
regelmatig op zondagmiddag naar de gereformeerde kerk. Wat hij toen
merkte, viel hem toch wel
erg tegen. Het bleek dat een
bepaald deel van de gemeente
niet meer kwam. Hij dacht erover
na wat voor een soort gemeente dat
was. Hij kwam tot de conclusie dat de
kerkdienst in die gemeente blijkbaar
meer een kwestie van starre plicht was
dan van blij samenkomen. Dit was zo’n
inconsequente vertoning. Hij besloot
evangelisch te worden.

Een stralend licht?
Hij zocht...
Sinds het hem duidelijk was geworden
dat de HERE gediend wil worden via
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Gelezen
Aryjan Hendriks

Professor Van der Pol
over de oude dag
Het is dit jaar vooral een gaan bij onze TU Kampen. Als laatste van de professoren die gingen, hield professor Frank van
der Pol op 30 oktober jl. zijn afscheidscollege. Het college verscheen in druk en ik heb er met veel waardering kennis van
genomen.
Ter gelegenheid van dit afscheid als
hoogleraar Kerkgeschiedenis voor 1800
en Symboliek kreeg hij een indrukwekkende bundel opstellen aangeboden
die alle het terrein raken waarop Van
der Pol zo lang bezig was.* Ik had graag
onze lezers hierover geïnformeerd, zij
het niet dat die bundel toch echt meer
voer is voor vakgenoten.
Gelukkig is dat het afscheidscollege
niet. Daarin komt de actualiteit volop
aan bod en laat de kerkhistoricus zien
hoe wij ook uit het verleden veel kunnen leren als het gaat om een goede
oude dag. En met die oude dag hebben
we uiteindelijk allemaal te maken. Er is
in onze kerken veel aandacht voor de
lieve jeugd, maar komen de senioren
niet wat tekort? En dat terwijl vandaag
de oude dag vaak een derde deel van
onze levensjaren is!
Nu, aan dat derde deel besteedt Van
der Pol brede aandacht en dat maakt
dit afscheidscollege zo aardig en relevant.
Van der Pol introduceert bij ons Simon
Oomius (1630-1706), die lange tijd predikant in Kampen was en zich duchtig
verdiept heeft in de moeiten en vreugden van het ouder worden en oud
zijn. Hij schreef er een dik boek over
onder de titel Cierlijke Kroon en Krans,
dat ons verrast door zijn actualiteit.
Gerontologie bestond toen nog niet,
maar bij Oomius vind je observaties en
adviezen die bepaald niet achterhaald
zijn en nog steeds een rol spelen in de
wetenschap van de oudere mens. Wat
hij schreef, kan nog altijd dienen voor
een fundamenteel gesprek, nu ook de
kerken zich moeten beraden bij het
groeiende leger van senioren!

Moeiten
Oomius ziet terecht de ouderdom als
een proces dat hij zelf ook heeft meegemaakt. Er is een ‘ervaringsdeskundige’
aan het woord! Dat proces verloopt met
name vanaf het zestigste levensjaar en
neemt toe tot het vijfenzeventigste.
Daarna betreden we ‘de hoogste trap’.
Het aardige is dat in de gerontologie
nog altijd met dit onderscheid wordt
gewerkt. Men spreekt vandaag over
een Derde en Vierde Leeftijd, waarbij
de Derde die is van de actieve ouderdom, terwijl de Vierde die is van al
meer beperkingen.
Oomius bespreekt de vele veranderingen van biologisch-medische, cognitieve, emotionele, sociale en religieuze
aard.
Afnemend vermogen om te zien en te
horen, vermindering van smaak- en
reukzin, moeiten om op te nemen en te

onthouden, terwijl daarnaast het oordeel en de beslistheid verzwakken. Ook
de mobiliteit neemt af. Was je eerder
te vergelijken met een sprinkhaan, zegt
Oomius, zo dynamisch en fris, je wordt
al meer een stijve sprinkhaan die zich

slepend voortbeweegt.
Ik herken me gelukkig nog niet in dat
laatste, maar wel als Oomius de ouden
‘key- of steenkijkers’ noemt. Het hoofd
omhoog! Jawel, maar je ogen zijn wel
op het trottoir gericht met al die ongelijk liggende tegels! Ik woon in de
stad, die bekendstaat om zijn Kei. Daar
troost ik me maar mee, nu ik al meer
zo’n ‘key-kijker’ word.

Remedie
Als een goed zielenherder laat Oomius
ons bij het ouder worden wel zinken, maar niet verdrinken. Hij geeft
duidelijke adviezen om bij het ouder
worden de moed niet te verliezen. Wat
de Vierde Leeftijd betreft, is het voor
Gods kinderen goed om terug te kijken
op hun levensweg en daarbij Gods
onverdiende genade te zien. Het gaat
dan vooral om dankbaarheid voor wat
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de Here gegeven heeft en nog geeft. Je
moet dan heel sterk zijn en je zegeningen tellen.
Daarbij staat het dichter bij Hem komen centraal en mag er rust zijn in het
wonder van de vergeving. Zo wordt de
ouderdom van hen die op hun leven in
Christus terugzien, gekenmerkt door
innerlijke vrede, ook als het einde nabij
is.
Ook voor de Derde Leeftijd heeft
Oomius zijn aanwijzingen. Het gaat
dan niet om lekker genieten, maar
vooral om een doorgeven en voorleven
van wijsheid en omgang met de Here
aan een jongere generatie.
In de kerk zijn juist ook de ouderen
onmisbaar en kunnen ze met hun ‘beproefdheid’ jongeren leren. Oomius
dringt erop aan dat in de gemeente op
zo’n manier naar de senioren gekeken
wordt.

Toepassing
De fraaie rede van professor Van der
Pol mondt uit in een actuele toepassing voor onze kerken. Ik geef een paar
speerpunten door.
Er moet over de rol en inzet van ouderen verder nagedacht worden. Er ligt
hier nog potentieel.

We moeten leren ons open te stellen
voor de geloofsbeleving en ervaring
van andere generaties. Generatiekloven
moeten
in de kerk
worden
overbrugd.
Ze is een
lichaam dat
alle leden,
ook de ouderen nodig
heeft.
‘Het doorgeven van
geloof is
een gemeenschapszaak. Dat vraagt dat
senioren gericht contact zoeken met
jongeren en andersom.’ Van der Pol
noemt dit een beleidsprioriteit van onze
kerkenraden.
Aardig is dat hij in dit verband spreekt
van ‘intergeneratief gemeente-zijn’.
We hebben al veel zien voorbijkomen:
de diaconale gemeente, de pastorale
gemeente, de missionaire gemeente, en
zie: nu de intergeneratieve gemeente!
Waar zo’n oude Oomius ons al toe kan
brengen!
Maar wat Van der Pol zegt, mogen
we best ter harte nemen, met al onze
jeugddiensten en kindermomenten.

We zijn een lichaam en leden voor elkaar (1 Kor. 12). Dat geldt ook voor onze
ouderen. Hun ouderdom is een sierlijke
kroon (vgl.
Spr. 16:31).
Laat die
kroon dan
glanzen in
onze gemeenten
in een tijd
dat jong
zijn hoog in
het vaandel
staat!
N.a.v.: F. van der Pol, De sprinkhaan onderweg naar huis. De relevantie van een
vroegmodern gerontologisch concept,
TU, Kampen, 2015.
*

Erik A. de Boer en Harm J. Boiten (red.),
Godsvrucht in geschiedenis. Bundel ter
gelegenheid van het afscheid van prof.dr.
Frank van der Pol, Heerenveen, 2015.

