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Schriftlicht
Dolf te Velde

Een prachtig stel

‘De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.’
(Johannes 1:17)
Het voelt als een tegenstelling: Mozes en Christus. Zo beleven Tweetal
veel christenen het ook vandaag. Aan de ene kant de wet: alJohannes gebruikt twee woorden die
lemaal verplichtingen die zijn voorgeschreven. Je moet hard
typerend zijn voor het Woord dat mens
je best doen, en het is nooit goed genoeg. Aan de andere kant wordt: goedheid en waarheid. Dit tweetal is zo belangrijk, dat het in vers 14
het evangelie: God aanvaardt je onvoorwaardelijk.
Christus heeft alles voor je in orde
gemaakt, en dat hoef je alleen maar
te geloven. Natuurlijk zijn er dan ook
christenen die graag aan de wet uit het
Oude Testament vasthouden. Gehoorzaam doen wat God van ons vraagt, dat
blijft voor hen de kern van het geloof.
Zou Johannes er werkelijk zo’n tegenstelling van maken aan het begin van
zijn evangelie? Ik geloof het niet. Hij zet
juist Mozes en Christus heel dicht naast
elkaar. In heel de inleiding van Johannes’
evangelie klinkt het Oude Testament
mee. ‘In het begin …’, daar begon Genesis 1 mee, en Johannes sluit daar met
opzet bij aan. Het Woord dat God sprak
en waarmee Hij de wereld schiep, is

hetzelfde Woord dat naar ons toe komt
in Jezus Christus. Even verder, in vers 14,
vertelt Johannes hoe het Woord mens
geworden is en onder ons gewoond
heeft. Daar gebruikt hij een woord dat
te maken heeft met ‘tent’: het Woord
heeft bij ons zijn tent opgeslagen. Je
denkt terug aan de begintijd van Israël,
toen God in de woestijn met ze meetrok
en in een tent wilde wonen. Daar is God
al heel lang mee bezig: bij de mensen
wonen, voor ze zorgen, ze leiden, ze beschermen. Nu komt dat opeens dichtbij,
niet meer in een tent van dierenhuiden
en geborduurde gordijnen, maar in een
mens van vlees en bloed. Ons kleine en
zwakke mensenbestaan wordt de tent
waarin God zijn grootheid laat wonen.

klinkt en dan nog een keer in vers 17. En
daartussen nog in vers 16: wij zijn met
goedheid overstelpt. In Jezus Christus
komt het met volle kracht naar ons
toe: Gods goedheid en waarheid. Dat
zijn tegelijk de grote woorden die in
het Oude Testament al vertellen wie
God is: liefdevol en genadig, geduldig,
trouw en waarachtig. Deze woorden
klonken toen de HEER zelf aan Mozes
voorbij trok, en Gods eigen stem uitriep
wie Hij is (Ex. 34:4-9). De geschiedenis
van Israël is er vol mee, hoe God met
goedheid en waarheid naar zijn volk
toekomt. Bijvoorbeeld in de Psalmen
kom je dit tweetal voortdurend tegen.
Zo staan Mozes en Christus in Johannes 1: niet tegenover elkaar, maar naast
elkaar, als de grote bewijzen van de
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dat is als je puberzoon is opgepakt met
illegaal vuurwerk en jij mag hem gaan
ophalen op het politiebureau. ‘Hoe haal
Intussen blijft de vraag nog staan:
je het in je hoofd?’, roep je dan, en toch:
goedheid en waarheid, zit daar toch
het blijft jouw kind. Je betaalt ook de
niet een tegenstelling in? Bij ‘goedheid’
boete als het moet.
kun je een warm gevoel
Zo heeft God dat met
krijgen, als je denkt aan
En toch: het
zijn mensen. Dit is zijn
een lied als ‘Amazing
blijft jouw kind
genade: hoe wij het ook
Grace’. Staat dit voor de
verknoeien, God blijft naar
‘zachte’ kant van God? En
ons kijken met: ‘je bent er een van mij!’
daartegenover de ‘waarheid’ als een
Hij blijft het goede voor ons willen, hoe
koud begrip, de ‘harde’ kant van God?
vaak wij ook het kwade kiezen. Genade
Wij kunnen iemand ongenadig de
waarheid zeggen. Dan is het een tegen- blijft niet stilzitten. God komt in actie
om concreet te maken hoe goed en hoe
stelling: goedheid tegenover waarheid.
genadig Hij is.
Bij God gaan ze hand in hand: genade
Dit zijn Gods goedheid en waarheid,
en waarheid. Johannes laat zien: in
die verschijnen in Jezus Christus. Bij elk
Jezus Christus gaan ze samen op. Wanvan deze woorden staat in Johannes 1:17
neer Jezus komt, het mensgeworden
een lidwoord: de goedheid en de waarWoord, dan leren wij de waarheid over
heid. Definitief, compleet. Dit is wat we
onszelf, over de wereld waarin wij levan God mogen verwachten.
ven, en vooral: de waarheid over God.
Dat is wel even wennen voor mensen
Bij Mozes was het al zo mooi. Exodus
die de waarheid maar moeilijk onder
34 vertelt erover. Als Mozes vraagt om
ogen zien, en die zich vastklampen aan
God te zien, dan trekt de HEER aan hem
schone schijn.
voorbij. Daarna is Mozes de enige die
Gods waarheid is een waarheid die
in de ontmoetingstent van God mag
redt. Zo gaat dat altijd bij God. De vakomen. Hij verzorgt de communicatie
der der leugen maakt alles kapot, maar
tussen de HEER en Israël. Dat contact
waar God komt om de waarheid aan
is zo direct en zo intiem, dat Mozes’
het licht te brengen, daar ontvangen
gezicht er helemaal van gaat glanzen.
wij het begin van herstel. Met zijn
waarheid is God trouw aan zichzelf. Het Gods heerlijkheid straalt van hem af.
Mozes moet een doek voor z’n gezicht
is niet een kille waarheid in de sfeer
doen om de andere mensen niet bang
van ‘als de cijfertjes maar kloppen’. Het
te maken.
is de waarheid die klopt in Gods eigen
hart. De waarheid van wat God beloofd Bij Jezus Christus wordt het nog mooier. Niet alleen zijn gezicht straalt, als
heeft, en dan zal Hij het doen, want zo
weerkaatsing van Gods glorie. Bij Hem
is zijn naam: de HEER, Jahwe, Ik ben die
komt het van binnenuit. Hij is er zelf
Ik ben.
helemaal vol van, want Hij is zelf God
die bij ons komt wonen. Zoals vers 14
Genade
van Johannes 1 zegt: vol van goedheid
Zo is de ‘waarheid’ die in Jezus Christus en waarheid.
komt, niets anders dan de ‘goedheid’,
de ‘genade’ die God bewijst aan zijn
Ten volle
mensen. Genade, dat is als je een pasgeboren baby in je armen houdt en je
Wat wij nu te zien en te ervaren krijkunt alleen maar denken: ‘wat houd
gen van Gods goedheid en waarheid,
ik toch van jou!’ Genade, dat is als een
gaat een stap verder dan in het oude
peuter haar luier heeft losgemaakt en
verbond met Israël. Johannes geeft dat
er zelf helemaal onder zit, en dan ook
subtiel aan met de woorden die hij
nog even de muren heeft geverfd. Nakiest in de twee helften van vers 17.
tuurlijk ben je boos, en je hebt er een
Eerst zegt hij over Mozes: de wet is
hoop werk aan. Maar er blijft ook dit
door hem gegeven. Maar over Christus:
gevoel: ‘je bent toch mijn kind, ik houd
goedheid en waarheid zijn met Hem
toch van je.’ Stiekem ben je zelfs een
gekomen. In plaats van ‘gekomen’ kun
beetje trots op zo veel karakter. Genade, je ook zeggen ‘geworden’. Dat getuigt
goedheid en waarheid van God.
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nog directer van het grote gebeuren
van kerst: het Woord is mens geworden. Met Gods Zoon die mens geworden is, zijn ook goedheid en waarheid
‘geworden’. In Hem worden ze vlees en
bloed. De definitieve en volle goedheid
en waarheid van God zijn Hem helemaal eigen. Bij Mozes was dat anders:
Mozes mocht bemiddelen tussen God
en het volk Israël, en zo heeft hij de wet
aan Israël gegeven. In feite was het God
die met eigen vinger de Tien Geboden
had opgeschreven. Mozes was niet
meer dan de door-gever.
Bij Jezus kunnen wij dat verschil niet
maken. De goedheid en de waarheid
van God die Hij brengt, zijn ook helemaal zijn eigen goedheid en waarheid.
In zijn eigen persoon zit alles wat God
ons wil geven. Door deze ene Persoon
leren wij God ten volle kennen.

niet. Hij is de Zoon die eeuwig thuis is
bij de Vader. Zoals Jezus God kent, zo
kent niemand Hem. Dat komt Hij bij
ons brengen, zodat ook wij het ook mogen horen en mogen zien: zo is God, vol
van goedheid en waarheid.

veroordelen. Goedheid en waarheid
worden uitgeschakeld.

2018

Met kerst in de rug mogen wij aan een
nieuw jaar beginnen. Laat 2018 een jaar
Mozes en Christus horen bij elkaar.
mogen zijn van Jezus Christus. Een jaar
Als we verder lezen in het evangelie
waarin goedheid en waarheid geen
van Johannes, zien we Mozes nog een
vage woorden of lege begrippen blijaantal keren terug. In totaal wordt hij
ven, maar waarin ze gestalte voor ons
twaalf keer genoemd. De eerste negen
krijgen in alles wat Jezus voor ons doet
keer is het positief, Mozes is dan het
en wat Hij aan ons geeft.
voorbeeld voor wat Jezus zegt en doet,
Dit prachtige stel van goedheid en
of Jezus noemt de wet van Mozes om
waarheid gaat verder dan wat we
te bewijzen dat daarin al over Hem genormaal gesproken elkaar toewensproken is (Joh. 1:17; 1:45; 3:14; 5:45-46;
sen. Gezondheid en geluk, succes en
6:32; 7:19 en 22-23). De laatste drie keer,
plezier, ontspanning en vriendschap,
vanaf Johannes 8, krijgt de naam Mozes voorspoed en een lang leven. Dat zijn
een negatievere klank
de duo’s die wij bedenken.
(Joh. 8:5; 9:28-29). Dat
Maar God komt met deze
De duo’s die
komt door hoe de mensen
twee die alles overtreffen:
wij bedenken
van het Joodse volk met
In vers 18 zien we deze lijn nog even
goedheid en waarheid. Als
hem omgaan. Ze verdoorlopen. ‘Niemand heeft ooit God
deze twee onze gedachten
schansen zich achter de wet die Mozes
gezien’ – dat slaat terug op de geschieen ons hart gaan beheersen, dan zal
denis van Mozes. Mozes mocht bij wijze heeft opgeschreven, om maar niet te
2018 een goed jaar worden.
van uitzondering de HEER zien, van ach- hoeven luisteren naar Jezus. Dan zetten Een nieuw jaar staat onder het teken
de mensen het tegenover elkaar: niet
teren, toen Hij al voorbij was. Niemand
van het goede nieuws van het evankan zomaar God zien in zijn volle glorie. Christus, maar Mozes. Dan kan het erop gelie: God komt met zijn goedheid en
uitlopen dat de Joodse leiders in Johan- zijn waarheid bij ons wonen. Dit is niet
Jezus Christus rust aan het hart van de
maar voor een poosje, in een tent die
wordt afgebroken. Dit is voor altijd.
Zo wil God zich aan ons, mensen, verbinden. De goedheid en de waarheid
van Hem mogen nu ook iets van ons
worden. De tekst uit Johannes 1:17 laat
een beweging zien. Mozes en Christus
staan naast elkaar. God zet een nieuwe
stap als zijn Zoon geboren wordt als
mens. Mozes straalde omdat hij de
glans van God gezien had, bij Jezus
straalt die glorie van binnenuit omdat
Hij zelf God is.
In deze beweging neemt het evangelie
ons mee. We blijven niet hangen bij de
wet die zeker al spreekt van Gods goedheid en waarheid, maar die het zelf niet
kan waarmaken. God trekt het spoor
van zijn heil verder, nu Christus is gekomen om niet maar de wet te herhalen,
Christus en Mozes, Russisch-orthodox tapijt
maar om die helemaal in te vullen en
nes 19:7 roepen: ‘Wij hebben een wet
waar te maken met zijn eigen leven. In
Vader. Wat Hij van God weet, is niet uit
die zegt dat hij moet sterven, omdat hij Christus wil God ons overstelpen met
de tweede hand. Hij heeft het uit de
zich de Zoon van God heeft genoemd.’
de ene goedheid na de andere.
intieme vertrouwdheid, uit de binnenWij hebben een wet – en dus moet Jekamer van de Vader zelf. Mozes moest
zus weg. Dat is de omgekeerde wereld.
in- en uitlopen bij de tent waar hij God
Mozes die van Christus getuigt, wordt
mocht ontmoeten. Mozes liep heen en
aangevoerd om Christus ter dood te
weer tussen God en de mensen. Jezus
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Overal tegen?
Kroniek
Kees van Dijk

Zijn we nou overal tegen?
Dat kun je je soms afvragen in de debatten rond vrouwen in
de ambten. Het lijkt zo weinig productief om te zeggen dat je
tegen bent. En dat is het dan.
Ik wil u in deze Kroniek meenemen in
een denkproces dat bij mij tijdens de synode en daarna op gang is gekomen. Ik
meen dat het een richting gaat die beter is dan de huidige besluiten. Een richting die mij niet het gevoel geeft dat
we in strijd handelen met het Woord
van de Here. En die tegelijkertijd ruimte
biedt om de gaven van zowel broeders
als zusters optimaler in te zetten.

2000 jaar miskenning
voorbij…
Maar eerst moet me iets van het hart.
Het lijkt in de publieke beeldvorming
haast alsof we 2000 jaar lang de
zusters in de kerk tweederangs hebben gemaakt. Alsof we hen hebben
onderdrukt en niet de ruimte hebben
geboden die hen toekomt. We hebben
de zusters, de kerk, en daarmee de Heer
van de kerk tekortgedaan door de zusters onvoldoende in te schakelen.
Ik herken in een dergelijk beeld de kerk
niet. Ik heb in mijn eigen leven veel
invloed van wijze vrouwen ervaren. En
nog steeds.
Het niet inzetten van zusters in het bijzondere ambt is een invulling geweest
van de manier waarop we menen dat
de Here zijn schepping geordend heeft.

Het heeft daarin dus het karakter van
gehoorzaamheid aan de wil van de
Here.
Het lijkt vandaag ook bijna alsof je in
de kerk pas wat voorstelt als je een
bijzonder ambt bekleedt. Dat klopt natuurlijk ook helemaal niet als we al die
eeuwen overzien waarin mannen en
vrouwen zonder bijzonder ambt zich
met hun beste krachten inzetten voor
de gemeente van de Here. Alsof dat
allemaal niets voorstelt. Alsof de kerk
slechts drijft op de inzet van ambtsdragers.

Diakenen en ouderlingen
Maar nu dat idee, waar helaas in de synode onvoldoende handen voor op elkaar gingen. Het werd ontwikkeld door
onder meer ds. Maarten van Loon met
nog een aantal leden van de synode. En
ik geef er hier mijn eigen draai aan.
Het komt erop neer dat we het onderscheid tussen diakenen en ouderlingen
dat de laatste tijd meer is gemarkeerd,
nog wat helderder maken.
Het onderscheid tussen ouderlingen en
diakenen is, toen de nieuwe kerkorde
werd ingevoerd, weer in de aandacht
gekomen. In een eerste versie werd

zelfs al een apart nummer in de nummering van de kerkordeartikelen ingeruimd om ooit de zusters diaken te
kunnen maken.
De diakenen zijn geen regeerders van
de kerk. Ze hebben geen stemrecht als
het gaat om het regeren van de gemeente en bij bijvoorbeeld het talstellen. Dat voelt in veel gemeenten nog
wat ongemakkelijk. Maar we hebben
het als regel aanvaard. Ik zou in die
reeds ingeslagen richting verder willen
denken.

Horizontaal
In het ambtelijk optreden kun je onderscheiden tussen een horizontale lijn
en een verticale. De horizontale lijn is
die van het elkaar troosten, vermanen,
helpen enzovoorts. Er is wel onderzoek
gedaan naar het gebruik van het woord
‘elkaar’ in het Nieuwe Testament (J.P.
Versteeg, Oog voor elkaar. Het gebruik
van het woord ‘elkaar’ in het Nieuwe
Testament, met betrekking tot de onderlinge verhoudingen binnen de gemeente,
1979).
Naar mijn overtuiging zouden deze
taken kunnen vallen in het verantwoordelijkheidsveld van de dienaren
en dienaressen van de gemeente
(en lees gerust voor dienaren en
dienaressen het Griekse woord ‘diakenen’/‘diaconessen’). Zij zijn verantwoordelijk voor de onderlinge zorg,
de onderlinge vertroosting in de gemeente.
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Daarbij is het diaconaat dus ruimer
dan het idee van kerkelijke armenverzorging, dat in de loop van de tijd is
ontstaan. Onze formulieren ademen
al helemaal deze sfeer van troosten en
bijstaan met het Woord van God. En
het coördineren van en vooropgaan in
de onderlinge zorg.

Verticaal
Naast dit horizontale veld van ‘elkaar’
is er de verticale lijn. Die wordt gekenmerkt door de bediening van het
Woord, de sacramenten en de tucht.
Daar is sprake van een met ambtelijke
volmacht doorgeven van wat de Heer
zegt. In de verkondiging klinkt de stem
van God tot zijn gemeente. In de sacramenten wordt dat onderstreept en de
toegang tot de sacramenten wordt in
de kerkelijke tucht bewaakt (Mat. 18:18,
het samenstemmen van hemel en
aarde). Daarbij is een bepaalde gees-

telijke oordeelsvorming aan de orde:
het onderscheiden van de profetie.
Daaraan doen naar Paulus’ voorschrift
de zusters niet mee (1 Kor. 14:34v). Het
is duidelijk dat de zusters volgens Paulus mochten bidden en profeteren (zij
het met het hoofd bedekt om aan te
geven dat er een gelaagdheid is tussen
de geslachten, 1 Kor. 11). Maar de beoordeling van de profetie is een mannenzaak.

Profetie en tongentaal
De generale synode heeft in de onderbouwing voor het openstellen van
de preekstoel voor zusters zich sterk
aangesloten bij het spreken over de
profetie. Daarbij lijkt dan profetie in
de brieven van Paulus samen te vallen
met de prediking in onze dagen. Daar
kan ik niet in meegaan. In de onderbouwing wordt gewezen op 1 Korintiërs
14:3: wie profeteert spreekt tot mensen,
en wat hij zegt is opbouwend, troostend
en bemoedigend. Maar dat is daar niet
bedoeld als een definitie van wat profetie is. Het is een zin die het onderscheid
aangeeft tussen klanktaal en profetie.
Dat is het onderwerp dat in dat hoofdstuk aan de orde is. Klanktaal richt zich
tot God en is voor mensen onbegrijpelijk. Profetie richt zich op mensen om
hen op te bouwen et cetera. Dat onderscheid moet leiden tot een voorrang
aan de profetie en een bescheiden plek
voor de klanktaal. En dat dient ook
een missionair doel (1 Kor. 14:24v).
Ik denk dat de profetie in de
tijd van het Nieuwe Testament veel meer een openbaring van de Here was,
die iemand toeviel.

