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KER check

Verder in dit nummer o.a.:
- Onzichtbaar zaadje
- Hemelse schriftleer
- ‘Handmade by God’

Schriftlicht
Pieter Boonstra
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Een klein zaadje
en wat zuurdesem
Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het koninkrijk van
de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand
meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste
van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de
planten. Het wordt een struik, en de vogels van de hemel
komen nestelen in de takken.’
Hij vertelde hun een andere gelijkenis: ‘Het koninkrijk van de
hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken
meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was.’
(Matteüs 13:31-33)
Als het gaat om het koninkrijk van God – of zoals Matteüs het
noemt: het koninkrijk van de hemel – is er iets merkwaardigs
aan de hand. Als je de Bijbel erop naslaat, dan is het een
belangrijk thema.
Wanneer je bijvoorbeeld begint te lezen
in het Nieuwe Testament, dan hoor je
opeens een stem van een man: ‘Men
sen, kom tot inkeer, want het koninkrijk
van de hemel is nabij.’ Het is Johannes
de Doper, die er dus over spreekt dat
het koninkrijk van de hemel dichtbij is.
Maar niet alleen hij, ook de Here Jezus
spreekt daarover. Met precies dezelfde
boodschap trok Hij door Israël. ‘Kom
tot inkeer, want het koninkrijk van de
hemel is nabij.’ Het gaat dus om iets
belangrijks. Het koninkrijk van de he
mel was de kernboodschap van zowel
Johannes als Jezus. Maar zoals gezegd,
er is iets merkwaardigs aan de hand.
Het gaat dus om een belangrijk thema.

En toch hebben we het er maar weinig
over. En áls het dan ter sprake komt,
het koninkrijk van God, dan blijkt dat er
nogal vaak geredeneerd wordt vanuit
een misverstand. Een misvatting over
wat we ons precies bij het koninkrijk
van God moeten voorstellen.

Goed lezen
Het is daarom goed om te kijken naar
wat de Here Jezus ons leert in die twee
gelijkenissen van het mosterdzaad en
de zuurdesem. Maar het is wel van
belang dat we goed lezen wat er staat.
Want waar wordt het koninkrijk van
God precies mee vergeleken? Jezus zegt

niet: het koninkrijk van God lijkt op een
mosterdplant. Of: het koninkrijk van
de hemel is te vergelijken met meel dat
helemaal doordesemd is.
Nee, Jezus zegt iets anders. ‘Het konink
rijk van de hemel lijkt op een záádje
van de mosterdplant… Het koninkrijk
van de hemel lijkt op zuurdesem.’ Jezus
vergelijkt het koninkrijk met iets dat
nauwelijks of helemaal niet te zien is:
een klein zaadje en zuurdesem, en dan
wat er met dat kleine, dat onzichtbare
gebeurt. Het zaadje van de mosterd
plant neemt iemand mee en zaait het
in de akker. Een vrouw vermengt zuur
desem met drie zakken meel. En met
wat er dan gebeurt, vergelijkt Jezus het
koninkrijk. Dus niet met het eindresul
taat: de mosterdplant of doordesemd
brood, maar hoe uiteindelijk dat resul
taat tot stand komt. Dáárop ligt het
accent.

Gehoorzaam
Maar waarom is dat belangrijk om te
benadrukken? Voor een antwoord moe
ten we eerst weer teruggaan naar het
begin. Johannes de Doper en Jezus zelf
wijzen daar ook op. Ze roepen allebei
op tot: Bekeer u! Het koninkrijk van de
hemel vraagt om bekering. Bekering
van je zondige leven. En om die oproep
te begrijpen is het nodig dat we eerst
nagaan hoe het in het paradijs was. En
dan speciaal het feit dat Adam en Eva
verboden werd om van de boom van
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kennis van goed en kwaad te eten.
Het was een gewone boom. Van die
boom gold wat voor heel de schepping
gold: het was zeer goed. Dus er was
niets mis met die boom. Dat ontdekte
Eva ook toen ze die boom inspecteerde.
Het enige wat er mis mee was, was
dat God gezegd had dat ze er niet van
mochten eten. Maar waarom?
Je zou het zo kunnen zeggen: die boom
van kennis van goed en kwaad was
het teken of symbool van het konink
rijk van God. God had de hemel en de
aarde gemaakt. Die waren één. Gods
koninkrijk was hier op aarde. Maar niet
automatisch, de schepping was niet als
zodanig het koninkrijk van God.
God had alles wel gemaakt, en alles
was ook van Hem. God staat boven
alles en iedereen. Hij is de Schepper
en de mens is zijn schepsel. Maar de
schepping zou pas het koninkrijk van
God zijn als de mens God als koning er
kende. Want in het koninkrijk van God
bepaalt God wat goed is en wat kwaad.
Dáárom stond die ene boom daar. God
wilde dat die tuin zijn koninkrijk zou
zijn en blijven. Dat Hij daar in harmonie
en perfectie kon samenleven met de
mens. Dat Hij in de tuin kon wandelen
en de mens kon ontmoeten, van aange
zicht tot aangezicht.
Daarvoor was wel één ding belangrijk.
Dat de mens Hem gehoorzaam was. In
alles.

Reddingsplan
Maar de mens was ongehoorzaam.
Ze aten toch van de boom van kennis
van goed en kwaad. Met als gevolg dat
Adam en Eva niet meer leefden in Gods
koninkrijk. Ze werden als straf uit het
paradijs verdreven, de wereld in, Gods
mooie schepping die nog sprak van zijn
heerlijkheid. Maar God had zich terug
getrokken in de hemel. Het koninkrijk
van de hemel was niet meer aanwezig
op deze aarde. God kon niet samenle
ven met de mens die Hem ongehoor
zaam was.
Toch besloot God tot een reddingsplan.
Vanuit de hemel stuurde Hij zijn Zoon,
om ervoor te zorgen dat God weer
kon wonen te midden van mensen.
Dat vraagt van de mens wel bekering,
inkeer, anders kan het niet. Daarom
zei Johannes de Doper ook als eerste:

Bekéér u, want het koninkrijk van de
hemel is nabij. De mens moet tot in
keer, tot besef komen: dat Gód bepaalt
wat goed is en wat kwaad.
Het is nodig dat mensen zich onder
werpen aan God. Het is Gods doel
om weer in harmonie met de mens te
kunnen leven. Daarom stuurde Hij zijn
Zoon vanuit de hemel naar deze aarde.
Om onze schuld te vereffenen, maar
ook om voor ons de Geest te verwerven.
Die Geest zorgt ervoor dat wij in ge
hoorzaamheid aan God gaan leven.

Steeds meer
Het geheim van het koninkrijk zit
daarom in het woord ‘zuurdesem’. Het
zit in de woorden van Jezus die zegt
dat het gaat om het ‘kleinste van alle
zaden’. Wat wil dat zeggen?
Het koninkrijk van God is voor de we
reld onaanzienlijk en verborgen, niet
na te trekken met onze menselijke
meetapparatuur. Het bestaat niet in
wereldse invloed, imposante organisa
ties en indrukwekkende resultaten. Het
bestaat in de kracht van het mosterd
zaadje en de zuurdesem.
Ja, je moet er inderdaad geopende
ogen voor hebben om het te zien.
Journalisten doen er geen verslag van.
Want wat stelt het nou eigenlijk voor?
Het is bijna niet te zien, niet te meten.
Het heeft niets te maken met cijfers en
behaalde resultaten. Het gaat niet om
spectaculaire zaken. Want, en dat geeft
de catechismus heel mooi aan, het gaat
erom dat wij ons steeds meer aan God
onderwerpen.
Het is niet een kwestie van: in één keer.
Maar er is sprake van ontwikkeling, van
groei. Zo komt het koninkrijk. Paulus
zegt in Kolossenzen 3:16: ‘Laat Christus’
woorden in al hun rijkdom in u wonen.’
Dát moet er gebeuren. We moeten ge
richt zijn op Gods gerechtigheid. In de
situaties van het leven, in alles wat er
op ons afkomt. In zonde en gebroken
heid. In gezondheid en ziekte. In rijk
dom en armoede. In leven en sterven.
Daar is het God om te doen.
Dáárom moest Jezus vanuit de he
mel naar de aarde afdalen. Om voor
onze zonden te sterven. Om voor ons
de dood te overwinnen. Om ons tot
nieuwe mensen te maken. Mensen
met wie Hij contact kan hebben, met
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wie Hij samen kan wonen. Mensen die
Hem gehoorzaam zijn, in álles. Naar
wereldse begrippen is dit onaanzienlijk,
stelt dit niets voor.

Aanwijsbaar?
Het is dan ook niet verwonderlijk dat
veel gelovigen hun best doen om het
koninkrijk van God toch ergens aan te
wijzen. Want, zo is dan de gedachte,
het moet toch te zien zijn? Als de Here
Jezus spreekt over een mosterdzaadje
dat uitgroeit tot een grote struik, tot
een boom waarin vogels zich nestelen,
dan moet dat toch aan te wijzen zijn?
Of dat al het meel helemaal doorde
semd is, dat moet je toch kunnen zien?
De gedachte dat het koninkrijk van
God hier ergens op aarde zichtbaar is,
voelbaar, aanwijsbaar, meetbaar, die
gedachte steekt telkens weer de kop
op. We staan te popelen om te kunnen
zeggen, tegen mensen, tegen iedereen:
kijk, dáár is het koninkrijk! En daar!
Maar het punt is: zó is het nu nog niet
aan te wijzen. Nu is het koninkrijk nog
niet zichtbaar. Immers, het is niet van
deze wereld (Joh. 18:36). Het
hoort niet tot deze schep
ping. Het komt uit de hemel.
Daarom is het niet te zien
met wereldse ogen. Een
mosterdzaadje, zuurdesem,
je haalt je schouders erover
op. Helemaal als het zaadje
in de grond wordt gestopt.
Als het zuurdesem met drie
zakken meel wordt ver
mengd. Onzichtbaar doet
het zijn werk.
Overal waar mensen zich
buigen voor de God die he
mel en aarde gemaakt heeft, mensen
die luisteren naar wat Hij zegt, daar is
een stukje van het koninkrijk van de he
mel op aarde. Of preciezer gezegd, zoals
Paulus aan de gemeente in Filippi: ge
lovigen hebben hun burgerrecht in de
hemel. Ze zien reikhalzend uit naar het
moment dat hun koning uit de hemel
verschijnt (Fil. 3:20).

Zichtbaar!
Want uiteindelijk zal het koninkrijk wél
te zien zijn. Voor iedereen! Voor de hele

wereld. Want het mooie is dat het ko
ninkrijk van God door Jezus ook het ko
ninkrijk van de hemel wordt genoemd.
Het zal, als het volgroeid is, op de dag
die God bepaalt, vanuit de hemel op de
aarde komen. Niet als óns werk en onze
inspanning, niet als iets dat wij met
onze handen hebben bewerkt, maar
God zelf zal het laten neerdalen uit de
hemel.
Dan zal niemand er meer omheen
kunnen. Niemand zal dan meer zijn
schouders erover kunnen ophalen.
Het koninkrijk van God wordt name
lijk zichtbaar als het volgroeid is. Dan
zie je een geweldige mosterdplant of
boom. Dan blijkt dat al het meel is
doordesemd. Ja, dan zien alle mensen
het! Paulus schrijft over dat moment
dat Jezus terugkomt: ‘Dan komt hij in
een vlammend vuur en omringd door
engelen, door wie hij zijn macht mani
festeert’ (2 Tess. 1:8).
Als Jezus terugkomt, dán zal Gods
koninkrijk zich voor iedereen manifes
teren. Dan zal duidelijk worden dat het
koninkrijk van de hemel hier op aarde
is geweest. Verborgen, maar met grote
kracht. Dat het mensen voortgebracht

heeft, voor wie God alles is. Zoals Pau
lus vervolgt: ‘Op die dag komt hij om te
worden geprezen door al de zijnen, om
te worden geëerd door allen die tot ge
loof gekomen zijn’ (2 Tess. 1:10).

Wit gemaakt

visioen zeggen: ‘De kleding van zuiver,
stralend linnen staat voor al het goede
dat gedaan is door de heiligen.’ De
witte gewaden van die schare die nie
mand kan tellen, zijn dus een aandui
ding van een zuivere, vlekkeloze levens
wandel, van volkomen gehoorzaamheid
aan God.
Maar die levenswandel is niet van zich
zelf zo vlekkeloos. Vanuit onszelf is ze
vies en vol vlekken. Vanuit onszelf zijn
we God niet gehoorzaam. We hebben
Christus nodig om onze kleren te was
sen. Ze moeten wit gemaakt worden.
We hebben de Geest nodig om zuiver
en heilig te leven. Om gehoorzaam aan
onze Koning die nu in hemel is, te zoe
ken de dingen die boven zijn en niet die
op de aarde zijn (Kol. 3:1-2). In afwach
ting van het moment dat Gods konink
rijk vanuit de hemel hier op aarde zal
neerdalen.

Gelukkig!
En als je dát nu al ziet, dan ben je ge
lukkig te prijzen. ‘Gelukkig jullie ogen
omdat ze zien, en jullie oren omdat ze
horen’, zegt Jezus tegen zijn discipelen
(Mat. 13:16). Gelukkig ben je
als je het koninkrijk van God
ziet. Gelukkig ben je als je
de stem van de koning hoort
en gehoorzaamt. Dat je zo
nu al leeft in dat koninkrijk
van God. En dat je uitziet
naar het moment dat de
bazuin zal klinken, wanneer
het koninkrijk van God van
uit de hemel hier op aarde
zal neerdalen. Een nieuwe
aarde, waar God te midden
van mensen zal wonen.
Het volmaakte koninkrijk,
dat niet door mensenhanden is ge
bouwd. Volmaakt, omdat het mosterd
zaadje bij iedereen is uitgegroeid tot
een geweldige struik, omdat het zuur
desem al het meel doordesemd heeft.
In dat volmaakte koninkrijk is God alles
in allen.

Dat moment heeft Johannes op Patmos
al mogen zien in een visioen. Hij zag
een ontelbare mensenmassa, allemaal
in het wit gekleed. Kleding is in de
Bijbel soms het symbool voor levens
wandel. Johannes hoort in een ander
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Katholiciteit Effect Rapportage

Kroniek
Kees van Dijk

In het jaar 2009 vergaderde het Contact Orgaan Gerefor
meerde Gezindte in een van zijn vele conferenties. De hoofd
lezing werd verzorgd door dr. H. van den Belt. Het ging over
de katholiciteit van de kerk. In een coreferaat ging prof.
B. Kamphuis op de lezing in.
U merkt het: aan het begin van deze
Kroniek doen we even een stapje terug
in de tijd. Negen jaar geleden. Zo heel
ver terug is dat niet.
In dat referaat van Kamphuis is nu nog
steeds veel interessants te lezen.
Zo geeft Kamphuis aan dat een Natio
nale Synode voor de GKv een brug te
ver zal zijn. Een gezamenlijke synode
met de NGK is al niet te realiseren…
We weten dat het anders is geworden.
Onder meer op het initiatief van prof.
Kamphuis zijn de GKv van harte mee
gaan doen aan de Nationale Synode,
het ontmoetingsforum van protes
tantse kerken. En die gezamenlijke
vergadering met de NGK is er inmiddels
ook gekomen.

KER
Waar het me om gaat: aan het eind van
zijn lezing introduceert Kamphuis een
nieuw moeilijk woord. De Katholiciteit
Effect Rapportage. Hij sluit daarmee
aan bij wat in de planologie de Milieu
Effect Rapportage heet. Je moet je bij
een groot (bouwkundig) project afvra
gen welke milieugevolgen het heeft.
En zo moeten kerken zich bij kerkelijke
besluiten afvragen wat het gevolg van
hun besluit is voor de katholiciteit van
de kerk. Brengt het kerken tot elkaar,
of werpt het nieuwe belemmeringen
op voor verdere eenwording van de
kerken? Kamphuis (in 2009) geeft een
paar voorbeelden:

In de GKv is zonder al te veel discussie
de Nieuwe Bijbelvertaling ingevoerd,
een paar jaar geleden. Ik zelf ben daar
in verschillende opzichten best blij mee.
Maar het heeft ons wel vervreemd van
de meeste andere gereformeerden. Bij
de invoering is dat, voor zover ik mij kan
herinneren, geen punt van discussie geweest. Een KER had hier geholpen. Vorig
jaar lag er een voorstel bij onze Generale Synode om de NBV te verwerken in
de belijdenisgeschriften, een operatie
waardoor het hele taalkleed en op bepaalde punten ook de inhoud van de
confessie behoorlijk zou zijn veranderd.
Mijn collega Frank van der Pol en ik
hebben toen de GS geadviseerd dat niet
te doen, vanwege de oecumenische relaties: de belijdenis is niet van ons alleen.
Je zou hoogstens voor catechetisch of
liturgisch gebruik een aangepaste versie
kunnen hanteren, maar niet als officieel
geldende confessietekst. Gelukkig is die
aanpassing van de confessie inderdaad
niet doorgevoerd. Een tweede voorbeeld:

209

Jaargang 25 no 7/8 juli/augustus 2018

de NGK hebben een paar jaar geleden
besloten alle ambten voor de zusters in
de gemeente open te stellen. Dat geeft
behoorlijk wat spanning in de oecumenische relaties, bijvoorbeeld met de GKv.
Ik denk niet dat zulke gevolgen doorslaggevend hoeven te zijn bij het nemen van
een beslissing daarover. Maar ze moeten
wel worden meegewogen en dat niet
marginaal of toevallig, maar systematisch. Een vaste KER zou daarvoor een
goed kader kunnen bieden.
De bedoeling van een KER is duidelijk:
voordat je een besluit neemt, probeer
je na te gaan wat de effecten op de ka
tholieke verhoudingen zullen zijn. Wat
doet het met de verhoudingen met ver
wante kerken dichtbij en ver weg? Dan
kun je je afvragen of je die effecten
voor lief neemt, of je nadelige effecten
kunt verminderen, of dat je zelfs afziet
van je project omdat je het offer te
groot vindt.