Triniteit en kerk

Is het mogelijk in het verhaal over de
drie mannen die te gast zijn in Abrahams tent bij de terebinten van Mamre,
de Drie-eenheid te ontdekken? Met die
boeiende vraag opent het eerste opstel
van de hand van prof. Peels, hoogleraar
Oude Testament. Hoewel de kerkvaders
Genesis 18 trinitarisch uitlegden, wilde
Calvijn er niet van weten. De drie mannen zijn engelen; met zijn ogen ziet
Abraham drie mannen, door het geloof
ziet hij God. De moderne wetenschap

ontkent elke mogelijkheid van een
trinitarische lezing. Maar nu Genesis
18:1 het verhaal opent met de aankondiging van de verschijning van JHWH
aan Abraham en er afwisseling en enkel- en meervoud is in het hoofdstuk,
ziet en pleit Peels op voorzichtige en
met nieuwe argumenten onderbouwde
wijze voor een ‘trinitarische’ geladenheid van Genesis 18 in een zorvuldig
beluisteren van de tekst, en doorvragend naar het hart van de verkondiging

aangaande God die altijd de Drie-enige
was, is en zal zijn.
In het hogepriesterlijk gebed in Johannes 17 raakt het geheim van de Drieeenheid op een directe manier aan het
wonderlijke mysterie van de eenheid
van de gelovigen. In zijn bijdrage geeft
emeritushoogleraar kerkgeschiedenis
en kerkrecht prof.dr. W. van ’t Spijker
een overzicht van wat enkele groten
uit de vroege kerk, de middeleeuwen
en de Reformatie hierover schreven.
Boeiende verhalen van Augustinus,
Thomas van Aquino, Cajetanus, Luther,
Melanchthon, Calvijn en Beza. Wat zou
toch vanuit Johannes 17 hun opvatting
zijn van de eenheid van de gelovigen in
trinitarisch licht? Lezen dus.
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Gelezen
Harm Boiten

Ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. A. Baars als
hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn verscheen de bundel Triniteit en kerk. Men koos voor dit thema
omdat Baars promoveerde op een dissertatie over de leer van
de Drie-eenheid in het werk van Calvijn.
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Gelezen
Hans de Wolf

Hoe sprak een kerkvader als Origenes
over God, Christus en de Geest? Henri
Keurhorst, docent godsdienst en klassieke talen, schreef indringend over
trinitarische
passages in
Origenes’
werk Peri
Archoon (De
Basis). Gaat
het om God,
Christus en
de Geest bij
Origenes, dan
moet je aan
de Schrift en
aan het heil
van de mens
denken. De
drie-enige
God laat zich
kennen in de
Schrift tot heil
van de mens.
Een interessante vraag is
of en zo ja, in
hoeverre, je het dogma van de triniteit
mag gebruiken als patroon van systematisch-theologische bezinning. Hans
Maris zocht een antwoord bij Calvijn,
Augustinus en de Cappadociërs. De
belijdenis van de triniteit neemt in het
denken van Calvijn wel een centrale
plaats in. Maar bij Calvijn bepaalt de
triniteit niet de indeling of de innerlijke
samenhang van de dogmatiek. Integendeel, van een centraal leerstuk bij
Calvijn is zelfs geen sprake. Mooi tekent
Maris de opvatting van Basilius: het
meest nog brengt de lofprijzing hem
tot zijn uitspraken over wat feitelijk

een geheimenis is. Zijn conclusie is dan
ook: de rijkdom van het trinitarisch
belijden zal geen deel uitmaken van de
structuur van de dogmatiek, maar de
triniteit zal
wel keer op
keer oplichten
in de veelheid
van thema’s
die – vooral
luisterend
naar de
Schrift – in
de dogmatiek
besproken
worden.
Uit Handelingen 14:17
(‘God heeft
zich niet
onbetuigd
gelaten door
wel te doen,
door u van
de hemel
regen en
vruchtbare
tijden te geven en aan uw harten overvloed van spijs en vrolijkheid te schenken’) blijkt dat God zich op een levende
en beweeglijke manier om ons mensen
heen en naar ons toe beweegt, om ons
ertoe te brengen Hem te erkennen en
te dienen. Waarom is dan de Bijbel
nog nodig? Welnu, zoals oude mensen
of ooglijders slechts met de grootste
moeite een tekst kunnen ontcijferen,
maar met een bril geholpen kunnen
worden, zo dient de Schrift om ons
kennis over God en onszelf eigen te maken. Waarom is dan toch het inwendig
getuigenis van de Geest nodig? Niet

omdat de helderheid van de Bijbel onvoldoende is, maar de boodschap moet
wel bij ons binnenkomen. In een prachtig opstel laat G.C. den Hertog zien,
hoe Calvijn in boek I van zijn Institutie
spreekt over de triniteit.
Het is hier niet de plaats alle bijdragen
aan te kondigen of te bespreken. Wat
een prachtige bijdragen: van A. Goudriaan over Amandus Polanus (1561-1610),
van W. Verboom over de triniteit in het
doopformulier, van G. van den Brink
over de triniteitsleer van Jonathan Edwards, van A. Huijgen over de betekenis
van Christus en de Geest bij A.A. van
Ruler, van F.G. Immink over triniteit en
liturgie, van C.J. de Ruijter over de preek
in trinitarisch licht en in het Engels van
J.R. Beeke over ‘Thomas Ridgley on the
Trinity’. De meeste bijdragen cirkelen
rond de woorden van de titel: Triniteit
en kerk. Daarnaast zijn er nog andere
bijdragen. De feestbundel bevat ook de
bibliografie van prof. A. Baars. De bundel is een feestelijk geschenk niet alleen
voor prof. Baars bij zijn afscheid, maar
ook voor elke lezer die al lezend door
deze bundel verrijkt wordt.
N.a.v.: G.C. den Hertog, H.R. Keurhorst
en H.G.L. Peels (red.), Triniteit en kerk.
Bundel ter gelegenheid van het afscheid
van prof.dr. A. Baars als hoogleraar aan
de Theologische Universiteit Apeldoorn,
Groen, Heerenveen, 2014, ISBN 978-908897-098-6, 320 pag., prijs € 22,50

Moeilijke teksten uit het
Oude Testament
Was Jozef een verwende jongen? Was hij het lievelingetje van
zijn vader Jakob? En voelde hij zich door zijn dromen boven
zijn broers verheven? En waren zijn broers dus wel enigszins
te excuseren toen ze hem in een put gooiden en later verkochten?

Dat lijkt Hetty Lalleman te suggereren in het boekje dat ik in dit artikel
bespreek. Ik zelf zou die suggestie niet
willen overnemen. Jozef kon er niets
aan doen dat zijn vader hem voortrok,
en ook niet dat hij die dromen van God
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kreeg. Ik denk dat de schuld van alles
juist bij die broers lag (en bij Jakob),
en dan heb ik Stefanus aan mijn zijde.
Want hij zegt in zijn rede voor het Sanhedrin (Hand. 7:9), dat de stamvaders
jaloers waren op Jozef en hem daarom
verkochten aan de Egyptenaars. Ik zou
dus meer de nadruk leggen op de jaloezie bij die broers dan op eigendunk bij
Jozef. De broers wilden niet accepteren
dat God met hun broer(tje) een bijzondere weg zou gaan ten gunste van hen
allen. Dat is de afgunst als God de jongste tot de eerste maakt.