Ongeacht geslacht of positie. En de
broeders dienden die te beoordelen. Zo
zien we dat ook in het boek Handelingen gebeuren. Als er profeten optreden
die zeggen dat Paulus in Jeruzalem
boeien en gevangenschap wachten,
dan lijkt het duidelijk: Paulus, niet
gaan! Maar in de beoordeling van de
profetie blijft toch het reisplan van
Paulus ongewijzigd (Hand. 21). Deze
beoordeling van de profetie is het
moment waarop het zwijggebod in
1 Korintiërs 14:34v naar mijn overtuiging slaat.

Vrouwelijke diakenen
Ik zou dus willen pleiten voor een
opnieuw doordenken van het ambt
van diaken. Het kan een nieuwe vorm
krijgen, als boven betoogd. Dan biedt
het ruimte om ook zusters in dat ambt
te bevestigen. Zo wordt ook door velen
1 Timoteüs 3:11v opgevat: de vrouwen
daar genoemd zijn de vrouwelijke
diakenen, niet de vrouwen van de diakenen. Dan zou je die categorie ook
verwachten bij de opzieners over wie
Paulus even daarvoor schreef. Dus
vrouwelijke diakenen. En dan in de
ruime zin die eraan te geven valt. Niet
slechts kerkelijke armenverzorging,
maar voorbeeldig vooropgaan in de
onderlinge zorg, bemoediging en vertroosting. Door mannen en vrouwen.

Oudsten bij de kern
De keerzijde van deze benadering
van het diakenschap is dat er ook wat
verandert in de taakstelling van de
oudsten/opzieners van de gemeente.
Daar dienen meer diaconale taken te
worden weggehaald (het bezoeken van
zieken en ouderen om het enkele feit
dat ze ziek en oud zijn bijv.). Oudsten
en predikanten moeten zich meer beperken tot wat de kern van hun taak is:
de bediening van Woord, sacramenten
en tucht.
In dat kader dient het huisbezoek
bijvoorbeeld te staan. Draagt het bediende Woord vrucht in de gemeente?
Zijn er beletselen voor het gebruiken
van het heilig avondmaal? Het geestelijk beoordelen van leringen en gedragingen, tendensen in de gemeente…
Ook het toezien op de prediking krijgt
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zo zijn inhoud. Hoe moeilijk is het vaak
niet om een goede, voor de predikant
relevante preekbespreking van de
grond te krijgen in de kerkenraad... Het
kan nu, als behorend tot de hoofdtaak
van de oudsten, structureler aandacht
krijgen. Dat geldt ook voor het toezien
op het kerkelijk onderwijs: bemoedigen en aansturen van catecheten en
jongerenwerkers (zijn dat ook diakenen?).

Meer dan ‘tegen’
We streven naar mijn idee in deze benadering naar een optimale inzet van
mannen en vrouwen in de gemeente.
We kunnen ook volstaan met een wat
kleiner college van mannelijke oudsten
en de (mannelijke) predikanten.
En dan meen ik dus meer te zeggen
dan: ik ben tegen vrouwen in de ambten van oudste en predikant. We willen

iedereen laten beleven dat ze niet gemist kunnen worden in de gemeente,
maar dat ons aller inzet ertoe doet. In
het bijzondere ambt of in dat van alle
gelovigen.

Fusieschool Kampen
Inmiddels is duidelijk geworden dat de voorgenomen
kerkfusie tussen de GKv en
de NGK gevolgen heeft voor
de opleidingen. Met ingang
van volgend jaar wordt de
NGK-opleiding van Apeldoorn
naar Kampen verplaatst.
Dit besluit zal alles te maken hebben
met het afblazen van het gezamenlijke
instituut van de Gereformeerde Theologische Universiteit. Het partnerschap
tussen NGK en GKv is momenteel begrijpelijkerwijs een stuk warmer dan
dat met de CGK.
Welke gevolgen dat heeft voor de levensvatbaarheid van de opleiding in
Apeldoorn, kan ik niet overzien. Misschien moet het wat meer terug naar
een domineesopleiding en zal er iets
van de theologische pretentie moeten
worden teruggeschroefd. Dat is te betreuren. Maar het past ook eigenlijk
wel bij de Afscheidingstraditie van de
CGK. Die was nooit zo academisch,
maar meer gericht op het afleveren
van vrome mannen voor de dienst des
Woords.
Maar ik betreur het ondertussen zeer
als de samenwerking met Apeldoorn op
een lager pitje komt te staan. Ik heb het
contact met christelijk-gereformeerden
altijd als verrijkend ervaren. In mijn
eigen denken over het verbond is de invloed van de christelijk-gereformeerden

voelbaar. En wat hebben we vandaag
de dag niet behoefte aan de in de CGK
gekoesterde gave om omzichtig met
onderlinge verschillen om te gaan.
Ds (m/v)
Wat ook duidelijk is, is dat de beide kerken die in Kampen gaan opleiden (GKv
en NGK), het eens zijn als het gaat om
de vrouw in het ambt. Die gezamenlijke overtuiging zal ook leidend zijn in
het onderwijs dat in Kampen gegeven
wordt. Men gaat de predikantsmaster
aanbieden aan de vrouwelijke studenten. En men zoekt zelfs contact met
eerder afgestudeerde zusters om hen
te attenderen op de mogelijkheid te
staan naar het ambt van predikant.

Hier blijkt weer weinig van een afwachtende houding. Is het niet beter
het proces dat door het deze zomer
genomen besluit in de kerken op gang
is gebracht, zijn tijd te geven? Het is
allemaal zo klaar als het maar kan:
er moeten vrouwelijke predikanten
worden opgeleverd, ‘zo haast men
hetzelve hebben kan’. Enig (christelijkgereformeerd?) geduld met elkaar zou
de opleiding gesierd hebben.
De school moet toch die van heel de
kerk zijn?
Afgesloten 1 januari 2018.
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Bijbelse gronden?
In eerdere nummers van Nader Bekeken stonden artikelen
over de besluiten van de generale synode met betrekking tot
het ambt van oudste/ouderling (besluit 5) en predikant (besluit 6). In deze bijdrage zet ik een stap terug.
Besluit 3 van de reeks besluiten over
‘Man/vrouw en ambt’ gaat nog niet
over de specifieke kerkelijke ambten,
maar spreekt in het algemeen over ‘de
inzet van gaven van vrouwen in taakvelden zoals verkondiging, onderwijs,
pastoraat, diaconaat’.* In het vervolg
staan drie vragen centraal:
1. Wat bedoelt de synode met deze
‘taakvelden’ en met de ‘algemene
roeping’ van de christenen waarin
mannen en vrouwen gelijk delen?
2. Welke bijbelse lijnen trekt de synode in de onderbouwing van dit
besluit?
3. Wat is er te zeggen over de manier
waarop gegevens uit de Bijbel door
de synode gebruikt worden?

Taakvelden
Wanneer de synode spreekt over ‘taakvelden’, gaat het om een term die in het
vak Gemeenteopbouw gebruikt wordt
om het geheel van inzet en activiteiten
rond een bepaalde kernfunctie van de

christelijke gemeente aan te duiden.
Daaronder vallen zowel ambtelijke als
niet-ambtelijke taken. Er gebeurt in de
gemeente gelukkig veel meer dan alleen het werk van de ambtsdragers. In
zekere zin zijn de kernfuncties verkondiging, onderwijs, pastoraat en diaconaat, die hier genoemd worden, aan de
gemeente als geheel toevertrouwd.
In de betoogtrant van de gronden bij
besluit 3 wordt sterk ingezet bij wat
je zou kunnen noemen het ‘algemeen
ambt’ van alle gelovigen. Een van de
eersten die over het ‘algemeen priesterschap’ van christenen sprak, was
Maarten Luther. In 1520 schreef hij dit:
‘Paus of bisschop is niet meer dan de
geringste priester en deze niet meer
dan een gewoon christenmens, al was
het vrouw of kind, want ieder die uit
de doop gekropen is, is priester en kan
de naaste, die hem zijn schuld belijdt,
in naam van God de zonde vergeven.’
Tegenover de rooms-katholieke leer
die de gelovigen afhankelijk maakte
van de ambtelijke hiërarchie in de kerk,

poneerde Luther dat de volmacht om
zonden te vergeven door ieder gedoopt
christen kan worden bediend.
Nu zal niemand ontkennen dat op een
fundamenteel niveau elke christen de
roeping heeft om als priester zijn of
haar leven als een dankoffer aan God
te wijden, en met woorden en daden
Gods grote daden in de wereld te verkondigen. Dit laatste is de invulling die
de apostel Petrus in zijn eerste brief
(1 Petr. 2:9) geeft aan de bijzondere positie die Gods volk krijgt in de woorden
uit Exodus 19:6.
Kortsluiting ontstaat echter, wanneer
vanuit deze algemene roeping om als
christen de naam van God groot te maken op alle terreinen van het leven, een
lijn getrokken wordt naar bijzondere
activiteiten en taken in de christelijke
gemeente. Suggestief is het wel: als alle
christenen, jong of oud, man of vrouw,
de zalving met de Heilige Geest ontvangen, wie zal ze dan beletten om op
alle fronten actief te zijn? Toch schiet
de redenering van de synode tekort,
omdat niet wordt aangetoond dat het
veelzijdige optreden op de taakvelden
in de gemeente – met daarin een combinatie van ambtelijk en niet-ambtelijk
functioneren – direct aan dit ‘algemeen
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ambt’ verbonden moet worden. Juist
voor de inzet van gaven en de onderlinge taakverdeling daarbij in de christelijke gemeente geven de apostolische
brieven een veelheid van gerichte en
concrete instructies.
Volgens het Nieuwe Testament ontvangen de ‘bijzondere ambten’ een eigen
karakter en een eigen legitimatie in de
instelling door Christus en zijn apostelen. De geschiedenis van Handelingen
6 maakt aanschouwelijk hoe dit in z’n
werk ging. In de bearbeiding van de
gemeente deed zich een knelpunt voor,
de apostelen konden het niet meer alleen af. De oplossing is dan niet
dat ze iedereen aansporen
om vanuit het ‘algemeen
priesterschap’ het beste
beentje voor te zetten
en tot een organische
taakverdeling te komen, maar dat ze op
zoek gaan naar een
geschikt stel mannen
om dit ‘taakveld’ te
coördineren en daarin
voorop te gaan. De
handoplegging (Hand. 6:6)
symboliseert dat zij speciaal in deze functie worden
aangesteld en daarbij de
bijzondere toerusting van de Heilige
Geest ontvangen.

Van Oud naar Nieuw
Een belangrijke lijn in de onderbouwing van besluit 3 is de ontwikkeling
die geschetst wordt van het Oude naar
het Nieuwe Testament. Zonder dat de
synode met zo veel woorden over ‘hermeneutiek’ spreekt, wordt hierin een
zeer bepaalde hermeneutiek zichtbaar,
die nadere aandacht verdient. Ik vat
deze leeswijze van Oude en Nieuwe
Testament samen met drie woorden:
overdrijving, concentratie en tegenstelling.
De eerste grond bij besluit 3 schetst
een nogal conservatief beeld van hoe
verschillende functies (ambten) ingevuld waren in Israël, onder het Oude
Verbond. Reguliere ambten en buitengewone ‘kerkelijke leidinggevende
functies’ worden doorgaans door mannen vervuld. Het optreden van vrou-

wen als Debora en Mirjam is de uitzondering die de regel bevestigt (grond 1).
Je zou verwachten dat hiermee voorgesorteerd wordt op een blijvende taakverdeling tussen mannen en vrouwen
met betrekking tot het leidinggeven
in de kerk. Het bevestigingsformulier
voor ouderlingen en diakenen dat in
onze kerken wordt gebruikt, stelt immers: ‘Oudsten vinden we al in het
Oude Testament; ze bekleedden daar
een leidende functie.’ De oudsten/
ouderlingen in de nieuwtestamentische gemeenten staan, volgens deze
uitlegtraditie, in continuïteit met de
oudsten in Israël. Die continuïteit heeft
te maken met wat klassiek ‘een
regeerambt’ heet.

Al gauw blijkt echter dat de synode
niet die kant op denkt. De tamelijk
zwart-witte schets van hoe onder het
oude verbond de ambtelijke dienst
functioneerde (grond 3), brengt de synode tot de emotionele uitspraak: ‘Zo
is onder het Oude Verbond gesmacht
om de komst van het Nieuwe.’ Deze
hartenkreet is eerder in grond 2 ingevuld met het bijbelse ‘verhaal’ over de
‘sleutelrol, die vrouwen in de loop van
de heilsgeschiedenis onder Gods volk
hebben vervuld’, en dat staat ‘in schril
contrast met het falen van mannen’.
Volgens de synode kunnen we dit onder andere aflezen aan het geslachtsregister van Jezus Christus in Matteüs
1:1-17. Mijns inziens wordt het ‘verhaal’
hier zo gekleurd gebracht, dat je van
overdrijving kunt spreken. Inderdaad
bevat een aantal geschiedenissen die
door de namen in Matteüs 1 worden
aangestipt, voorbeelden van moreel
dubieus optreden van mannen als de
aartsvader Juda en de gezalfde koning

David. Het feit dat God deze gebeurtenissen meeneemt in de realisering
van zijn heil laat niet zozeer het falen
van mannen zien, maar getuigt breder
van Gods trouw waarmee hij dwars
door het falen van mensen heen zijn
verlossing – zoals in de moederbelofte
aangekondigd – doorzet. De synode
plaatst een aantal elementen uit de
heilsgeschiedenis wat geforceerd in het
genderperspectief van mannen versus
vrouwen.
De grote Ambtsdrager
De volgende stap is: concentratie. In
grond 3 wordt vanuit het Oude Testament, met z’n onvolkomenheden, de
stap gezet naar het Nieuwe Testament. Mooi is hier hoe Christus
getekend wordt als de vervulling
van de menselijke ambtsdienst.
Als de grote Ambtsdrager
maakt Christus een nieuwe
situatie mogelijk waarin het
hele volk van God deelt in
zijn zalving en zo een
‘koninkrijk van priesters’ zal zijn. De
argumentatie van
de synode sluit hier
aan bij een goed gereformeerd principe, namelijk
om de Schriften van Oude
en Nieuwe Testament te lezen met het
oog op Christus. Tegelijk vraag ik mij
af of déze vorm van concentratie op
Christus overtuigend is. In ieder geval
is het verband met de bezinning op
taak en plaats van mannen en vrouwen
in de gemeente nogal indirect. Om van
hieruit tot een praktische toepassing in
taakvervulling en taakverdeling in de
gemeente te komen, zijn nog wel een
paar stappen nodig. Het synodebesluit
laat op dit punt te weinig ruimte voor
het eigene in de roeping van mannen
en vrouwen.
Als laatste element in de impliciete
hermeneutiek van de gronden 2 en 3
noem ik: tegenstelling. Om de stelling
te verdedigen dat de ‘vervulde ambtsdienst’ van Christus tot gevolg heeft
dat ook de christenen – man of vrouw –
allen gelijkelijk in zijn zalving delen,
maakt de synode een grote tegenstelling tussen het ‘verouderde’ van het
Oude Verbond en de veel betere toe-
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stand in het Nieuwe Verbond. In een
ingezonden artikel in het Nederlands
Dagblad van 13 juli 2017 leverde prof.
Eep Talstra stevige kritiek op deze
– in zijn woorden – onderwaardering van het Oude Testament.
Moeten we dat eigenlijk wel
willen: de regeling onder het
Oude Testament negatief typeren omdat we toe willen
naar een situatie van gelijkwaardigheid?

Schriftverstaan
De derde en laatste vraag
die ik aan de orde stel,
betreft de verdere hantering van een aantal
belangrijke schriftgegevens. Over de
status van het beroep op de heilige
Schrift spreekt
de synode niet
eenduidig. Aan de
wordt bij bijbelteksten die daaraan een
ene kant roept zij ertoe op, kritisch te
inperking geven, de eis gesteld dat zij
kijken naar het schriftverstaan van de
een ‘onbetwistbare grond’ verschaffen.
kerk. Deze bescheidenheid en zelfkriDat lijkt mij geen faire verdeling.
tiek lijkt echter te ontbreken wanneer
grond 4 begint met ‘deze openbaring
van Oud en Nieuw Testament’. Krijgt
Exegese geweigerd
de interpretatie van enkele lijnen uit
de Bijbel zoals grond 1 t/m 3 die preHet meest problematisch is de wijze
senteren, hier zomaar het gezag van
waarop grond 5 omgaat met ‘die plaat‘openbaring’?
sen in de Schrift, waar sprake is van
Ernstiger en beslissender is hoe de
een apostolisch voorschrift inzake zwijredenering verdergaat in grond 5 bij
gen, resp. niet leren of gezag oefenen
besluit 3. De synode trekt de conclusie
door vrouwen’. Uiteraard wordt hier
‘dat het getuigenis van de Schrift alle
gedoeld op 1 Korintiërs 14:34-36 en
aanleiding geeft aan de gemeente
1 Timoteüs 2:11-15.
van het Nieuwe Verbond, om manIn de tot nu toe geldende visie speelnen en vrouwen gelijkwaardig te laten
den deze twee teksten een belangrijke
functioneren in al de profetische,
rol, omdat Paulus hier (a) expliciete en
priesterlijke en koninklijke taken in de
concrete aanwijzingen geeft over het
kerk’. De term ‘alle aanleiding’ is wel
gedrag van vrouwen in de (samenkomrijkelijk vrijblijvend, zeker wanneer in
sten van) de gemeente, en (b) verwijst
de tweede helft van denaar meer fundamentele
zelfde grond wordt gesteld
zaken zoals ‘de wet’ (in
De laatste
dat bepaalde bijbeltek1 Kor. 14) en de geschiede‘lastige’ teksten
sten ‘geen onbetwistbare
nis van schepping en zongrond’ kunnen zijn voor
deval uit Genesis 2 en 3 (in
een andere conclusie. Meet de synode
1 Tim. 2). Het risico van de omgang met
hier met twee maten als het gaat om
deze twee teksten in de discussie over
de ‘bewijslast’? Aan de ene kant is ‘alle
‘de vrouw in het ambt’ is, dat zij te veel
aanleiding’ genoeg voor bijbels mateop zichzelf komen te staan. Dan zijn
riaal dat de inschakeling van vrouwen
ze op een gegeven moment de laatste
alle ruimte geeft; aan de andere kant
‘lastige’ teksten waar we omheen pro-

beren te komen.
De synode doet dit in grond 5 inderdaad. Zij constateert dat de exegese
van deze schriftplaatsen ‘te zeer omstreden’ is, en schakelt ze daarom uit
van de bezinning. Ik vind dit een
ongehoorde stap. Wanneer op een
aangelegen punt het kerkelijk beleid gewijzigd wordt, zal er toch
tenminste een verantwoording
moeten komen van de redenen
waarom wij nu tot een andere
overtuiging komen.