Wat heeft het besluit in oecumenische
zin gedaan?

Binnenland
Het heeft de verschillen met de NGK
kleiner gemaakt (kerkgenootschap met
33.000 leden). We groeien versneld toe
naar een vereniging met de NGK. Daar
zitten mooie kanten aan, maar (het is
uitgebreid in dit blad verwoord) het
vraagt ook om eerdere standpunten te
herzien, de recente kerkgeschiedenis
nogal anders te taxeren en de binding
aan de belijdenis losser te hanteren.
Dat alles ten bate van de eenheid met
de NGK.
Het besluit zusters toe te laten tot de
ambten heeft de verschillen met de
CGK groter gemaakt (kerkgenootschap
met 72.500 leden). De CGK hebben een
aantal jaren geleden uitgesproken dat
zusters geen ambtsdrager kunnen

Foto: M.M.Minderhoud

KER achteraf
Een dergelijke KER is er niet geweest
voordat de GS van Meppel besloot de
ambten voor de zusters open te stellen.
Inmiddels kunnen we een soort KER
opstellen, maar dan niet met voorspel
lende waarde, maar achter de feiten
aan.

worden.
De CGK moesten mede door dit be
sluit van de GKv afhaken in het tot
stand komen van een gezamenlijke
Gereformeerde Theologische Universi
teit (GTU). Daar was een groot oecu
menisch belang mee gediend. Wat
zou een dergelijke samenwerking van
gereformeerde theologen goed zijn

geweest voor de ontwikkeling van de
gereformeerde theologie. Wat zou het
Kampen van zijn Kampereiland af heb
ben gehaald! Maar het mocht niet zo
zijn. Helaas was het vertrouwen aan
de CGK-kant weg. Want de steun in
het grondvlak van de CGK viel weg, als
gezegd, mede door het vrouwenbesluit
van de GKv. En daarom dus geen GTU,
en verwijdering ten opzichte van de
CGK.
De openstelling van de ambten voor
zusters maakt de verschillen met de
PKN kleiner, waar de ruimte om zus
ters tot de ambten te roepen al jaren
praktijk is. Al wordt door de kerken van
Gereformeerde Bondssignatuur van
die ruimte uiteraard geen gebruik ge
maakt.

Buitenland
Hoe is het in het buitenland?
Zeer kort na het besluit van de GS van
Meppel vergaderde de ICRC, de inter
nationale raad van gereformeerde
kerken. Vanaf de oprichting in 1982 zijn
de GKv daar lid van. Het was bedoeld
als een gereformeerde tegenhanger
van de Wereldraad van Kerken. In de
Wereldraad was schriftkritiek aan de
orde van de dag en ging eenheid boven
de waarheid, was (en is) de overtuiging
van de leden van de ICRC.
In de ICRC die in Jordan, Ontario, Ca
nada vergaderde van 13-19 juli 2017 (de
conferenties vinden eenmaal in de vier
jaar plaats), heeft men kennisgenomen
van de toen zeer recent genomen be
sluiten van de GKv. De ICRC hanteert
een constitutie waarin is opgenomen
dat ‘het toelaten van personen tot de
ambten in strijd met het onderwijs van
de Schriften’ een reden tot schorsing
is (art IV:4 van hun constitutie, vast
gesteld in Cardiff 2013, geratificeerd
door de GKv op de GS Ede). Men heeft
dat zo geïnterpreteerd dat het besluit
van de GKv als zodanig een grond van
schorsing is. Helaas zonder een inhou
delijk gesprek over de in Elspeet (ver
gaderplaats van de Meppeler synode)
genomen beslissingen werden de GKv
geschorst als lid. Het besluit tot schor
sing is genomen vanwege ‘het enkele
feit’ dat vrouwen tot de ambten zijn
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toegelaten. Een inhoudelijke bespreking
en weerlegging van het Nederlandse
besluit kon op de conferentie niet
plaatsvinden. De deelnemers vanuit de
CGK drongen er nog op aan. Maar het
bleek niet mogelijk.
Deze schorsing is uiterst pijnlijk. We
komen los van deze oecumenische
organisatie te staan. Daar zijn we een
van de 32 lidkerken. Maar niet langer
lid in volle rechten. Bij een volgende
conferentie zal besloten worden of het
lidmaatschap zal worden opgezegd.
Ondertussen hebben de diverse lidker
ken tijd om zelfstandig zich tot het Ne
derlandse besluit te verhouden.

te Kirchen van Heidelberg en Hannover
hebben contact gezocht met de GKN.
De contactkerken in Letland en Litou
wen zijn faliekant tegen de vrouw in
het ambt.
De contactkerken in Italië maken onder
deel uit van de URCNA en zijn eveneens
tegen vrouwelijke ambtsdragers.

uitgesproken dat er geen Bijbelse grond
is voor toelating van de vrouw tot het
ambt van ouderling en predikant. Ook
in gesprekken met andere buitenlandse
afgevaardigden kregen we veel vragen
en hoorden we waarschuwingen dat we
het Bijbelse spoor niet moeten verlaten.
De Orthodox Presbyterian Church uit

Europa
In 2018 vergaderde het Europese smal
deel van de ICRC, de EuCRC, van 15-18
mei in Staffordshire, Engeland. Door de
vorige conferentie was ds. Jos Colijn tot
voorzitter verkozen. Na de schorsing
van de GKv door de ICRC heeft Colijn
zich teruggetrokken en is hij opgevolgd
door prof. David McKay van de Refor
med Presbyterian Church of Ireland.
Deze kerk heeft de zusterkerkrelatie
met de GKv verbroken. De organisatie
van de volgende EuCRC zal door het
BBK-bureau worden overgedragen aan
de CGK.
De Evangelical Presbyterian Church of
Ireland heeft de relatie ‘opgeschort’.
Dat hebben ook gedaan de Evangelical
Presbyterian Church of England and
Wales en de Free Church of Scotland
(continuing).
De Free Church of Scotland bezint zich
op een nieuw systeem van kerkelijke
relaties waarin de GKv waarschijnlijk
wel een plaatsje krijgen.
Alleen de Evangelisch Reformierte Kir
chen Westminster Bekenntnisses heb
ben de zusterkerkrelatie gehandhaafd
in afwachting van de komende gene
rale synode van de GKv.
Behalve lidkerken zijn er op een derge
lijke conferentie ook kerken en contac
ten aanwezig en betrokken die (nog)
geen lid zijn. Over hen is het volgende
lijstje op te maken:
De Evangelisch Reformierte Kirchen in
de Transkarpaten streven niet langer
naar een zusterkerkrelatie met de GKv.
De Selbständige Evangelisch-Reformier-

Afgevaardigden Synode 2018 FRCA
Het gaat hier veelal om kleine kerken
die zich in het verleden door onze dui
delijke confessionele lijn aangesproken
wisten. Voor samenwerking, opleiding
en andersoortige ondersteuning waren
de GKv duidelijk in beeld. Deze kerken
zien zich nu gedwongen de relatie
te verbreken en komen zo op een be
paalde manier in de kou te staan.

Wereldwijd
Inmiddels heeft een aantal kerken de
contacten met Nederland veranderd. Of
er zijn grote zorgen gecommuniceerd.
Zo was er in januari 2018 een bezoek
aan de Gereformeerde Kerken van ZuidAfrika (GKSA; ledental onbekend, 389
kerken, 276 dienstdoende predikanten).
In het verslag van dat bezoek, gepubli
ceerd door BBK (Betrekkingen Buiten
landse Kerken) lezen we:
Bij monde van Jan-Matthijs van Leeuwen zijn groeten overgebracht namens
onze kerken en namens de NGK. In de
wandelgangen zijn we bevraagd op de
besluiten die onze kerken hebben genomen over m/v en ambt. De GKSA kennen
de gesprekken hierover, maar hebben

Amerika (30.000 leden) heeft zelf de
schorsing op de ICRC aangevraagd. Ze
zijn ervan overtuigd dat de GKv dwalen
waar ze zusters roepen tot de ambten.
Tijdens de buitenlandweek op de sy
node van Meppel gaf de afgevaardigde
van de Kosin Presbyterian Church of Ko
rea (230.000 leden), prof. Hae Moo Yoo,
al onder tranen aan de afgevaardigden
mee dat een besluit tot het toelaten
van zusters in de ambten een einde van
de relaties zou betekenen.
De lijst kan voortdurend worden uitge
breid. Het meest recent is de beslissing
van de Free Reformed Churches of
Australia (ledental niet bekend; 17 ker
ken) om de zusterkerkrelatie te beëin
digen. Op hun synode in Bunbury was
ds. Melle Oosterhuis aanwezig als af
gevaardigde van de GKv. Hij hield daar
een toespraak die op gkv.nl verscheen.
Daarin trachtte hij uit te leggen dat
het Nederlandse besluit niet ingegeven
was door een nieuwe en aanvechtbare
hermeneutiek. Maar dat het eenvoudig
gaat om nieuwe exegetische inzichten.
Zijn spreken wist het tij niet te keren.
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Toespraak Oosterhuis

gelijk in het beheren van de schepping.
(Voor het gemak wordt de scheppings
volgorde van man en vrouw waaraan
Wat me bij lezing van de toespraak van
Paulus in 1 Tim. 2 betekenis geeft, hier
Oosterhuis opvalt, is de manier waarop
niet genoemd. Scheppingsorde bete
de besluiten worden gepresenteerd.
kent bij Oosterhuis: algehele gelijkheid
Hij benadert het besluit van Meppel op
een manier die ik zo nog niet eerder las. in taak en verantwoordelijkheid. Wat je
erin stopt, haal je er ook weer uit, zou
mijn wiskundeleraar zeggen).
Dr. Oosterhuis heeft zich niet beperkt
Helaas, aldus Oosterhuis, heeft men
tot het aanbieden en toelichten van de
zich in heel de geschiedenis al te vaak
door de kerken genomen besluiten. Hij
klakkeloos bij de (door de paradijsvloek
voegt daar een beschouwing aan toe
beheerste) cultuur aangepast en daar
waarvan je je afvraagt wat daar eigen
door zijn vrouwen in
lijk de status van is. Het
een ondergeschikte
eenvoudig voorlezen
Gênant creatief
positie gekomen.
van de besluiten met
Maar bij Christus zet
hun gronden is ook een
het herstel in. Al gaat
gênante bezigheid. Het
is voor iedereen, voor of tegen vrouwen de Heiland omwille van de omringende
cultuur nog niet zo ver dat Hij al vrou
in de ambten, duidelijk dat de beslui
welijke apostelen aanstelt. En ook zijn
ten en hun gronden niet erg sterk zijn.
apostel Paulus durft nog geen vrouwe
Misschien is het dat gegeven dat hem
lijke ambtsdragers aan....
creatief maakte.
Hij vergelijkt het bijbelgebruik van de
farizeeën rond de scheidbrief en de
reactie van de Heiland daarop (Mat.
19:3-8) met de benadering van het
vraagstuk vrouw en ambt door de Au
stralische kerken met daartegenover de
benadering door de GKv-synode. Het
spreken van de Heiland tot de farizeeën
blijkt een les in hermeneutiek te zijn
geweest.
Ook heeft Oosterhuis het in zijn toe
spraak over de scheppingsorde. Maar
dat begrip vult hij op een originele
manier: mannen en vrouwen zijn niet
maar gelijkwaardig, maar helemaal

Heel bijzonder is dat Christus volgens
Oosterhuis in feite onder zijn eigen
maat blijft. Vanwege de hardheid van
de harten stelt Hij geen zusters aan.
Maar zo kennen we uit de evangeliën
Christus toch echt niet. Daar spreekt
Hij met vrouwen, zelfs als ze publiek
als zondares bekendstaan, raakt Hij
melaatsen en zelfs een dode aan. Er is
geen maatschappelijk taboe waar de
Heiland zich door laat inperken.
Maar nu moeten we geloven dat Hij dat
juist wel gedaan heeft. Dat de Heiland
vandaag de dag wel vrouwen als apos
tel zou hebben aangesteld. Want onze

cultuur staat dat wel toe. Wij hebben
ons hier in West-Europa namelijk zo
goed in de richting van het komende
koninkrijk ontwikkeld…
En dat is dan gewoon exegese en geen
nieuwe hermeneutiek.
Het cultuuroptimisme dat eruit
spreekt, is naar mijn mening nog het
gevaarlijkste. Dat de doorgeschoten
gelijkstelling van man en vrouw in onze
cultuur niet langer wordt gezien als
een aantasting van Gods goede schep
ping, maar juist als het herstel ervan.
Mijn vraag is dan ook: heeft de tijd
geest je ogen dichtgesmeerd?
In zijn beschouwing maakt Oosterhuis
een aansluiting bij de klassieke defi
nitie van ethiek door K. Schilder (constante ratio, wisselende oeconomieën).
Ik heb er vreemd van opgekeken. Schil
der zou zijn definitie van ethiek nooit
zo hebben toegepast. Ethiek is hoe wij
met de Bijbel omgaan in de situatie
van vandaag. Niet hoe de bijbelschrij
vers met elkaars spreken en schrijven
omgaan in wisselende omstandig
heden en in het verdergaan van de

K. Schilder: Ethiek is de wetenschap
van de vaste rationes, de
wisselende oeconomieën en de
actueel concrete bepaaldheid der
obligatie van de wil des mensen
tot gehoorzaamheid aan de
geopenbaarde wil van God.
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Je zou toch namens BBK in deze jaren
heilsgeschiedenis. We geloven dat in
de wereld rond moeten vliegen om
de Schrift Gods waarheid zich voor ons
overal op je kop te krijgen en te worden
ontvouwt. Dat is iets anders dan dat ze
bezworen terug te keren van je ver
verandert en zichzelf corrigeert.
keerde weg… De arbeidsvreugde zou je
De definitie van ethiek van Schilder is
vergaan.
niet een definitie van hermeneutiek.
De synode had zelf al niet de moeite
Een uitspraak van de Here Jezus is
genomen in haar besluit
andersoortig dan die van
ook goede aandacht te
enig mens. En de uitspraak
Het is
geven aan de door buiten
van een apostel is geen in
om te huilen
landse afgevaardigden bij
de eigen tijd op te sluiten
haar ingebrachte bezwaren
ethische opvatting. Als
tegen de mogelijke openstelling van de
Schilder het heeft over ethische opvat
tingen door de tijd heen, is dat heel iets ambten voor vrouwen. De verdediging
van de besluiten in Australië door haar
anders dan het spreken van de Here
voormalige preses – hij doet dat weer
Jezus en dat van Mozes over de echt
op andere manieren, maar in dezelfde
scheiding, of Paulus over de inzet van
denklijn in spreekbeurten in den lande
vrouwen.*
– geeft een ontdekkende aanvulling: er
Het verbaast me in geen enkel opzicht
is echt sprake van een ‘nieuwe manier
dat dit spreken de mening van de Au
van bijbellezen’. En daarmee is de ka
stralische kerken niet veranderde.
tholiciteit van de kerk niet gediend!
Geve de Here dat we ons nog laten cor
Rapportage
rigeren. En dat de hoogmoed ons niet
nog verder van Gods wereldwijde volk
Ik rond deze Kroniek af en kom tot een
vervreemdt.
voorlopige conclusie wat betreft de Ka
tholiciteit Effect Rapportage.
Afgesloten 26 juni 2018
En die is: het is om te huilen.

Noot:

*

Oosterhuis werkt ook met de geschiede
nis van de moeders die hun kinderen tot
Jezus brachten. ‘Vrouwen en kinderen
werden in Jezus’ dagen niet meegere
kend. Dit verklaart dat de discipelen, die
kinderen van hun tijd waren, vrouwen
en kinderen bij Jezus vandaan joegen.’
Hierbij lijkt hij zich op vertalingen of op
de kinderbijbel te beroepen. Prof. Van
Bruggen heeft aangetoond dat het ook
vaders waren die hun kinderen tot Jezus
brachten. Er worden mannelijke werk
woordsvormen gebruikt (J. van Bruggen,
Marcus; op Marcus 10:13-16). Oosterhuis
gebruikt hier de Bijbel om zijn opvatting
te staven zonder fatsoenlijke exegese.