Wat voor boek?
Dit is zomaar een voorbeeld uit dit
boekje met 65 korte hoofdstukjes
(telkens ongeveer drie pagina’s) over
minder makkelijke teksten in het Oude
Testament. Ze zijn allemaal lezenswaardig, ze laten onverwachte aspecten en
perspectieven zien, prikkelen soms tot
tegenspraak (zoals hierboven) en roepen ook geregeld weer nieuwe vragen
op. Er waren al drie boekjes verschenen
over ongemakkelijke teksten in het
Nieuwe Testament (onder redactie van
Rob van Houwelingen en Reinier Sonneveld). Nu is er dus een boekje over
zulke teksten in het Oude Testament,
onder redactie van dr. Hetty Lalleman,
die docent Oude Testament is aan het
Spurgeon’s College in Londen.
Mevrouw Lalleman heeft daarbij de
hulp ingeroepen van vijf collega’s op
haar vakgebied, die ieder een aantal
teksten voor hun rekening nemen. De
verdeling is trouwens nogal merkwaardig. Zij zelf schreef achttien bijdragen,
en Gert Kwakkel maar één. Verder
werkten mee: Mart-Jan Paul (vijftien
bijdragen), Eveline van Staalduine
(dertien bijdragen), Arie Versluis (acht
bijdragen), Annechiena van Veen (zes
bijdragen) en Eric Peels (vier bijdragen).
In het boek wordt deze ‘wanverhouding’ verder niet verantwoord. Het zal
wel goed overlegd zijn.
De teksten zijn verspreid over heel het
Oude Testament, vanaf Genesis 1 (over
de schepping) tot Maleachi 3 (over de
tienden). Vaak gaat het om bijbelgedeelten waar iedereen telkens weer
tegenaan botst, zoals bijvoorbeeld de
opdracht van God in Deuteronomium 7
om de Kanaänieten uit te roeien. Soms

betreft het teksten die pas ‘weerbarstig’ worden als je ze ineens tegen het
lijf loopt, zoals Exodus 4:24, waar we lezen dat God onverwachts Mozes tegenkwam en wilde doden, omdat hij zijn
zoon nog niet had besneden. Daarover
schrijft Kwakkel zijn enige bijdrage.

Antwoorden en nieuwe
vragen
De bijdragen hebben allemaal een
titel in de vorm van een vraag. Dat zal
zo afgesproken zijn. Van de schrijvers
worden dus antwoorden verwacht,
bijvoorbeeld op de vraag (hoofdstuk
16): ‘Waarom reine en onreine dieren?’
Maar de stukjes zijn zo beknopt dat
het antwoord vaak onbevredigend is
of in elk geval nieuwe vragen oproept.
In hoofdstuk 16 wordt natuurlijk nagegaan waarom God het ene dier rein
verklaarde en het andere onrein. Dat
is niet altijd te achterhalen. Maar als
lezer ben je ook benieuwd waar dit
onderscheid sowieso vandaan kwam.
Was het al met de schepping gegeven of later geleidelijk ontstaan? Het
boek Genesis vertelt in elk geval dat
Noach bij de
zondvloed het
onderscheid al
kende. Maar
dat komt in
dit artikel van
Lalleman niet
aan de orde.
In hoofdstuk
26 gaat het
over de collectieve
doodstraf die
Achan met
zijn familie te
dragen kreeg.
In onze individualistische cultuur
is dat moeilijk te vatten, schrijft
Versluis. De
volgende
vraag zou
dan kunnen zijn: is het vandaag bijbelser om collectief te straffen (bijv. in de
klas) dan individueel?
Hoofdstuk 31 heeft als titel: ‘Is een

koning de bedoeling of niet?’ Het gaat
daar om de vraag van Gods volk om
een koning, toen Samuël geen geschikte opvolgers had (1 Sam. 8). God
veroordeelt die vraag, maar ze krijgen
toch een koning in de persoon van Saul.
Dat blijft altijd een verwarrende gang
van zaken. De komst van een koning
(uit Juda) was immers al lang geleden
voorbereid. Denk aan Jakobs zegen voor
Juda die de scepter (heersersstaf) zou
omklemmen (Gen. 49:10). En al eerder
had Abraham de belofte gekregen dat
er onder zijn nazaten koningen zouden
zijn (Gen. 17:6). Een koning was uiteindelijk dus zeker de bedoeling, zoals ook
wel blijkt uit de vooraanstaande positie
van de stam Juda in het boek Rechters.
Dat roept bijvoorbeeld wel de vraag op,
waarom God eerst een koning geeft uit
de stam Benjamin. Was dan de mislukking van Saul als koning niet bij voorbaat ingebouwd? Daar wordt door Van
Staalduine niet verder op ingegaan.

Kort en krachtig
Zo zijn er heel wat meer voorbeelden
van te noemen dat die drie bladzijden
eigenlijk
te weinig
zijn om dit
soort vragen
afdoende te
beantwoorden. Aan de
andere kant
is beknoptheid ook vaak
een voordeel.
Zeker als
je de kunst
verstaat in
weinig woorden veel te
zeggen. Zulke
bijdragen zijn
er gelukkig
ook heel wat
in dit boekje.
Ik noem onder
andere het artikel van Peels
in hoofdstuk
63, waar hij reageert op de volgende
vraag: ‘Is Nahum een wraakzuchtige
profeet?’ Peels weet kort en krachtig
deze vraag met een bevredigende en
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bemoedigende bijdrage te beantwoorden.
Ik ben ook content met de bijdrage van
Lalleman in hoofdstuk 51. Het gaat daar
over de bekende
Immanuëlprofetie in Jesaja 7. Zij
ziet deze tekst
terecht niet
als een directe
Messiasprofetie,
maar als de aankondiging van
de geboorte van
een jongetje in
Jeruzalem van
een onbekende
moeder, die
in geloof haar
zoontje de naam
Immanuël geeft.
Dat was kennelijk in die dagen
Hetty Lalleman
iets heel bijzonders, een signaal
van Boven. Was deze aankondiging in
tweede instantie ook een profetie van
de geboorte van Jezus? Ik zou daar wat
minder uitdrukkelijk in zijn dan Lalleman. Ik denk dat de term ‘vervullen’

in het Nieuwe Testament een meer of
minder direct verband kan aangeven.
In Matteüs 1 is er vooral contact met
Jesaja 7 via de naamgeving. Het kind
van Maria zou
geen Immanuel
heten, maar veel
meer: Immanuel, God met
ons, zijn.
En dat zat al in
die naam Jezus/
Jozua die Hij zou
krijgen, opgesloten.

N.a.v.: Hetty Lalleman (red.), Ongemakkelijke teksten van het Oude Testament,
Buijten & Schipperheijn, Amsterdam,
2014, ISBN 9789058817969, 256 pag.,
prijs € 15,90

Al met al is het
een interessante bundel
waaruit je veel
kunt opsteken.
De ene keer is
het allemaal wel
bekend, een volgend hoofdstuk
geeft een verrassend nieuw doorkijkje.
Geen boek om in één ruk uit te lezen,
maar om af en toe weer te pakken of
na te slaan. En vergeet dan ook niet de
Inleiding te lezen van Hetty Lalleman.

Nader Bekeken in gesproken vorm!
Schrijf u nu in als lezer van de CBB, Christelijke
Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, en
ontdek welke kranten en tijdschriften er nog
meer beschikbaar zijn.
Vraag vandaag nog de gratis catalogus aan!
CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden

Postbus 131 • 3850 AC Ermelo • Tel. 0341-56 54 99 • www.cbb.nl • info@cbb.nl
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Zo geheim
zo geheim als onze Joodse komaf was zo openlijk werd
er dus gesproken over pappa’s illegaal drukwerk
pas later ook zíjn angst dat er ontdekt zou worden dat ook hij Joods bloed had
zo gründlich waren de Duitsers dus ook weer niet met zijn beroemde halfbroers Max
die niet meer op mocht treden en Gerard de paragnost van wereldfaam die echt
gemengd gehuwd was
de zo bekende achternaam het is een wonder dat zij het kunnen
navertellen en dat ik hier zit was dat laatste maar niet het geval
hoeveel later hoorden we van de vermoorde familie
niet teruggekomen werd dat toen toedekkend genoemd
we wisten niets maar we voelden wel (maar zelfs dat waren we ons toen niet bewust)
andere kinderen hadden grootouders en vragen waarom dat deed je niet
geen foto te bekennen er was helemaal niets gebeurd mamma had niets meegemaakt
Manja Croiset
Uit: Mijn leven achter onzichtbare tralies
(Elikser B.V. Uitgeverij 2008)

De Joodse vader van Manja Croiset was in de oorlog opgepakt wegens illegaal drukwerk.
Hij overleefde verschillende concentratiekampen.
Van haar Joodse moeder werd de hele familie uitgemoord.
De omgebrachte grootouders en ooms en tantes werden doodgezwegen.
Dat maakte het leven van de tweede generatie zo ondraaglijk vaak.
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Gedicht
Gert Slings

gevangenissen en kamptijd

Persrevue
Gert Schutte
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Koning bij de gratie Gods
De tekst van elke wet die in Nederland
tot stand komt, wordt voorafgegaan
door een aanhef: ‘Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der
Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,
enz. enz. enz.’ De zinsnede ‘bij de gratie
Gods’ heeft weer eens de toorn van de
fractie van D66 in de Tweede Kamer
opgeroepen. Na eerdere mislukte pogingen is nu een initiatiefwetsvoorstel
ingediend om deze woorden in het
vervolg achterwege te laten. Initiatiefneemster mevr. Van Veldhoven wil
geen verwijzing meer naar een hogere
macht.