Kernnoties
Niet alle exegetische vragen rond Paulus’ voorschriften in 1 Korintiërs
14 en 1 Timoteüs 2 zijn
zomaar een-twee-drie
op te lossen. Dit betekent
niet dat we ze dan maar
aan de kant kunnen schuiven.
Binnen de marges
van onzekerheid over allerlei details
blijft er een aantal elementen waar wij
iets mee moeten.
Allereerst het feit dat Paulus verwijst
naar ‘de wet’ (1 Kor. 14) en naar de geschiedenis van schepping en zondeval
uit Genesis 2 en 3 (1 Tim. 2). Dat Paulus
hierop zijn instructies baseert, laat
zien dat het voor hem dieper ligt dan
alleen maar wat toevallige aanwijzingen voor de context van toen. In wet en
schepping ligt blijkbaar iets van Gods
bedoeling voor mannen en vrouwen,
dat nog altijd richtinggevend is voor
ons. De lijn in de Bijbel die een onderscheid in taak en positie aangeeft voor
mannen en vrouwen, is té constant en
wordt ook in het Nieuwe Testament té
zeer tot het einde toe volgehouden, om
dit alleen op het conto van de context
van toen te schrijven.
Vervolgens kunnen we inhoudelijk
kijken naar het optreden van vrouwen
dat al dan niet passend is. Het ‘zwijgen’
dat Paulus aan de vrouwen in Korinte
oplegt, heeft een inhoudelijke lading
die we uit de context zo goed mogelijk
moeten afleiden. Uiteraard gaat dit er
niet over dat vrouwen op geen enkele
manier hun stem mogen laten horen,
zelfs niet bij het zingen. Eerder lijkt het

10

te gaan om deelname aan het gemeentebrede beraad in de beoordeling van
profetieën. Die lijn van uitleg volgde de
synode van Ommen in 1993 toen het
ging om kiesrecht voor de vrouwen. In
dat beoordelend meespreken is een element van gezag en beslissing aanwezig
dat een relevant argument kan zijn in
verband met de vraag naar ‘de vrouw
in het ambt’. Ook de uitdrukkingen over
‘onderwijs geven’ en ‘gezag uitoefenen’
in 1 Timoteüs 2 hebben een inhoudelijke lading die we kunnen proberen op
een positieve manier te omschrijven.
Anders onttrekken we ons aan een belangrijk stuk van de strekking van deze
teksten. Wanneer door de deputaten
geopperd wordt dat het woord voor ‘gezag uitoefenen’ de negatieve bijklank
heeft van ‘de baas spelen’, is dat mijns
inziens een gezochte uitleg die niet
klopt met de beschikbare kennis over
het gebruik van dit woord in de tijd van
Paulus.
Ten slotte gaat het om de houding die
wij ten opzichte van Paulus’ woorden
aannemen: zijn wij erop gericht om
zijn instructies mee te nemen naar ons

ken volop te laten participeren had de
synode eenvoudig kunnen wijzen op de
gevarieerde inzet van vrouwen op vele
plaatsen in de nieuwtestamentische
gemeenten. Nu wordt er omwille van
de besluitvorming een hermeneutisch
sjabloon gehanteerd dat aan het Oude
én het Nieuwe Testament geen recht
doet. Echt onverteerbaar is de wijze
waarop aan de zogenoemde zwijgteksten het zwijgen is opgelegd. Ze staan
genoemd in de gronden bij een besluit
Samenvattend
dat nog niet rechtstreeks
over de specifieke ambDe verwoording en
Zwijgteksten het
ten van ouderling en
onderbouwing van bezwijgen is opgelegd
predikant gaat. Maar
sluit 3 bevat een aantal
door hier al te verklaren
mooie en waardevolle
dat deze teksten ‘geen onbetwistbare
elementen, zoals de nadruk op de volle
grond’ zijn, onttrekt de synode zich
inzet van vrouwen en mannen op alle
aan de verantwoording die vanuit de
terreinen van het gemeente-zijn, en de
uitleg van deze teksten gegeven moet
centrale aandacht voor Christus in de
worden.
bezinning op het ambt. Toch overtuigt
de argumentatie als geheel niet. Op
basis van algemene overwegingen over Noot:
‘ambt’ of ‘roeping’ van alle gelovigen
• Zie voor besluit 3 met gronden:
kunnen geen conclusies worden getrokhttps://www.gkv.nl/organisatie/
ken over het functioneren in de diverse
generale-synode/gs-2017/besluiten/
taakvelden binnen de gemeente. Voor
het pleidooi om vrouwen in al die ta-
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ambt’.
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Column
Gijs Zomer

Wij zijn oud
maar nog niet dood

‘Moet u dan scrabbelen?’, vraagt een catechisant. Ik
had gezegd, dat ik – als kersverse emeritus – blij ben
dat ik nog catechisatie mag geven. Want anders, had
ik erbij gezegd, moet ik de hele avond bij mijn vrouw
aan tafel zitten. En ja, die scrabbelt graag, maar tegenwoordig doet ze dat vooral digitaal met haar zussen. O, ze wekt de indruk dat ze het fijn vindt dat ik
nu eindelijk ook ’ns een avondje thuis ben. Althans,
zo zegt ze dat wel als in de gemeente daarnaar wordt
gevraagd. Voor mij is het wennen. Gelukkig heb ik nu
ook een kooravond, ik ben dus twee avonden de hort
op, maar overigens zit ik nu dus best wel vaak aan de
huiskamertafel. Ach, die tafel ligt vol met afleiding:
bladen en boeken, sudoku’s en mijn laptop, ook een
mooi gevulde chocolade-etagère…
En, ik kijk nu televisie! Voorheen lukte het mij enkel
om nog de eventuele verlenging van een voetbalwedstrijd te bekijken. En ik keek vrijwel altijd naar Pauw
en naar Jinek, gevolgd door het late journaal, maar
nu kijk ik ook naar een spelletje en een heuse soap.
Zoals Het geheime dagboek van Hendrik Groen. De belevenissen van de wij-zijn-oud-maar-niet-dood-club.
Ik vind ’t een knap stuk toneel, best grappig. Al is het
wel confronterend: ook ik ben nu met pensioen, wat
staat me te wachten?
En zo zit ik op de vrijdagavond vóór kerst aan de huiskamertafel. Mijn vrouw zit wat op haar mobieltje te
wordfeuden. Ik heb de kranten van die dag gelezen,
en het boek waarmee ik bezig ben – Selma, een heel
interessant maar nogal triest verhaal – heb ik even
opzij gelegd. De zevensterrensudoku is me vanavond
iets te moeilijk, ik pak een chocolaatje en ik zoek het
tv-scherm. Ik kan ditmaal het aangename met het
nuttige verenigen: Collegetour! En op de leerstoel
verschijnt… André van Duin. Die toch pretentieloze
grapjurk. Zal hij de studenten iets te vertellen hebben? Oké, ik ken hem nu dus ook van het stuk van
Hendrik Groen: Van Duin speelt daarin een sterke,

serieuze rol: hij is oud, eenzaam en ernstig ziek, er
moet een been bij hem worden afgezet. Wat betekent
dit voor hemzélf? Hij is nog heel actief, maar toch ook
heus oud!
In Collegetour daarnaar gevraagd. Een student staat
op: ‘Meneer Van Duin, bent u wel bang voor de dood?’
André lijkt verrast en blijkt verlegen: ‘Ik denk eigenlijk nooit aan de dood…’ De student probeert het nog
’ns: ‘Is er volgens u een hiernamaals?’ Daarop wordt
zonder nadenken gereageerd: ‘Nee, met de dood is
het afgelopen.’
Ik vind het onthutsend. En ik ga direct weer aan het
werk. Ik wil – ik heb nog een dag – een nieuwe kerstpreek schrijven. Ik wil leren van de boodschap van
de engel: U is heden de Heiland geboren. De volgende
morgen krijg ik daartoe een extra stimulans met het
gedicht van een andere grapjas die wel pretenties
heeft: Freek de Jonge. Hij zegt daarin redelijkerwijs
niet in ‘Het verhaal’ te kunnen geloven. Kerst is niet
meer dan wat we voor ogen hebben: er is weer een
kindje geboren. Wij zijn oud en we gaan dood, maar
het leven begint elke geboorte weer opnieuw. We
hebben geen behoefte meer aan vragen waar we geen
antwoorden op weten, en nog het minst van alles zitten
we te wachten op een preek, aldus deze – toch ook al
oude – cabaretier.
Ik besluit nu te schipperen tussen de huiskamertafel
en m’n bureau op mijn werkkamer. Mijn wordfeudende vrouw hoeft het niet eens te merken. Maar
ik hoop bewaard te blijven voor de fuik van de wezijn-oud-maar-niet-dood-club. Het is weer kerst geweest en er is veel te preken. De Heer is ons daarin
voorgegaan. En dan zie ik Hem gaan door de dorpen,
langs de huizen op zoek naar zieken, gehandicapten,
mensen voor wie het leven voorbij lijkt te zijn. Zelfs
bezoekt Hij doden, om het leven aan hen en hen aan
het leven terug te geven. En ik hoor Hem ongelooflijke dingen zeggen, redelijkerwijs onbestaanbaar. En
mijn verstand staat heus stil bij de preek: ‘Ik ben de
opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven ook
wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal
nooit sterven.’
Laten wij dus blijven preken, collega-emeriti. En bedenk dan wel: wie wil blijven preken, moet ook preken
blijven máken. O, troost nu je vrouw: dat preekwerk
begint nogal eens aan de huiskamertafel.
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Is het avondmaal
voor de
uitverkorenen?
Ingezonden
Ulbe van der Meer

Ik dank de redactie van Nader Bekeken voor de gelegenheid
om te reageren op een artikel van br. S.M. Alserda (zie Nader
Bekeken sept. 2017). Daarin gaat hij in op mijn pleidooi om
de toelating van kinderen van gelovige ouders tot het avondmaal serieus te overwegen.
Hij veronderstelt dat ik artikel 35 van de
Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB)
over het hoofd heb gezien. Behoudt de
belijdenis daar het avondmaal niet voor
aan de volwassen/belijdende kerkleden? Ik denk het niet.

Actualiteit
Toen de ‘verloren zoon’ tussen de varkens zat, mocht hij eraan terugdenken
dat alles van zijn vader van jongs af
aan ook het zijne was. Daaruit putte hij
moed en ging naar huis terug (Luc. 15:17
en 31). Veel jongeren verlaten vandaag
de kerk. Hun deelname als kind aan het
avondmaal kan hun in die omstandigheid tot zegen zijn: ‘Ik kan ook teruggaan naar de kerk, waar ooit alles van
de Vader het mijne was…’
Ik zie ook andere jongeren. Zij gaan vrij
massaal naar een evangelische kerk.
Door een intense persoonlijke benadering voelen ze zich daar al gauw als
‘herboren.’ Deze ‘wedergeboorte’ geeft

hun daar het recht op de doop. Dit is
een zorgelijke ontwikkeling. Maar net
zo zorgelijk is het als gereformeerde
kerken brood en wijn alleen aan volwassen leden aanbieden op grond van
hun wedergeboorte. Br. Alserda meent
dat artikel 35 NGB zulk handelen ‘duidelijk’ voorschrijft. Ik denk dat het artikel
ons een andere weg wijst. Het ademt
één en al uitnodiging!

Wedergeboorte
Ik heb de schijn tegen. Er staat toch dat
de Heer het heilig avondmaal heeft ingesteld voor hen ‘die Hij reeds opnieuw
geboren deed worden’? Later worden
deze mensen ‘gelovigen’ en ‘Gods
uitverkorenen’ genoemd. Ik leg deze
woorden zo uit: wij zingen met Psalm
147 dat God ‘Jakob’ heeft ‘uitverkoren…’
En dat ‘Hij aan Israël – ten leven – zijn
rechten en zijn wet heeft gegeven’. Aan
deze ‘uitverkiezing’ hadden de Israëlieten van jong tot oud deel. De bevrijding

uit Egypte en de doortocht door de
zee (doop) is te zien als een ‘nieuwe
geboorte’ van dit volk. En zoals de Heer
hen na die ‘doop’ allemaal van manna
en van water-uit-de-rots voorzag, zo
voorziet vandaag de Heer zijn uitverkoren gemeente van brood en wijn (zie
1 Kor. 10:1-4.)
Deze interpretatie van het begrip ‘wedergeboorte’ past bij de openingszin
van artikel 35 NGB: ‘Christus heeft het
heilig avondmaal ingesteld voor hen die
Hij opnieuw geboren deed worden en
in zijn huisgezin, dat is zijn kerk, heeft
opgenomen.’ Dat ‘in zijn huisgezin, de
kerk, opgenomen’ is een uitleg van het
‘opnieuw geboren zijn’. De volgorde
van de woorden dwingt tot zo’n lezing.
Anders moet je lezen: ‘Het avondmaal
is ingesteld voor Gods huisgezin maar
uít hen alleen voor hen die zijn wedergeboren…’
Artikel 35 spreekt over lichamelijk en
geestelijk leven. Die twee soorten levens hebben de gelovigen tegelijk en
naast elkaar. God wil ze ook allebei
verzorgen. Geeft God dan de geestelijke
verzorging niet aan de kinderen van
de gelovigen? Of hebben die gedoopte
kinderen geen ‘hemels leven’? Wil het
‘Neergedaalde Brood’ (Manna) die kinderen dan niet voeden?
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‘Vrijmaking’
Ik ben er voorstander van dat volwassen kerkleden geloofsbelijdenis afleggen. Volwassen kerkleden moeten ook
op verantwoordelijkheden worden
aangesproken. Zij kunnen zelfs van
het avondmaal afgehouden worden bij
wijze van tucht. Maar de kínderen van
die gelovigen kunnen (tot de volwassen
leeftijd) toegelaten worden zonder dat
we deze dingen van hen vragen.
Wie stelt trouwens hun wedergeboorte
vast en op grond waarvan? De vraag
of ze zijn wedergeboren is voor hen
vaak te zwaar. Jongeren ‘voelen’ sowieso weinig zekerheden. Degene die
wel ‘belijdenis-doen’, leven dikwijls in
gezegende omstandigheden. Zij komen
helemaal niet ‘tot geloof’ op hun 18e.
Zij doen ‘gewoon belijdenis’. Dat vraagt
God van hen.
Maar veel andere jongeren redden dat
niet! Ze hebben in toenemende mate
niet- of anders-christelijke vrienden.

Ze krijgen seculier onderwijs. Ze hebben soms een ouder die geen christen
is (zie 1 Kor. 7:14) of een zus die ‘niet
meer van de kerk is’. Daarbij komen
soms rampen als echtscheiding van de
ouders, ziekte of overlijden… Moeten
wij hun in zulke omstandigheden vragen naar hun wedergeboorte?! Moeten
we hun naar zekerheid vragen over hun
uitverkiezing?! Goddank hééft God hen
verkoren om in zijn kerk op te groeien!
Laten we hen geestelijk voeden. Nu
al zien catechisanten de belijdenis als
zo’n hoge drempel, dat het maar wordt
uitgesteld.
Alserda zal jongeren niet onbarmhartig willen benaderen. Maar zijn uitleg
van artikel 35 NGB dwingt hem ertoe:
‘de tafel is voor de uitverkorenen.’ Gevolg is dat veel twijfelende jongeren
de kerk verlaten voordat ze ooit brood
en wijn kregen aangeboden.
Tijdens de Vrijmaking dachten ‘wij’
anders. Zeker: wij wilden niet ‘veronderstellen’ dat baby’s wedergeboren

waren als grond voor hun doop. Maar
we zeiden net zo min dat ze het níet waren. We zeiden dat je bij de bediening
van dit sacrament die ‘verborgen zaak’
moest laten rusten en mocht dopen
op grond van het verbond. Ter bemoediging van de gedoopten in hun latere
leven.
Ik vraag mij nog steeds af waarom wij
niet zo mogen handelen rond de bediening van de Maaltijd. Artikel 35 spreekt
zich er niet tegen uit.
Er valt veel meer te zeggen. Maar tot
hiertoe beperkt zich mijn ruimte.

Avondmaal en wedergeboorte

Reactie
Sipke Alserda

Reactie op Van der Meer

In mijn artikel veronderstelde ik dat br. Van der Meer iets
over het hoofd had gezien: namelijk wat we in NGB artikel 35
belijden over het avondmaal. Uit zijn reactie blijkt dat hij dit
artikel anders interpreteert dan ik.
Uitverkiezing en
wedergeboorte
Br. Van der Meer maakt onderscheid
tussen persoonlijke uitverkiezing (tot
eeuwige heerlijkheid) en de uitverkiezing van Israël (als volk van God). Dit
onderscheid heeft op zichzelf een goed
recht en valt ook bijbels te onderbouwen. In het Nieuwe Testament gaat het
ook over Gods uitverkoren geméénte
(zie bijv. 2 Joh. :1). Vervolgens kiest hij
voor de interpretatie dat NGB artikel 35
het woord ‘uitverkoren’ in die twééde
betekenis gebruikt.
Maar dat is de vraag. Het begrip ‘uitverkiezing’/‘uitverkoren’ komt verder

in de NGB alleen maar in de éérste betekenis van persoonlijke uitverkiezing
voor (zie de artn. 12, 16 en 37). Waarom
zou dat in artikel 35 dan anders zijn?
Overigens is in de NGB heel duidelijk
dat het begrip ‘uitverkorenen’ níet samenvalt met het begrip ‘kerk’.
Een volgende stap die Van der Meer
doet, is dat hij ook het begrip ‘wedergeboorte’ op het hele volk Israël laat
slaan: bij de doortocht door de Rietzee
wordt het vólk Israël als het ware opnieuw geboren. Mij ontgaat waar hij dit
precies op baseert. Voor zover ik weet,
komt het begrip ‘wedergeboren’ nergens in de belijdenis in deze betekenis

voor. En ook in de Bijbel kan ik dat niet
terugvinden! Ook daar gaat het steeds
om een persóónlijke wedergeboorte. In
het doopformulier wordt in het gebed
vóór de doop verwezen naar de doortocht door de Rietzee. Maar dan gaat
het inderdaad over de doop, en níet
over wedergeboorte. Want ook doop en
wedergeboorte vallen niet samen.

Achtergrond NGB
Br. Van der Meer beargumenteert zijn
interpretatie vanuit de openingszin van
artikel 35 en stelt: ‘“in zijn huisgezin,
de kerk, opgenomen” is een uitleg van
het “opnieuw geboren” zijn.’ De volgorde ‘dwingt’ tot zo’n lezing. Ook dit is
de vraag. Hier brengt hij mijns inziens
onvoldoende in rekening hoe de NGB
over ‘de kerk’ spreekt en de achtergrond
hiervan: de Reformatie, de breuk met
de Rooms-Katholieke Kerk. Die achter-
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grond is heel duidelijk in bijvoorbeeld
artikel 28: ‘de roeping zich bij de kerk te
voegen.’
Daarbij gaat het over ‘gelovigen’ en ‘degenen die behouden worden’, die zich
kennelijk niet altijd bij de (ware) kerk
voegen. De belijdenis erkent hier, dat er
oprechte gelovigen in de Rooms-Katholieke Kerk zijn achtergebleven, of zich in
elk geval niet bij de (ware) kerk gevoegd
hebben. Dat kunnen wedergeboren
christenen zijn, die toch op dit punt
handelen ‘in strijd met Gods bevel’.
Vanuit die achtergrond wordt duidelijk
wat artikel 35 bedoelt en waarom het
zó geformuleerd is: het avondmaal is
voor:
- wedergeborenen
- die zich óók bij Gods huisgezin, de
kerk, gevoegd hebben.
In het verband van de NGB is dit een
logische volgorde. Je viert avondmaal,
niet met álle wedergeborenen, maar
met díe wedergeborenen met wie
je ook kerkelijk één bent.

over de zelfbeproeving, met verwijzing
naar 1 Kor. 11).
Want inderdaad, we kunnen niet in het
hart kijken. Maar, zegt de Bijbel, aan de
vruchten ken je de boom. Op grond van
die ‘vruchten’ mogen we er vertrouwen
in hebben dat iemand oprecht gelooft,
wedergeboren is en bij zijn/haar sterven naar de hemel gaat. Die vruchten,
dat is ook waar het om gaat bij het
doen van openbare geloofsbelijdenis en
bij het vieren van het avondmaal.