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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‘Daarna heeft God in zijn
bijzondere zorg…’
Over de goddelijkheid van de Heilige Schrift (1)
In twee artikelen wil ik stilstaan bij wat wordt genoemd de
goddelijkheid van de Heilige Schrift. Aanleiding zijn de be
sluiten die de synode van Meppel 2017 nam met betrekking
tot openstelling van de bijzondere ambten ook voor zusters
in de gemeente. Deze besluiten roepen de vraag op: hoe kij
ken wij in de eenentwintigste eeuw eigenlijk tegen de Bijbel
aan?
Nu is daar in dit blad al veel aandacht
voor. Ik denk dat het ons daarnaast
helpt als we ons confronteren met wat
in de zeventiende eeuw in de gerefor
meerde theologie over het onderwerp
‘de goddelijkheid van de Heilige Schrift’
is gezegd. Daarover gaat het eerste arti
kel. Het tweede bespreekt dan de vraag
wat het betekent voor ons verstaan
van de Schrift als wij de goddelijkheid
ervan belijden.

Openbaring, Woord en Schrift
Als startpunt neem ik wat Guido de
Brès in onze Nederlandse Geloofsbe
lijdenis (1561; in het vervolg NGB) zegt

in de artikelen 2 en 3. Volgens deze
artikelen is Gods Woord het heilig en
goddelijk Woord waardoor de Here zich
duidelijker en volkomener dan door de
schepping, onderhouding en regering
van de wereld aan ons openbaart. Hij
doet dat voor zover wij dat nodig heb
ben in dit leven, tot zijn eer en de za
ligheid van zijn kinderen. Dat Woord is
door heilige mannen Gods gesproken.
Daarna heeft God in zijn bijzondere
zorg voor ons en ons eeuwig heil dat
Woord door de profeten en de aposte
len op schrift gesteld. De Almachtige
heeft zelfs een deel van dat Woord
zelf met zijn vinger geschreven! Deze
op schrift gestelde woorden van God

noemen wij daarom de goddelijke en
Heilige Schriften.

Oorsprong in God
Onder ons is ‘Heilige Schriften’ geen
gangbare uitdrukking meer. Wij zeg
gen meestal ‘Bijbel’. Toch bepaalt het
gebruik van ‘Heilige Schrift’ of ‘Heilige
Schriften’ en ‘Gods Woord’ ons beter bij
het bijzondere karakter van de Bijbel.
‘Gods Woord’ maakt immers duidelijk
dat de Here spreekt en wij voor ons eeu
wig geluk zijn woorden moeten horen.
‘Heilige Schriften’ zegt ons dat de Here
heeft geschreven en wij datgene wat Hij
opschreef, moeten (voor-)lezen. ‘Bijbel’
is een statischer begrip. Het is een aan
duiding voor de Schrift meer in de trant
van klassiekers als Homerus’ Ilias en
Odyssee, en Vergilius’ Aeneas. ‘Heilige
Schrift’ en ‘Gods Woord’ bepalen ons
erbij dat de Bijbel niet op de boeken
plank ‘klassieke werken’ thuishoort. De
Heilige Schriften zijn van een andere
orde en hebben hun oorsprong in onze
God en Heiland.
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Bijzondere zorg van onze God
Wat opvalt in het weergegeven ge
deelte uit de NGB, is de dankbaarheid
waarmee de belijdenis spreekt over
waarom onze goede God zijn Heilige
Schrift tot stand bracht. Dat was niet
minder dan een voorzorgsmaatregel
van Hem. Wij hebben de Schrift nódig
in ons leven en zonder haar zullen
we de zaligheid nooit bereiken. Deze
goddelijke bewogenheid doet den
ken aan wat in NGB artikel 17 gezegd
wordt: ‘Toen de mens zich volkomen
rampzalig had gemaakt, is God, in Zijn
wonderbare wijsheid en goedheid, Zelf
de mens gaan zoeken en heeft de mens
getroost met de belofte hem Zijn Zoon
te geven.’ God bekommert zich dus om
ons gevallen mensen. Dat bracht Hem
er ook toe zijn Woorden schriftelijk vast
te leggen.

In Calvijns voetspoor
Onze Nederlandse Geloofsbelijdenis
heeft een sterke verwantschap met de
Institutie van Johannes Calvijn uit 1559.1
Deze zegt daarin dat, al tekent God in
de schepping zijn macht nog zo dui
delijk uit, er toch nog een beter hulp
middel nodig is om ons de juiste weg
naar de Schepper zelf te wijzen. Het is
daarom een bijzondere gave dat God
ook zijn heilige mond opent om bekend
te maken dat Hij de God is die men
moet eren. ‘Om te bereiken dat niet
alleen de aartsvaders de waarheid zou
den kennen, maar dat alle eeuwen door
zonder enige onderbreking de waar
heid in de wereld zou blijven bestaan,
heeft God tenslotte dezelfde goddelijke
uitspraken die Hij aan de aartsvaders
in bewaring gegeven had, als het ware
in officiële documenten willen laten
vastleggen.’

rakter van het geschrevene niets. De
apostelen zijn ‘de ware en oorspron
kelijke secretarissen van de Heilige
Geest geweest...’ Hun geschriften
dienen daarom als woorden van God
beschouwd te worden.2

beslissende woord of de Schrift? En:
wat is dan de normatieve basis van de
christelijke leer eigenlijk? Vanaf die tijd
confronteerden de gereformeerde theo
logen zich op universitair niveau met
deze vragen.

Na Calvijn

De gereformeerde scholastiek
of orthodoxie (1560-1790)

Voor Calvijn was de goddelijke oor
sprong van de Heilige Schrift leidend
voor alles wat hij vervolgens schreef
over omvang, gezag en volkomenheid
daarvan.3 Toch was er bij hem geen
sprake van een wetenschappelijk-syste
matisch ingerichte leer van de Schrift.
Als een van de reformatoren van het
eerste uur had hij zijn handen vol aan
preken en onderwijzen, het schrijven
van commentaren en het zich publiek
verantwoorden in gesprek en geschrift.
De omstandigheden boden hem niet de
gelegenheid om de christelijke leer in
studeerkamer of universiteit bezonnen
te overdenken en systematisch te be
schrijven. Zijn tijd vroeg daar ook niet
om. 4
De volgende generatie protestantse
theologen zag zich door de veranderde
omstandigheden voor nieuwe uitdagin
gen gesteld. Zo werden de uitspraken
van het concilie van Trente (1545-1563)
bekend en publiceerde kardinaal Bel
larminus zijn grote werk over de ge
schilpunten met ‘de ketters’ (1586-1593).
Beide vroegen om een gefundeerde
weerlegging. Belangrijke vragen in
deze discussie waren: heeft de kerk het

Om te kunnen debatteren met de
rooms-katholieke theologie, maakten
de reformatorische theologen zich
de scholastieke methoden eigen die
al eeuwen aan de Europese universi
teiten werden toegepast. Na de ‘ge
reformeerde’ Reformatie met onder
anderen Calvijn kwam er een periode
die ‘gereformeerde scholastiek of or
thodoxie’ is gaan heten. Daarmee brak
een tijd aan van systematische verdie
ping en verbreding van de reformatori
sche theologie. Er is in de ontwikkeling
van deze theologie van de zestiende
naar de zeventiende eeuw sprake van
continuïteit. Het brengt ons daarom
in het nadenken over onze schriftbe
schouwing verder, als we de vruchten
van de gereformeerde scholastiek
plukken en proeven. Zoals de theoloog
A.A. van Ruler (1908-1970) ooit zei: ‘Zo
is voor mijn besef de scholastieke me
thode geen kwestie van onvruchtbare
spitsvondigheid, maar de eigenlijke,
lente-achtige bloeseming van het den
ken. Zij is de bloeiende Betuwe in het
voorjaar, waar ook het kleinste blaadje
schoon is.’5

Als wij nu het licht van de ware gods
dienst over ons willen laten schijnen,
vervolgt de reformator, moeten wij ons
eraan houden dat dit begint bij wat de
hemel leert, en dat niemand ook maar
de geringste smaak van de rechte en
gezonde leer kan krijgen als hij niet
eerst een leerling van de Schrift wordt.
Al is wat de hemel leert door onder
anderen de apostelen opgeschreven,
dat verandert aan het goddelijke ka
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Scholastieke methodiek
Er is wel beweerd dat de zeventiende-eeuwse gereformeerde theologie,
net als de theologie van de middeleeuwen, werd beheerst door de filosofie
van Aristoteles. Echter, reeds middeleeuwse theologen als Albertus Mag
nus en Thomas van Aquino hadden zich ingespannen deze filosofie aan
te passen en tot een geschikt middel te maken voor de beoefening van de
theologie. Zo namen ook de reformatorische theologen niet klakkeloos alles
van Aristoteles over. Men verwierp bijvoorbeeld het volheidsbeginsel van
de Griekse filosoof. Elke ‘mogelijkheid’ die zich in de dingen bevindt, moest
volgens hem een ‘feitelijkheid’ worden, maar dit is onverenigbaar met het
christelijke denken. Daarin wordt immers alle ruimte gegeven aan het soe
verein scheppend handelen van de Here? Bovendien zijn zijn wilsbesluiten
vrij: God heeft veel meer mogelijkheden ter beschikking dan het aantal dat
gerealiseerd wordt. Het ging de toenmalige westerse theologiebeoefening
niet om Aristoteles’ filosofie, maar om slechts een deel van diens instru
mentarium. Dat stelde de gereformeerde universiteiten in Europa in staat
om op algemeen gangbare en ordelijke wijze ook de theologische weten
schap te beoefenen.6

Leer van de oorzaken
In de behandeling van theologische
onderwerpen was Aristoteles’ ‘leer
van de oorzaken’ een belangrijk in
strument. Dat was zijn manier om een
veranderingsproces te beschrijven. Hij
benoemde daarin vier oorzaken die
er samen voor zorgden dat iets vanuit
een begintoestand tot een eindsituatie
kwam. Om van een stuk hout een stoel
te maken zijn er naast een stuk hout,
een bedachte vorm en een doel (hout
is het geëigende materiaal voor een
stoel) een meubelmaker nodig. Deze
vier noemt Aristoteles elk een oorzaak
in het veranderingsproces dat leidt tot
een bepaald eindproduct. Materiaal,
vorm, doel en bewerking zijn, kortom,
de vier oorzaken.
In de gereformeerde scholastiek paste
men deze benadering toe in uiteen
zettingen over diverse leerstukken.
Dat valt goed te begrijpen tegen de
achtergrond van de tijd waarin deze
methodiek in de gereformeerde theolo
gie in zwang kwam: de vroegmoderne
tijd (zeventiende eeuw). Juist dan spe
len er allerlei theologische discussies.
Hoe zit het met Gods voorwetenschap?
En hoe met zijn voorzienigheid? De
predestinatie? En de rol van de mens
dan in het verkrijgen van Gods heil?
In elk van deze leerstukken speelt de
leer van de oorzaken en hoe deze zich
tot elkaar verhouden een belangrijke

rol. Het is duidelijk dat, of het nu bij
voorbeeld gaat om de leer van Gods
voorzienigheid of om de verlossing van
de in zonde gevallen mens, in de gere
formeerde theologie God steeds als de
belangrijkste oorzaak wordt beleden
(Hij is de Bewerker of causa efficiens).

De goddelijkheid van de
Heilige Schrift: een nieuwe
term
De hierboven beschreven werkwijze
valt met name af te lezen aan de in
de vroege gereformeerde orthodoxie
(1560-1620) ontwikkelde schriftleer.
Vanaf circa 1610 treffen we in belang
rijke gereformeerde theologische publi
caties ‘de goddelijkheid van de Schrift’
aan. Een nieuw begrip, geen nieuwe
gedachte. Calvijn, zo zagen we al, ging
eveneens uit van de goddelijke oor
sprong van de Schrift. Met de nieuwe
term wilden gereformeerde theologen
een schriftleer over oorsprong en bewa
ring van de tekst van de Schrift ontwik
kelen en uitleggen. Tevens beoogden ze
geen afbreuk te doen aan én de godde
lijke én de menselijke inbreng in het tot
stand komen van de uiteindelijke tekst.
‘De goddelijkheid van de Schrift’ werd
uitgangspunt en daarmee de noemer
waarop inspiratie, gezag, zelfgetuigenis
en canoniciteit van de Schrift werden
samengebracht. Tegenover vooral de
rooms-katholieke theologie van die da

gen was men nu beter in staat het plei
dooi kracht bij te zetten dat de Schrift
meer dan de kerk noodzakelijk is en bo
ven het gezag van de kerk uitgaat. Dat
was immers het geding tussen Rome
en de Reformatie? Door de goddelijk
heid van de Schrift te benadrukken
konden drie dingen geborgd worden.
In de eerste plaats dat we de Schrift
nodig hebben om God en zijn wil te
leren kennen en in de tweede plaats
dat niets en niemand mag uitgaan bo
ven datgene wat geschreven staat. Ten
slotte maakt de nieuwe term in één
oogopslag de beoogde relatie tussen
de schriftleer en de andere leerstukken
helder: de goddelijke Heilige Schrift
gaat voor alle andere onderdelen van
de leer uit!

De vier oorzaken van de
Schrift
De Schrift is echter niet meer dan
goddelijk instrument. De ‘Bewerker’
of ‘Veroorzaker’ (causa efficiens) van
de Schrift is de Vader, in de Zoon, door
de Heilige Geest. De Geest werkte in
profeten en apostelen als zijn secreta
rissen, bevestigt vervolgens de inhoud
en de zekerheid van het onderwijs van
de Schrift in Gods werken van genade
en kracht, en verzegelt ten slotte het
publieke en zichtbare getuigenis van de
Schrift door zijn eigen getuigenis in het
geweten van de gelovigen.
Het ‘materiaal’ (causa materialis) van
de Schrift is wat God heeft geopen
baard voor onze zaligheid, overgeleverd
naar ons vermogen en vastgelegd in de
canon. Je kunt zeggen dat God zelf het
onderwerp (‘materiaal’) van de Schrift
is. Wel op een manier die wij mensen
aankunnen en in staat zijn te bevatten.
Daarom gaat de Schrift niet verder
dan het beschrijven van Gods eigen
schappen en zijn activiteiten onder de
mensen met de verplichtingen die wij
tegenover Hem hebben.
Wat God in de Schrift heeft gelegd,
is de ‘vorm’ (causa formalis). Christus
noemt dit ‘de waarheid’ (Joh. 17:17). De
Schrift bevat geheel en al de goddelijke
waarheid. Dat is de inwendige vorm.
De uitwendige wordt gevormd door
het taalgebruik dat zo goed past bij
de waardigheid van de spreker en het
karakter van het gesproken woord en
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bij de omstandigheden van hen tot wie
gesproken wordt.
Ten slotte het ‘doel’ (causa finalis) van
de Schrift. Dat is tweeledig: Gods glorie
en de zaligheid van de uitverkorenen.
Het eerste is het voornaamste doel. Het
welzijn van de kerk en van het uitein
delijke heil van Gods knechten is als
tweede doel daaraan ondergeschikt.
Deze tweevoudige bedoeling maakt
de Schrift volmaakt geschikt om ons
geloof te voeden en de goddelijke waar
heid te dienen en bekend te maken.7

De ‘Synopsis purioris
Theologiae’
Een van de vroegere publicaties waarin
‘de goddelijkheid van de Heilige Schrift’
in de gereformeerde theologie werd
uitgewerkt is de Synopsis, de bekende
Leidse dogmatiek uit 1625. Daarin is de

spireerd zijn door de Geest en kunnen
zij hebben gedwaald. Daar brengt de
Synopsis tegen in dat deze opvatting
leidt tot minachting. Bovendien is ze
in strijd met de Schrift, die zegt dat ‘al
het geschrevene voor ons onderricht is
geschreven’ (Rom. 15:4), ‘heel de Schrift
door God ingegeven is’ (2 Tim. 3:16) en
‘geen enkel Schriftwoord een eigen
machtige uitleg toelaat’ (2 Petr. 1:20).8

Een ‘hoge’ schriftleer
De visie op de Schrift van zowel Calvijn
als van de gereformeerden na hem valt
te bestempelen als een hoge schriftleer:
in al haar aspecten wordt de Schrift
verankerd in God in de Hoge. Hij is de
Bewerker waardoor de Schrift tot stand
is gekomen en het onderwerp van haar
inhoud. De goddelijke waarheid is de
vorm in bijpassende taal op ons be

Noten:

1

C.A. de Niet: Johannes Calvijn, Institutie
of onderwijzing in de christelijke godsdienst (Houten, 2009), boek I,6.

2

Id. band 1, p. 84-85 en boek IV,8-9.

3

Id., boek I,7-9.