Het persbericht voegt eraan toe:

Soevereiniteit
In een persbericht van D66 vat zij haar
standpunt als volgt samen:

Deze ijver van D66 onder het mom van
het opkomen voor een duidelijke scheiding van kerk en staat is de zoveelste
uiting van een sterke gedrevenheid om
alles wat nog herinnert aan het christelijk geloof, uit te bannen uit de publieke
samenleving. Het is niet toevallig dat
ook het recente voorstel om de Zondagswet in te trekken afkomstig is van

De vermelding van ‘bij de gratie Gods’
bij ondertekening van wetten is in strijd
met onze scheiding van kerk en staat.
De soevereiniteit ligt in Nederland bij de
mensen, niet bij een God.

Het initiatiefvoorstel sluit aan bij eerdere voorstellen van D66 om een duidelijke scheiding tussen kerk en staat
te bewerkstelligen. Zo heeft de partij
ervoor gezorgd dat godslastering niet
langer strafbaar is, dat ‘weigerambtenaren’, gemeenteambtenaren die door hun
geloof weigeren homoseksuele stellen te
trouwen, worden uitgebannen en dat
scholen, instellingen of organisaties die
gebaseerd zijn op een geloofsovertuiging
niet langer homo-, biseksuelen en transgenders mogen weigeren.

D66. In NRCHandelsblad van 14 maart
2016 legt columniste Jutta Chorus een
verband als zij zich afvraagt:
De meerderheid beslist, goed – maar
waarom zou de meerderheid zich niet
over de minderheid ontfermen en
ruimte voor hen laten. Ik vraag mij af
waarom die liberale D66’ers, fanatiek
als de Inquisitie, met de stofkam de
laatste christelijke sporen uit de wetten
trekken. Zijn ze bang voor Spakenburgs
salafisme?
De scriba van de Protestantse Kerk,
dr. Arjan Plaisier, reageerde ook op
het voorstel van mevr. Van Veldhoven,
onder meer in het Reformatorisch Dagblad:
Gracieus
Wie ‘bij de gratie Gods’ schrapt, schrapt
het woord ‘gratie’. Wat missen we dan
een gracieus woord. In dat woord zit
genade, goedgunstigheid. Er zit royali-
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teit in. Je vertrouwt iemand iets toe. Nu
kun je zeggen: maak er dan ‘bij de gratie
van het volk’ van, dat is toch hoe het
werkelijk is? Is dat zo? De idee dat regeren je wordt toevertrouwd, is vaak ver
te zoeken. Je bent gekozen, dus je moet
de wil van de meerderheid uitvoeren.
Dat je daarmee regeerders kapotmaakt,
beseffen weinig mensen meer. Natuurlijk kun je alleen regeren op grond van
democratische keuzes, maar wie denkt
dat regeren het uitvoeren van de wil van
de meerderheid is, snapt er weinig van.
Regeren vraagt om een eigen afweging,
het is een eigen ambt. ‘Bij de gratie
van’, dat is wat anders dan je door de
hijgerige volkswil te laten leiden of bang
te zijn voor een afrekencultuur. Ik ben
bang dat als ‘bij de gratie van God’ valt,
ook de gratie van het volk valt.
Dan overweging nummer twee: regeren
heeft iets van een grensoverschrijding.
Het land regeren, ga er maar aanstaan.
Je kunt honderd keer zeggen dat je toch
gekozen bent (….), maar als je nog enig
realistisch besef hebt, begrijp je dat dit
erg dun ijs is. ‘Bij de gratie Gods’, ook
als je in plaats van aan God aan ‘het
hogere’ denkt, drukt uit dat regeren je
macht te boven gaat. Wie regeert, kent
iets van het ‘vreze en beven’. Raak je dat
kwijt, dan ben je ver van huis. Het ‘bij de
gratie van’ houdt je op de goede manier
nederig. Je bent ook maar een mensje,
en het is alleen door de gratie van boven
dat je op een troon of op het pluche
mag zitten.
In de derde plaats verwijst ‘bij de gratie
Gods’ naar wat de meerderheid van
stemmen te boven gaat. Het drukt uit
wat heilig en hoog is. Wat recht en
waarheid is. Het houdt het besef wakker
dat je er niet komt met slimmigheidjes, politiek handjeklap en wat niet al.
Schrap ‘God’ (ook als dat symbool staat
voor het hogere) en vertel me waar je
uiteindelijk op terug kunt vallen en wat
onaantastbaar is. Daar ben je dan zelf
ook aan gebonden. Je kunt geen loopje
met de dingen nemen. Je bent onderworpen aan hoger recht.
Als laatste nog dit. ‘Bij de gratie Gods’
heeft alles te maken met gratie verlenen. Iemand is schuldig en krijgt gratie.
Waarom? Omdat we zo aardig zijn?
Vanouds zit er een notie in dat het onderscheid tussen boef en rechter dun is.
Dat er niemand rechtvaardig is. Dat het

mocratisering moet worden benadrukt
dat er niet kan worden gesproken van
onbeperkte volkssoevereiniteit. Het gaat
steeds om een volkssoevereiniteit onder
God.
Wanneer de formule ‘bij de gratie Gods’
wordt gebruikt door de absolutistische
koning in de zeventiende eeuw, duidt
het vooral op ijdel gebruik van Gods
naam. Absolutistische vorsten beriepen
Prof.dr. Jan Willem Sap reageerde evenzich maar al te graag op het zogeeens in het Reformatorisch Dagblad.
naamde goddelijk recht van koningen
Sap is hoogleraar Europees recht aan
en zijn daarom terecht bestreden. Zou
de Open Universiteit en universitair
er sprake zijn van misplaatste ijdelheid,
hoofddocent aan de Vrije Universiteit.
Hij wees op de historische ontwikkeling dan is te verdedigen dat men de formule
wil schrappen, zoals D66 bepleit. Maar
en het meer recente verleden.
bij een constitutionele vorst, zoals in
Nederland, duidt de formule veeleer op
Calvijn
het besef van beperkt bestuur (‘limited
Wat te denken van de formule ‘bij de
government’). Waar het om gaat is de
gratie Gods’? Hier gaat het uiteraard
vraag of het recht geëerbiedigd wordt.
om de wijze van interpreteren van de
De formule ‘bij de gratie Gods’ onderformule. In de denkwijze van Calvijn zestreept dat de macht van retelt bovenaan een rechtvaargering en parlement bedige God. Vervolgens
perkt is door wettige
daalt het gezag naar
grenzen, mede
beneden, want
voortvloeiend
gezag komt hoe
uit de aanwedan ook van
zigheid van
boven. Echeen heilige
ter, bij Calen rechtvijn daalt
vaardige
het gezag
God.
niet alWant
leen neer
God
op de
blijft
hoofden
heus wel
van de
aanwekoningen
zig, wat
‘bij de
regering
gratie
en parGods’,
lement
maar op de
verder ook
hoofden van
mogen bealle wettige
sluiten over die
gezagsdragers.
formule.
Daar zit al een
Gezien het respect
stuk van de demoCalvijn
voor de scheiding van
cratisering. Wanneer
kerk en staat en de beginsebijvoorbeeld de centrale
len van de democratische rechtsstaat is
regering de wet schendt, hebben geer in Nederland geen reden voor verdere
rechtshoven en lagere autoriteiten, imsecularisering van het staatsleven. Juist
mers ook bekleed met ‘de gratie Gods’,
in de twintigste eeuw heeft de natiohet recht zich te verzetten tegen een
naalsocialistische dictatuur laten zien
tirannieke regering.
waar onbeperkt bestuur toe kan leiden:
Mede met dit politieke denken is de
oorlog en massamoord in naam van de
zestiende-eeuwse opstand van Willem
ideologie van een seculiere staat. In het
van Oranje tegen Filips II onderbouwd.
verzet tegen de nazi’s tijdens de Tweede
Ondanks de vroege aanzetten tot de-