Kerkverlating
Ik deel de zorg van Van der Meer over
jongeren die de kerk verlaten. Wat dat
betreft zijn er vandaag veel ‘verloren
zonen’. Dat is verdrietig en een grote
zorg. Alle reden om veel aandacht aan
de jongeren in de gemeente te geven.
Overigens is de ene kerkverlating weer
anders dan de andere:

vandaag – sterk de behoefte aan een
duidelijke markering. Dat gebeurt op
verschillende manieren:
- evangelisch: eerst niet, maar nu wél
gedoopt;
- gereformeerd: eerst niet, maar nu
wél deelname aan het avondmaal.
Dat laatste mag voelen als ‘herboren’.
Kortom, ik kom toch weer terug op de
vraag waar het volgens mij uiteindelijk
om gaat: wat is een passende leeftijd
om jongeren toe te laten tot het avondmaal? We zijn het er over eens: nog
niet als zuigeling, nog niet als peuter/
kleuter. Maar wel in de basisschoolleeftijd?
Het is moeilijk om exact te bepalen hoe
de Heilige Geest in hen werkt. Je ziet
wel verschil tussen de één en de ander.
Als het gaat om bewust ‘hemels leven’,
denk ik toch eerder aan een leeftijd tussen circa 15 en 25 jaar. Misschien soms
eerder. Vaak ook later. Maar dat valt
nooit van tevoren te zeggen.

Openbare
geloofsbelijdenis

Gods zorg voor jongeren
Natuurlijk zorgt God voor héél zijn
volk, voor groot én klein. Want
ook de kleine kinderen, zelfs de allerkleinste babies, horen helemaal
bij zijn volk en dus bij Hem. Maar
Hij doet dat niet bij alle leeftijden
op dezelfde manier. Eerst melk,
later vaste spijs, zegt ook de Bijbel. Daarom blijft het de vraag,
of viering van het avondmaal wel
passende voeding is voor (kleine)
kinderen.

‘Hemels leven’
Hebben gedoopte kinderen géén ‘hemels leven’ in zich?
Voor hun doop behoefde die vraag
nog geen antwoord. Want dat is niet
de grond voor de doop. Je hoeft geen
‘hemels leven’ te veronderstellen (zie
Vrijmaking).
Maar bij het avondmaal ligt het anders.
Ook hier mag het niet gaan over ‘veronderstellen’. Maar hier moet er wel een
antwoord komen op die vraag: wel of
geen ‘hemels leven’? Voor het vieren
van het avondmaal is nodig dat er van
dat ‘hemelse leven’ iets te zien is (zie
wat verderop in art. 35 gezegd wordt

-

jongeren die de kerk verlaten om
zich bij (bijvoorbeeld) een evangelische kerk te voegen,
- of jongeren die de kerk verlaten,
omdat ze God zijn kwijtgeraakt.
Dat laatste is veel erger dan het eerste!
Maar in beide gevallen is het voor mij
een vraag: is toelating als kind tot het
avondmaal een remedie? Mijns inziens
werkt dit – juist ook door de herhaling
(dus anders dan bij de doop) – ‘gewoonte of bijgeloof’ in de hand. Dan
kan het zelfs een averechtse uitwerking
hebben!

Precies daarvoor volgen jongeren
catechisatie en melden ze zich op
een gegeven moment op de zogenaamde ‘belijdeniscatechisatie’.
En daarvoor hebben we dan ook
de openbare geloofsbelijdenis.
Daarom moet de drempel inderdaad niet te hoog gelegd worden.
Veel jongeren vinden zichzelf
niet goed genoeg, omdat ze nog
niet leven zoals volgens de Bijbel
zou moeten. Dat moet hun dan goed
worden uitgelegd: we zijn nooit goed
genoeg, geen van allen. Avondmaal vieren betekent: vergeving en verzoening
ontvangen, door het geloof in Jezus
Christus en op grond van het offer van
Christus. Bovendien wil God op die
manier met zijn Geest ook werken aan
vernieuwing.
Bij openbare geloofsbelijdenis gaat het
niet om een eindpunt, maar om een
mijlpaal in een groeiproces. Het is God
zelf, die geloof geeft en ook de vruchten!

Duidelijke markering
Jongeren die volwassen worden en
bewust gaan geloven, hebben – zeker
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Klimaatafspraken
Pieter Niemeijer

De kerkelijke
rechtspraak
De classis en de generale synode verrichten meer dan één
taak. Ze stellen regelingen vast voor de kerken in hun ressort en zorgen voor de uitvoering van zaken waarvan de
kerken hebben afgesproken dat ze die gezamenlijk behartigen. Daarnaast hebben ze ook een taak in de kerkelijke
rechtspraak: ze zijn de instantie waar je in beroep of hoger
beroep kunt gaan tegen een uitspraak van een mindere
vergadering. Die laatste taak heeft ook de particuliere synode in bepaalde situaties, maar dat laat ik in dit artikel ter
wille van de overzichtelijkheid verder buiten beschouwing:
de zaak is voor de particuliere synode niet principieel anders dan voor de classis.
In de samenleving kennen we al heel lang de zogenaamde
scheiding van de machten: de wetgevende, de uitvoerende
en de rechterlijke macht. We moeten dat niet overdrijven.
Het gebouw van die trias politica is niet zo onaantastbaar:
de laatste tijd zien we in toenemende mate alternatieve
vormen van regulering en nieuwe methodes van geschilbeslechting. Vanouds kennen we bovendien in Nederland de
Raad van State die – via verschillende afdelingen – optreedt
als adviseur van de regering en als bestuurs- en staatsrechter.
De Protestantse Kerk in Nederland heeft de kerkelijke
rechtspraak weggehaald bij wat zij de ‘ambtelijke vergaderingen’ noemt, en die toevertrouwd aan onafhankelijke,
kerkelijke colleges. Men vindt dit noodzakelijk vanuit een
oogpunt van onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak.
Slechts zaken van leertucht zijn bij de ambtelijke vergaderingen gebleven.
Leden van de beroepscolleges kennen een benoemingstermijn van acht jaar, zonder mogelijkheid van herbenoeming.
Op deze wijze is veiliggesteld dat ze niet kunnen worden
uitgerangeerd als ze de kerkelijke vergaderingen niet meer
welgevallig zijn of bij hun werk beducht zouden moeten zijn
voor wat schadelijk is voor een eventuele herbenoeming.
Geen weldenkend mens zal het belang van een onafhankelijke en onpartijdige rechter ontkennen. Toch heeft dat in de
KO-2014 niet geleid tot zelfstandige rechtspraakorganen.
Hoe wordt in onze kerken dan gewaakt over de eerlijkheid
van de rechtspraak?
De rechter wordt in onze kerken gevormd door een instantie die onafhankelijk is van de staat. We hebben een eigen
kerkelijke rechtspraak, die rekening houdt met de eigen
aard van kerk en kerkrecht.
De rechterlijke instantie is een andere dan de instantie die
het bestuurlijke besluit nam waartegen beroep is aangete-

kend. De leer van de scheiding van de machten kan alleen
daarom al niet worden ingebracht tegen onze structuur.
Voor alle rechtsprekende organen geldt bovendien dat zij
die eerder in het proces betrokken zijn geweest, geen deel
uitmaken van de vergadering die rechtspreekt. Op een
classis doen de leden van de kerk die het bestreden besluit nam niet mee, op de generale synode de leden van de
classis die als beroepsinstantie optrad, niet. De rechter is
onpartijdig.
De rechtspraak verloopt volgens een gedetailleerde ‘generale regeling kerkelijke rechtspraak’ (F75.3). Daarin
wordt recht gedaan aan de voorwaarden voor een eerlijke
procesgang, zoals die zijn vastgelegd in artikel F75.2: het
doen van zorgvuldig onderzoek, het toepassen van hoor
en wederhoor, het recht om zich te laten bijstaan door een
adviseur of raadsman, de mogelijkheid van het horen van
getuigen, het zo nodig raadplegen van deskundigen, gelijke toegang tot relevante stukken voor beide partijen, een
gemotiveerde schriftelijke uitspraak, het treffen van een
voorziening in spoedeisende situaties, het recht van wraking.
De deskundigheid van de rechtsprekende vergadering
wordt gediend doordat de uitspraak wordt voorbereid door
een deputaatschap dat over voldoende theologische en juridische deskundigheid beschikt (Generale regeling kerkelijke rechtspraak, art. 3.3). Voor predikanten is er bij zaken
die hun rechtspositie betreffen, zelfs een aparte commissie
van beroep, met specifieke deskundigheid op dat terrein
(F79).
Waarom hechten we als kerken aan kerkelijke rechtspraak
door de kerkelijke vergaderingen?
We vinden het belangrijk dat de eigen aard van kerk en
kerkrecht wordt gehonoreerd. Ook de kerkelijke rechtspraak is een geestelijke activiteit.
Hoe dankbaar we ook zijn voor wat uit de wereldlijke rechtspraak valt te leren en te gebruiken, we zijn beducht voor
juridisering. Het gaat uiteindelijk om meer dan recht alleen: we zijn uit op herstel van vrede door recht (F75.1).
Last but not least: regelmatig hebben beroepszaken betrekking op (interpretaties van) de leer of de praktijk van
de kerken. Dan kom je er niet altijd met alleen juridischtechnische overwegingen. Er spelen dan inhoudelijke afwegingen mee waarover de kerken zelf dienen te oordelen.
Dit artikel is het laatste in de serie Klimaatafspraken.
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Tom Wright en de psalmen
Rondblik
Marc ten Brink
… verhaal van de roepende enkeling

De bekende theoloog Tom Wright heeft een pleidooi geschreven voor de psalmen.* Als ik het goed begrepen heb, heeft dit
boek inmiddels een tweede druk beleefd. De boodschap van
Wright in dit boek is helder: alleen tot eigen schade kan de
kerk de psalmen vergeten.
De rijkdom die in deze liederen naar
ons toekomt, is onvergelijkbaar en
onovertroffen. Daarom zijn ze onmisbaar voor wie gelooft. We kunnen niet
zonder.

Wereldbeschouwing
Het boek is een persoonlijk pleidooi.
Dat blijkt met name uit het eerste en
het laatste hoofdstuk. In deze beide
hoofdstukken laat Wright zich in het
hart kijken. Maar Wright zou Wright
niet zijn als hij niet zijn brede theologische visie met ons zou willen delen,
ook als het over de psalmen gaat. Dat
doet hij met verve. In een drietal hoofdstukken schetst hij de grote lijnen van
een concept dat hij eerder gebruikte
in zijn boek Gewoon Jezus, maar dan
nu toegepast op de psalmen. Hij doet
dat om te laten zien dat de psalmen
liederen zijn die ons door het lezen
en zingen ervan willen meenemen in
een transformatieproces. De psalmen
nodigen ons uit om ons een bijbelse
wereldbeschouwing eigen te maken,
waarin het gaat om een leven op de
kruispunten van tijd, ruimte en materie. Wat Wright beschrijft, is hoe in de
wereldbeschouwing van de psalmen de

lijnen van verleden, heden en toekomst
samenkomen, hoe hemel en aarde elkaar ontmoeten en hoe schepping en
nieuwe schepping op elkaar betrokken
worden. Het gaat ook in de psalmen, zo
schrijft Wright, om het grote verhaal
van de Bijbel, om het verhaal dat Jezus
kwam vervullen en dat ons tot zingen
brengt om er door en door deel van te
worden.

Terecht pleidooi
Terecht voert Wright een pleidooi voor
de psalmen. Dat is me uit het hart
gegrepen. Net als Wright mocht ik als
kind opgroeien met de psalmen. In
mijn studietijd zongen we samen de
psalmen na het eten. De psalmen zijn
me vertrouwd geworden en telkens
weer ontdek ik hoe bijzonder deze liederen zijn. Net als Wright herken ik hoe
je op bepaalde momenten getroffen
kunt worden door de diepe zeggingskracht van een psalm. Zo herinner ik
mij dat ik een samenkomst bijwoonde
voorafgaande aan een begrafenis. Het
was bij een aangrijpend overlijden. De
bijeenkomst was indrukwekkend en er
waren veel mensen aanwezig. Dit had
tot gevolg dat het lang duurde voordat

de aanwezigen na afloop de kerkzaal
konden verlaten. Tijdens het wachten
speelde de organist psalmen en gezangen. Toen duidelijk was dat de laatste
aanwezigen de kerkzaal konden verlaten, zette hij nog één laatste psalm in,
met alle registers open. Het was Psalm
150. Ik heb nog nooit zo veel emotie
gevoeld bij het horen spelen van een
psalm, vooral omdat ik daar besefte
dat de organist de psalmen heel goed
begrepen had. Hier mag ons leven op
uitlopen, was de boodschap: louter
lofprijzing. Ooit zal er een einde komen
aan ellende, verdriet en pijn. Zelfs de
dood zal niet meer zijn. We zullen delen
in Gods heerlijkheid. Met die bestemming van ons leven wilde de organist
ons blijkbaar bemoedigen. Het raakte
me diep omdat ik me op dat moment
door Gods kracht gedragen wist en
me opgenomen voelde in een verhaal
van vaste hoop. Ik denk dat Wright ook
zoiets kan bedoelen als hij schrijft dat
psalmen niet alleen gaan over verandering, maar ook verandering bewerken
als je de psalmen hoort en zingt.

Herkenning en vragen
Als het gaat over de kracht van de
psalmen, herken ik dus wel wat Wright
daarover naar voren brengt. Mooi dat
hij hier persoonlijk over schrijft. Voor
mijn gevoel had dit persoonlijke dan
echter in de hoofdstukken over tijd,
ruimte en materie wel meer mogen
doorklinken. Wright is een meester in
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het vertellen van het grote verhaal,
maar juist de psalmen vertellen ook
het verhaal van de roepende enkeling.
Vaak dacht ik bij het lezen: waar blijft
die roepende enkeling, waar wordt het
persoonlijk? Waar raakt het grote verhaal mijn leven? Ik las door in de hoop
hier in het slothoofdstuk meer over te
horen, maar daarin werd ik toch ook
teleurgesteld. Bij alle bijzondere ervaringen met de psalmen die Wright daar
met ons wil delen, zag ik lang niet altijd
de link met de voorgaande hoofdstukken. Het toepassen van losse psalmteksten op gebeurtenissen in je eigen
leven, zoals Wright dat in het begin van
dit hoofdstuk doet, komt op mij in elk
geval niet over als een je persoonlijk
toe-eigenen van een bijbelse wereldbeschouwing.

Vragen bij een bredere visie
Wright geeft zelf al aan dat hij in dit
boek gedachten naar voren brengt die
hij in andere boeken nader heeft uitgewerkt. Bij enkele van die gedachten wil
ik in het vervolg vragen stellen. Deze
vragen betreffen dus ook breder de visie van Wright.
Het betreft hier allereerst gedachten die Wright uit over het
‘christologisch’ lezen en begrijpen van de psalmen. Bewust
schrijf ik hier het woord ‘christologisch’ tussen hoge komma’s.
Dit doet Wright namelijk zelf,
om aan te geven dat hij daarmee enige afstand wil nemen
van de beperkende manier
waarop dit door anderen vaak
wordt ingevuld, als gedacht
wordt dat óf sommige psalmen
reeds vooruitgezien hebben
naar de komst van een ideale
koning óf dat sommige op die
manier gelezen werden door de
oude kerk. Daartegenover zet
Wright het volgende: ‘Ik stel voor dat
de hele wereldbeschouwing die de psalmen inprenten te maken had met het
kruispunt van onze tijd, ruimte en materie met dat van God, waarvan christenen geloven dat het plaatsvond in
Jezus, in hem alleen en wel dramatisch’
(p. 28). Voor Wright heeft dit laatste
alles te maken met het zelfbewustzijn
van Jezus.

Bepalend is voor Wright dat Jezus ook
de psalmen (net als al de geschriften
van het Oude Verbond) op een nieuwe
manier las, zich zo bewust werd van
zijn roeping en zich zo kon vereenzelvigen met God (p. 18; veel breder
uitgewerkt in het boek Gewoon Jezus).
Nergens lees ik bij Wright dat dit zelfbewustzijn van Jezus voortkomt uit het
feit dat Hij God was. Is dit dan niet een
tekort in de ‘christologie’ van Wright?
En zo ja, hoe werkt dit dan door in zijn
visie op ons verstaan van de psalmen?
Maar ook: hoe werkt dit door in het verstaan van heel de Bijbel en in hoe we
onszelf mogen leren begrijpen binnen
het grote verhaal van God? Wat zegt
dit over verbonden zijn met Christus
als ik in Hem geloof? Is mijn persoonlijke verbondenheid met Hem wel zo
belangrijk of is het veel belangrijker dat
ik me door Hem weer opgenomen mag
weten in het grote verhaal van God? Ik
krijg dat bij Wright maar steeds niet
echt helder.

kig is dit volgens Wright ook niet het
beeld dat de psalmen ons meegeven.
Hij schrijft: ‘In plaats daarvan bezingen de psalmdichters steeds weer de
belofte dat de schepper van de wereld
zijn schepping zal vernieuwen, door
haar te “oordelen” in de zin van het
zich definitief uitspreken tegen alles
wat haar heeft gecorrumpeerd en geschonden, en dat eens en vooral recht
te zetten’ (p. 92). Ook hier valt het me
op dat Wright een woord tussen hoge
komma’s zet. Blijkbaar wil Wright bewust oude dogma’s en traditionele
begrippen tussen hoge komma’s zetten
om daarmee aan te geven dat hij er
toch wat anders over denkt. Hier roept
het bij mij de vraag op welke ‘eschatologie’ van Wright er schuilgaat achter
de woorden die hij neerschrijft. Als ‘oordelen’ bestaat in ‘vernieuwen’, bestaat
er dan nog wel zoiets als een laatste
oordeel? Geeft Wright ons hier niet een
ander beeld van het einde van de wereld dan de Bijbel beschrijft?