4

R. Muller, The Unaccommodated Calvin.
Studies in the Foundation of a Theological
Tradition (New York-Oxford, 2000),
p. 148-152.

5

Citaat afkomstig uit W.J. van Asselt e.a.,
Inleiding in de gereformeerde scholastiek
(Zoetermeer, 1998). Ook voor het vervolg
maak ik o.a. gebruik van dit werk.

6

R. Muller, After Calvin. Studies in the Development of a Theological Tradition (New
York-Oxford, 2003), p. 82.

7

R. Muller, Holy Scripture. The Cognitive
Foundation of Theology, p. 224-294. Dit
is deel 2 van Richard Mullers vierdelige
werk: Post-Reformation Reformed Dogmatics. The Rise and Development of
Reformed Orthodoxy, ca. 1520 to ca. 1725
(Grand Rapids, 2003). Ook R. Kolb, ‘The
Bible in the Reformation and Protestant
Orthodoxy’, in: D.A. Carson (ed.), The
Enduring Authority of the Christian Scriptures (Grand Rapids-Cambridge, 2016), p.
89-114.

8

R.T. te Velde (ed.), Synopsis Purioris Theologiae = Synopsis of a Purer Theology. Latin
Text and English Translation, Volume 1 /
Disputations 1-23 (Leiden-Boston, 2015),
p. 48-73.

boven beschreven structuur duidelijk te
ontdekken. De Leidse theologen stellen
dat voor wie door de Heilige Geest zijn
ogen open heeft, in elke schriftpassage
de goddelijkheid ervan te vinden is.
Ze waarschuwen voor christenen
die stellen dat alleen fundamentele
onderwerpen in de Schrift van god
delijke oorsprong zijn. In situaties en
omstandigheden van minder gewicht
zouden de bijbelse auteurs niet geïn

gripsniveau. Van goddelijke oorsprong
is ten slotte ook het doel: Gods glorie
en het heil van de kerk.
En... terwijl de tekst van de Schrift vast
ligt, gaat de ‘werking’ van de Schrift
door. De Eeuwige die ooit zelf zijn Wet
met zijn vinger schreef, werkt als Vader,
Zoon en Geest tot op vandaag in de
wereld en aan de kerk, gebaseerd op de
Heilige Schrift. Ook dat hoort bij haar
goddelijkheid.
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Column
Gijs Zomer

Mijn vader was fout in de oorlog
Mijn vader was bakker.
Ook was hij ouderling.
’s Zondags zag ik hem
knikkebollen in de
kerkenraadsbank. Vooral
als bakker was hij ook
mijn vader. Mijn drie
broers en ik sliepen op
een slaapkamer boven
de bakkerij. Ons huis lag
vlakbij het rangeerterrein
van het treinstation en in de donkere nacht werden
we geregeld opgeschrikt door het schrille gefluit van
schurende locomotieven. Als dan onder mij vroeg in de
morgen de deegmachine aansloeg, voelde ik me veilig: m’n
vader was weer aan het werk. Altijd aan ’t werk. Aan het
ontbijt zag ik hem niet. Wel zei ik hem voor ’t naar school
gaan nog even gedag. Hij was dan net de tompoezen aan
het snijden, en daar viel nog wel ’ns wat van af! En als ik
dan weer uit school kwam, werd ik niet opgevangen door
m’n moeder aan de theetafel. Zij stond in de winkel. En
ik trok onmiddellijk een bakkerskiel aan om m’n vader te
helpen. ’s Avonds was hij vaak afwezig. Het waren de jaren
zestig, drukke kerkelijke tijden.
Het was oorlog! En ik heb tot voor kort gedacht dat m’n
vader aan de goede kant stond. Het was me met de
paplepel ingegoten en het sprak ook welhaast vanzelf.
Ik zat op JV ‘Woord en belijdenis’. De naam was een
statement. En nu lag de belijdenis onder vuur. Onderdelen
van de leer werden gekritiseerd en het belang van de
belijdenis als geheel werd gerelativeerd. Het kwam aan
de orde in onze familie- en mijn vriendenkring. We deden
graag een spelletje en ineens werd het menens. Ik hoor
een neef van mij zeggen: ‘Het gaat toch om de Bijbel,
we hebben de belijdenis helemaal niet nodig.’ Het was
ook de tijd van het belijdenis-doen, en hij hekelde het
catechesemateriaal van mijn dominee.
Thuis bij mijn neef werd Opbouw gelezen. Mijn vader las De
Reformatie. Elke vrijdagmiddag werd door een postbode-inuniform het blad tot in de bakkerij bezorgd. En mijn vader
las ’t onmiddellijk. Hij spreidde de vele volgeschreven
kolommen uit op de meelbalen, en dan vergat hij wel zijn
baksel. ’s Zondags kwam het bij elkaar, en het kon er dan
heftig aan toegaan. Het was een groot huis. Wij woonden
eigenlijk in bij mijn oma. En na de morgendienst waren we
met velen. Wij kerkten in Utrecht-Noordwest. Het gezin van
mijn neef kwam dan uit de dienst van Utrecht-Centrum. Er
werd eerst genoten van al ’t overgeschoten gebak en dan
kwam het los.
Ik herinner me een zondag waarop mijn vader mijn oom –
de vader van mijn neef dus – ’t huis uit wees. De schorsing
van ds. Van der Ziel van Groningen-Zuid was het gesprekspunt. De kerkenraad van Utrecht-Centrum had daarop
ontstemd gereageerd. En ze hadden een protestbrief geschreven naar de kerkenraad van Groningen-Zuid. Lid van

die kerkenraad was mijn
oom Gerrit, de echte
dominee Zomer, zoals
hij eens in mijn Spakenburgse tijd werd genoemd. Deze Utrechtse
jongen was geregeld
gastpredikant in de
twee Utrechtse kerken.
Maar de kerkenraad van
Utrecht-Centrum annuleerde nu de gemaakte preekafspraken. De vader van mijn
neef – ouderling aldaar – had met dat besluit ingestemd.
Daarmee was de breuk in onze familie een feit. In de eerstvolgende jaren werden er geen spelletjes met mijn neef
gespeeld.
Mijn moeder was van hervormden huize. Nog voor ze een
relatie met mijn vader kreeg, was ze overgekomen naar de
GKv. Ze was daarbij begeleid door professor H.J. Schilder,
die toen dominee van Utrecht-Centrum was. En mijn
moeder heeft zijn onderwijs begrepen. Ook voor haar was
het Woord én belijdenis. Want – zo had ze geleerd, zei ze –
wie de Heer liefheeft, bewaart zijn woorden. Zo eenvoudig
was ’t. En in haar eenvoud heeft ze mijn oom nog ’ns
daarop bevraagd: ‘Beste zwager, voor jou was dit toch ook
nooit anders?’ En hij had haar gezegd: ‘Ik ben veranderd.’
Was niet ook prof. C. Veenhof – ook eens predikant te
Utrecht – veranderd?
Ik heb dus heel mijn leven geloofd dat mijn beginselvaste
ouders de goede kerkelijke strijd streden. Maar
kortgeleden las ik Domineesfabriek, van George Harinck
& Wim Berkelaar. Ik ben geschokt: mijn drukke vader, die
bakker en ouderling was, hij stond aan de verkeerde kant!
Hij las een fout blad. De Reformatie was een revolutionair
pamflet. De redactie van die jaren had ooit een coup
gepleegd. Ze hadden een vroege tegenstander kaltgestellt.
En toen werden zuiveringen doorgevoerd. ’t Was feitelijk
een boevenbende. Feitelijk: dit zeggen de bronnen. Deze
duidingen zijn niet door de auteurs verzónnen.
Eén van hen zal ze gretig hebben genoteerd. Hij is een
kenner van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
Hij kent het vijanddenken. En, aan welke kant staat hij, als
het gaat om deze opleiding die ooit de School van de kerken
was en nu een domineesfabriek (ook dat staat ergens in
de bronnen!) heet? Deze schrijver verraadt zijn identiteit
in het radioprogramma OVT van zondagmorgen 20 mei
jl. ‘Jij’, zo wordt hem gevraagd, ‘bent een liefhebber van
allerlei dingen, je bent bijvoorbeeld geïnteresseerd in het
fascisme, wat maakt dat jij ook hiernaar kijkt?’ Ik heb – zegt
hij dan – een mateloze fascinatie als het gaat om iemand die
dominee, priester of rabbijn wordt. Ik kan me niet voorstellen
dat je ooit voor zo’n beroep kiest, terwijl je nooit de zekerheid
hebt dat er een god is. Dat je misschien veertig jaar gepreekt
hebt voor niks, helemaal voor niks.
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Volledig omgeven

Woordwaarde
Egbert Brink

‘U omsluit mij van achter
en van voren, u legt uw hand op mij.
Wonderlijk zoals u mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.’
(Psalm 139:5-6)
Geen psalm die zo van alle kanten bekeken is. Geen psalm zo
geliefd bij geboorten en begrafenissen. Een pareltje poëzie
dat je keer op keer kunt bewonderen. Poëzie bevat meestal
beeldende taal. De beelden die worden opgeroepen, kunnen
soms heel verrassende associaties wekken. Dat overkwam mij
toen ik deze woorden ging verbeelden in de richting van de
Schepper.

goed kent, weet je wel precies hoe hij
of zij is. Dit kennen is oog hebben voor
iemand. Zijn ogen hebben je gezien
in het verborgene. Hij heeft je zelf ge
maakt en weet hoe je in elkaar zit. Hij
kent je exact van binnenuit. En door
grondt je helemaal. Hij kent je al veel
langer dan vandaag. God kende je al
voordat ook maar iemand jou kende.

Bekende handen

God weet precies wie Hij voor zich
heeft. Hij kent mijn identiteit, mijn
overtuiging, mijn gedrag, mijn ver
mogen, mijn omgeving. Aan die God
durft David zich met al zijn hebben en
houden, gebreken en tekorten toe te
vertrouwen. Zijn liggen, zijn rusten,
zijn opstaan, zijn gaan. Elke stap die hij
zet, maar ook als hij zich neerlegt. God
kent je als geen ander. En Hij leeft zich
helemaal in, zoals God dat alleen kan.
Zoals iemand bij wie je echt het gevoel
hebt dat hij je werkelijk kent. Hij kent
je volkomen, tot op de bodem van je
hart. Wonderlijk zoals U mij kent. Beter
dan ik mezelf ken. In de taal van Huub

De dichter spreekt niet als een onbe
kende van God. Hij spreekt juist als
bekende. Hij kent zijn God van jongs
af aan. Hij spreekt ook niet óver God,
Hij spreekt tot Hem. Het is in de eerste
verzen zevenmaal U en vijf keer mij(n).
Zijn spreken komt voort uit een intens
contact met God. In dat kennen zit
wederkerigheid, ze kennen elkaar. Het
is de taal van een relatie, het is een
warme geloofstaal.
Al vanaf de moederschoot! Niet David
heeft die relatie voor het eerst gelegd.

Die verbinding met God dateert vanaf
de eerste dagen in de moederschoot.
God is de Eerste. Hij legt de band als
Schepper tussen zichzelf en een men
senkind. Er is dus sprake van hechte
verbondenheid. God verbindt zich niet
pas als mensenkinderen het goed doen
of presteren of zich bewust worden
van zijn aanwezigheid. Hij is ons altijd
voor.
David heeft het dan ook over kennen.
Kennen is heel iets anders dan veel
over iemand weten. Je kunt veel over
iemand te weten komen zonder hem
of haar te kennen. Maar als je iemand
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Oosterhuis: ‘Ken je mij? Wie ben ik
dan? Weet jij mij beter dan ik?’

Handen die omgeven

Scheppershanden heeft Hij mijn mi
nuscule nieren gevormd. Ook het heel
fijne werk komt uit zijn vingers. Schep
pershanden met vingertoppengevoel.
Want je bent handwerk van God. Zo
zorgvuldig en kunstig geweven. Zelfs
met weeffouten of als een kind niet le
vensvatbaar blijkt te zijn, erkent God er
zijn oorspronkelijk eigen creatie in. Zijn
eigen werk en persoonlijke creatie, dat
ben jij. Eigenhandig gemaakt kan nooit
wegwerp worden.

U omsluit mij van achter en van voren.
U omgeeft mij, geheel en al! Denkend
aan de Schepper sprong het beeld
opeens open voor mijn ogen. Daarop
attent gemaakt door een andere be
wonderaar van dit gedicht. Is dit niet
het beeld van het ongeboren leven?
Volledig omgeven, van achter en van
voren?! Dat is een kind in de buik van
In goede handen
zijn moeder. Geheel en al omgeven.
Zo vouwt God zijn handen rondom je
Bij God ben je in goede handen! Omdat
leven, vanaf de moederschoot. Al vanaf
het de handen van de Schepper zijn.
het eerste begin. Dat is trouwens ook
Je bent niet bij toeval ontstaan of in
het gebaar van een moeder in verwach de wereld geworpen. Jij bent persoon
ting, die haar hand op
lijk handwerk van de
haar buik legt. Twee
Schepper. ‘Handmade
‘Handmade by God’
handen op een buik.
by God.’ Daarom heeft
Een van de grote we
Hij ook goddelijke inte
tenswaardigheden dat
resse in je.
Vader Schepper zorgt als een moeder.
Bij God ben je als mens in goede
Zijn hand was al voelbaar voordat ik
handen. Het zijn de kwaadsprekers
geboren werd. Met eigen hand heeft
en verdachtmakers die anders doen
Hij mij gebouwd. Met zijn immense
voorkomen. Alsof je met God slecht af

bent en Hij je je vrijheid ontneemt of
op zijn minst inperkt. Dat is een lelijke
karikatuur van God, uiterst manipula
tief. Spreek geen kwaad van God, maar
spreek goed van de Schepper! Hij heeft
geen kwade bedoelingen. Bewonder
zijn werk. Zijn scheppershanden zijn
bewonderenswaardig, beschermend,
en vooral zuiver bemoederend!

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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Voluit christelijk
De brief van Jakobus

Rondblik
Pieter Niemeijer

Hoe christelijk is de brief van
Jakobus? Is hij niet veel te
wettisch of te moralistisch?
Bekend is het oordeel
van Luther over Jakobus:
een strooien brief. Meer
bijbellezers hebben moeite
om de boodschap van
Jakobus (geen geloof zonder
werken) met die van Paulus
(gered uit pure genade
door het geloof alleen) te
verenigen. Dit artikel komt
met een hypothese over deze
brief: een aanzet om verder
te doordenken.
Datering en adressering
Het kon wel eens de oudste brief van
het Nieuwe Testament zijn: die van
Jakobus (J. van Bruggen, L. Floor, P.H.R.
van Houwelingen). In de brieven van
Paulus, Petrus en Johannes hebben
we te maken met geadresseerden ver
buiten Israël, maar de brief van Jako
bus lijkt gericht aan lezers die zich nog
bevinden in het gebied van Palestina
en mogelijk Zuid-Syrië, dat seizoenen
van vroege en late regen kent (5:7). Tal
van zaken die in de brief aan de orde
komen, liggen dicht aan tegen het on
derwijs van de Here Jezus zoals we dat
in de (later opgetekende) evangeliën
tegenkomen (over de eed, het zoeken
van genezing bij de Here, het redden
van een zondigende broeder of zuster;
5:12-20). De brief sluit veel directer aan
bij het eigen onderwijs van de Here
Jezus dan de brieven van Paulus en Pe
trus en Johannes.
De brief geeft als adres de twaalf
stammen in de verstrooiing (1:1). Dat
laatste woord ‘diaspora’ kennen wij

Wandschildering Alte Kirche, Oberzell
als aanduiding voor Joden ver buiten
Israël, verstrooid onder de volken, maar
het lijkt hier te gaan om Joden die door
vervolging naar elders verstrooid zijn.
Handelingen 8 heeft verteld dat na de
dood van Stefanus een vervolging is
uitgebroken waardoor allen ‘verstrooid’
werden over Judea en Samaria, op de
apostelen na: die bleven in Jeruzalem.
De geadresseerden lijken Joden met
kennis van het Oude Testament: Jako
bus beroept zich op Abraham (2:21-23),
Rachab (2:25), Job (5:11), de profeten
(5:10) en Elia (5:17,18).
De brief lijkt te behoren tot de situatie
in de begintijd van het boek Handelin
gen: de Joodse buitenwacht wordt nog
direct aangesproken (5:1-6), net zoals
de Here Jezus dat ook deed.