maar goed is dat er zoiets als genade
is. Dat geeft een grond om soms gratie
te verlenen. Door het (terecht) strenge
regiem van straffen breekt de dimensie
van genade. Dat kan als het erop aankomt alleen in Naam van God.
Opruimen is goed, maar een leeg huis is
zielloos.
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Wereldoorlog heeft de formule ‘bij de
gratie Gods’ een nieuwe lading gekregen. Verzetsstrijders voelden de noodzaak de wapens op te nemen en zich
‘bij de gratie Gods’ te verzetten tegen
het geweld. De buiging voor God in de
Nederlandse constitutionele monarchie
met parlementair stelsel gaf mensen
hier en overzee de
bijzondere kracht
om de strijd aan te
binden met aardse
tirannen.
In de loop van de
tijd heeft de formule ‘bij de gratie
Gods’ een veel
bredere en diepere
betekenis gekregen
dan in het tijdperk
van de absolutistische vorsten. Het is
deel geworden van onze beschaving en
cultuur rond de democratische rechtsstaat. Juist nu, in het huidige tijdperk
van toenemende angst onder de burgers
vanwege het opkomende terrorisme,
kan Nederland die fierheid helemaal niet
missen.
Ambt van overheid
De reacties van Plaisier en Sap hebben
gemeen, dat zij de woorden ‘bij de gratie Gods’ niet zien als een lege formule
die herinnert aan een voorbij verleden,
maar als woorden die ook een moderne
overheid in een geseculariseerd Nederland bepalen bij de aard en de grenzen
van haar ambt. In die zin trekken zij de
lijn door die de christelijke politiek in
ons land sinds lang kenmerkt en die
ook door anderen als zinvol is herkend.
Het verwonderde mij daarom in het
Nederlands Dagblad van 12 januari 2016
een artikel van geheel andere strekking
aan te treffen. Het was van de hand
van Cors Visser, directeur van ForumC,
een forum voor geloof, wetenschap
en samenleving waarin onder andere
het Gereformeerd Wetenschappelijk
Genootschap is opgegaan. De schrijver
vermeldt dat hij het artikel schreef op
persoonlijke titel, een aanduiding die
nogal vreemd overkomt als tegelijk
je maatschappelijke functie vermeld
wordt.
Visser plaatst in het begin van zijn artikel enkele kritische kanttekeningen bij

het voorstel van D66. Hij vindt het niet
alleen onbenullig, maar ook slecht beargumenteerd. Maar dan komt hij tot zijn
eigen opvatting. Hij zou het toejuichen
als niet D66 maar SGP en ChristenUnie
zelf met het voorstel gekomen waren
om – zoals hij het noemt – God uit de
wet te halen:

Daarvoor zijn principiële en praktische
argumenten. Een staat heeft geen
geloof. ‘Overheden gaan niet naar de
hemel’, sprak ooit oud-minister Donner.
Historisch gezien is er gelukkig een grote
invloed geweest van het christendom op
onze staat, maar dat maakt onze staat
nog niet christelijk en onze overheid niet
gelovig. Je kunt je dus afvragen of het
gepast is om ‘bij de gratie Gods’ te vermelden in wetsteksten.
Hier worden in een paar losse zinnen
stellingen betrokken over een staat
en een overheid met of zonder geloof.
Maar zoiets wordt al snel speculatief
als geen aandacht gegeven wordt aan
de positie van de overheid, aan haar
ambt zoals de Bijbel erover spreekt.
Bijvoorbeeld in Spreuken 8: ‘Door mij
regeren koningen, vorsten heersen
dankzij mij.’ En in Romeinen 13: ‘Er is
geen gezag dat niet van God komt (…).
Ze staat in dienst van God en is er voor
uw welzijn.’ Hoezeer erkenning van de
oorsprong van het gezag ertoe doet,
zien we in Handelingen 12, waar Herodes in zijn koninklijk gewaad goddelijke
eer van het volk ontvangt: ‘Onmiddellijk werd Herodes geveld door een engel
van de Heer omdat hij God niet de verschuldigde eer had bewezen.’ De God
van de Bijbel is ook vandaag nog de
God die overheden met gezag bekleedt.
Zeker christenen zullen daarover niet
zwijgen, maar erkenning nastreven.

Visser ziet nog een belangrijker argument om God uit de wet te halen:
Uw Naam wordt geheiligd
Belangrijker is dat het in de samenleving
moet gaan om het ‘Uw naam wordt
geheiligd’. Hoe zorg je ervoor dat God
wordt geëerd in de samenleving? Naar
mijn stellige overtuiging niet door
formuleringen die
voor veel mensen
volstrekt inhoudsloos zijn en zelfs
wrevel oproepen.
Dit wetsvoorstel
van D66 en de
felle discussies over
het ambtsgebed
of het verbod op
godslastering laten
die wrevel zien.
Veel mensen hebben het idee dat het
christelijk geloof wordt voorgetrokken en
dat het christelijk geloof gepaard gaat
met macht. Dat zijn twee grote barrières
in de heiliging van Gods naam. Wij als
christenen geven soms voeding aan het
idee dat we anderen het geloof willen
opleggen of dat we andere levensovertuigingen minder ruimte willen geven.
Al kan dat idee voor een groot deel onterecht zijn, het levert wel negatieve beeldvorming op. Voor christenen is dat niet
zo erg, maar als dat geprojecteerd wordt
op God, is dat zonde. (...)
Een andere aanpak kan heel bevrijdend
werken. Wat nu als de christelijke partijen pleiten voor het afschaffen van ‘bij
de gratie Gods’ en voor het afschaffen
van het ambtsgebed zijn? Dat is pas
verfrissend. Christenpolitici kunnen
dan een verhaal houden waarom ze het
zo belangrijk vinden dat de overheid
ruimte geeft aan alle levensovertuigingen en dat God niets met wereldlijke
macht heeft, maar wel met het dienen
uit liefde en uit vrije wil. Dat ze het
belangrijker vinden dat wetten inhoudelijk geïnspireerd zijn door Gods wil
met deze wereld dan dat Gods naam
in een wet genoemd wordt. Het zal ook
leiden tot heel verbaasde en geïnteresseerde reacties van tal van mensen, in
de media en op de werkvloer. Daarnaast
voorkom je allerlei vervelende discussies
en verloren gevechten. Wellicht is het
belangrijkste resultaat dat als God uit de