In de tweede plaats wil ik iets opmerken ten aanzien van gedachten van
Wright over het toekomstperspectief

Vergezicht

Tom Wright
dat de psalmen bieden. Wright verzet
zich duidelijk tegen elke vorm van dualisme waarbij de huidige ‘materie’ als
alleen maar slecht en boosaardig wordt
voorgesteld en waaraan we blijkbaar
alleen in de weg van onthechting en
door een ‘niet-materiële’ uitredding in
de toekomst kunnen ontkomen. Geluk-

Al met al heeft Wright met zijn pleidooi
voor de psalmen een boeiend
boek geschreven. Niet zozeer
omdat het zo veel nieuws biedt
ten aanzien van zijn eigen visie,
maar wel omdat hij hier een
persoonlijke insteek combineert
met een nieuwe uitwerking van
zijn visie in zijn bezinning op de
psalmen. Wright daagt ons uit
om de psalmen nadrukkelijk een
plek te geven in ons leven en
uit de psalmen te leven. Vooral
door ze te blijven zingen. Bij alle
vragen die de visie van Wright
oproept, vraagt hij terecht
aandacht hiervoor. Want het is
waar: ook in de psalmen opent
de Schrift een vergezicht.
Noot
*

Dit artikel is geschreven naar aanleiding
van: Tom Wright, Pleidooi voor de Psalmen. Waarom we ze niet kunnen missen,
Van Wijnen, Franeker, 2016, 128 pag., €
12,95
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Drie woorden te veel

Woordwaarde
Hans de Wolf
In de poort van Dan

In november vorig jaar (2017) konden we in de pers lezen dat
het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) was begonnen met
de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Dat zal nog
een forse klus worden. Want in de afgelopen jaren was er
zeker veel waardering voor de NBV, maar tegelijk zijn er ook
duizenden reacties en suggesties bij het NBG binnengekomen om bepaalde vertalingen aan te passen.
Ook vanuit de GKv is er intensief meegedacht over wat er misschien zou
moeten veranderen. Er was daar onder
andere een speciaal deputaatschap
voor bijbelvertalen, dat zich hiermee
heeft beziggehouden en dat een heel
pakket wijzigingsvoorstellen heeft ingeleverd. Dit artikel gaat over een van
die voorstellen. Want ergens heeft het
NBG drie woorden binnen gesmokkeld
die daar gewoon niet thuishoren en
die de lezer ook op het verkeerde been
zetten als het om de plaatsing van een
heel hoofdstuk gaat.

In die tijd
Het gaat om de eerste drie woorden
van Rechters 17:1. Dat vers luidt in zijn
geheel: ‘In die tijd leefde er in het bergland van Efraïm een man met de naam

Micha.’ Mijn bezwaar gaat tegen die
tijdsuitdrukking: in die tijd. Waarom
zijn die woorden een probleem? Omdat
ze er in het Hebreeuws helemaal niet
staan. Er is ook geen enkele andere vertaling waarin ze voorkomen. De vraag
is dan natuurlijk waarom de NBV die
extra woorden heeft toegevoegd. Ik
kan me wel voorstellen hoe dat gegaan
is. Hoofdstuk 16 eindigde met de dood
en begrafenis van Simson en dadelijk
daarop komt de mededeling dat er in
het gebergte van Efraïm een zekere
Micha woonde. Dat stoot eigenlijk
een beetje, dat is geen soepele overgang van het ene hoofdstuk naar het
volgende. Om die hoofdstukken wat
nauwer te koppelen zal men die drie
woorden ingevoegd hebben. Op die
manier kun je makkelijk doorlezen naar
het volgende onderwerp.

Suggestief
Toch is deze toevoeging minder onschuldig dan een goedwillende lezer
zou denken. Er zit nogal wat aan vast.
Want heeft de auteur van het boek
Rechters die koppeling wel bedoeld?
Door die drie woorden krijg je immers
de suggestie dat de geschiedenis van
Micha in de tijd van Simson of vlak
daarna speelde. En dat zou dan moeten
gelden voor heel het blok van Rechters
17 - 21. Want de hoofdstukken 18 en 19
beginnen allebei met in die tijd en dat
is in deze gevallen terecht, want nu
staan die woorden ook werkelijk in de
grondtekst. En de hoofdstukken 20 en
21 zijn een direct vervolg op Rechters
19. Dus heel het blok van Rechters 17 - 21
speelt zich af in ongeveer dezelfde tijd.
Als we hoofdstuk 17 wat de tijd betreft
nauw met hoofdstuk 16 moesten verbinden, dan zouden al die gebeurtenissen van de hoofdstukken daarna niet
lang na Simson voorgevallen zijn. Dat is
nu ook de suggestie die van dat begin
van hoofdstuk 17 uitgaat.
Maar vergeleken met het begin van de
hoofdstukken 18 en 19 valt het juist op
dat Rechters 17 in de grondtekst niet
met ‘in die tijd’ begint. Nu zullen veel
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lezers de Hebreeuwse tekst waarschijnlijk niet kunnen lezen. Maar dat is geen
probleem, want er zijn veel vertalingen
beschikbaar. En als je die vergelijkt,
blijkt al gauw dat die drie woorden van
17:1 nergens anders te vinden zijn. Daardoor worden voor iedere onbevangen
lezer die drie woorden verdacht. Dat is
alweer een bewijs dat het goed is om
meerdere vertalingen met elkaar te
vergelijken, als je zelf de grondtekst niet
kunt lezen. Al vergelijkend kun je vaak
al heel wat ontdekken.
Maar nu weer terug naar de tekst zelf.
De NBV lijkt dus een ‘leemte’ aan te
vullen als die drie woorden worden toegevoegd. We zullen echter ontdekken
dat de NBV in werkelijkheid de welwillende lezer op het verkeerde spoor zet.
Want die Micha van hoofdstuk 17 leefde
helemaal niet in de tijd van Simson,
aan het eind van de Rechters dus, dat is
circa 1100 voor Christus. Heel dat blok
van Rechters 17 - 21 speelde zich juist af
aan het begin van de Rechtersperiode.
Ik wil dat hierna toelichten.

jaren en eeuwen toch weer uit het dal
omhoogklimmen. Als we daarop letten,
is het waarschijnlijker dat de decimering van de stam aan het begin plaatsvond en dat Benjamin in de loop van de
rechterstijd weer de tijd kreeg om zich
te herstellen, dan dat het omgekeerd
ging. We moeten ook bedenken dat de
eerste koning van Israël, namelijk Saul,
uit Benjamin kwam en wel uit de stad
Gibea. De stam – en ook de stad Gibea
die zo verwoest was – moest de tijd
krijgen om een koning als Saul voort te
brengen. Dit gegeven is wel geen hard
bewijs voor de volgorde in het boek
Rechters, maar wel een indicatie.
In de tweede plaats worden in de slothoofdstukken twee namen genoemd
die zeker tot de begintijd van het boek
horen. In de nieuwe stad Dan werd
Jonatan, de zoon van Gersom, de zoon
van Mozes, tot priester gewijd (Re.
18:30). Nu zegt Exodus 2 dat Gersom al
in Midjan geboren was, dus nog voordat zijn vader Mozes weer naar Egypte
en de farao terugging. Jonatan zal dus

Jonatan en Pinechas
Het boek Rechters bestaat uit
drie delen. Eerst zijn er een
paar inleidende hoofdstukken,
namelijk 1 - 3:4. Dan komt het
grote middendeel, met een
beschrijving van alle rechters
en hun verlossingsdaden.
Vanaf hoofdstuk 17 volgt dus
nog een ander gedeelte, over
Micha, de stam Dan die verhuist en over de stam Benjamin die nagenoeg uitgeroeid
wordt. Bijbelgetrouwe exegeten dateren dat laatste deel in
de overgangstijd tussen Jozua
en de rechters. Dat betekent
dat de volgorde in dit boek
niet puur chronologisch is,
maar dat de slothoofdstukken
in feite aan het begin horen.
Waarom zou dat zo zijn? Ik
noem enkele argumenten.
Allereerst denk ik aan wat er met de
stam Benjamin gebeurd is. In hoofdstuk 21 waren er nog maar 600 Benjaminieten over. De stam was op sterven
na dood, maar mocht in de volgende

Heiligdom te Dan
bij de intocht in Kanaän ook al een
volwassen man geweest zijn. Hetzelfde
zal gelden voor Pinechas, die volgens
hoofdstuk 20:28 priester was in Betel in
de tijd van de burgeroorlog met Benja-

min, en die zelf een zoon was van Eleazar en een kleinzoon van Aäron. Dus zal
die oorlog in een vroege periode na de
intocht uitgevochten zijn.

Compositie
Maar dan blijft er natuurlijk wel een
vraag over. Als de tijdvakken eigenlijk
omgedraaid moeten worden, waarom
is het boek dan toch zo gecomponeerd
dat het eerste laatst komt, en het latere
eerst? Het is goed om daar ook over na
te denken.
Het is in elk geval bekend dat geschiedenis in de Bijbel niet altijd in de precieze tijdsvolgorde beschreven wordt.
Er kunnen soms redenen zijn om een
andere orde te kiezen dan die de tijd
aangeeft, misschien om een bepaald
effect te bereiken of een tegenstelling
in te bouwen. Denk ook maar aan de
verschillende ordeningen bij de evangelisten. Als we naar het boek Rechters
kijken, moeten we bijvoorbeeld bedenken dat dit boek in de (Hebreeuwse) Bijbel direct aan de boeken Samuël voorafgaat. In die boeken lezen we
van het koningschap van Saul
en later van David.
In het slotdeel van Rechters
lees je als het ware van het
verlangen om in Israël een
koning te hebben. Toen die
er nog niet was, ging het er
soms wild en goddeloos aan
toe. Ook de reeks van rechters
daarna bracht geen definitieve oplossing. Daarom staat
er zelfs tot vier keer toe dat
men in die dagen het centrale
gezag van een koning miste.
Zo eindigt het boek ook in
hoofdstuk 21:25, als de schrijver zegt: ‘In die tijd was er
geen koning in Israël; iedereen
deed wat in zijn eigen ogen
goed was.’ Wat was het nodig
dat de vacature van koning
vervuld werd! In de boeken
Samuël mocht dat realiteit
worden. Zo sloot dat mooi op elkaar
aan. Eerst het grote gemis en daarna
de heerlijke vervulling, zeker als het om
David gaat. Het lijkt er sterk op dat de
bijbelschrijver die aansluiting tussen
Rechters en 1 Samuël met opzet zo gecomponeerd heeft.
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Zwarte bladzijden
Wat er in die eerste tijd na Jozua’s dood
soms gebeurde, dat was bijna te zwart
om op te schrijven. Eigenwillige vroomheid met beeldendienst bij Micha. Dan
de rooftocht van de Danieten die een
complete bevolking in Laïs uitroeiden
om daar zelf te kunnen gaan wonen.
Vervolgens de seksuele gruweldaad in
Gibea, en als gevolg daarvan de burgeroorlog tegen Benjamin, de stam die
met de wraak van de andere stammen
te maken kreeg. Er was geen houden
meer aan. De goddeloosheid ging daarmee naar een ongekend hoogtepunt,
of beter gezegd dieptepunt. Maar
het eerste voorbeeld was ook al erg
genoeg: die religieuze verwording bij
Micha, met zijn eigen huistempeltje en
een loslopende Leviet als priester. Als
iemand kritiek op hem gehad zou hebben, had hij vast wel gezegd: ‘Ik dien de
Heer toch?’ Die houding kennen we van
alle eeuwen daarna, tot vandaag aan
toe. ‘Ik mag toch zelf wel weten hoe ik
God dien.’ Of: ‘Ik zoek zelf wel uit hoe
ik de zondag besteed.’ We noemen dat
tegenwoordig eigenwillige godsdienst,
zonde tegen het tweede gebod, als je

God vereert op een andere manier dan
Hij in de Bijbel bevolen heeft (HC zd.
35). Het was bij Micha zelfs zo erg, dat
hij uitriep: ‘Mijn god, die ik gemaakt
heb’ (18:24, NBG-1951) toen de Danieten
zijn godsbeeld meegeroofd hadden.
Niet God had hem gemaakt, maar hij
had zijn god gemaakt. Eigenwillige
vroomheid leidt tot een omgekeerde
wereld.

Van tweede naar eerste gebod
Zonde tegen het tweede gebod maakt
vaak een hellend vlak voor zonde tegen
het eerste gebod. Eerst dien je God
op een andere manier dan Hij wil en
voorschrijft, en vervolgens dien je een
andere god. Dat zie je ook in het boek
Rechters. Telkens moesten weer rechters optreden als het volk afgoden ging
dienen en als gevolg daarvan door buitenlandse machten werd belaagd. Dat
begon al bij de eerste rechter in hoofdstuk 3, bij Otniël. Vers 7 vertelt dat ze de
Heer vergaten en de Baäls en Asjera’s
dienden. De enige ware God was uit
het zicht verdwenen en nepgoden waren voor Hem in de plaats gekomen.
Maar in die eerste tijd, tussen Jozua en

Otniël, was de weg daarvoor al geëffend. Dat was die tijd van de gruwelen
uit het slotdeel van het boek Rechters.
Toen was de basis gelegd voor alle zondigheid daarna, waarvoor de rechters
steeds weer in actie moesten komen.

Revisie
Gezien het voorafgaande lijkt het me
belangrijk dat die drie eerste woorden
van Rechters 17 in de NBV geschrapt
worden. Want ze staan daar helemaal
ten onrechte, er is geen enkele basis
voor in de grondtekst en ze brengen
de lezer alleen maar in de war. Waarschijnlijk zal het nog wel een paar jaar
duren voordat heel het project van revisie afgerond is. We zijn benieuwd naar
de uitkomst, ook bij deze tekst.

Uw vertrouwde christelijke bladen blijven lezen?
Dat kan via de CBB!
Als uw zicht vermindert en het lezen steeds moeilijker gaat heeft
de CBB de oplossing: lees uw favoriete en geliefde kranten en
tijdschriften bij de CBB!
De CBB, de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden,
heeft een grote collectie christelijke lectuur in passende leesvormen.
Kijk op www.cbb.nl, bel naar 0341-56 54 99 of mail naar info@cbb.nl
en vraag onze 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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Synode 2017
Dick Dreschler

Synode-impressie
In deze laatste impressie van de synode van Meppel ontvangt
u een verslag van twee vergaderdagen van de synode in de
maand november. Allereerst kwam de synode in een bijzondere vergadering bijeen op 11 november in de Nieuwe Kerk in
Kampen.
Het was een gezamenlijke vergadering
van de Landelijke Vergadering (LV) van
de Nederlands Gereformeerde Kerken
(NGK) en de Generale Synode van de
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
(GKv). Binnen een eerste motivatieronde kwamen zeven sprekers aan het
woord. Zo ging ds. P. Niemeijer in op
Straatsburg, de stad van samenwerking
binnen Europa. In de tijd na de Reformatie werd daar ook eenheid gezocht,
tussen gereformeerden en lutheranen. Ze kwamen ver, maar over het
avondmaal bleef verschil van mening
bestaan. Luther voegde de Zwitserse
reformator Zwingli toe: ‘U hebt een
andere Geest dan wij.’ Zolang je je eigen standpunt verabsoluteert, komt er
geen eenheid. J. van Dijk, oudgediende
binnen de NGK, sprak over ds. Brands,
die veel pijn had over de scheuring. Hij
had Van Dijk eens gezegd: ‘Het beste
deel van mijn gemeente is weggegaan.’
Die pijn uit het verleden is niet te verhelpen met kerkelijke uitspraken, maar
wel met gebed en verootmoediging. Zowel de GKv als de NGK gaan terug op de
schriftbeweging uit de jaren ’30. Laten
we ook vandaag vasthouden aan dat
Woord en bidden om genade, terwijl
we trouw blijven aan de belijdenis (vgl.
kopje in de NBV boven Hebreeën 4).
Na deze bijdragen was er een moment
van verootmoediging vanuit Psalm 133.
Daarin kwam naar voren dat het goed
is om als broeders niet op afstand te
blijven staan, maar een huishouden
te gaan vormen. Dan is het ook goed
om schuld te belijden. Ds. Oosterhuis
benoemde de harde oordelen die vanuit de GKv over de NGK geveld zijn: ‘Ze
mochten zelfs geen broeders heten.’
Ds. Smouter sprak van het misplaatste
‘geuzengevoel’ aan NGK-zijde. Ook werd
benoemd dat mensen elkaar niet eens

meer groetten. Daarna werd gezamenlijk Psalm 133 gezongen. ’s Avonds was
er een kerkdienst, met als voorgangers
ds. R. Venderbos (NGK Kampen) en ds.
A.W. Beute (GKv Kampen-Zuid), waar
gezamenlijk met vele gasten het avondmaal werd gevierd. Het was een erg indrukwekkende samenkomst waar veel
pijn en verdriet uit het verleden bij God
mochten worden gebracht en in verlangen vooruitgekeken mocht worden.

Aanstelling regiegroep
Voor het officiële vergadergedeelte
lag er een voorstel op tafel om het
verlangen uit te spreken te komen tot
één kerkgemeenschap, op basis van
de Schrift als het Woord van God, in
gebondenheid aan de gereformeerde
belijdenisgeschriften en ingericht
volgens het beginsel van het gereformeerde kerkrecht. Een tweede voorstel
was te komen tot een regiegroep. De
bedoeling is dat deze groep stuur moet
geven aan het proces van hereniging.
Ze houdt contact met de plaatselijke
kerken, met commissies en deputaten
kerkelijke eenheid (GKv) en de commissie contact en samenwerking (NGK).
In de bespreking werd gepleit om de
woorden ‘zo spoedig mogelijk’, die in
het oorspronkelijke voorstel stonden,
weg te laten. Er moet geen onnodige
druk op dit proces worden gelegd, want
dit is een proces dat zorgvuldig moet
plaatsvinden. Verder kwam vanuit de
éne kant de opmerking: moeten de
criteria van de belijdenis wel verwoord

worden in besluit 1, dit was toch juist
reden tot scheuring? Moet je niet alleen
het hoognodige regelen in een kerkorde
en werken met een eigentijdse belijdenis? Vanuit de andere kant werd juist
opgemerkt dat deze eenwording prematuur is. Is er voldoende binding aan
de belijdenis of kan dwaalleer zo een
weg vinden? Toch konden de voorstellen rekenen op groot draagvlak binnen
de gemeenschappelijke vergadering, ze
werden bijna unaniem aangenomen.

Gereformeerde Theologische
Universiteit (GTU)
Tijdens de laatste zitting van de synode, op 24 november, werd er gesproken over het besluit van de CGK om niet
in de GTU verder te gaan. Prof. R. Kuiper
gaf de synode een korte terugblik. Het
is zeer teleurstellend dat aan de droom
van een gemeenschappelijke universiteit een einde is gekomen. Er is een lang
proces geweest, waarbij ook toezeggingen gedaan zijn aan de CGK. Maar
na twee besloten vergaderingen van de
CGK bleek daar geen eenduidige steun
te zijn voor de GTU. Over de vraag hoe
nu verder te gaan, wordt in Kampen
nagedacht. In ieder geval zal de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding integreren met de opleiding van
Kampen. Verder draait Kampen goed,
maar men is wel op zoek naar meer inbedding in een academische omgeving.
Ook met het oog op continuïteit is samenwerking belangrijk. De samenwerking met Apeldoorn zal blijven bestaan,
maar het zal de eerste tijd wel voelen
als een stel waarvan de verloving is verbroken, maar dat ondertussen ‘gewoon
vrienden moet blijven’.

Man/vrouw in de kerk
Vanuit het deputaatschap M/V in de
kerk werd een korte update gegeven.
Het synodebesluit om vrouwen toe te
laten tot de ambten wordt inmiddels
in de kerken uitgebreid besproken. Het
deputaatschap M/V in de kerk heeft
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een brochure vastgesteld met daarin
een handreiking voor kerkenraden, hoe
deze bezinning op de kerkenraad en
binnen de gemeente vormgegeven kan
worden. Naast deputaten zullen ook synodeleden ingeschakeld worden om op
gemeenteavonden over dit onderwerp
te spreken. Ds. G. Messelink gaf aan dat
het goed is om er oog voor te hebben
dat mensen niet alleen voorstander of
tegenstander zijn, maar ook dat een
grote groep in de gemeentes geen mening heeft, het geen issue vindt, het
nog niet zo goed weet of zorgen heeft
over deze besluiten. Het is goed om als
kerkenraad niet alleen te spreken over
voor of tegen, maar om een brede voorlichting en een breed gesprek binnen
de gemeente hierover aan te gaan.