Schrijver
Alles wijst erop dat we voor het ont
staan van de brief van Jakobus moeten
denken aan de tijd vóór of van Hande

lingen 11. Dan komen er twee Jakobus
sen in aanmerking als mogelijke auteur
van de brief: Jakobus, de zoon van
Zebedeüs en de broer van Johannes, en
Jakobus, de broer van Jezus. Vanwege
het goede Grieks wordt een auteur
schap van beiden wel uitgesloten door
verklaarders, maar er werd in die tijd
in Palestina en in Galilea veel Grieks
gesproken. Waarom zou iemand daar
vandaan dat niet goed hebben kunnen
beheersen?
Jakobus, de broer van de Here Jezus,
werd al vrij snel leider in de gemeente
van Jeruzalem, maar geloofde aan
vankelijk niet in Christus (Joh. 7:1-5).
Aan zijn bekering heeft mogelijk een
verschijning van zijn opgestane broer
bijgedragen (vgl. 1 Kor. 15:8; Hand. 1:14).
Verderop in het Nieuwe Testament is
het deze Jakobus die bedoeld wordt als
het over Jakobus gaat (Hand. 15; Gal. 2).
Hij is de enig bekende Jakobus die ver
derop in het boek Handelingen nog leeft.
Eerder, ten tijde van Handelingen 11,
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leeft ook Jakobus, de zoon van Zebedeüs
nog: pas Handelingen 12 beschrijft zijn
terechtstelling door Herodes.
Deze laatste Jakobus zou ook heel goed
de auteur van de brief kunnen zijn. Hij
was ongetwijfeld bekend onder de leer
lingen. Hij behoorde samen met Petrus
en Johannes van meet aan tot de bin
nenste kring van de twaalf die Christus
had uitgekozen. Dat de auteur in 1:1 niet
als ‘apostel’ wordt aangeduid, is niet zo
raar: deze Jakobus was er immers ook
nog niet op uitgezonden, maar was nog
in Jeruzalem. Als hij de auteur is, zou
dat de aansluiting bij Christus’ onder
wijs in de evangeliën verklaren (zie bo
ven) en het zou betekenen dat we van
alle drie intimi van Christus (Petrus,
Johannes en Jakobus) een of meer brie
ven in het Nieuwe Testament vinden.
Jakobus zou de brief geschreven kun
nen hebben aan de vanuit Jeruzalem
verstrooide leerlingen. Hijzelf was in
Jeruzalem achtergebleven (Hand. 8:1)
of zat daar gevangen (Hand. 12:1-2). De
vervolging van de gemeente door het
Sanhedrin zou goed de beproeving en
verdrukking kunnen zijn die in de brief
zo nadrukkelijk aan de orde komt.

De bekering van de lezers

ren aan de nieuwe start die ze gemaakt
hebben en die nog maar kort achter
hen ligt.
In de begintijd van het boek Handelin
gen werd het adres van het evangelie
nog beperkt tot Joden die tot geloof
kwamen. Gaandeweg was de kring bre
der geworden: behalve een hoge amb
tenaar uit Ethiopië (Hand. 8:2639) en een Romeinse officier
(Hand. 10) aanvaardden mensen
in Samaria (Hand. 8:2-25) en
uit Fenicië (Hand. 11:19,20) het
evangelie.
In Handelingen 11 wordt nog
gesproken over leerlingen die de
verkondiging van het evangelie
bewust beperkten tot Joden,
maar in Antiochië wordt voor
het eerst ook de Griekse bevol
king benaderd. Dat is bijzonder
en leidt tot een visitatie van
uit Jeruzalem door Barnabas
(Hand. 11:20-24). Er is duidelijk
sprake van iets nieuws dat aan
het gebeuren is.

alsof Hij zijn volgelingen wel geleerd
heeft om in Hem te geloven, maar niet
om te doen wat God wil in zijn wet.
Die afkeer van de wet zie je toch ook
als heidenen die de wet niet kennen,
gedoopt worden en zich bij die nieuwe
gemeenschap voegen?! Komt hun ge
loof van God?
De lezers hebben het er zwaar mee. Het

De gevolgen van hun
bekering

Als je kijkt hoe het evangelie
zich verbreid heeft, kun je zien
Van de lezers wordt gezegd dat ze door
dat God juist hen die naar we
de verkondiging van de waarheid – dat
reldse maatstaven arm zijn,
is: het evangelie van Christus – tot
heeft uitverkoren om rijk te zijn
leven zijn geroepen (1:18; vgl. voor het
door het geloof en deel te krij
‘tot leven geroepen’ Joh. 3:3,5; vgl. voor
gen aan het koninkrijk dat Hij
de ‘verkondiging van de waarheid’ Ef.
heeft beloofd aan wie Hem lief
1:13). De boodschap die het vermogen
hebben (2:5). Juist hun heeft Hij
heeft hen te redden, is in hen geplant
zijn Geest en het
(1:21). Over hen is ‘de
geloof gegeven
voortreffelijke naam’
Boodschap in
(1:17).
uitgesproken (2:7). Ze
hen geplant
Dat ze volgelin
hebben (als erfgenamen,
gen van Christus gewor
HSV) deel gekregen aan
den zijn, is de lezers door hun omge
het koninkrijk dat in Christus nabijge
ving niet in dank afgenomen. Wellicht
komen is (2:5). Israël was Gods eerst
herinnert Hebreeën 10 hieraan als dat
geboren zoon, het licht voor de volken.
vertelt van een moeizame worsteling
Jakobus’ lezers zijn nu op een bepaalde
waarin de Hebreeën stand hebben
manier de eersten geworden in Gods
moeten houden (10:32-34). Hun mach
schepping (1:18). Ze zijn het dankzij het
tige Joodse omgeving onderdrukte hen
geschenk van de Heilige Geest en van
(2:6; 5:1-6) en sleepte hen voor de rech
het geloof dat ze ontegenzeggelijk van
de Vader van de lichten ontvangen heb ter (2:6). De lezers ondergingen allerlei
beproeving (1:2,12). Ze werden onder
ben (vgl. 1:17).
druk gezet om Christus af te zweren.
De lezers horen kennelijk bij de eerste
Zijn heerlijke naam werd gelasterd (2:7),
lichting van hen die in Christus zijn
gaan geloven. Jakobus kan hen herinne alsof de wet bij Hem niet veilig is en

Jakobus
zijn nog jonge christenen. En het zijn
voor het merendeel ook arme, zwakke
en kwetsbare mensen. Ze raken door
twijfel bevangen (1:5-11). Moeten ze in
alle vervolging de hand van God zien
die hen weer terug wil hebben, het
jodendom in (1:12-15)? Intern twisten
ze over Gods gave van geloof en Geest
aan niet-Joden. Kan dat: gelovigen uit
andere volken? Is er bij God inderdaad
geen onderscheid tussen mensen (vgl.
Hand. 10:34)? Maar hoe zit het dan met

222

de wet? Is die dan nog wel in ere?
De transitie van het evangelie van Is
raël naar de volken is verwarrend. En
mensen in verwarring zie je uit balans
raken: het spreken wordt heftig, de
buitenkant wordt belangrijk, alterna
tieve zekerheden worden aangegrepen.
Er zijn er die goede banden met de
wereld, dat is de Joodse wereld (vgl.

en Paulus
‘wereld’ in het evangelie naar Johannes)
willen blijven onderhouden. Het debat
raakt verhit. De vrede is ver te zoeken.
Verwijten vliegen door de lucht. De een
weet het nog beter dan de ander. Ze
bidden wel, maar het biedt geen dui
delijkheid. De wijsheid is in alle gedis
cussieer ver te zoeken. Wat komen er in
zulke situaties een hartstochten aan de
oppervlakte en wat spelen machtsden
ken en eigenbelang maar al te vaak een
funeste rol. Jaloezie, eigenbelang, on

De aanwas van nieuwe leden, niet al
eerlijkheid: wat raakt de sfeer verziekt
tijd uit de heffe des volks, stelde voor
in zulke discussies (hfdst. 3 en 4).
problemen. De haat van de Joodse
Daarbij ziet men ook nog eens z’n le
leiders richtte zich op hen. Er werden
vensonderhoud in gevaar. Hun baan
staat op het spel. Men kijkt jaloers naar er opgesloten en gemarteld. De druk
anderen die rustig leven en hebben wat was zwaar. En tegelijk zag je wie er zich
aansloten: moest je het van zulke men
hun hartje begeert. Jaloezie, egoïsme
sen hebben? De rijken bleven Joods.
en materialisme zijn reële dreigingen.
Moest dat niet aan het
In die mêlee van twijfel,
denken zetten? Was de
strijd, aanvech
Heilzame inzet
reactie van hun omge
ting en onze
in heftig klimaat
ving niet een vingerwij
kerheid komt
zing van God (1:12-15)?
nu de brief van
Ze ondergingen een vuurproef (vgl.
Jakobus.
1 Petr. 4:12). Smaad en verdrukkingen
Opvallend is de veel voorko
waren hun deel, die hun volharding op
mende aanspraak: broeders,
de proef stelden (vgl. Heb. 10:32-36).
mijn broeders, mijn geliefde
Hun beproevingen en verzoekingen
broeders. In de conflictueuze si
(1:2-4, 12-15) hadden alles te maken met
tuatie van dat moment bepaalt
hun christelijk geloof en hun overgang
de auteur mee op deze manier
de lezers bij de band die hem en daarnaartoe. Het was lijden om Chris
tus’ wil.
zijn lezers en die ook zijn lezers
onderling verbindt. In Christus
verbonden: een heilzame inzet
Stel dat…
in zo’n heftig klimaat.
In 2:1 schrijft Jakobus: het geloof in
Jezus Christus, onze glorierijke Heer,
Leerlingen van Christus
staat niet toe dat u mensen op hun
uiterlijk beoordeelt. De vertaling-1951
Vaak wordt bij de brief van
heeft: houdt uw geloof in onze Here
Jakobus de vraag gesteld naar
der heerlijkheid, Jezus Christus, vrij van
het christelijke karakter ervan.
aanzien des persoons. Het is een van
Is deze brief geen verzameling
de weinige keren dat de naam van onze
van zedelijke en vermanende
Heiland wordt genoemd in deze brief,
voorschriften, op een welhaast
maar het gebeurt wel heel uitvoerig:
Joodse manier? Waarin is deze
het geloof in Jezus Christus, onze ver
brief nu christelijk? Is hij niet
heerlijkte Heer. In het vervolg werkt
vooral moralistisch?
Naar mijn indruk is de brief veel Jakobus uit wat hij met ongeoorloofd
inhoudelijker dan vaak gedacht. onderscheid maken (‘aanzien des per
soons’) bedoelt.
Ik situeer hem in de tijd vlak
Hij schetst een voorbeeld: stel dat
na Handelingen 7. Het is de tijd
een rijke met prachtige kleren uw sa
dat de christelijke gemeente
aan het groeien is. Jakobus leert menkomst (uw synagoge!, schrijft hij)
binnenkomt, en tegelijk een arme in
zijn lezers zich te houden aan
vodden: hoe treed je dan op?
wat Christus heeft opgedragen (Mat.
28:19): bijvoorbeeld over het gevaar van Wat bedoelt Jakobus daarmee? Is dit
voorbeeld een van de vormen van ver
de rijkdom, over het zweren, over het
boden onderscheid? Of spreekt hij over
genezing zoeken bij de Here en over
de omgang met rijken en armen bij
het winnen van zondigende broeders
wijze van vergelijking, in een metafoor?
en zusters (4:13 - 5:20). Hij doet daarbij
ook een direct beroep op zijn omgeving Ik denk dat laatste. Ik verwijs daarvoor
naar 2:6-7. Daar laat Jakobus merken
(5:1-6). En kennelijk vindt het evangelie
wat die rijken voor mensen zijn. Het
van Christus gehoor. Over het alge
meen door onaanzienlijke en kwetsbare zijn zij, zegt hij, die de lezers onder
drukken en hen voor de rechter slepen.
mensen (Hand. 5:12-16; 8:6-7; vgl. ook
Zij lasteren de goede naam die over
Hand. 6:1-6 en Jak. 1:27 over weduwen),
maar ook vooraanstaande Joden komen hen is uitgeroepen. Die omschrijvingen
wijzen niet in de richting van mensen
over (Hand. 6:7).
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die alleen maar rijk zijn, maar in de
richting van hun Joodse onderdrukkers,
die de naam van Christus door het slijk
halen. Dat zijn de ‘rijken’. En de armen
zijn de kwetsbare en de niet-Joodse toe
treders tot de gemeente.

Antwoord op Joodse verwijten
Het gaat in 2:1v naar mijn mening om
de toetreding tot de gemeente van
Christus. Trek geen (rijke) Joden voor.
Houd uw geloof in Christus vrij van
aanzien des persoons. De uitdrukking
‘aanzien des persoons’ komen we
ook tegen in de geschiedenis met de
Romeinse centurio Cornelius die tot
geloof komt. In Handelingen 10:34-35
concludeert Petrus uit zijn bekering:
Nu begrijp ik pas goed dat God geen
onderscheid maakt tussen mensen
(dat er geen aanzien des persoons is bij
God, vert-1951), maar dat Hij zich het
lot aantrekt van iedereen, uit welk volk
dan ook. Met andere woorden: het be
gin van Jakobus 2 spreekt over de in die
periode in discussie zijnde acceptatie
van bekeerlingen in de gemeente van
Christus. Leg geen Joodse maatstaven
aan, zegt Jakobus. Doe niet alsof zij de
norm zijn. Zij zijn het juist die het evan
gelie verwerpen. Stel u open voor hen
die naar de maatstaven van de wereld –
de Joodse wereld, vergelijk het gebruik
van het woord ‘wereld’ in het evangelie
naar Johannes! – veracht zijn. Schaam
u niet voor die schare die zogenaamd
de wet niet kent, en voor ‘wetteloze’
heidenen die tot geloof komen. Als u ze
liefdevol ontvangt en opneemt, vervult
u de wet van God.
Laat u inderdaad niet aanpraten dat
u met uw acceptatie van die in Joodse
ogen verachte mensen de wet zou
overtreden. U houdt die juist. Als u die
mensen zou wéigeren, dan zou u de

wet overtreden. Als u op dit ene punt
zijn er die een contrast schetsen tussen
struikelt, staat u – net als bij zonden
Jakobus en Paulus. Maar het voor
tegen één ander gebod – schuldig aan
gaande maakt duidelijk dat er sprake
de hele wet.
is van een diepe overeenkomst tussen
Laat u ook niet aanpraten dat u met
hen beiden.
uw opstelling zou afdoen aan de wet.
Alsof u het alleen over geloof zou heb
Gekrakeel
ben en Gods wet zou negeren. Je kunt
de Joodse geloofsbelijdenis opzeggen
De brief van Jakobus voert ons terug
zonder je aan de wet te houden (vgl.
naar de begintijd van de christelijke
Mat. 23:3,23; Rom. 2:21-23). Maar uw
kerk. Het is een kerk onder druk. Ook
geloof blijkt in wat u doet. Uw geloof in een kerk die in verwarring is en heftig
Christus is hetzelfde als dat van Abra
discussieert over het adres van het
ham en de niet-Joodse (!)
evangelie. Daarbij wor
Rachab, dat uit hun da
den de proporties uit
De christelijke
den bleek. Net zomin als
het oog verloren. Zoals
punten op de i
Christus is gekomen om
dat zo gemakkelijk gaat
de wet en de profeten
in spannende tijden en
af te schaffen, doet Jakobus af aan de
in tijden dat er gedebatteerd wordt op
geldigheid van de wet. Hij preekt geen
het scherp van de snede. De een weet
dood geloof, maar een geloof dat leeft
het nog beter dan de ander. Eigen me
en zich uit in christelijke daden.
ning is natuurlijk superieur. De kleine
tong blijkt verwoestende gevolgen te
kunnen hebben (3:1-12). Jakobus zet in
Jakobus en Paulus
3:13 - 4:11 de christelijke punten op de
i. Hij roept op tot vrede, tot liefde, tot
Dat Jakobus het evangelie van Christus
honorering van de band in Christus.
brengt, blijkt ook uit de manier waarop
Maak de broederband wáár in al uw
hij over God spreekt. Hij is de Vader (!)
onderling gekrakeel en bedenk dat u
van de hemellichten. Van Hem komt
alleen tot God kunt naderen als u zich
elke goede gave, zeker het geloof en de
reinigt van de zonde (4:8-10; vgl. Mat.
Geest die Hij geschonken heeft aan wie
5:23-24). Een boodschap die hopelijk ook
zijn toegetreden tot de gemeente (1:17).
vandaag niet tot dovemansoren gericht
Twijfel daar niet aan. En vraag Hem ge
is. Lees in alle gedebatteer en gediscus
rust om wijsheid. Hij is geen wettische
sieer wat Jakobus schrijft in de hoofd
god, maar de God die (zijn Geest en het
geloof) immers aan iedereen geeft, zon stukken 3 en 4. Wat is dat heilzaam.
Christen worden is één, het blijven is
der voorbehoud en zonder verwijt (1:5).
Hij is de God op wie je vertrouwen kunt twee. Oftewel: wees ook in de heftigste
omstandigheden en discussies niet al
(1:6). Hij is dezelfde God als die door
leen hoorders van het Woord, maar ook
Paulus verkondigd wordt. En zijn wet is
daders (1:19-27; vgl. Mat. 7:21-27).
niet de verzameling lasten en geboden
waarmee de farizeeën mensen opzade
len, maar de wet van de vrijheid (1:25;
2:12). De vrijheid waarvan Paulus later
zo begeesterd kan schrijven (Gal. 5).
Paulus: ik noem hem niet voor niets. Er

Veel oude cahiers blijven beschikbaar!
Van een aantal afgeschreven en uitverkochte cahiers is momenteel al een aantal digitaal beschikbaar als pdf-docu
ment. Het is de bedoeling dat dit aantal in de loop van de tijd wordt uitgebreid.
Zie http://www.woordenwereld.nl/cahiers.html, waar door op de titel te klikken het document kan worden
gedownload.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel stellen we een financiële bijdrage op prijs.
Een bedrag kan worden overgemaakt op NL42 RABO 0324 6259 01 t.n.v. Stichting Woord en Wereld.
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Hoe kun je God leren
kennen?