130

wet verdwijnt er meer ruimte komt om
over God in de samenleving te spreken.
Goedkope tegenwerpingen dat christenen uit zijn op macht en geen ruimte
aan anderen geven, vervallen. Dus: haal
God uit de wet voor meer God in de samenleving.
Het perspectief dat Visser schetst voor
de christelijke politiek, lijkt erg aantrekkelijk. In plaats van met argwaan zal zij
te maken krijgen met verbaasde en geïnteresseerde reacties van tal van mensen. Geen vervelende discussies meer,
maar politiek-inhoudelijke gesprekken
over wetten en maatregelen die geïnspireerd zijn door Gods wil met deze
wereld. Onder één voorwaarde: laat
God erbuiten. In de redenering van Visser is dat ook goed. God heeft immers
niets met wereldlijke macht.
Maar de Bijbel leert ons iets anders. Er
is geen gezag dat niet van God komt.
Dat overheden regeren bij de gratie
Gods, is dan ook meer dan een formule.
Het is realiteit. Dat was zo in de tijd van
keizer Nero, het is zo in deze tijd van
koningen krachtens erfopvolging en
democratisch gekozen of benoemde regeerders. In hun ambt worden ze door
God aangesproken Hem hun ontzag te
tonen (Ps. 2). En voor ons geldt de roeping hen te gehoorzamen omdat God
ons door hun hand wil regeren (HC zd.
39).
Betekent dit nu dat de vervelende discussies zullen blijven en politiek-inhoudelijke gesprekken niet op gang zullen
komen? Zogenaamd vervelende discussies zullen zich altijd blijven voordoen
zolang mensen zich laten inspireren
door Gods wil met deze wereld en daarbij te maken krijgen met mensen die
Gods wil niet kennen of erkennen. Deze
laatsten zullen een beroep op God en

zijn wil als niet relevant beschouwen,
ongeacht of het gaat om een formule
boven de wetstekst, om de inhoud van
een wet of om argumenten voor of
tegen een bepaald beleid. De tegenstelling tussen geloof en ongeloof werkt
door in het hele leven. Terwijl D66 zegt
te geloven dat de soevereiniteit bij de
mensen ligt, erkennen wij God als zodanig. Dit verschil zal van invloed zijn
op tal van politieke keuzen, maar dit
behoeft politiek-inhoudelijke gesprekken niet in de weg te staan.
Wijsheid
Dat vraagt wel om wijsheid in spreken
en discussiëren. Ook in het nastreven
van christelijke politieke doelen moeten
christenen tijd en wijze kennen. Als bijvoorbeeld de politieke en maatschappelijke discussie over ‘de gratie Gods’
zou verworden tot een voortdurend
ijdel gebruik van Gods Naam, kan het
verstandig zijn zo’n discussie al dan
niet tijdelijk te staken. Niet omdat God
bij nader inzien niets zou hebben met
wereldlijke macht, maar omdat zijn
Naam niet is gediend met voortzetting
van het debat op dit punt. Het kan ook
van wijsheid getuigen in actuele politieke discussies niet voortdurend naar
de Bijbel te verwijzen. Maar wie denkt
‘vervelende discussies’ te ontlopen door
systematisch zijn diepste beweegredenen ongenoemd te laten, vergist zich.
Gelovigen en ongelovigen willen weten
wat de drijfveren van politici zijn en
waartoe deze leiden.
Maar in de actuele situatie is er geen
enkele reden om uit te zien naar voorstellen om God uit de wet te halen, van
welke kant ze ook mogen komen. Alleen
al de artikelen van Plaisier en Sap geven
voldoende aanknopingspunten voor
een goede politiek-inhoudelijke discussie over het wetsvoorstel van D66.
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Belijdenisgeschenken
VERSTERKING VAN HET

VELDEN

De twee auteurs schreven
al eerder samen een boek,
daarin
bespraken ze de gebeden
in de Bijbel. In dit boek
laten ze
zich verrassen door de
veelzijdige liederen die
in de Bijbel
gevonden kunnen worden.
Ze werden geraakt door
de intensiteit van de liederen,
waardoor ze kerkvader
Augustinus
zijn gaan begrijpen. Hij
schreef dat ‘zingen dubbel
bidden
is’, waarmee dit boek
dan ook een logisch vervolg
is op hun
eerste boek.

Dit boekje laat zich goed
gebruiken voor bijbelstudi
e.
Met het oog daarop sluit
elk hoofdstuk af met een
aantal
besprekingsvragen. Laat
het mogen bijdragen aan
groei in een
eerlijke omgang met God,
met elkaar en met jezelf.

GEREFORMEERDE LEVEN

Als je de Bijbel leest, dan
kom je daar veel van die
geschiedverhalen tegen.
We spreken ook niet voor
niets over
de bijbelse geschiedenis.
Dit cahier zoemt dan speciaal
in
op het Oude Testament
. Het gaat vooral om de
vraag hoe
die historie verteld of
beschreven werd. En ook
hoe historie
soms in dichtvorm verwerkt
werd. Denk aan de uittocht
uit
Egypte, eerst beschreve
n in Exodus 13 en 14, en
vervolgens
bezongen in het lied van
Mozes in Exodus 15. Andere
vragen
die besproken worden:
wat is geschiedenis, welke
bronnen
gebruikten de bijbelschri
jvers, wat is het bijzondere
van de
bijbelse verhaalkunst,
is de Bijbel een tendensbo
ek? En dan
komt natuurlijk ook de
waarheidsvraag aan de
orde: is het
allemaal echt gebeurd?
En hoe moeten we kiezen
als opgravingsresultaten de
Bijbel lijken tegen te spreken?
Reden genoeg om met
dit boekje over deze onderwerp
en
kennis te maken. Gespreksv
ragen bij elk hoofdstuk
maken
ook bestudering in groepsverb
and mogelijk.

ISBN 978-90-816868-8-4

Dr. M.H. Oosterhuis is
predikant van de Gereforme
erde Kerk
te Kampen-Zuid

9 789081 686884

WW Cahier 96 De Wolf

Drs. Joh. de Wolf is emerituspr
edikant en woont in Amersfoort. Hij specialiseerde
zich in het Oude Testament
, en
schrijft geregeld een bijdrage
voor Nader Bekeken, onder
andere in de rubriek ‘Woordwaa
rde’.

Aan de hand van Psalm
119 komen vragen uit
de praktijk
aan de orde als:
Waarom zou je geloven?
Wat is de kracht van het
gebed precies?
Waarom zou je niet gewoon
doen wat je zelf wilt?
Hoe ga je om met tegenslage
n en stoornissen?
Is God nog te dienen in
de samenleving?
Is God wel eerlijk als Hij
redt en verwerpt?
Is Gods Woord echt een
helder licht?
Is de God van de Bijbel
niet heel erg wreed?
Is twijfel altijd zonde?
Zijn christenen blij genoeg?
Moet de kerk niet een
toontje lager zingen na
al haar fouten?
Komen de gaven van de
Geest voldoende aan bod
onder ons?

Geschiedschrijving in
het
Oude Testament

W
&
W
96

Verzamelde artikelen van

WW Cahier 100 Niemeijer

Aryjan Hendriks

Boiten

In deze bundel verzamelde
artikelen vertelt
de auteur over het betrouwba
re Woord, de
wijze waarop de Vader,
de Zoon en de Heilige
Geest zich in het Oude en
Nieuwe Testament
bekendmaken.

Daarom krijgt ook de gelovige
met zijn dringende vragen
en onzekerheden
pastorale aandacht van de
auteur. Maar tegelijk laat
hij zien dat God zo royaal
spreekt over het goede dat
Hij bij zijn kinderen vindt.
Al met al een veelkleurig

boeket vol wijsheid, geleerd

door de Geest.

ISBN 978-94-91943-04-1
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9 789491 943041

Pieter Niemeijer
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01-05-13 12:57

prijs € 11,25

03-06-14 21:58

prijs € 11,25

prijs € 11,25
26-11-14 14:32

De Graaff was van 2005-2011
vicevoorzitter van de Stichting
Evangelie & Moslims. Sinds
2013 is hij als studentenp
astor
verbonden aan de Theologisc
he Universiteit Kampen.