Homofilie
De classis Hardenberg heeft een
quaestio bij de synode ingebracht.
Daarin wordt gesteld dat de Bijbel de
homoseksueel die de Here liefheeft en
in liefde en trouw wil leven, niet kent.
Wij weten tegenwoordig dat hij/zij wel
bestaat. Is er ruimte voor een volwaardige plaats, in volle rechten en plichten
voor deze broeder of zuster in de gemeente? Op de synode is aan de hand
van dit stuk van de synodecommissie
uitgebreid over deze zaak gesproken. Er
is door deze commissie een pastorale

handreiking opgesteld. Daarin wordt
op een pastorale manier ingegaan op
verschillende vragen en zijn adviezen
gegeven aan kerkenraden. Uiteindelijk
haalde deze pastorale handreiking het
niet en vond de synode het verstandiger om een studiedeputaatschap te
benoemen. Dit deputaatschap moet
kijken of er reden is om de klassieke
benadering van homoseksualiteit bij
te stellen en of er zo hernieuwde kerkelijke eenstemmigheid kan groeien.
Daarbij moeten eerdere studies van
verwante kerken in binnen- en buitenland nadrukkelijk benut worden.
Tegelijk deed de synode al wel de oproep om liefdevol en voorzichtig om te
gaan met samenlevende homoseksuele
broeders en zusters en terughoudend
te zijn wat betreft ontzegging van het
avondmaal. Persoonlijk heb ik op de
synode aangegeven dat ik het jammer vind dat er een studiedeputaatschap komt: zal het lukken om elkaar
te vinden in een gemeenschappelijke
benadering die dan vastgesteld wordt
door de synode? Naar mijn mening
was het beter geweest om te volstaan
met een pastorale handreiking. Gevaar
daarvan is alleen dat het toch te veel
als een soort leeruitspraak gezien zou
worden. Bovendien begrijp ik wel dat
een studiedeputaatschap op een zorgvuldige manier veel materiaal bijeen
kan brengen en hopelijk tot een even-

wichtig voorstel kan komen. Het zal wel
betekenen dat in aanloop naar en op
de volgende synode dit onderwerp regelmatig ook in de kerk bediscussieerd
zal worden: laten we bidden dat dat
op een manier mag gebeuren die recht
doet aan Gods Woord, maar ook met
oog en liefde voor zussen en broers die
anders geaard zijn.

Sluiting synode
Br. H. Bouma sprak ten slotte de synode
toe. Hij blikte terug op een synode
waar veel besluiten zijn genomen,
gewichtige en minder gewichtige. Hij
zei dankbaar te zijn voor al het werk
dat gedaan kon worden. Hij uitte ook
zijn zorg over de reacties die soms op
synodebesluiten komen, op een manier
waarvan het de vraag is of het wel past
binnen Gods koninkrijk. Hij las 2 Korintiërs 5:11-21 en wees erop dat we een geweldig evangelie hebben: er is verzoening met God mogelijk, door Christus
Jezus zijn Zoon! Daarna verklaarde ds.
M.H. Oosterhuis de synode van Meppel
2017 voor gesloten.
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Trouwe liefde
In november jl. kwam er weer een nieuw cahier uit in de se-

rie van Woord & Wereld. Het is geschreven door ds. Jan Blok
en heeft als titel Trouwe liefde. Het gaat over seksualiteit en
relaties. Dat laatste is dan ook de ondertitel. De abonnees

hebben dit boekje inmiddels ontvangen en met deze aankondiging willen we er breder aandacht voor vragen.

Trouwe lief

Over seksualiteit en relaties

WOORD & WERELD

Nieuw cahier
Adrie Flipse
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diverse andere onderwerpen.
Seksualiteit is een prachtig geschenk van God. Alles wat Hij
maakte, was zeer goed. Maar wat gaaf
en mooi was, is niet goed en zuiver
gebleven. De zonde maakte veel kapot.
In je persoonlijke leven, maar ook in
het aangaan van een relatie. In onze
tijd en in onze maatschappij is het niet
gemakkelijk om aan seksualiteit en
relatievorming een christelijke invulling te geven. Voor christenen komt
het erop aan en is het van groot belang
goed naar de HERE te luisteren. Wat
is de betekenis van een bijbelwoord
in een postmoderne tijd? We moeten
OORD

ERELD
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de Bijbel niet lezen om óns antwoord
te zoeken, maar bidden om Gods antwoord te vinden. Bidden om inzicht en
fijngevoeligheid om te onderscheiden
waarop het aankomt. Een gebed om
bijstand en verlichting van de Heilige
Geest.
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DS JAN BLOK Trouwe liefde

De auteur is emeritus predikant van de
Gereformeerde Kerk van SpakenburgZuid en stond daarvoor in enkele andere gemeenten. Ds. Blok heeft zich
gedurende vele jaren beziggehouden
met het onderwerp seksualiteit en relaties, maar ook breder publiceerde hij
verschillende boekjes van pastoraal-ethische aard. En hij schreef
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Ds. Jan Blok

herkent de vragen van de moderne
theologen, maar met hun antwoorden
kan hij weinig.
Hij verwijst naar veel literatuur over
de verschillende onderwerpen. Soms
denk je dan: alles is al gezegd, waarom
nog weer een uitgave over liefde en
seksualiteit? Omdat dingen die lange
tijd vanzelfsprekend waren, vanzelfzwijgend kunnen worden. En dan schuiven
de panelen met alle gevolgen van dien.
Uit de inhoud wordt duidelijk dat de
auteur een gids wil zijn voor mensen in
de eenentwintigste eeuw. Hij wil in de
Bijbel het antwoord vinden. Niet op de
manier van even zoeken naar
een tekst. Antwoorden op ethische vragen kunnen niet altijd
rechtstreeks uit de Bijbel worden
afgeleid. Ds. Blok schrijft steeds
weer onder de indruk te zijn van
de Bijbel omdat het een boek is
vol wijsheid. Altijd is er weer zijn
verbazing over de grootte van
Gods liefde. Hij gaat soms in discussie. Als je een gebod van God
niet begrijpt, ga het dan niet
aanpassen of oprekken, maar
ga op zoek naar de bedoeling
ervan.
De auteur geeft er blijk van
goed op de hoogte te zijn van
bijvoorbeeld het internetgedrag. Wat zou het mooi zijn als
onderwerpen uit dit boekje
aanleiding vormen voor gesprekken over seksualiteit en
relaties. De zaak is het waard!
Liefde en trouw spreken
vandaag niet vanzelf. Ook
genieten van seksualiteit spreekt niet
vanzelf. Christenen maken deel uit van
een veranderende en veranderde cultuur. Alleen Gods weg kan tot het doel
leiden (Ps. 18).
Aan elk hoofdstuk zijn enkele vragen
toegevoegd om het gesprek op gang te
helpen.

01-11-17 10:30
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Ds. Blok ontmoette in zijn pastoraat
veel mensen en had gesprekken naar
aanleiding van situaties die hij aantrof van bestaande relaties of op het
moment van relatievorming. Er werd
ook wel advies gevraagd. In dergelijke
gesprekken komt het erop aan goed te
luisteren. Wat is de leefwereld, waar
komt de vraag vandaan? Dan is het belangrijk om te zeggen wat de Bijbel erover zegt. Dit boekje is daar een vrucht
van. Ook bij dit onderwerp is de Bijbel
nog altijd richtinggevend. De auteur

Namens de redactieraad,
Adrie Flipse
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De liefde van de tucht

Weet je wat een regel is van militairen in de oorlog? Een exmilitair vertelde me dat de regel is: je laat niemand achter. Je
denkt niet alleen aan jezelf, ook al lig je onder vuur: je laat
niemand achter.
De kerk staat in de strijd. En de goede
Herder zegt: Laat niemand achter. Breng
ze allemaal Thuis. God is de zoekende
Herder. Vader zei tegen zijn Zoon: ‘Ga.’
En Jezus ging uit de veilige hemel naar
de vijandige wereld. Hij geeft aan ons
dezelfde opdracht door die Hij in de hemel kreeg: ‘Indien uw broeder zondigt,
ga heen!’1

Gelijkwaardigheid
Jezus geeft ons de opdracht om een herder voor je broer te zijn als hij iets verkeerds tegen je deed. Het is gemakkelijk
om op afstand te blijven en de beledigde
majesteit te gaan spelen. Jezus’ bedoeling is helder: ga (en ga) het gesprek aan.
Het is inderdaad – zoals de Herziene
Statenvertaling exact weergeeft – een
zaak ‘tussen u en hem alleen’. Jezus wil
dat de zonde niet bekend wordt, maar
dat we het in zo klein mogelijke kring
houden. Waarom? Hoe meer er over
de zonde gepraat wordt, hoe groter de
schade is.

Het gedrag van kinderen zegt iets over
Vader. Gods eer is in het geding. Praat
niet over de zonde van Gods kind. Je
beschadigt de naam van Vader. Behalve
om de eer van God gaat het Jezus om
redding. Hoe minder mensen het weten,
hoe gemakkelijker het voor iemand is
zich te bekeren en in de kerk te blijven.
Dus: houd de zonde in kleine kring.
Dat is helder.
Hebben we het niet geprobeerd? En zijn
we er niet mee op ons gezicht gegaan?
De wereldse pers schreef over seksueel
misbruik op gereformeerde scholen en
in gereformeerde kerken. Daar hebben
ze (vroeger) soms geprobeerd het in zo
klein mogelijke kring te houden. Terecht
kregen ze kritiek. Maar deden ze niet
wat Jezus had gezegd? Als ik als pastor
weet van misbruik van minderjarigen en
ik geef het niet aan bij de politie, ben ik
strafbaar. Maar zei Jezus niet…?
Let op: Jezus spreekt over een gelijkwaardige relatie tussen kinderen in

Gods huisgezin. Hij spreekt over ‘je
broer’. Bij misbruik en incest ligt dat
anders. Stel je voor dat ik op grond van
Matteüs 18 tegen een incestslachtoffer zeg dat hij of zij naar zijn pa, zijn
leraar of zijn dominee moet om het uit
te praten?! Dat is iemand uitleveren
aan degene die zijn macht over hem of
haar misbruikte. Dat is wreed. Daarom
hebben we in de kerken het Meldpunt
Seksueel Misbruik, waar iemand naartoe
kan om hulp te krijgen.
De weg van Matteüs 18 – zoals we dat
noemen – geldt voor ‘broers’, dat is:
gelijkwaardige familieleden. Als tussen
hen iets voorvalt, dan zegt Jezus dat je
op gesprek moet om hem of haar uit die
zonde te trekken.

Geduld
Jezus redt – via jou, ja, maar: waarom
zijn wij zo bang om elkaar op een zonde
aan te spreken? Dat is angst dat die
ander kwaad wordt of mij de deur uit
stuurt. Zal hij niet zeggen: ‘Dat is mijn
zaak – bemoei je er niet mee?’ Die reactie komt nogal eens voor.
Christus weet dat. Hij weet hoe mensen
kunnen reageren. Hij weet hoe de zonde
mensen in de greep kan krijgen en dat
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Gemeentebreed
Henk Drost

We laten niemand achter
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ze gaan zeggen dat jij het fout ziet, en
ga zo maar door. Hij wijst je de weg om
je niet laten overbluffen. Hij zegt dat je
één of twee mensen uit de gemeente
met je mee moet laten gaan. Wat moeten zij doen?

Luisteren
Ze moeten getuige worden van het feit
dat je een broer of zus op een zonde
aanspreekt. Ze moeten er ook getuige
van zijn, dat die broer of zus de zonde
niet wil loslaten. En – als iemand in
zonde blijft – gaan ze ook meespreken
om hem of haar los te trekken uit de
strikken van de satan. Daar is kracht
voor nodig. Schakel hulp in. Tucht gaat
niet over iemand die lelijk valt, maar
over iemand die eigenwijs blijft doorgaan in de zonde. Iemand kan er helemaal in vast komen te zitten. Dan red je
het ook met z’n tweeën of drieën niet.
Schakel meer hulp in. Jezus zegt: ‘Als ze
naar hen niet luisteren, leg het dan voor
aan de gemeente.’
In de Gereformeerde Kerken hebben we
ervan gemaakt dat je dan naar de kerkenraad gaat, zoals afgesproken is in de
nieuwe kerkorde:

Onderling vermaan
1.

De leden van de gemeente zijn van
Godswege verplicht elkaar te steunen in de strijd tegen de zonde. Zij
vermanen elkaar liefdevol naar de
regel die Christus in Matteüs 18 heeft
gegeven.
2. Wanneer het onderling vermaan tot
bekering en verzoening leidt, wordt
geen mededeling aan de kerkenraad
gedaan.
3. Leidt het vermaan niet tot bekering,
dan wordt de kerkenraad ingelicht.

Als je iemand niet uit de zonde kunt
krijgen – ook niet met de hulp van een
of twee broers of zussen – schakel je
de herders in die Christus zelf aan de
gemeente gegeven heeft. Alle hens aan
dek. Kom op, we laten niemand achter!
‘Als ze naar hen niet luisteren – zegt Jezus – leg het dan voor aan de gemeente.
Weigeren ze ook naar de gemeente te
luisteren, behandel hen dan zoals je een
heiden of een tollenaar behandelt’ (Mat.
18:17).

1.2. de ontzegging van de toegang
tot het avondmaal;
1.3. de inschakeling van voorbede en
vermaan door de gemeente.
2. Als laatste middel kan de kerkenraad
overgaan tot buitensluiting uit de
gemeente.

Als je de evangelische en de gereformeerde toepassing van Jezus’ woorden
naast elkaar legt, kun je zeggen dat de
gereformeerde benadering
meer de weg van de lange
Tijd van
Hier komen we bij een inadem is. Aanspreken, tijd
de genade
teressant verschil. In veel
geven, vermanen, van het
evangelische kerken vat men
avondmaal afhouden, stille
de woorden van Jezus zo op dat je er, als
tucht, de gemeente toch inschakelen –
iemand niet wil luisteren, in de gemeen- het kost allemaal tijd. Het is de tijd van
tevergadering over praat: ‘Leg het voor
de genade. Het gaat om bekering, om
aan de gemeente.’
redding van wat verloren is.
In de Gereformeerde Kerken is de afspraak dat je het niet direct in de vergaHoe zijn we kerk?
dering van de gemeente brengt, maar in
de vergadering van de kerkenraad. Wat
Zijn wij een echte kerk van Jezus waar
zou Jezus hier bedoelen: de gemeenteniet alleen het Woord klinkt, doop en
vergadering of de kerkenraadsvergadeavondmaal bediend worden, maar er
ring?
ook de herderlijke zorg is voor elkaar?
Of – laten we elkaar steeds meer los,
Op de achtergrond speelt het feit dat
komt er een steeds grotere rand van
de evangelischen van huis uit radicaler
mensen die je steeds minder ziet? Straks
zijn met tucht en uitbanning uit de gekieperen mensen over die rand in de hel
meente. Dat je het bij ons niet meteen
en niemand die er wakker van ligt. We
in de gemeentevergadering gooit maar
kennen ze niet eens meer. Dat is nog
aan de ouderlingen zegt, is om een extra eens hard. Tucht is de hand van de liefde
inspanning te doen. Zij gaan proberen
uitsteken. Zonder tucht woont de onveriemand uit de zonde te trekken (tucht
schilligheid in de kerk.
betekent eigenlijk: trekken). De gemeente weet daar niks van. We hebben
In de oorlog is het een regel in het leger:
dat zo in de kerkorde afgesproken binook al lig je onder vuur: je laat niemand
nen het verband van onze kerken.
achter.
De kerk staat in de strijd. De goede HerMiddelen van kerkelijke tucht der zegt: laat niemand achter. Breng ze
allemaal Thuis.
1. De kerkenraad gebruikt als middelen
van kerkelijke tucht:
1.1. het ambtelijk vermaan;

Redding door de tucht: Peter Specht uit Utrecht
Jezus zegt je de gemeente (via de kerkenraad) in te schakelen als iemand klem zit in de zonde. De kerkenraad heeft er
sowieso mee te maken als de zonde al publiek is. Hoe gaat
dat dan in de praktijk? Hoe dat in een gereformeerde kerk
toeging, weten we uit heel oude aantekeningen van een
gereformeerde kerkenraad.2

Het ging om Peter Specht uit Utrecht rond 1660. Peter was
metselaar. Hij was getrouwd met zijn buurmeisje Claasje.
Ze lieten in de kerk vijf kinderen dopen. Maar het huwelijk
was niet gelukkig. Er waren vaak ruzies. Vooral het vloeken
van Peter tegen Claasje werd bekend bij de kerkenraad. Peter en Claasje hadden het op een keer geweldig met elkaar
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aan de stok gekregen omdat Claasje het niet goed vond
dat de kinderen op zondag ganzenbord speelden. Het liep
hoog op. ‘De duyvel hale je’, zou Peter gezegd hebben. Omdat dat publiek was geworden, ging de kerkenraad zich ermee bemoeien. Ze vroegen Peter in de kerkenraadskamer
te komen.
Vaak gaat een kerkenraad met iemand in gesprek zonder
dat de gemeente het weet. Zeg niet te gauw dat een kerkenraad niets doet. Als het goed is, weet u niet wat er gebeurt. Pas als met iemand geen land te bezeilen is, wordt
het bekendgemaakt.
Hoe dat gaat, zien we ook terug in het verhaal van Peter,
die niet met zijn Claasje kon opschieten. Toen Peter bleef
tekeergaan – ook tegen de kerkenraad – werd hij afgelezen.
Hij was al die tijd al van het avondmaal afgehouden, maar
nu werd in vijf kerken in Utrecht voorgelezen dat een broeder onder tucht stond. De gemeente werd gevraagd voor
hem te bidden zodat hij zich bekeren zou. Daarom wordt
het bekendgemaakt: inschakeling van de gemeente om
iemand die klem zit, los te trekken.
Peter bleef een onstuimig mens. Toen ging de kerkenraad
over tot een ingrijpende stap. Dat is dat de naam van de
zondaar aan de gemeente wordt bekendgemaakt, zodat
de gemeente niet alleen voor hem kan bidden, maar hem
ook kan aanspreken. Toen zijn naam werd afgelezen, ging
Peter woedend naar de dominee omdat hij vond dat hij op
zo’n manier op het schavot werd
gezet. Maar de kerkenraad
bleef bij het besluit. En Peter
veranderde niet. Daarop
werd voor de derde keer
een stuk voorgelezen in de
Utrechtse kerken, waarin
aangekondigd werd dat
hij zou worden afgesneden van Christus’
kerk.