Hoe heb jij God leren kennen?
Het kan helpen om na te denken over
de vraag hoe je zelf God hebt leren
kennen. Als je christelijk bent opgevoed,
heeft dat misschien een grote rol ge
speeld. Dan kun je zeggen: ‘Zo ben ik
opgevoed en op den duur was het niet
alleen meer het geloof van mijn ou
ders, maar heb ik God persoonlijk leren
kennen.’ Maar hoe is dat dan gebeurd?
Hoe hebben je ouders jou het geloof
doorgegeven? Grote kans dat je dan
op den duur bij de Bijbel terechtkomt.
Want je ouders hebben je uit de (Kin
der)Bijbel voorgelezen, in de kerk werd
eruit gepreekt en op catechisatie ging
elke keer de Bijbel open en steeds meer
ging je hem ook zelf lezen. De Bijbel is
de beste manier om God te leren ken
nen. Zo staat dat ook in de Nederlandse
Geloofsbelijdenis.
Hoe wij God kennen
Wij kennen Hem door twee middelen.
Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de hele wereld.
Want deze is voor onze ogen als een
prachtig boek, waarin alle schepselen,
groot en klein, de letters zijn, die ons
te aanschouwen geven wat van God
niet gezien kan worden, namelijk zijn
eeuwige kracht en goddelijkheid, zoals
de apostel Paulus zegt in Rom. 1:20. Dit
alles is voldoende om de mensen te overtuigen en hun elke verontschuldiging te
ontnemen.
Ten tweede maakt Hij Zichzelf nog duidelijker en volkomener aan ons bekend

door zijn heilig en goddelijk Woord,
namelijk voor zover dat voor ons in dit
leven nodig is tot zijn eer en tot behoud
van de zijnen. (Nederlandse Geloofsbelijdenis, art. 2)
Het boek van de natuur
Hoe kun je God leren kennen? Lees
de Bijbel, zou je kunnen zeggen, en
dat is ook de beste manier om God te
leren kennen. Maar Guido de Brès, de
schrijver van de Nederlandse Geloofs
belijdenis, legt eerst de vinger bij een
ander boek. Het boek van de natuur. De
natuur is als een prachtig boek waarin
alle schepselen letters zijn. Grote let
ters, zoals grote olifanten en lange gi
raffes, maar ook kleine lettertjes, zoals
mieren en lieveheersbeestjes. En ook
ieder mens is een letter in dat boek. Het
zijn kunstige, kleurrijke, levende letters.
Als je erover nadenkt hoe dat er alle
maal is gekomen en blijft bestaan, dan
kun je alleen daaruit al concluderen dat
er wel een God moet zijn. Niemand kan
straks als hij voor God staat, zeggen:
‘Here, ik wist niet dat U bestond.’ Want
je eigen bestaan en de wereld waarin
je leeft, zijn al een duidelijk bewijs van
God.
Het betere boek van Gods Woord
Je leert God nog veel beter kennen als je
ziet wie Hij is in zijn verlossing. Het ver
haal dat de Bijbel vertelt, laat ons God
in het hart kijken. Wat een liefde zie je
dan, wat een genade, wat een toewij
ding aan zijn eigen mensen dwars door

alles heen. Zo leer je God kennen en te
gelijkertijd leer je dan jezelf beter ken
nen. Als een zondaar die redding nodig
heeft, en dan ontdek je dat zelfs toen jij
nog zondaar was, Jezus zijn leven voor
je wilde geven (Romeinen 5:8).
Wilhelm Busch, een Duitse predikant,
liet eens een man beloven de hele Bijbel
te lezen. Dit is hoe die man het be
leefde: ‘Het was best raar om de Bijbel
te lezen. Toen ik begon te lezen, was
er een heleboel wat ik niet begreep.
Maar ik had beloofd door te lezen, dus
ik las verder. Toen kwam ik veel tegen
waar ik me aan ergerde. Het was alsof
iemand me pijnigde. Het liefste had ik
het Boek in de hoek gesmeten. Maar ik
had het beloofd, dus las ik verder. Heel
veel vond ik ook gewoon saai. Maar ik
las verder en kwam ook heel veel tegen
wat me troostte, zoals nog nooit iets
mij getroost had. Toen ik het boek uit
had, kon ik niet anders dan tegen me
zelf zeggen: als het waar is wat in dit
boek staat – en het is waar – dan ben je
een verloren mens, als je door blijft le
ven zonder God. Toen kwam er in mijn
hart een hevige strijd, tot ik het Boek
gelijk gaf. En nu wil ik mijn leven hierop
bouwen.’*
Noot:
*

Wilhelm Busch, Kleine Erzählungen, Biele
feld, 2005, p. 48-49 (eigen vrije vertaling,
PD).

Om te bespreken
1.
2.
3.
4.
5.

Hoe heb jij God leren kennen? Probeer het zo te vertellen dat ook iemand
die God niet kent, het kan begrijpen.
Wat zou jij zeggen als iemand vraagt: hoe kan ik God leren kennen?
Hoe ervaar jij God in de natuur?
Wat zijn jouw ervaringen met het lezen van de Bijbel?
Welk verhaal uit de Bijbel zou je graag aan iemand vertellen die nog
nooit in de Bijbel heeft gelezen?
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Getuigen.nu
Peter Drost

Als je in gesprek bent over God, kan het
zomaar zijn dat iemand vraagt: ‘Maar
hoe kan ik Hem dan leren kennen?’ Wat
zou jij dan zeggen? Misschien zeg je: ‘Ga
maar mee naar de kerk.’ Of: ‘Misschien
kun je eens met mijn predikant praten?
Hij kan je er wel meer over vertellen.’
Dat zou natuurlijk mooi zijn. Maar niet
altijd wil iemand mee naar de kerk en
een predikant is ook niet altijd beschik
baar. Wat moet je dan zeggen?

Gemeentebreed
Ferdinand Bijzet
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Voorgaan
of ervoor gaan staan?
Al de jaren dat ik mocht voor tegen de gemeente, maar mag samen
met hen onze grote en genadige God
gaan in een eredienst heb ik
aanspreken.
het voorgaan in de gebeden
een van de moeilijkste onder Meebidders worden
toehoorders
delen van de dienst gevon
den. Vaak moeilijker dan de
Maar de laatste tijd overkomt het me,
preek. Voor de preek kies je
wanneer ik niet zelf hoef voor te gaan,
elke week een andere tekst,
nogal eens dat de voorganger in het
gezamenlijke gebed opeens ons als
met weer een andere bood
gemeente loslaat en zich als persoon
schap dan vorige week. En
alleen tot de HEER begint te richten:
daar kun je je een week lang ‘Ik bid U... Ik dank U.’ Dan waait opeens
op voorbereiden.
een westenwind door
Maar wanneer er weinig of geen schok
kende zaken zijn voorgevallen in je
gemeente, in het kerkverband en in de
wereld, is het elke week weer zoeken
naar zulke bewoordingen dat je niet
een stukgedraaide cd wordt.

De gemeente meenemen
Vooral omdat je voorganger van de
gemeente moet zijn. Je moet de mond
van de gemeente zijn en de gemeente
meenemen in je gebed naar de troon
van de HEER. Je gebed mag geen ver
kapte inleiding op de preek, of verdere
toepassing van de preek worden. En
het gebed in de eredienst is ook geen
mededelingenblaadje, iets waaraan de
predikant van mijn kinderjaren nogal
eens door zijn vrouw herinnerd moest
worden. Je spreekt in je gebed niet

ook een tegendraadse beweging in de
ontwikkeling van de laatste decennia
in onze Gereformeerde Kerken. We zijn
het ons immers juist weer meer bewust
geworden dat er onderdelen in de ere
dienst zijn waarin de hele gemeente,
en niet alleen maar de voorganger,
aan het woord is. Sprak vroeger alleen
hij het votum uit, tegenwoordig doen
we dat, terecht, samen en zingend. En
het ‘amen’ op de zegen van de HEER
behoort geen woord van de voorganger
alleen te zijn, maar het antwoord van
heel de gemeente. De geloofsbelijdenis
in de middagdienst be
hoort niet alleen maar
de kerk, zoals iemand
uit de mond van de
het eens uitdrukte. De
Westenwind
voorganger te komen,
voorganger neemt een
door de kerk
maar moet, als de belij
manier van bidden over
denis van de geméénte,
die vanuit het westen –
uit alle monden klinken.
Engeland, Amerika – is
komen overwaaien. Uit de evangelische En dus zingen we die nu meestal sa
men.
hoek. Ook wanneer ik bij anderen eet
en we samen eerst in gebed gaan, ge
beurt dat soms. Baden we het ene mo
Bijbels onderwijs
ment nog samen, opeens laat degene
die voorgaat in gebed, ons achter zich
Leerde onze Heer Jezus Christus ons zo
en gaat in z’n eentje verder spreken tot
ook niet bidden? Het gebed dat Hij zijn
God. Het ‘wij’ en ‘ons’ wordt opeens ‘ik’
leerlingen meegaf, is niet in de ik-vorm
en ‘mij’. En wij, als meebidders, zijn op
geformuleerd, maar in de wij-vorm:
eens toehoorders geworden.
‘Onze Vader in de hemel (...) geef ons
heden ons dagelijks brood, en vergeef
ons onze schulden...’ Om die reden
Tegendraadse beweging
wordt dit gebed geregeld door allen sa
men hardop uitgesproken, bijvoorbeeld
Ik weet dat zulke bidders dat zo niet
rond een graf, en samen zingend gebe
bedoelen. Maar zo beleef ik dat wel. En
den in een eredienst.
ik weet dat ik niet de enige ben. Het is
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In het Oude Testament horen we zowel
koning David (1 Kron. 29:10-19) als ko
ning Salomo (1 Kon. 8:22-54a) een keer
in de ik-vorm bidden ten aanhoren van
het hele volk. Dat kan dus. Maar dat
was van begin tot eind een bewust ge
kozen persoonlijk gebed, ‘ten aanhoren
van de hele gemeenschap’. Wanneer
teruggekeerde ballingen zich samen in
Jeruzalem voor de HEER verootmoedi
gen en een aantal Levieten voorgaat in
gebed, kiezen ze bewust de wij-vorm
(Neh. 9). En is het niet heel bijzonder
dat Daniël, wanneer hij in Babel in z’n
eentje schuld belijdt over de geschiede
nis vol zonden van Gods volk, dit niet in
de ik-vorm doet, maar – één met Gods
volk in heden en verleden – hiervoor de
wij-vorm kiest (Dan. 9:4-19)?

Voorgaan wordt ervoor gaan
staan
Daarom is het een vreemde en ook
geen goede zaak, wanneer we tegen
woordig, zonder principiële kritische
bezinning eerst, zomaar die gewoonte
uit de evangelische hoek overnemen.
Want daarmee beëindig je je voorgaan,
en ga je hinderlijk voor je medebidders
staan. Tussen hen en God in. Onbe
doeld, maar toch. Je matigt je ook een
positie aan die je op dat moment niet
toekomt. In plaats van voorganger
maak je jezelf tot voorbidder. Alsof jij
voor de anderen nu wel even het woord

moet doen bij God. En dat is nu juist
wat onze Vader in de hemel zo min
mogelijk wil. Hij die als Enige voluit
onze Voorbidder mag en wil zijn, onze
Middelaar in de hemel, heeft zelfs een
keer gezegd: ‘Als je dan iets vraagt
in mijn naam, hoef ik het niet meer
namens jullie aan de Vader te vragen,
want de Vader zelf heeft jullie lief’ (Joh.
16:26-27).

Geen meerwaarde
Wie tot de ik-vorm vervalt in een ge
zamenlijk gebed, werkt – nogmaals:
onbedoeld – ook in de hand dat ande
ren denken (maar jijzelf wellicht ook??)
dat jouw gebed voor hen misschien bij
God meer gehoor vindt dan hun eigen
bidden. Hoe vaak moest ik in mijn
pastorale praktijk niet gemeenteleden
corrigeren, die vroegen: ‘Wilt u voor mij
nog een gebed doen?’ Alsof mijn gebed
meer betekende dan dat van henzelf.
‘Nee,’ zei ik dan, ‘laten we sámen nog
in gebed naar de HERE gaan.’ Om ver
volgens te proberen de woorden zo te
kiezen dat ik mijn broeder of zuster er
helemaal in kon meenemen.

Samen of alleen?

van bewust of degene voor wie je bidt,
erbij aanwezig is en meebidt of niet.
Je kunt in je persoonlijk gebed voor
iemand bidden in de ik-vorm. Maar
doe het in een gebed waaraan hij of zij
deelneemt, in de wij-vorm. Alleen in
uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld
wanneer iemand psychisch zwaar in de
knoei zit en daarom ook grote moeite
heeft met bidden, kun je vragen of je
aan het einde van jullie gesprek dan
voor hem of haar bidden mag. In de ikvorm. Soms roept zelfs dat bij de ander
nog zo veel spanning op, dat het wijs is
ervan af te zien. In zo’n geval kun je la
ten weten dat je thuis in je persoonlijk
gebed de moeite van de ander bij de
HEER brengen zult.

Niet loslaten
Ik pleit dus voor een kritische bezinning
op een vorm van bidden die misschien
wel als heel persoonlijk en authentiek
overkomt, maar vanuit een verkeerde
hoek is overgewaaid. Laten we elkaar
tijdens het sámen bidden niet loslaten.

			

Zijn er dan geen situaties waarin je
voor anderen mag bidden? Jakobus
wekt ons toch ook op om voor elkaar te
bidden (Jak. 5:16)? Maar wees je er dan

Van het bestuur
In de bestuursvergadering van 22 mei jl. deelde de
voorzitter, br. Herman Driessen, mee dat hij enkele dagen later een aanvullende behandeling van zijn levensbedreigende ziekte moest ondergaan. Hij verwachtte
niet dat dat zijn toestand aanzienlijk zou verbeteren, en
daarom vond hij het beter zijn functie neer te leggen.
Hij hoopte nog wel lid van het bestuur te kunnen blijven.
Maar ook dat pakte anders uit: hij berichtte twee weken
later dat ook dat niet meer kon, hij moest ook met onmiddellijke ingang aftreden als bestuurslid.
Wij hebben als bestuur met grote spijt een en ander
aangezien en aangehoord. Bij het afscheid dat we in die
vergadering en later op passende wijze vorm hebben
gegeven, hebben we met grote dankbaarheid gememo-

reerd hoe br. Driessen als eerste niet-theoloog op de
voorzittersstoel onze stichting met zijn blad en cahiers
en speciaal ook ons bestuur vele jaren heeft gediend
met zijn wijsheid en rijke capaciteiten.
Wij leven intens mee met onze broeder en zijn vrouw en
kinderen en bidden hun toe dat de Here hun de vrede en
de troost van het evangelie mag geven om deze zware
weg te vervolgen.
We hebben inmiddels een tijdelijke voorziening getroffen en hopen spoedig de voorzittershamer weer definitief in handen van een opvolger te kunnen geven.
Het bestuur
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Gelezen
Joop Groeneveld

Hindernissen op welgebaande
wegen
Op 1 december van het vorig jaar vond in de geweldige ambi
ance van de kerkzaal van de Broederkerk de promotie plaats
van Jan-Henk Soepenberg tot doctor in de theologie aan de
Theologische Universiteit in Kampen. Zijn promotor was prof.
dr. M. te Velde.
Soepenberg is sinds medio 2008 als
predikant verbonden aan de GKv te As
sen-Zuid. De titel van zijn proefschrift
luidt: Op ongebaande wegen, met als
ondertitel: De Afscheiding in Amsterdam (1835) als landelijke proeftuin voor
vrije kerken.
Halverwege zijn studietijd in Kampen
had Te Velde Soepenberg al eens ge
vraagd: wat zou je ervan vinden om
een boek te schrijven over de Afschei
ding in Noord-Holland? De achterlig
gende gedachte was het opvullen van
een lacune in de monumentale stan
daardwerken over de Afscheiding van
C. Smits (9 delen!) en J. Wesseling
(10 delen!). Het uitgebreide onderzoek
van Soepenberg moest zich echter
beperken tot Amsterdam. Dus blijft er
alsnog een lacune! Hopelijk wordt deze
nog eens opgevuld.
Te Velde zelf promoveerde in 1988 bij
prof. D. Deddens met een proefschrift
over leven en werk van Anthony Brum
melkamp (1811-1888). Een lijvige studie
van in totaal 572 pagina’s. Maar zijn
pupil Soepenberg heeft hem overtrof
fen: 573 pagina’s. Hoewel… pag. 572 is
blanco, een onbeschreven blad, en pag.
573 vermeldt slechts twaalf regels ‘over
de auteur’. Heel slim gedaan!
Het resultaat van het brede onderzoek
heeft een goed leesbaar en boeiend
boek opgeleverd. Van harte proficiat,
Jan-Henk! We hopen dat dit boek zijn
weg vindt naar ieder die belangstel
ling heeft voor de geschiedenis van de
kerk. Laat je niet afschrikken door de
omvang. Mijn leeservaring was die van
toenemende aandacht en interesse.