ISBN 978-94-9194
3-08-9

WW Cahier 105 Drost

omslag.indd 1

9 789491 943089
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Drs. Hans de Wolf
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105
-Groote
Lindt. Daarvoor was hij
zeven jaar werkzaam als
missionair
predikant in Oekraïne;
in de jaren ’90 had hij in
Venlo ook een
speciale evangelisatieopdracht.

Planten &
Groeien

Gereformeerde evang

23-11-15 15:58

&

Drs. Lucius W. de Graa

omslag.indd 1

prijs € 11,25

106

Gereformeerd en missionair
In deze beide boeken wordt
is een sterke combinatie.
een
Het
bijdrage
geleverd om het
gaat
in de Gereformee
rde Kerken om de groei
missionaire denken en
in Christus.
werken in de Gereformee
Dan kan er veel barmhartig
rde Kerken
op te warmen vanuit de
heid zijn in de omgang
warmeelkaar,
met
leer van
de genade.
terwijl
er tegelijk aandacht blijft
Voor verwerking en bespreking
voor het feit dat de
is materiaal
opgenomen
kerk
heilig moet
. wereld.
zijn in deze
Die kerk is een licht in
het donker.
Ds. H. Drost is predikant
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-Groote
Lindt. Daarvoor was hij
zeven jaar
werkzaam
als missionair
In deze
beide boeken
wordt een bijdrage geleverd
predikant in Oekraïne;
in de jaren
om het
’90 had hij in Venlo ook
missionaire
een in de
denken en werken
speciale evangelisatieopdracht.
Gereformeerde Kerken
op te warmen vanuit de
warme leer van de genade.
Voor verwerking en bespreking
is zowel achter het
onderdeel Planten als
achter het onderdeel Groeien
W
materiaal opgenomen
.
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Drs. Lucius W. de Graaff
(1948) is geboren en getogen
in
Hardinxveld-Giessendam.
Hij studeerde theologie
in Kampen
en vervolgens vergelijken
de godsdienstwetenscha
ppen aan
de Rijksuniversiteit te Utrecht.
In 1987 sloot hij deze studie
af
met een doctoraal examen.
In zijn afstudeerscriptie
Moskeeen onder de Martini (1987)
heeft hij de islam in de
stad en
de provincie Groningen
in kaart gebracht. In de
jaren daarna
publiceerde hij regelmatig
over de islam.

W

Het missionaire werk
gaat voorop, want daaruit
is de kerk
geboren. En die afkomst
van de
heeft
ook alles
Ditkerk
is het
te van
tweede
deeltje
maken met haar toekomst.
een
Demissionaire
kerk blijft alleen op Christus’ tweeluik over een
gereformeerde kerk.
weg als ze missionair
is: van harte gereformee
Na Zaaien over het
rd missionaire
én van
harte missionair!
werk gaat Planten &
Groeien
over
WOORD & WERELD
de missionaire kerk.
De auteur maakt duidelijk
dat In
dehet
combinatie
EEN SERIE CAHIERS TOT
gereformee
onderdeel
rd geschreven
Planten wordt
en missionair sterk
is.
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VERSTERKING VAN HET In de praktijk
lijkeng,ze niet zo goed
kerkplantin
zoals het stichten van
samen te gaan. Gereformee
nieuwe gemeenten
GEREFORMEERDE LEVEN
rde
kerken
zijn
vaak
wordt
nog
genoemd. De evangeliste
behoorlijk introvert met
n heten kerkplanters.
weinigErvisie op evangelisat
zitten risico’s aan deze
ie. Jemanier
krijgt aan de andere kant
van spreken, maar in dit
ook wel
deaangesloten
indruk dat je
boekeens
wordt
– wil je echt missionair
bij het bestaande woordgebru
overkomen – het gereformee
ik.
Voor de auteur is de inhoud
rde ervan
overboord moet zetten.
belangrijker.
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Zaaien

Planten & Groeien

STICHTING

Van zijn hand verschene
n al eerder enkele vergelijken
de
studies: Hemelreizen (over
het gebed), De weg naar
de bron
(over het gebod) en Islam,
bedreiging en uitdaging
(over het
geloof).

WOORD & WERELD

STICHTING

voedingsbodem is voor
oorlogsgeweld. Bij dit
onderzoek
betrekt hij ook het geweld
in de Bijbel. Lokken zowel
de
Bijbel als de Koran geweld
uit? De auteur komt in
deze vergelijkende studie tot een
aantal opmerkelijke conclusies
.

een

Zaaien gaat over het missionaire
werk. Planten & Groeien
gaat over de missionaire
kerk.
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islam een
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Vanuit die overtuiging
worden in dit boek twintig
spreuken
voor het voetlicht gehaald.
Met de bedoeling om te
groeien
in geloof en in wijsheid.

Drs. Joh. de Wolf te Amersfoor
t is emerituspredikant.

Godsdienst is de grote
veroorzaker van oorlog.
Dat is een
stelling die in de eerste
decennia van deze eeuw
alleen
maar bevestigd lijkt te
worden. Als grote voorbeeld
geldt
het optreden van de Islamitisch
e Staat. In naam van Allah
worden de meest vreselijke
moorden gepleegd.
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Zaaien
Dit is het eerste deeltje

DS. HENK DROST Planten
& Groeien

Maar is dat dan niet christelijk?
Is het niet wijs als we
uitgaande van de verlossing
proberen te leven volgens
Gods
normen in grote en kleine
dingen? In de tien geboden
zijn
die normen kort en goed
onder woorden gebracht.
In het
boek Spreuken worden
die geboden in allerlei
omstandigheden toegepast. Daar
is, zeg maar, het grote
geld van
Gods wet in het kleingeld
van spreuken omgewisse
ld. In
het licht van het Nieuwe
Testament gaan die spreuken
nog
des te meer spreken.
Want zoals Paulus schreef
aan de
Kolossenzen, liggen in
Christus ‘alle schatten
van wijsheid
en kennis verborgen’ (Kol.
2:3). Dus hoe meer je
uit en voor
Christus leeft, hoe beter
je Spreuken kunt begrijpen
en toepassen.

Heilige oorlogen

Wees wijzer
Schriftstudies
over Spreuken

104

Heilige oorlogen

Wees wijzer

Wat moeten we eigenlijk
met het boek Spreuken?
Is het wel
bedoeld voor christenen
van vandaag? Heeft het
wel een
christelijke boodschap
? Het gaat nauwelijks
of niet over
genade en verlossing.
Maar het gaat wel over
alledaagse
zaken die niet direct met
het evangelie lijken te
maken te
hebben. Zo lees je bijvoorbee
ld over grensstenen die
je niet
mag verplaatsen. Het
gaat geregeld over een
luiaard die
je niet moet navolgen.
Het gaat over mooie vrouwen
die je
moet mijden en over de
borsten van je eigen vrouw
waarin
je je mag verlustigen.
Er zijn spreuken over
wijn en sterke
drank, en over een pak
slaag dat je zoon verdient.
Zo kunnen we doorgaan. Bijna
alles uit het dagelijkse
leven komt
aan de beurt.
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DRS. LUCIUS W. DE GRAAFF

DRS. HANS DE WOLF

Schriftstudies over Spreuk
en
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En waar dat Woord bewaard
wordt, daar is
de Geest. Indringend spreekt
Hendriks over
de gemeente als tehuis van
prediking, pastoraat,
liturgie en gebed, als leerschool
van de Geest.
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Vanuit zijn liefde voor het
door de Geest geademde
Woord van God ontwikkeld
e Aryjan Hendriks zich in
zijn bewogen levensgang
tot een theoloog van de
Geest.
In zijn aandacht voor diens
werk klopt een warm hart
voor de gemeente van Christus.

De auteur is vader van
zeven kinderen in de leeftijd
van
20 tot 32 jaar. Hij schreef
dit boek voor hen. Andere
jonge
mensen, ouders en ambtsdrag
ers mogen meelezen.