Noten:
1

‘Maar als uw broeder tegen u gezondigd

2

Dat gebeurde dan ook toen hij zijn vrouw bleef slaan en
zelfs op straat met zijn zwager ging knokken. Peter zei bitter tegen de kerkenraad: ‘God sal over mij bermhertiger
sijn als gijlieden sijt’3 – en was geen lid meer van de kerk.
Zo kwam de metselaar uit Utrecht buiten de gemeente te
staan. Maar na verloop van tijd maakte hij bekend dat hij
graag weer bij de kerk wilde horen. De kerkenraad wilde
dat hij het ook met zijn vrouw goed ging maken. Zij wilde
niet, hij was ook niet eerlijk tegen de ouderlingen. De kerkenraad ging er zo niet mee akkoord. Een jaar later kwam
de man opnieuw en betuigde onder tranen zijn berouw
over zijn zonden. De kerkenraad liet hem weer toe, vijf jaar
nadat hij was afgesneden. De poort van de hemel ging
open. En daar werd een feestje gevierd.
Hoe ging het verder met Peter Specht?
De kerkenraad hield problemen met hem nu hij weer lid
was. Hij was wel eens dronken en mocht dan niet aan het
avondmaal. Maar toen de kerkenraad op het punt stond
weer met de tucht te beginnen, stierf Peter eind 1667. Hij
kwam nu voor zijn God, die eerlijk zou oordelen over het
leven van Peter Specht uit Utrecht. Hoe zou het daar voor
Gods troon met hem afgelopen zijn? Daar mogen wij niet
over oordelen, nee, maar ik ben er vast van overtuigd dat
de tucht van de kerkenraad van Utrecht onze dwarse Peter
veel dichter bij God heeft weten te houden dan wanneer
er geen tucht was geweest.
Was de kerk slap geweest, dan was het met hem verkeerd
afgelopen. Nu de kerk duidelijk was, heeft hij zijn zonden
onder tranen beleden. Het woord ‘tucht’ klinkt veel
mensen als een vloek in de
oren, maar het brengt
zegen als het in
de stijl van de
goede Herder
gebeurt.

Dat verhaal is mooi verteld in F.A. van

heeft, ga naar hem toe en wijs hem te-

Lieburg, De Nadere Reformatie in Utrecht

recht tussen u en hem alleen’ (Mat. 18:15,

ten tijde van Voetius. Sporen in de gere-

HSV).

formeerde kerkeraadsacta, Rotterdam,

3

Lindenberg, 1989.
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De Nadere Reformatie in Utrecht, p. 103.
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Gelezen
Balten Pieter Hagens

‘De schele dominee’

Valkenburg ZH

Een schele dominee moest drie ouderlingen bevestigen. Toen
hij na de lezing van het formulier aan br. A vroeg: ‘Wat is
daarop uw antwoord’, zei br. B: ‘Ja’. De dominee zei tegen B:
‘Ik heb u toch niets gevraagd?’ Toen zei br. C: ‘Ik heb toch ook
niets gezegd, dominee!’
De grap is afkomstig van ds. Roel
Brands en geeft uiting aan zijn verbijstering na de kerkelijke breuk in
Oegstgeest en zijn schorsing door de
kerkenraad van Valkenburg. In het boek
De schele dominee vertelt Erik A. de Boer
het verhaal van ds. Brands en vervlecht
dat met de landelijke ontwikkelingen
binnen de vrijgemaakte kerken rond de
Open Brief van 31 oktober 1966.

Voorgeschiedenis
Roel Brands werd in 1943 gereformeerd
predikant te Gameren. Hij maakte zich
in 1945 vrij met de meerderheid van de
kerkenraad en twee derde van de gemeente. Breekpunt was de binding aan
synodale leeruitspraken over de doop
(‘veronderstelde wedergeboorte’). Verder diende hij de vrijgemaakte kerken
van Gorinchem (1946/47), Bergentheim
(1947/57) en vanaf 1957 Oegstgeest en
Valkenburg.

In 1959 werden de leeruitspraken die
tot de Vrijmaking hadden geleid, ‘buiten werking gesteld’. De vrijgemaakte
synode (Assen 1961) was niet onder
de indruk: de schorsingen waren niet
opgeheven, de hiërarchie was nu geconsolideerd (nieuwe kerkorde) en de
synodale kerken gingen steeds meer
een oecumenistische koers varen. In
Groningen-Zuid ging ds. A. van der Ziel
– met gemeenteleden – op eigen houtje
samenspreken met de synodale kerkenraad. Omdat hij het vermaan van
zijn eigen kerkenraad bleef afwijzen,
werd hij geschorst. Tegen de regels: de
genabuurde kerkenraad en de classis
wilden niet meewerken. De particuliere synode stemde naderhand wel
met die schorsing in. Op de Generale
Synode van Rotterdam-Delfshaven 1964
steunde een minimale meerderheid de
schorsingswaardigheid van ds. Van der
Ziel. Deze zaak riep veel commotie op.
In de polarisatie van de ‘opstandige’ ja-

ren zestig werd de optie ‘samenspreken
met de synodale kerken’ een waarmerk
van progressiviteit tegenover de doorsnee vrijgemaakte bekrompenheid.

Open Brief
Eind oktober 1966 verscheen de – ook
door ds. Brands ondertekende – Open
Brief aan de Tehuisgemeente in Groningen, een ‘gemeente’ rond de inmiddels
afgezette ds. Van der Ziel. De opsteller
was ds. B.J.F. Schoep uit Amstelveen.
Deze brief was bedoeld als een publieke
steunbetuiging en de 25 ondertekenaars – meest predikanten – maakten
zo tegelijk een statement. De kerkenraden van Oegstgeest en Valkenburg
betreurden het dat ds. Brands mee had
ondertekend. In Valkenburg werd de
Open Brief compleet afgewezen. De
kerkenraad van Oegstgeest stelde dat
de brief verderging dan het kerkenraadscompromis, maar volgens Brands
mocht een individuele ambtsdrager
meer zeggen dan de kerkenraad. Een
ouderling van Oegstgeest diende een
bezwaarschrift in bij de kerkenraad
– die verdeeld was – en daarna bij de
classis. Die veroordeelde de Open Brief,
maar achtte na een verklaring van
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Brands niet bewezen dat hij de belijdenis discutabel stelde. Wel moest ds.
Brands zijn handtekening terugnemen,
want door de beschuldigingen in de
Open Brief was de samenwerking in de
kerkenraad geschonden. Een kerkenraadsmeerderheid in Oegstgeest wees
dit af en ging tegen deze uitspraak in
beroep bij de particuliere synode. Ouderling Moes en diaken Munneke riepen de gemeenteleden op tot doleantie
(eind april 1967). Hoe kan dit – vraagt
prof. De Boer – als er geen aantoonbaar
bezwaar was tegen leer of leven van ds.
Brands?

Veroordeling
In de Open Brief is de Vrijmaking een
‘broedertwist’ en geen kerkreformatie:
de Vrijmaking zien als kerkreformatie
wordt gediskwalificeerd als ‘vrijmakingsgeloof’, dat religieus zeer gevaarlijk kan zijn (‘ideologie’). De classis kon
dit niet rijmen met artikel 28 en 29 NGB
en miste de dankbaarheid. Gezien de
ontwikkelingen in de synodale kerken
moet de eis tot vrijmaking – wel anders
geformuleerd dan in 1944 – onverkort
gehandhaafd worden. Bovendien wees
de classis op een ‘verwarring stichtende onduidelijkheid’ waar de Open
Brief spreekt over de grondslag van
de Gereformeerde Kerken, die wel of
niet ‘samenvalt’ met de grondslag van
de heilige algemene christelijke kerk.
Gehoord Brands’ uitleg ging de classis
niet verder dan ‘verwarring stichtende
onduidelijkheid’ – ook een reden om
zijn handtekening terug te nemen! Dit
ging anders bij de Generale Synode
van Amersfoort-West 1967. Die synode
kreeg met de Open Brief te maken
via een instructie van de Particuliere
Synode Drenthe waarbij synodelid
ds. Schoep werd gewraakt (4 april).
De synode besloot ds. Schoep terug
te sturen naar de Particuliere Synode
Noord-Holland vanwege een onaanvaardbare tegenstrijdigheid tussen zijn
instemming met de belijdenis en de
inhoud van de Open Brief (6 april). Dit
was gebaseerd op wat de Open Brief
zegt over het ‘vrijmakingsgeloof’ en op
het gedeelte waarin – volgens de classis
Gouda-Leiden-Woerden – sprake was
van een ‘verwarring stichtende onduidelijkheid’.

Impact

de leer van de veronderstelde wedergeboorte. De classis wees zijn verweer af.
De wraking van Schoep betrof zijn arti- Omdat Brands bij zijn weigering bleef,
werd nu aan de deputaten van de Parkel ‘Oecumenische gezindheid’ en zijn
ticuliere Synode Zuid-Holland advies
ondertekening van de Open Brief. Het
gevraagd over zijn afzetting. Dat werd
artikel werd geschrapt (overbodig), zodat alleen de Open Brief overbleef. Prof. geweigerd, want de schorsing was onDe Boer meldt dit zonder meer, maar zo deugdelijk. In het schorsingsbesluit was
niet aangetoond dat onwerd de aanklacht tegen
dertekening van de Open
ds. Schoep omgezet in een
Logische
Brief – en ook het handaanklacht tegen de onderinterpretatie
haven daarvan – in strijd
tekenaars van de Open
was met de heilige Schrift,
Brief. Zou het kunnen zijn
confessie en kerkorde, er werd alleen
dat het (geschrapte) artikel op de achverwezen naar besluiten van kerkelijke
tergrond toch een rol heeft gespeeld
instanties.
bij de interpretatie van de Open Brief
De kerkenraad van Valkenburg hief
en dan met name bij de (onduidelijke)
passage over de grondslag van de Gere- de schorsing van ds. Brands op. Formeel, want de kerkenraad hield vol dat
formeerde Kerken? De synode pinde de
ondertekenaars vast op een logische in- hij schorsingswaardig was en wilde
terpretatie. Die ondertekenaars hadden overleg met hem over de nieuwe situatie. Maar voor ds. Brands hoefde het
elkaar gevonden in een offensief, maar
niet meer. Hij legde zijn ambt neer
zij zouden uiteengaan bij een positieve
en meldde zich met zijn vrouw bij de
uiteenzetting van eigen standpunt. Nu
synodaal-gereformeerde kerk in Oegstwerden ze in feite collectief gewraakt.
geest (maart 1968). Die ‘overstap’ had
Ouderling Moes uit Oegstgeest kon
ook met de situatie in Oegstgeest te
nu ook volhouden dat de classisuitmaken. Het deel van de gemeente dat
spraak (7 april) ds. Brands te veel ontzag. De dag ervoor was ds. Schoep weg- hem steunde en nu buiten het kerkverband stond, wilde verdergaan als vrije
gestuurd van de synode – dus niet pas
in mei (p. 190, 191). Kwalijk is de sugges- gereformeerde kerk voor de regio (later
NGK). Ds. Brands wilde zijn gemeente
tie dat de wraking van Schoep op dinsvoorgaan naar een vorm van herenidag 4 april mogelijk diezelfde dag al
invloed had op de kerkenraad van Rijns- ging met de plaatselijke synodale kerk,
maar de kerkenraad met
burg: predikant en preses
de meerderheid van de gedr. Jochem Douma kan zijn
Nieuwe situatie
meente wilde dit niet. Via
ingelicht door zijn oudere
een brief aan de Generale
broer ds. Okke Douma,
Synode van Amersfoortsynodelid namens Drenthe
West 1967 hadden de synodale kerken
(p. 133). Dit lijkt een vorm van complotom vergeving gevraagd voor hun aandenken. Rijnsburg behoorde tot de clasdeel in de ‘broedertwist’, met name de
sis Gouda-Leiden-Woerden en was de
schorsingen. Voor ds. Brands lag de weg
genabuurde kerk van Valkenburg.
naar hereniging open.

Schorsing

Toen ds. Brands pertinent bleef weigeren zijn handtekening onder die Open
Brief terug te nemen, werd hij door de
kerkenraad van Valkenburg regulier geschorst (6 mei 1967). Waarom? Omdat
hij niet de eenheid van de kudde van
Christus najoeg zoals hem was opgedragen, maar deze kudde verstrooide.
Hij ging in appel bij de classis. Binding
aan de ‘theorie’ die de Vrijmaking met
artikel 28 NGB verbond, was voor hem
even verwerpelijk als de binding (!) aan

Kernpunt
In de jaren zestig raakte het vrijgemaakte kerkverband oververhit door
een diepgaand verschil over de Vrijmaking, schrijft prof. De Boer in zijn
Epiloog. Maar heeft hij daarmee niet
de kern van de zaak gemist? Ds. Brands
zag ‘meerdere vrijmakingen’ vanuit
verschillende motieven. Maar in het
rapport van de classiscommissie over
‘de kwestie Oegstgeest’ wordt terecht
gezegd dat de betekenis van de Vrij-
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making als zodanig niet normerend is.
Beslissend is wat Schrift en belijdenis
hierover als regel te zeggen hebben
(p. 130). Brands verzette zich niet tegen
een bepaalde hantering van artikel
28 NGB, maar hij keerde zich sowieso
tegen een verbinding tussen de Vrijmaking en artikel 28 (de roeping zich
bij de kerk te voegen). Spreken over de
Vrijmaking vanuit de belijdenis was
taboe. Dan betreft het niet zozeer een
verschil over de
Vrijmaking als
wel een verschil
over de gelding
van de confessie.* ‘Ds. Brands
beschuldigt door
ondertekening
van de Open
Brief zijn eigen
broeders en
zusters van het
aanhangen van
een ideologie en
zondigt daarmee
tegen het negende van de Tien
geboden’, aldus
de kerkenraad van
Valkenburg. De
verhouding tussen
ds. Brands en de
gemeente van Valkenburg – die al niet
best was – raakte hierdoor ernstig verstoord. Bij een ‘gezond kerkelijk leven’
was ds. Brands met een beroep naar
elders geholpen geweest, tekent prof.
De Boer daarbij aan (p. 187/188). Hier

haak ik af. Heeft een andere gemeente
dan andere geboden?

Onderzoek
Vrijdag 6 april 1967 werd ds. Schoep
weggestuurd van de generale synode
te Amersfoort-West en ‘diezelfde vrijdag begon de procedure die tot de
schorsing van ds. Brands zou leiden’
(p. 9). Deze (onjuiste) zin uit de Inleiding zegt iets
over dit boek.
Ds. Schoep werd
op donderdag 6
april 1967 weggestuurd en op
vrijdag 7 april
was de uitspraak
van de classis
Gouda-LeidenWoerden over
‘de kwestie Oegstgeest’. Zo ontstaat onjuiste
beeldvorming.
Het gehannes
met deze data
leidt tot een
complete verwarring op
p. 190, waardoor een
dubieus deel van het verhaal – een gesuggereerde relatie tussen de wraking
van ds. Schoep en de voorbereiding van
de schorsing van ds. Brands – de mist
ingaat. Ook met jaartallen wordt soms
wat losjes omgesprongen. Kennelijk is

niet alles even grondig gecontroleerd
(op p. 115 staat een rare misser over de
behandeling van de zaak-Van der Ziel
op de synode van Rotterdam-Delfshaven). De onjuistheden/vergissingen zijn
toch een minpunt bij dit vakkundige
kerkhistorisch onderzoek. Daarbij komt
nog een flink aantal slordigheden in
taal.
Dat kerkelijke vergaderingen de Open
Brief veroordeelden, riep (naast instemming) ook fel protest op en werd
bestreden met (vooral) formeelkerkrechtelijke argumenten: classis
en synode hadden de Open Brief niet
mogen beoordelen. Prof. De Boer ziet
dit als vrijmakingsallergie voor tucht
over ambtsdragers. Dat zij zo, maar het
is tegelijk ook een uiting van confessionele zwakte.
N.a.v.: Erik A. de Boer, De schele dominee
(Ad Chartasreeks, nr. 30), Vuurbaak,
Barneveld, 2016, ISBN 9789055605224,
257 pag., prijs € 22,50
Noot
*

Zie ook: P. Niemeijer, Bewaard en
voortgegaan (Woord en Wereld, nr. 53),
Woord en Wereld, 2002, p. 84-94, m.n. p.
92/93. Dit boek wordt niet genoemd bij
de geraadpleegde literatuur. Ook in zijn
‘Historiografie van de breuk’ (bijlage 4)
noemt prof. De Boer dit boek niet.

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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Totdat Hij komt

Totdat Hij komt, zal het hier zo gebeuren:
’s morgens de melkboer tweemaal bellen, dan
gordijnen open en met grauwe kleuren

Gedicht
Gert Slings

breekt ’t eerste licht de nachtelijke ban.
Het heldere ontbijt iedere morgen,
dan naar de stad, de tram zingt langs de rand
heen van je dromen en je kleine zorgen,
en ’s avonds staan de grote in de krant.
Zo zal het eindeloos zich hier herhalen:
liefelijkheid van huiselijke haard,
kinderen, zorgen en de angst rondom.
En eind’lijk met het vege lijf betalen
de koorts des levens en diep in de aard
wachten en luisteren, totdat Hij komt.
J.W. Schulte Nordholt
Uit: Levend landschap, 1954