Titel
De titel is ontleend aan wat de advo
caat Maurits van Hall na zijn aanslui
ting bij de Afgescheiden Gemeente
schreef aan zijn vriend Willem de
Clercq: ‘de verlating der kerkgemeen
schap van de Hervormden staat gelijk

movendus geeft daarvan meer dan
genoeg voorbeelden. De betekenis
van de ondertitel, met name van de
woorden ‘landelijke proeftuin’, wordt
pas duidelijk op pag. 458. Daar lezen
we over de bovenplaatselijke betekenis
van de Amsterdamse Afgescheiden
Gemeente voor kerk en overheid. Voor
de overheid gold de gemeente ‘als een
proeftuin voor het uit te stippelen be
leid’. Het proefschrift bestrijkt echter
een veel breder terrein dan alleen de
beleidsvorming van de overheid. De
ondertitel dekt dan ook niet de inhoud
van het boek.

Amsterdam

met het betreden van een pad, dat
voor onze vleeschelijke oogen en ons
natuurlijk verstand niet gebaand is’
(p. 19). Maar de afgescheidenen gingen
hun weg in geloof en vol vertrouwen,
ze zongen: ‘Welzalig hij, die al zijn
kracht en hulp alleen van U verwacht,
die kiest de welgebaande wegen’
(Ps. 84:3, ber. 1773). Een ongebaande
weg is nauwelijks begaanbaar vanwege
allerlei hindernissen. Op de wegen
die de afgescheidenen gingen, lagen
inderdaad diverse obstakels. De pro

Allereerst geeft Soepenberg een over
zicht van de religieuze samenstelling
van de Amsterdamse bevolking en
vervolgens zoomt hij in op de theologi
sche ligging van alle 27 Amsterdamse
hervormde predikanten. De meerder
heid van hen behoorde tot het ratio
nalistisch supranaturalisme, een stro
ming die een brug probeerde te slaan
tussen traditie en de Verlichting. ‘Een
nieuwe wetenschappelijke exegese
zou hebben aangetoond dat veel ge
reformeerde leerstukken speculatief
van aard waren. Vooral met de leer
van de verkiezing en de verdorven
heid van de mens kon men weinig
meer aanvangen. Wedergeboorte
werd voortaan opgevat als zedelijke
verbetering. Jezus’ kruisdood als
zoenoffer werd nog wel beleden, maar
de focus kwam te liggen op de voor
beeldige wijze waarop hij dit lijden had
gedragen’ (p. 75).
In dit klimaat waren diverse gezel
schappen, oefeningen en conventikels
ontstaan. Meestal uit onvrede. De
‘oefenaars’ in deze kringen hebben een
belangrijke rol gespeeld bij het ont
staan van de Afgescheiden Gemeente,
ook in de beginjaren toen de gemeente
nog geen eigen predikant had. Naast
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de oefenaars speelde ook de afgeschei
den predikant Hendrik Peter Scholte
(1805-1868) een prominente rol in de
stichting van de gemeente. Als gebo
ren Amsterdammer wist hij zich nauw
verbonden met de hoofdstad. Met
gloedvolle betogen mobiliseerde hij de
onvrede. Op woensdag 14 oktober 1835
institueerde hij de nieuwe gemeente,
die gewoon gereformeerd wenste te
blijven. De bewaard gebleven afschei
dingsbriefjes laten zien waarom men
brak met de Hervormde Gemeente:
onvrede over de prediking, ontbreken
van tucht, gebrek aan pastorale zorg
enzovoort.

en ander met balken en stangen. Later
deed men dit ook met de tweede ver
dieping. En nog weer een aantal jaren
daarna zelfs met de derde verdieping.
Er is niet veel voorstellingsvermogen
voor nodig om in te zien dat dit de no
dige problemen ging opleveren. Wat te
denken van een psalmboek dat vanaf
de hoogste galerij tijdens de preek
naar beneden viel…
Aparte aandacht krijgt de sociaalmaatschappelijke positie van de Am
sterdamse afgescheidenen. Uit on
derzoek blijkt dat de afgescheidenen
een redelijk getrouwe afspiegeling
vormden van de sociaal-maatschap

een ‘valse kerk’ noemen vonden ze een
brug te ver. De waarheid mocht in die
kerk immers nog verkondigd worden.
Omdat de leden van het Réveil veelal
tot de bovenlaag van de Amsterdamse
samenleving behoorden, was het een
combinatie van theologische en soci
aal-maatschappelijke factoren die hen
weerhield van toenadering tot de Afge
scheiden Gemeente. De belangrijkste
reactie van de Hervormde Gemeente
in Amsterdam kwam van de kant van
de gezamenlijke predikanten. Unaniem
ondertekenden zij een Herderlijke Brief
waarin zij een verdere groei van de Af
gescheiden Gemeente probeerden te
gen te gaan. Een verrassende actie, die
echter de Afscheiding eerder in de kaart
speelde dan dat ze haar tegenging. De
reactie van de overheid was wisselend.
Aan de ene kant was er de koning die
met steun van enkele getrouwe minis
ters een beleid voerde dat gericht was
op onderdrukking van de afgeschei
denen. Aan de andere kant was daar
het Amsterdamse college van B&W,
dat met tegenzin de door de overheid
opgelegde maatregelen uitvoerde. Het
had een reputatie hoog te houden.
Amsterdam stond bekend om zijn tra
ditie van verdraagzaamheid. Religieuze
minderheden werden er al eeuwenlang
gastvrij ontvangen. In Amsterdam is
dan ook geen sprake geweest van echte
vervolging van de afgescheidenen.

Twisten
Interieur kerk aan Bloemgracht
(uit A. en H. Algra, Dispereert niet III, Franeker, 1973)
Vijf jaar na de instituering telde de Af
gescheiden Gemeente al 600 leden, in
1846 bijna 1000 en in 1859 ruim 1400.
De gemeente groeide uit tot de groot
ste in ons land. De gemeente betrok
een pand aan de Bloemgracht, dat eer
der in eigendom was geweest van de
moeder van ds. Simon van Velzen, de
eerste predikant van de gemeente. Al
snel moest het aantal zitplaatsen uit
gebreid worden. Daardoor ontstond
– wat iemand noemde – ‘een zonder
ling gewrocht van Separatistische
architectuur’. Men zaagde een vierkant
gat in het plafond, plaatste er een
balustrade omheen en versterkte een

pelijke gelaagdheid van de stad als
geheel. Daarom moet ook ten aanzien
van Amsterdam de stelling dat de afge
scheidenen behoorden tot de onderste
laag van de maatschappij, verworpen
worden.

Reacties op de Afscheiding
Hoe werd op de Afscheiding in Am
sterdam gereageerd in de kring van
het geestverwante Réveil, in de Her
vormde Gemeente en in kringen van
de overheid? De mannen van het Réveil
vonden ook dat de Hervormde Kerk
in diep verval was geraakt. Maar haar

Verschillen van visie en spiritualiteit
vormden de basis voor twisten binnen
de afgescheidenen. Uitvoerig beschrijft
en analyseert Soepenberg de beide Am
sterdamse twisten. De eerste (1837-1842)
ontstond naar aanleiding van de kritiek
die ouderling H.H. Middel had op de
prediking van Scholte. Met groeiende
en plaatsvervangende schaamte heb ik
dit alles gelezen. Waarvan men elkaar
over en weer al niet beschuldigde. En
wat een taalgebruik! En het gemak
waarmee tegenstanders gecensureerd
werden. Al met al niet fraai. Een op
merkelijk gebeuren in deze periode was
het ambtelijk (vermaan)bezoek dat Van
Velzen aan zijn eigen moeder moest
brengen! De ultrabevindelijke tegen
standers verloren de strijd, Scholte en
zijn medestanders wonnen.
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De tweede Amsterdamse twist (18391843) had te maken met de komst van
Simon van Velzen. Aanvankelijk waren
Scholte en Van Velzen bondgenoten.
Maar al gauw ontstonden er menings
verschillen. Scholte viel Van Velzen
persoonlijk aan. Hij noemde zijn pre
diking ‘een geraamte van leerstellige
waarheden, zonder levendmakende
Christus’. Dit was pure laster. Scholte
kon niets bewijzen. Soepenberg analy
seert deze twist. Hij verklaart de breuk
tussen Scholte en Van Velzen door te
wijzen op: 1. verschillende karakters,
2. uiteenlopende overtuigingen en
3. conflicterende idealen en verwach
tingen ten aanzien van de Afscheiding.
Alles overziend: een dieptepunt in de
eerste jaren na de Afscheiding.

Kerkelijk leven
Op levendige wijze beschrijft Soepen
berg de ontwikkeling en consolidering
van het kerkelijk leven van de afge
scheidenen in Amsterdam. Zo schrijft
hij over de prediking, de bediening
van doop en avondmaal, en de door
deweekse vasten- en biddagen. Bid
dagen werden uitgeschreven als een
synode samenkwam, bij het beroepen
van een predikant of als epidemieën
huishielden onder mens of vee. Ook de
praktijk van het dagelijks geloofsleven
krijgt ruime aandacht. We lezen over
het bevorderen van het catechetisch
onderwijs, de oprichting van een dia
conieschool, het omgaan met ethische
kwesties: zondagsheiliging, kermis,
standsverschillen enzovoort. Wetens
waardig is wat we lezen over het
functioneren van de diaconie. De afge
scheidenen moesten zelf hun armen
onderhouden. En dat waren er nogal
wat in die tijd!
Ten slotte wordt nagegaan hoe de
Afgescheiden Gemeente haar positie
innam te midden van de veelkleurige
religiositeit in de hoofdstad. Wat evan
gelisatie en zending betreft waren er
buiten de kring van de afgescheidenen
heel wat initiatieven, maar binnen de
eigen kring bleef het opmerkelijk stil.
Gelukkig kwam daar aan het eind van
de jaren 1850 verandering in.
Met het schrijven van dit proefschrift
heeft Soepenberg een bijzondere

prestatie geleverd. Uiteindelijk betreft
zijn onderzoek een heel breed terrein.
Voorbeeld: een beschrijving van leven
en werk en vooral van theologische
ligging van alle 27 hervormde predikan
ten. Ander voorbeeld: een uitvoerige
beschrijving van veertien Nadere Refor
matoren uit de zeventiende eeuw en 21
Nadere Reformatoren uit de achttiende
eeuw, in totaal 35 schrijvers die in het
bronnenmateriaal van de Afgescheiden
Gemeente aangehaald worden. Ook le
ven en werk van vijf oefenaars die een
belangrijke rol hebben gespeeld, wordt
uitvoerig beschreven. Stuk voor stuk
korte maar soms ook iets minder korte
biografieën.

Soepenberg is het niet eens met de
bewering van C. Veenhof dat Scholte
niet achter de gereformeerde leer
stond. ‘Veenhofs stelling dat Scholte
een ideaal nastreefde van een vrije kerk
zonder enige binding aan de confessie,
moet van de hand worden gewezen als
staande in een taaie traditie van mis
verstaan’ (p. 463, zie ook p. 329). En in
een voetnoot valt hij zijn promotor af:
‘Ook Te Velde tendeert in deze richting
als hij stelt dat Scholte minder gehecht
was aan de gereformeerde belijdenis
en dat hij van gereformeerde leerstuk
ken afweek.’ Terecht nuanceert Soepen
berg de beeldvorming rond Scholte. En
dat is ongetwijfeld winst.

Ds. Scholte

Ds. Van Velzen

Uiteraard krijgt de persoon van Scholte
veel aandacht. Dat is vooral te danken
aan het raadplegen van het Scholte-ar
chief zoals dat door Smits toegankelijk
gemaakt is. Volgens Soepenberg is

Door archiefonderzoek valt ook nieuw
licht op de persoon van Simon van
Velzen. ‘Het optreden van Van Velzen
kenmerkt zich meer dan eens door een
zekere ambivalentie. (…) In deze ambi
valentie lag tegelijk de kracht van Van
Velzen: hij beschikte over het vermogen
om zich aan wisselende situaties aan
te passen en gaandeweg mildheid te
ontwikkelen. Zijn gehechtheid aan orde
ging gepaard met een ruimhartige
binding aan de confessie. Binnen die
begrenzing wenste hij ruimhartig te
zijn. En zo groeide Van Velzen uit tot
een gezaghebbend docent aan de The
ologische School in Kampen’ (p. 464).
Soepenberg sluit zijn studie af met de
volgende woorden: ‘Ook was Van Vel
zen confronterend eerlijk. Op zijn oude
dag stelde hij de vraag naar de winst
van de Afscheiding: overal waren bloei
ende gemeenten ontstaan, maar wat
als de kracht van de Afscheiding binnen
de Hervormde Kerk was aangewend?’
En met deze vraag laat de promoven
dus ons zitten. Ik ben geneigd om op
dezelfde manier te reageren als mijn
vader vroeger deed: as is verbrande
turf.

Dr. Jan-Henk Soepenberg
‘vrijheid’ het sleutelwoord voor het ver
staan van Scholtes persoon en optre
den. Hij pleitte voor vrije kerken zonder
inmenging van de overheid. Hij had een
grondige afkeer van kerkelijke regels die
niet gebaseerd konden worden op Gods
Woord. Op eigen houtje schreef hij een
conceptkerkorde, terwijl dit een taak
van de synode was. Het optreden van
Scholte droeg veelal een solistisch ka
rakter. Soepenberg verwijt de predikant
een gebrek aan zelfreflectie! Scholtes
emigratie naar Amerika in 1847 bete
kende een eind aan zijn invloed op de
kerken van de Afscheiding.

N.a.v.: Jan-Henk Soepenberg, Op ongebaande wegen. De Afscheiding in
Amsterdam (1835) als landelijke proeftuin voor vrije kerken, Boekencentrum,
Utrecht, 2017, ISBN 978 90 239 5174 2,
574 pag., € 32,50
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Iemand die Jezus heet
Dit kan geen alchemist of apotheker: zonder
vijzel, kruid of zalf je ogen openstrijken.
Met losse handen! Een profeet? De patiënt
kan zien – dat weet hij zeker. Hij knippert wat,

Een leven leren, los te laten. Te vertrouwen: later!
Zand blijft liggen als je hand ontspant, maar
maak je vuisten, loopt het weg als water.
Aan dit verdriet heeft God het land en aan dat
valse schuldverdelen. Hij is geneesheer, doet
in slijm en slijk: lijfarts in moddertijd. En als het
erom spant? Dan schrijft hij in het zand. Hier is
alvast één bedelaar de koning te rijk.

Hilbrand Rozema
Uit: Schriftgedichten
Royal Jongbloed, Heerenveen, 2013
Bij Johannes 9

Heel Johannes 9 gaat over de genezing van de blinde door Jezus.
U moet het hoofdstuk eigenlijk nog eens lezen.
Het conflict met de farizeeërs bereikt hier een kookpunt.
Als hij die blind was, zijn geloof in Jezus belijdt
en zich voor Hem neerbuigt, zegt Jezus:
‘Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen.
Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien,
zullen blind worden.’
Dat laatste slaat hier op de farizeeën.
Een leven leren, los te laten. Te vertrouwen: later!
Zand blijft liggen als je hand ontspant, maar
maak je vuisten, loopt het weg als water.
Prachtig beeld en levensles.
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Gedicht
Gert Slings

krijgt helder zicht vanaf de dag dat ‘iemand’
modder maakte. ‘Iemand die Jezus heet.’
Voor mij in de trein zit nu een blinde man.
Naast hem een labrador. Niet aaien a.u.b.
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Persrevue
Perry Storm

Vijf voor twaalf

In De Waarheidsvriend van 31 mei 2018
plaatste ds. A.J. Mensink (voorzitter van
de Gereformeerde Bond) een artikel
met als titel: ‘Kerk 23:55’. Het is sterk
gericht op de positie en de taak van de
Gereformeerde Bond binnen de PKN.
Maar kerken van de Afscheiding die
graag katholiek en daarom gerefor
meerd willen zijn, kunnen het meeste
van wat hij zegt, zonder meer ter harte
nemen. Waarom typeert hij de situatie
voor de kerk als vijf voor twaalf? Men
sink beroept zich daarvoor op de brief
van Judas:
Een brief die ons op het hart bindt waar
het voor de christelijke gemeente op
aankomt, nu de dag van Christus nadert. Het lijkt wel alsof Judas daar zelf
óók door opgeschrikt is. Hij wilde in alle
rust een onderwijzende rondzendbrief
aan de gemeenten schrijven, toen hij bevangen werd door een overtuiging van
grote urgentie. Hij werd genoodzaakt,
schrijft hij in vers 3, in plaats van een
onderwijzende brief een sterk aansporende brief te schrijven. Het is vijf-voortwaalf, 2355. Meer dan ooit komt het
erop aan dat de christelijke gemeente
strijdt voor het geloof dat eenmaal de
heiligen is overgeleverd.