Drs. Hans de Wolf

Geleerd door de
Geest cover.pdf

Onder redactie van Harm

Geleerd door de Geest

isbn 9789081686822,

isbn 9050460835, prijs

Psalm voor
het leven
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EEN SERIE CAHIERS TOT

VERSTERKING VAN HET

GEREFORMEERDE LEVEN

In 1985 verscheen van
Piet van der Ploeg het
boek Het lege
testament. Dat ging over
het gebrek aan geloofsove
rdracht
aan de volgende generatie.
Meer dan 25 jaar later
is de
behoefte aan ‘doorgeven
de’ ouders niet minder.

Pieter Niemeijer is vanaf
2014 predikant van de Gereformeerde Kerk in Rijnsburg.
Daarvoor diende hij de
kerken te
Zuidwolde (Gr), Dordrecht
en Den Helder.
Eerder schreef hij in deze
serie onder andere Tot
geloof
komen (over erfzonde,
wedergeboorte, verkiezing
en verwerping), Samen in de
wereld (over de betekenis
van geloof
en kerk voor politiek en
samenleving), Wie heeft
dit alles
geschapen? (over schepping
en evolutie).

M.H. Oosterhuis
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Verhaal en feit
in bijbelse tijd
STICHTING

Bijbelstudies over
echtheid in het Oude en
het Nieuwe Testament

WOORD & WERELD

Hoe schrijf je een mooi
verhaal? Hoe maak je
een goed
verslag, van een vergaderin
g bijvoorbeeld of van je
eigen
belevenissen? Dat is een
kunst apart. En hoe léés
je dan
het verhaal van een ander?
Hoe ontdek je wat de schrijver
vooral wilde zeggen? Ook
dat is een hele kunst.

STICHTING

WOORD & WERELD

WOORD & WERELD

EEN SERIE CAHIERS TOT

VERSTERKING VAN HET

Geschiedschrijving in
het
Oude Testament

Verhaa l en feit in
bijbels e tijd

Eerlijk duurt het langst

In 2006 promoveerde de
auteur op het gebruik
van dit woord in
het Oude Testament.

In dit boekje bouwt hij
voort op zijn onderzoek
en plaatst hij
het woord rein in een
bredere bijbelse context.
Hij doet dit in
de vorm van een serie
bijbelstudies over teksten
uit het Oude
en het Nieuwe Testament
. Gaandeweg wordt duidelijk
dat het
woord rein een sleutelrol
vervult in Gods opzet om
zijn volk op
te voeden in eerlijkheid
en waarachtigheid.
De schrijver trekt hieruit
conclusies, niet alleen
voor de
persoonlijke omgang met
God, maar ook voor het
leven in de
christelijke gemeente,
de geloofstoerusting en
het getuigenis
van de gemeente in de
samenleving.

Eerlijk duurt
het langst
STICHTING

ent
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Oude en het Nieuwe Testam

Je moet je niet mooier
voordoen dan je bent.
God vraagt van een distel
niet dat hij vijgen voortbreng
t.
Hij zoekt geen andere
vruchten dan die aan de
bekering
beantwoorden.
Daarom kun je tegenover
God eerlijk zijn, transparan
t.
De Bijbel heeft daar een
woord voor.
Het is het woord rein.

STICHTING

id in het
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Het geheim van de schep

1

STICHTING

isbn 9050460720, prijs

vd Velden omslag.indd
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Ds. Pieter Niemeijer is sinds
2000 predikant van de
Gereformeerde Kerk in Den
Helder. Daarvoor was hij
dat vanaf 1981 in Zuidwolde
(Gr.) en vanaf 1985 in
Dordrecht. In deze reeks schreef
hij eerder o.a. Tot geloof
komen. Christelijke bijbelstudies
(over o.a. zondeval,
wedergeboorte, verkiezing
en verwerping), Start met
de Schrift. Meditaties voor
en over het kerkelijk leven en
Samen in de wereld. Wat biedt
de kerk? (over de betekenis
van geloof en kerk voor politiek
en samenleving).

Albert Pieter Feijen
Joanne van der Velden
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WW Cahier 97 Feijen

De beste zangvoorbeelde
een serie cahiers tot
n
versterking van het
uit de Bijbel
gereformeerde leven

Wie heeft dit alles
geschapen?

Het geheim van de scheppin

‘Hopelijk bent u net als ik
nog meer onder de indruk
geraakt van wat het inhoudt
dat God de Schepper van
de hemel en de aarde is.’ Het
is de slotzin van dit boekje.
Het is ook het doel ervan.
Er wordt geluisterd naar Genesis
1. Wat staat er? En wat
staat er niet? Wat vertelt het
ons over Gods werk in het
begin?
Genesis 1 beantwoordt niet
al onze vragen. Het is ook
niet bedoeld als een bijdrage
in een wetenschappelijke
discussie. Het wil ons brengen
tot kennis van en ontzag
voor God, die alles gemaakt
heeft. Dat is ook wat de titel
wil oproepen: Wie heeft dit
alles geschapen? Daar hoor
je
de verwondering in: wie doet
dit de HERE na? En het is
tegelijk een appellerende
vraag: zou je de Schepper
van
zoiets indrukwekkends niet
vertrouwen en niet eren?
Na een paar inleidende opmerkingen
over
geloof
en
wetenschap komen de schepping
in het algemeen en
Genesis 1 in het bijzonder
aan de orde. Vervolgens wordt
gekeken hoe Genesis 1 terugkomt
in
Bijbel. Daarna wordt een confrontatiehet vervolg van de
aangegaan met
het evolutionisme dat alle
dingen wil verklaren buiten
God en Bijbel om. Het laatste
hoofdstuk gaat in op
vragen over de duur van de
zes dagen van Genesis 1, en
over de ouderdom van de
aarde en van het heelal.
Gespreksvragen aan het eind
van elk hoofdstuk maken
het boekje bruikbaar voor
bestudering in groeps- of
verenigingsverband.

Woord &
Wereld

Bijbelse liedere n

Joanne van der Velden
(1988) heeft onlangs haar
studie geneeskunde afgerond en
is begonnen aan een promotietra
ject
bij de radiotherapie in het
UMC Utrecht. Al van jongs
af aan
wist ze dat ze later zowel
dokter als schrijfster wilde
worden. Tijdens haar studententij
d worstelde ze met moeilijke
geloofsvragen die betrekking
hadden op de relatie tussen
geloof en wetenschap,
en ook met vragen naar
aanleiding
van aangrijpende medische
gebeurtenissen. Ze ervoer
echter altijd Gods aanwezighe
id en werd elke keer verrast
door
de schoonheid van Gods
Woord. Het is haar steeds
weer een
genoegen deze ervaring
te delen met anderen.
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n uit de Bijbel

EN JOANNE VAN DER
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De beste zangvoorbeelde

Albert Pieter Feijen (1953)
studeerde theologie in
Kampen
en werkte vervolgens als
predikant in vier gemeenten.
Op dit
moment is hij werkzaam
in Barneveld. Daarnaast
is hij altijd
betrokken geweest bij
buitenlandse kerkelijke
gemeenten,
aanvankelijk in Oost-Europa
en tegenwoordig ook in
centraal
Europa. Hij reist regelmatig
naar verschillende gemeenten
daar, meestal met de auto,
en biedt waar nodig overleg
en
ondersteuning, bijvoorbeeld
in de vorm van cursussen.
Deze
contacten met gelovigen
in andere delen van Europa
hebben
hem gevormd tot de dominee
die hij nu is. Want de geloofshouding van christenen
die hij bij zijn reizen ontmoet,
probeert hij als lessen in zijn
persoonlijke omgang met
God te
gebruiken.
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Wie heeft dit alles
geschapen?

Wie heeft dit alles geschapen?

ALBERT PIETER FEIJEN

Bijbelse liederen
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