Christus komt terug.
Maar voor het zover is, gaat het leven gewoon door.
Het leven in dit vers staat onder de spanning van zijn komst.
Zo hoort het ook bij een christelijk leven.
Maar het ontbreekt vaak aan die spanning.
Dit gedicht kan ons opscherpen.
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Persrevue
Perry Storm
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Interview met een ijveraar
voor een humaan sterfbed
Dit is de eerste bijdrage aan de Persrevue van 2018. Het zou me niet verbazen
als het van deze jaargang achteraf de
meest onaangename om te lezen zal
zijn geweest. Soms lees ik iets waarvan
ik even stilval. En vervolgens denk ik
dan: dit zouden anderen ook moeten
lezen. Commentaar erbij geven is voor
de lezers van ons blad volstrekt overbodig, zo’n confronterend andere wereld
van denken en beleven is het namelijk.
Ik trof het aan in het doorgaans toch
zo zweverige en vaag spirituele Volzin
(van december 2017). Daarin een allesbehalve vaag interview van Willem
Pekelder met Bert Keizer. Bert Keizer is
momenteel arts in de Levenseindekliniek in Den Haag. Al jaren publiceert hij
over verpleeghuiszorg, de euthanasiepraktijk en verwante thematiek. Hij is
ook filosoof. Het is een lang interview.
Ik kan maar een paar gedeeltes overnemen. Maar u moet maar van me
aannemen dat wat ik niet doorgeef,
van hetzelfde laken een pak is. Ik geef
dus geen commentaar aan het eind.
Het is beter om na eerste lezing net als
ik even stil te wezen. Of alleen zachtjes
‘Heer, ontferm U’ te denken. Het interview heeft als titel: ‘Een zwaar dementerende, is dat een ex-mens?’
‘De eerste keer dat ik euthanasie verleende was rond 1984. Een man van

tachtig, Albertus Antonius, suikerpatiënt, beide benen kwijt. Toen hij longkanker kreeg, zei hij: “Dok, ik wil dood.”
Zijn verplegenden en dochters konden
dat volledig begrijpen. Daardoor, én
omdat ik een nauwe band met hem
had, durfde ik het aan. Natuurlijk was ik
bang. Nee, niet voor vervolging. Ik was
overtuigd van de goede zaak en had er
voor willen zitten. Mijn angst was of de
euthanasie zou slagen. Ik verdoofde hem
met valium, en spoot daarna ademremmer in. Maar dat deed ik in de spier
in plaats van het bloedvat. Geklungel,
achteraf gezien. Het duurde drie kwartier voor hij stierf. Daarna de ontlading.
De twee dochters huilend aan bed, ik,
op enige afstand, met een grote smile.
Crazy hè? Ik voelde me een held. Het was
gelukt.’
Alledaags sterven
‘Toch blijft euthanasie iets vreselijks. Ik
schreef het in 2013 in mijn boek Tumult
bij de uitgang. Een verlossing, ja, maar
ook doodeng, omdat het om de laatste
adem van een mens gaat. Ik heb nu
veertig à vijftig maal euthanasie toegepast. Het went. Ik lig er niet meer wakker
van, omdat ik weet wat er loskomt bij
de ander en bij mijzelf. Mijn uitvoering
wordt steeds beter. Het is als met parket leggen of het organiseren van een
bruiloft. De eerste keer gaat er veel mis,

maar doe je het drie keer in de week,
dan word je er steeds bedrevener in.
Maar euthanasie blijft een onomkeerbare ingreep, en altijd vraag je je weer
af: heb ik het goed gedaan?
Wij maken sterven tot iets heel groots,
maar het is zo gewoon. Saai zelfs.
Degene die euthanasie krijgt is nooit
gespannen. Hij hoeft zijn eigen dood
niet te beleven. Wij de zijne wel. Wij zitten straks met een lijk, maar dat lijk zit
straks nergens mee. Nabestaanden maken het sterven tot iets monumentaals
omdat ze de dood erachter zien, de grote
afwezigheid. Dat is het.
(…)
Een humaan sterfbed is niet alleen
belangrijk voor de stervende, maar ook
voor de achterblijvers: het maakt hen
minder bang voor hun eigen dood. Jezus
was, volgens mijn bescheiden definitie
van stervenskunst, geen goed voorbeeld.
In het Matteüsevangelie laat hij met z’n
“Mijn God, mijn God, waarom hebt U
mij verlaten?” de nabestaanden in wanhoop en verwarring achter.’
Niks geen worsteling
‘Ja, ik weet dat het Johannesevangelie
eindigt met: “Het is volbracht.” En Lucas
met: “Vader, in Uw handen beveel ik
mijn geest.” Maar wie dat metaforen
noemt voor de verschillende wijzen
waarop mensen sterven, die overschat
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naar mijn smaak de evangeliën. Ik word
moe, een beetje agressief zelfs, van
mensen die de Bijbel uitpersen als een
citroen om er steeds maar weer een
druppeltje zin voor hun eigen leven uit
te halen. Wat een rare, geestdodende
manier van lezen! Lees de Bijbel als literatuur, als poëzie, of als troost.
(…)
Het idee van een eeuwig leven is verschrikkelijk. In 1978 stierf een vriendin
van mij. Ze viel uit een rijdende auto,
en was op slag dood, een man en twee
kinderen van twee en vier jaar achterlatend. Stel je nou voor dat zij zou zijn
overgegaan naar het “eeuwige leven”.
Om van daaruit te moeten toezien hoe
haar dood het bestaan van haar dierbaren voor tientallen jaren had vernield.
Hoe zou die vrouw “daar” gelukkig kunnen zijn? Alleen al psychologisch is dat
hele eeuwige leven een drama. Ja, zeggen gelovigen dan, maar die menselijke
noties spelen geen rol meer daarboven.
Oh nee? Wat blijft er dan nog van je
over, als al het aardse uit je is weggesijpeld? Alleen de stelling van Pythagoras?
Begrijp me goed, ik zeg niet dat we anno
2017 de eindconclusie over het menselijk
lot in handen hebben. Dat verhaal verandert steeds. Maar ik weet wel zeker
dat het idee van God en een eeuwig
leven, dat we eeuwenlang hebben
gekoesterd, in Nederland
nooit meer terugkomt,
ofschoon miljarden op
aarde het nog wel
geloven. Als iemand
er gelukkig mee is,
zal ik het hem nooit
uit zijn hoofd praten.
Om de Amerikaanse
dichter Wallace Stevens
te citeren: “Het uiteindelijke
geloof is het geloof in een fictie,
waarvan je weet dat het een fictie is.”’
Akelige aspecten
‘De dood is evenmin een goed idee van
de Schepper. Maar ja, er is geen andere
oplossing. Zouden we met onze levensvorm van zichzelf reproducerende macromoleculen altijd blijven voortleven,
dan zou de aarde gevuld zijn met een
laag mensen van twaalf meter dik. Het
mooiste is om per ongeluk dood te gaan.
De natuurlijke dood zal gelukkig altijd
blijven bestaan. Ik ben het volstrekt

oneens met mensen die zeggen dat een
sterfbed met euthanasie het beste is. De
geplande dood heeft akelige aspecten,
zoals: wanneer gaan we het doen, agenda’s trekken, oh nee, dan niet, want dan
is Jantje jarig... Maar goed, je zal maar
dementerend zijn en dood willen.
In de Levenseindekliniek verleen ik ook
euthanasie aan mensen met alzheimer.
Als ze vragen om de dood, zijn ze wilsbekwaam. Dat heeft niets met gevoel te
maken, maar alles met gehoor. Ik hoor
het hem of haar toch zeggen: “Ik wil
niet meer leven.” Een dementerende die
niet meer weet waarover hij het heeft,
die help ik niet. Ik krijg het niet voor elkaar om die in de ogen te kijken en een
injectie te geven. Ook al heeft hij een
NVVE-verklaring dat hij zelfs euthanasie
wil als hij tegenstribbelt, ik vertik het. Ja,
en dan heb je van die fucking D66’ers
die dan toch vinden dat je ze dood moet
maken onder het motto: niks te maken
met hoe ze nu zijn, ze hebben toch ooit
een verklaring ondertekend? Zo’n standpunt is tot nu toe een buitenpost in de
menselijke ethiek. Ik zou euthanasie in
het geval van wilsonbekwame dementerenden alleen aandurven als we het
er met elkaar over eens zijn. Als de hele
stam het wil, om het zo maar even uit

te drukken. Het goede komt voort uit
het volk. Het concept van menselijkheid
maken we zelf.
(…)
Niet eerlijk
‘In Tumult bij de uitgang spiegel ik het
bestaan van zwaar dementerenden aan
dat van een dier. Zijn het nog mensen of
eerder ex-mensen? Ik werp die gedachte
op om een discussie op gang te brengen.
Over een foetus van 22 weken zeggen

we: die is nóg geen mens, die mag weg.
Zouden we aan het eind van het leven
kunnen zeggen: die is geen mens méér,
die mag ook weg? Zelf ben ik er dubbel
in. Aan de ene kant heel angstig voor euthanasie op wilsonbekwame alzheimerpatiënten. Aan de andere kant begrijp ik
die arts tegen wie nu een strafrechtelijk
onderzoek loopt vanwege euthanasie
op een wilsonbekwame vrouw. De arts
deed eerst slaapmiddel in de koffie, zodat de patiënte zich niet zou verzetten,
en plaatste daarna het infuus. Zij, de
arts, heeft gezegd: “Als de patiënte halverwege had geroepen ‘ik wil niet dood’
had ik toch doorgespoten, want ze was
wilsonbekwaam. Dat is tegen de wet,
dat weet ik, maar ik zeg toch ook: goed
dat die patiënte niet meer leeft.”
Ik denk niet dat die arts zal worden veroordeeld. Met deze zaak zal het veld van
euthanasie wel verder worden verkend.
Ik weet zeker dat die arts niet de eerste
is die euthanasie toepast op wilsonbekwamen. Kom nou. Na vijftien jaar wetgeving en 75.000 gevallen van euthanasie? Nee, zij is de eerste die er eerlijk
voor uitkomt hoe ze heeft gehandeld.
En dan is het ineens: ho eens even, er
wordt nu een grens overschreden. Artsen
voelen zich rot bij het doden van vergevorderd dementerenden en schrijven
precies wat de toetsingscommissies willen horen. Met andere
woorden: ze vertellen niet
eerlijk wat ze hebben
gedaan. Laten we die
toetsingscommissies zo snel mogelijk
opheffen. Het zijn
frictieloze carrousels wier werk niets
met waarheidsvinding
heeft te maken. Beter is het
om hulp bij zelfdoding uit het
Wetboek van Strafrecht te halen. Dan
kan de euthanasiewet op de helling en
de toetsingscommissie op skivakantie.
Vervolgens mag ook het wetsvoorstel
voltooid leven de prullenbak in. Zo dom
dat idee. Levenseindeconsulenten komen
kijken of je leven voltooid is. Welke cursus moet je hebben gevolgd om dát te
kunnen beoordelen? Alleen je naasten
die jarenlang met je verkeren, kunnen
zien of je geen zin meer hebt om door
te leven. Dat is naar mijn idee autonomie: besluiten nemen met en te midden
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van je dierbaren. Niet in je eentje, zoals
soms helaas gebeurt. Op de maan heb
je geen autonomie. Ik wil de eenzame
zelfmoordenaar niet veroordelen, hij
zal handelen uit wanhoop. Maar het is
wel heel erg alleen. Of op hulp bij zelfdoding toezicht zou moeten komen? Ik
vrees dat dat nooit goed te regelen zal
zijn. Problematisch. Ongetwijfeld zal er
ook misbruik worden gemaakt. Maar in
Zwitserland, waar hulp bij zelfdoding
legaal is, zie je geen golf van stervende

ik leerde: onze naam staat geschreven
in de palm van Gods hand. Daar geloof
ik niet meer in. Het totale niets is ervoor
in de plaats gekomen. Afschuwelijk. Ja,
ik ben door het verlies van mijn geloof
ook wat kwijtgeraakt. Ik was jarenlang
niet ongelukkig met de gedachte aan
een hemel.
(…)

rijke tantes die door hun op geld beluste
neefjes naar de andere wereld worden
geholpen.’
Dies Irae
‘Zelf ben ik niet meer bang om te sterven. Ook niet voor pijn. Daar heb je morfine voor. Ik kamp wel met doodsangst.
Mijn kinderen hebben daar totaal geen
last van. Die zeggen: dood is dood. Ik
denk dat mijn vrees nog een staartje is
van mijn katholieke opvoeding, waarin

Een verdeelde kerk

De GKv is als een verdeelde kerk 2018
binnengegaan. Die verdeeldheid is niet
in 2017 pas ontstaan. En dus ook niet
veroorzaakt door de synodebesluiten
in dat jaar die op het ogenblik hevig
omstreden zijn. Die besluiten hebben
die verdeeldheid alleen zichtbaarder
en dieper gemaakt. Over kerkelijke verdeeldheid schrijft drs. Piet Houtman
een opmerkelijk artikel in het Gereformeerd Kerkblad voor midden en zuidNederland van 8 december 2017. Zijn
titel: ‘Verdeeldheid blijft, dat moet ook’.
Hij geeft eerst aandacht aan de huidige

oecumenische wind die krachtig door
de kerken waait, waarbij verschillen het
liefst verregaand gerelativeerd worden,
vanwege het geloof in de ene Heer. Vervolgens vraagt hij aandacht voor voorbeelden uit het verleden waarin veel
kerkelijke eenheid in feite schijneenheid
was vanwege elkaar fel bevechtende
richtingen of modaliteiten. Dan keert
hij (onder het kopje ‘Beschaamde trots’)
terug naar de GKv:
Vlak na de kerkstrijd van de jaren zestig
hadden we het gevoel dat we nu één

waren, ‘eensgezind... één in liefde, één in
streven, één van geest’ (Filippenzen 2).
Fijn! Niet dat we allemaal geloofden dat
de vrijgemaakte kerken de enige ware
kerk waren. We verlangden tegelijkertijd
vurig naar eenheid met de Christelijke
Gereformeerden. En met de bezwaarden
in de (synodaal-)Gereformeerde Kerken.
Ik was blij dat Reformanda (het blad en
de stroming) niet groot werd en vond
het gepast dat het blad Bij de Tijd ophield te bestaan: grosso modo zijn we
één. Al voelde ik me wel eens beklemd
tussen twee uitersten: ‘rechts’ en ‘links’ –
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de lezer zal het gebruik van deze termen
in dit verband begrijpen.
Misplaatste trots werd beschaamd.
Trots tegenover de Christelijke Gereformeerden, die verlamd werden door hun
verschillende liggingen, hun feitelijke
verdeeldheid. Ook in de GKv tekenen zich
nu verschillende stromingen af. Aan de
rand vinden onttrekkingen plaats naar
‘links’ en afscheidingen naar ‘rechts’.
Maar intussen zijn en blijven er intern
spanningen, gevoelens van vervreemding, er niet meer bij horen. Bepaalde
predikanten zijn op bepaalde kansels
niet meer welkom.
Het intense verlangen naar eenheid,
oecumene, kan zomaar leiden tot idealisering. Een ideaalplaatje van pais en
vree in de kerk. Als we maar eenmaal
in één gebouw zitten, in één kerkdienst,
aan één avondmaalstafel! Maar het
uitzicht op de maaltijd in het koninkrijk
van God moet ons niet doen wegdromen
van de realiteit waar we hier nog doorheen moeten. De kerk is ontsproten aan
een scheuring: die met de synagoge; een
breuk die voortkwam uit de dood en opstanding van onze Heer.
Bezweringsformules
Verdeeldheid zal er zijn. Laten we daar
reëel over zijn. Laten de vurige oecumenici daar open en eerlijk over zijn. Is er
eigenlijk wel zoveel verschil tussen een
veelheid van kerkverbanden of denominaties én een veelheid van modaliteitensubkerkjes onder de paraplu van één
grote organisatie? Laten we oppassen
dat we grote en kostbare woorden niet
gebruiken als bezweringsformules en
om over barsten heen te pleisteren. De
liefde verdraagt alles en bedekt tal van
zonden, maar slaat geen reële discussies
dood en voorkomt geen dwaling (of zijn
de waarschuwingen daartegen vandaag
niet van toepassing?). We hebben allemaal één Heer, maar hoe zullen we Hem
dienen en aan Hem verbonden blijven?
Niet ieder die zegt ‘Heer, Heer...’ Het
gezag van de Schrift doen we het meest
recht als we met elkaar blijven delen wat
we daarin lezen.
Verdeeldheid moet. Omdat de eenheid die we belijden en waar we naar
verlangen, ergens over gáát. Over iets
kostbaars, waar we voor staan. En waar
we voor willen opkomen als het wordt
bedreigd. Iedere serieuze christen heeft

onderscheidingsvermogen en heeft ergens grenzen. Anders wordt de kerk bloedeloos. Als je eenheid wilt, bereid je dan
voor op verdeeldheid.
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Ik heb niet helemaal kunnen doorgronden welke consequenties Houtman uit
zijn waarnemingen trekt voor de juiste
kerkelijke houding ten opzichte van die
onmiskenbare interne verdeeldheid.
Maar, me dunkt, de waarnemingen zelf
snijden hout.
Die verdeeldheid wordt ook buiten de
GKv natuurlijk opgemerkt. Dr. C.S.L.
Janse schrijft er bijvoorbeeld over in het
Reformatorisch Dagblad van 25 november 2017. Hij doet dit naar aanleiding
van de gezamenlijke bijeenkomst van
de GKv-synode en de NGK-Landelijke
Vergadering op 11 november in Kampen. Voor de één een bron van vreugde.
Voor de ander een bron van zorg. Janse
behoort duidelijk tot de laatsten. Dat
blijkt al uit zijn titel: ‘Kerkfusie niet
altijd reden tot vreugde’. Hij legt uit
waarom:
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Dat beide kerken elkaar nu vinden, komt
doordat de vrijgemaakten de afgelopen
decennia behoorlijk zijn opgeschoven.
Niet alleen zijn ze afgestapt van de
gedachte dat alleen zij de ware kerk
vormden (zie voor nuancering van deze
bewering hierboven het begin van
het citaat uit de bijdrage van Houtman, PLS), maar, in de terminologie
van godsdienstsocioloog Dekker, zijn ze
van orthodox-gereformeerd moderngereformeerd geworden. Dat laatste is
bepaald geen verbetering. De Nederlands gereformeerden hadden die route
al eerder afgelegd.
Het recente besluit van de gereformeerdvrijgemaakte synode om alle ambten
open te stellen voor vrouwelijke leden
is een duidelijke indicatie van deze verschuiving. Maar het is bepaald niet de
enige. Een vrijer omgaan met de Bijbel
en de belijdenis wijst daar ook op. Het
teruglopend kerkbezoek in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, met name
van de tweede dienst, is eveneens een
relevante indicator.
In de tijd van hoofdredacteur Piet Jongeling (1909-1985) en ook nog wel daarna
was het Nederlands Dagblad een krant
die zich fel verzette tegen allerlei ontwikkelingen in kerk en maatschappij. Maar
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veel van wat men destijds afwees, wordt
nu door de redactie uitgedragen.
Verdeeldheid
De grote verdeeldheid onder hen die
zich christen noemen, manifesteert zich
zowel op het niveau van theologie en
ethiek (leer en leven) als op het institutionele (kerkelijke) niveau. Beide niveaus
hangen uiteraard met elkaar samen,
maar vallen niet samen.

Vervolgens vraagt Janse aandacht voor
de ontwikkeling in de vorige eeuw binnen de synodaal-Gereformeerde Kerken, waar een complete omwenteling
richting leervrijheid vereniging met de
Nederlands Hervormde Kerk mogelijk
maakte. Verder spreekt hij de verwachting uit dat de fusie GKv en NGK nog
wel even zal duren, omdat er nog veel
geregeld moet worden.
Op kerkordelijk niveau moet er uiteraard
ook het een en ander geregeld worden
en er moet een naam bedacht worden
voor het nieuwe kerkverband. Wordt
dat Herenigde Gereformeerde Kerken of

Evangelisch Gereformeerde Kerken?
Sommigen zouden wellicht het woord
gereformeerd in de nieuwe kerknaam
het liefst helemaal achterwege laten. Op
de bijeenkomst in Kampen typeerde een
Nederlands gereformeerde deelnemer de
binding aan de belijdenis als een betonblok aan het been. Dat zal niet iedereen
in zijn kerkverband hem nazeggen,
maar hij is in zijn kring ook weer niet de
enige die er zo over denkt.

tucht over leer en leven beschouwt als
een wezenlijk kenmerk van de kerk, daar
heeft het kerkverband wel degelijk een
functie. Niet alleen om de kudde bij elkaar te houden en verloren schapen op
te zoeken, maar ook om ze op het rechte
pad te houden.
Als je weet dat de poort eng is en de weg
nauw die naar het leven leidt en dat
weinigen die zullen vinden, dan zul je er
niet zo makkelijk van uitgaan dat vrijwel

Janse gaat dan wat uitgebreider in
op het breed levende verschijnsel bij
het zogenaamd kerkelijke grondvlak
dat daar een zaak als vereniging van
kerkverbanden helemaal niet zo leeft.
Men beleeft het kerk-zijn vooral plaatselijk. En dat gaat vaak gepaard met
een grote leerstellige onverschilligheid,
precies zoals Houtman hierboven ook al
constateert.
Hij eindigt zo:

iedereen die zich christen noemt dat
ook is in de wezenlijke betekenis van dat
woord. Kerkelijke verdeeldheid geldt dan
in tal van gevallen als een onvermijdelijk
gevolg van een dieperliggende theologische en ethische verdeeldheid. Een
hereniging van kerken die elkaar kunnen
vinden omdat ze zich steeds meer laten
leiden door de tijdgeest is dan geen reden tot vreugde.

Geen vreugde
Waar je de rechte leer van groot belang
acht, waar je hecht aan de gereformeerde belijdenis, waar je de kerkelijke

Janse legt met die laatste opmerking
wat mij betreft de vinger precies op de
zere plek.
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