Eens en voorgoed
Mij raakt dat woordje ‘eenmaal’ – voor
theologen: in het Grieks staat hapax. Er
is één christelijk geloof, gefundeerd in
de prediking van apostelen en profeten.
Want er is ook maar één Heere en één
Zaligmaker. De Friese vertaling vertaalt
terecht: het geloof dat ‘eens en voorgoed’ doorgegeven is. Nooit kan er een
ander geloof voor in de plaats komen.
Met dit eenmaal overgeleverde geloof is
de katholiciteit van de kerk gegeven. Het
is iedere zondag weer indrukwekkend
om de Twaalf Artikelen te belijden met
de kerk van alle tijden en plaatsen. In dit
geloof verenigt de Heilige Geest christenen door de eeuwen en door de wereld
heen. Het is zo’n rijk geloof. Omdat we
zo’n rijke God belijden. Hoe heerlijk
zijn de namen van God de Vader, God
de Zoon en God de Heilige Geest! Wat
openbaart de Heere, door de eeuwen
heen, Zijn verkiezende liefde, Zijn verzoenende liefde en Zijn vernieuwende liefde.
Dat is het geloof dat eenmaal aan de
heiligen is overgeleverd en waarvan de
apostolische brieven breeduit getuigenis
afleggen.
Mensink benadrukt dan dat het de
taak van de kerk is om voor dit katho

lieke geloof te strijden. En dan vraagt
hij aandacht voor de fronten waar die
strijd gestreden moet worden op het
ogenblik. Wat bedreigt de katholici
teit?
Loszingen
Ik beperk me tot drie waarnemingen.
Het toenemende congregationalisme in
kerk en gemeenten bedreigt en verzwakt
de katholiciteit van de kerk – ook in hervormd-gereformeerde gemeenten. Met
congregationalisme bedoelen we dat iedere gemeente vrij zelfstandig invulling
kan geven aan haar leven en werken,
los van een landelijk verband. Waar we
meer en meer zelfstandig bepalen wat
we zeggen, doen en zingen, kunnen we
ons stilletjes loszingen van het besef dat
de gemeente verbonden is aan de kerk
van alle tijden en plaatsen, en gebonden
is aan het gelóóf van de kerk van alle
tijden en plaatsen. Met als gevolg dat je
in de ene gemeente een compleet ander
geloof hoort verkondigen en bezingen
dan in de andere. Terwijl wél iedere
gemeente aanspraak maakt op de titel
‘christelijke gemeente’. Ook wanneer gemeenten en kerken voor zichzelf beginnen, zoals recent Mozaiek-318 aankondigde in Bunschoten een filiaalgemeente
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te openen. Dan bepalen wij zelf dat wij
ook kerk zijn, ook bij de katholieke kerk
van alle eeuwen en plaatsen horen –
terwijl katholiciteit juist betekent dat de
kerk je tot haar gemeenschap kan rekenen, of niet.
Inclusiviteit
Dat brengt me bij een tweede waarneming. Dat is de ongelofelijk snelle
opkomst en dominantie van het begrip
‘inclusiviteit’. Er wordt gezegd: ‘De kerk
is een inclusieve gemeenschap die niemand uitsluit. Wie je ook bent, en wat
je ook zegt: wij ontzeggen niemand het
recht om zichzelf christen te noemen en
dus ontzeggen wij ook niemand plek,
mening en inbreng in de kerk.’ Ik zou de
stelling willen wagen dat inclusiviteit
afbreuk doet aan en een gevaar vormt
voor de katholiciteit van de kerk. Katholiciteit is namelijk niet de optelsom van
alle varianten van christendom (dan
heb je een sociale, kwantitatieve katholiciteit) – de katholiciteit is kwalitatief,
inhoudelijk: de kerk is daar waar het
geloof dat eenmaal aan de heiligen is
overgeleverd, verkondigd wordt. En waar
dat geloof niet verkondigd wordt, daar
is de kerk niet. Daar is de dwaling, de
leugen. Katholiciteit gaat eerder een verbinding aan met exclusiviteit dan met
inclusiviteit.
Ethiek
Met deze waarneming kom ik bij de
laatste. Vanwege het inclusieve denken
zijn wij in onze tijd buitengewoon verlegen geraakt met een bijbelse ethiek. Op
dit moment breken we onze hoofden en
harten, en misschien zelfs de kerk, over
diep-existentiële vragen als huwelijk, relaties en seksualiteit. Hoe hebben we als
christelijke kerk bijvoorbeeld te spreken
in het gender-vraagstuk, de maatschappelijke ontwikkelingen rond het huwelijk
en de wijzigende definitie daarvan?
Op dit punt ervaren we samen een
enorme verlamming, kerkbreed.
Het kon ook voor de GKv geschreven
zijn! Mensink stelt vervolgens de vraag
of dit laatste punt (geen eenheid meer
in ethische vraagstukken) eigenlijk
erg is, wanneer je ondanks die grote
verschillen toch samen de genade en
de liefde van God wilt belijden. Is de ge
nade niet belangrijker dan de ethiek?

Oerbijbels
Wie doorleest in de brief van Judas,
doet een aangrijpende ontdekking. Het
geloof dat eenmaal aan de heiligen is
overgeleverd, blijkt in deze brief juist een
zaak van ethiek te zijn! Ook de christelijke levenswandel hoort bij het eenmaal
overgeleverde, katholieke geloof. Er is een
oerbijbelse, oerkatholieke visie op huwelijk, gezin, seksualiteit, relaties. In de kerk
van 2355 komt het aan op een prediking
waarin Jezus werkelijk Kurios is over ons
gehele leven. Daar liggen de verzoekingen voor de kerk van vijf-voor-twaalf.
Onze katholiciteit staat op het spel, ook
bij ethische thema’s. Niet als leden van
een bond maar als leden van de Protestantse Kerk roepen we elkaar en onze
kerk op tot déze geloofsstrijd. Nu kent
onze kerk daarvoor een goede structuur.
Zij heeft namelijk een belijdenis; ze kan
ook niet zonder, wil ze een christelijke
kerk zijn. Met de drie algemene belijdenissen drukken we onze eenheid uit
met de wereldwijde kerk van alle tijden
en plaatsen. Met de drie gereformeerde
belijdenissen drukken we onze katholiciteit uit zoals die in de vaderlandse
kerkgeschiedenis is verwoord. Waarbij ik
opmerk dat de gereformeerde belijdenissen niet anders zijn dan uitwerkingen
van het ene katholieke geloof. Oók de
Dordtse Leerregels zijn voluit katholiek!
Verkondiging
De belijdenis van de kerk is de uitdrukking van het geloof dat eenmaal aan de
heiligen is overgeleverd. Daarom leidt de
kerk haar dienaren op in overeenstemming met deze belijdenis – denk aan de
proponentsbelofte. Daarmee beloven
proponenten in al hun werk te getuigen
van het heilig Evangelie en te gaan in
de weg van het belijden van de kerk.
Zo geeft de kerk aan haar gemeenten
dienaren om daar, plaatselijk, het geloof
van de kerk te verkondigen, het geloof
dat naar de Schriften is. De kerk, ook de
Protestantse, is katholiek naar de mate
waarin haar verkondiging katholiek is.
En dus ook naar de mate dat haar dienaren worden opgeleid en toegerust en
dat er op hun verkondiging wordt toegezien. Predikanten zijn ook zélf geroepen
zich voortdurend rekenschap te geven
van hun verkondiging en catechese –
waarbij dus ook de ethiek hoort.
Naast de betekenis van de prediking

voor de katholiciteit van de kerk leg ik
ook de vinger bij de ambtelijke vergaderingen van de kerk. Een kerkenraad,
een classicale vergadering en een synode
gaan de kerk voor in de strijd voor het
geloof dat eenmaal aan de heiligen is
overgeleverd. Wat hebben we ook in de
ambtelijke vergadering de gave van de
profetie nodig, om te onderscheiden
waar het in 2355 op aankomt.
Mensink gaat vervolgens nader in op
wat volgens hem dus de plaats en de
opdracht van de Gereformeerde Bond
binnen de PKN is. Met die positie bin
nen een verregaand – en kerkrechtelijk
ook zo gestructureerd! – pluraal kerk
verband hebben we als kerken uit de
Afscheiding altijd moeite gehad. En
met reden, vind ik nog altijd. Maar ik
constateer wel, dat uit zo’n artikel als
van Mensink spreekt dat binnen de
Gereformeerde Bond momenteel nogal
eens met meer passie opgekomen
wordt voor de fundamenten van een
waarlijk katholieke gereformeerde kerk
dan ik om me heen bemerk. Hij sluit
zo af:
Inbreng
De Protestantse Kerk zal aan kracht en
geloofwaardigheid winnen, ook voor gemeenten die innerlijk afgehaakt zijn, als
we als leden van de kerk zichtbaar werk
maken van de opdracht van Judas, dat
is: het bevel van de Heilige Geest nu de
grote dag nadert. Mag de kerk op onze
inbreng rekenen? Op ons gebed rekenen?
En mogen de gemeenten op de kerk rekenen als op een moeder? Aan het eind
van zijn brief schrijft Judas deze woorden, de bekendste uit zijn brief: ‘Maar
u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest,
bewaar uzelf in de liefde van God en
verwacht de barmhartigheid van onze
Heere Jezus Christus, tot het eeuwige
leven. Aan Hem nu Die bij machte is u
voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in
grote vreugde, de alleenwijze God, onze
Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit,
kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen (Judas 20-21, 24-25).
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Niet eens met GS-besluiten,
hoe samen verder?
Hierboven hoorden we over de strijd
om de katholiek-gereformeerde iden
titeit van de kerk. Die strijd wordt niet
alleen gevoerd binnen de PKN. De titel
van dit stukje zal bij de lezer gauw de
verwachting wekken dat het nu zal
gaan over de onrust binnen de GKv
over omstreden synodebesluiten als die
rond vrouw en ambt, eenwording met
de NGK en homoseksualiteit. Maar wat
ik hier ga doorgeven, is geschreven naar
aanleiding van onrust binnen de CGK.
Die onrust groeit ook daar namelijk.
En ook daar vormen de besluiten van
hun laatstgehouden GS de aanleiding.
In De Wekker van 25 mei 2018 schrijft
hoofdredacteur ds. A. Versluis daarover
onder de titel ‘Onrust in de CGK’. Zowel
informerend als ook voorzichtig maar
duidelijk opiniërend. Na een inleiding
over hoe de onrust binnen de CGK via
RD en classisverslagen naar buiten is
gekomen, schrijft hij:

zijn fundamenteler. Dat maakt ook verschil voor de omgang ermee.
De genoemde onrust staat niet los van
ontwikkelingen in de samenleving en in
andere kerken. In de samenleving is een
verschuiving waar te nemen van instituties naar een netwerksamenleving. Persoonlijke en plaatselijke contacten doen
het vaak beter dan een groot en onzichtbaar kerkverband. De betrokkenheid bij
de CGK als geheel neemt af, zeker onder
jongere generaties.
Ook ontwikkelingen in andere kerken
dragen bij aan vervreemding, ten opzichte van de CGK of van andere kerken.
De recente openstelling van alle ambten
voor zusters in de GKv brengt dit thema
opnieuw op tafel in de CGK. Met name
samenwerkingsgemeenten ervaren
moeite bij uiteenlopende besluiten van
de kerkverbanden waar zij deel van uitmaken. Ook in de CGK staan ontwikkelingen niet stil, maar de verschillen met

dat mogelijk was. Als ontwikkelingen in
de samenwerkende kerken echter verschillen, levert dat op den duur spanning
op.
Afvaardiging
Samenwerkingsgemeenten ervaren het
als pijnlijk dat niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers uit die gemeenten
slechts met adviserende stem op de
classis mogen zijn. Een aantal classes
heeft revisie van dat besluit verzocht. De
classis Leeuwarden heeft een alternatief
bedacht door deze ambtsdragers wel in
volle rechten te aanvaarden als zij het
christelijk-gereformeerde verbindingsformulier ondertekenen.
Naar het woord van de apostel lijden in
de kerk alle leden mee als één lid lijdt.
Wij mogen dat woord graag toepassen
op het meeleven met allerlei nood in
de gemeente of op de vervolgde kerk.
Zou het echter ook niet gelden voor een

De Oenenburgkerk in Nunspeet, vergaderlocatie van de Generale Synode 2019 van de CGK
Oorzaken
De huidige onrust lijkt veroorzaakt te
worden door een aantal onderwerpen:
de afvaardiging van niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers, het niet doorgaan van de GTU en de synodebesluiten
van de CGK over homoseksualiteit en
van de GKv over vrouw en ambt. Deze
onderwerpen zijn nogal verschillend:
afvaardiging en GTU gaan vooral over
kerkelijke samenwerking en vertrouwen,
homoseksualiteit en vrouw en ambt
gaan over het verstaan van de Schrift en

andere kerkverbanden zijn de laatste
jaren wel groter en zichtbaarder geworden. Mede daardoor is de relatie met andere kerken en het uitzicht op landelijke
eenwording niet eenvoudiger geworden.
De sympathie in veel samenwerkingsgemeenten lijkt overigens meer te liggen
bij de ‘ruimere’ besluiten van GKv en
NGK dan bij die van de CGK.
Deze moeite in de samenwerking is achteraf wel te verklaren. Toen landelijke
eenwording niet haalbaar bleek, is ingezet op plaatselijke samenwerking waar

kerkverband? De pijn van samenwerkingsgemeenten is daarmee de pijn van
alle christelijke gereformeerde kerken of
zou dat moeten zijn. En de moeite met
ontwikkelingen in de kerken waarmee
we samenwerken, is dan ook de pijn van
ons allen.
Deputaten voor kerkorde en kerkrecht
hebben eerder gesteld dat de afvaardiging geen zaak is die principieel maar op
één manier kan worden opgelost, maar
vraagt om wijsheid. Als dit besluit zoveel
moeite oplevert, getuigt het ook van
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wijsheid om dit te heroverwegen. Wellicht kan de uitweg van de classis Leeuwarden een begaanbare richting wijzen,
als dit voorstel ter synode komt.
Er is in de afvaardiging nu meer ruimte
voor samenwerkingsgemeenten dan eerder, maar nog steeds had de synode (inclusief ikzelf) op dit punt mogelijk nog
wat katholieker kunnen denken.

Ruimte
Moeilijker is het hoe we als kerken verdergaan bij onderwerpen die fundamenteel gaan over de hermeneutiek en
ons kerk-zijn. Dat lijkt me het geval bij
de besluiten rondom homoseksualiteit.
Het gaat me hier niet om de inhoud van
het besluit, wel om de kerkelijke omgang
ermee.
Sommige gemeenten voelen zich beperkt
in hun vrijheid, aldus de classisverslagen.
Kennelijk doelt men dan op de vrijheid
om inzake vrouwelijke ambtsdragers
en homoseksualiteit een andere weg te
kiezen dan het kerkverband. Regelmatig
klinkt het argument dat een bepaalde
visie nu eenmaal voorkomt in de kerken
en dat daar dus ruimte voor moet zijn.
Dit argument heeft iets sympathieks,
want het neemt als uitgangspunt dat
we als kerken aan elkaar gegeven zijn.
Toch kan het feit dat een visie voorkomt
niet het criterium zijn. De kerk is immers
geen vereniging, die eigendom is van
de leden, maar de kerk is van Christus,
haar Heere. Elke gedachte hebben wij te
onderwerpen aan Zijn wil en te toetsen
aan Zijn Woord. Niet voor elke opvatting
of levensstijl kan ruimte zijn in de kerk.
Het feit dat bepaalde opvattingen of
exegeses voorkomen is bovendien geen
argument voor hun waarheid. Naar een
befaamd woord: als 50.000 mensen
iets onzinnigs zeggen, is het nog steeds
onzinnig. Juist in de kerk zal het om de

waarheid moeten gaan – niet alsof wij
daarover beschikken, niet alsof er geen
verschillen mogen zijn. Maar vrijheid of
ruimte kan nooit het doel zijn in de kerk
van Christus; het gaat om de wil van de
Koning van de kerk.
Eenheid
De CGK hebben een kerkelijk besluit genomen over homoseksualiteit. Het feit
dat de kerken zich uitspreken over een
dergelijk thema is niet nieuw. Dit raakt
immers alle kerken en ook bestaande
uitspraken over het huwelijk. Ook inhoudelijk is het genomen besluit niet
nieuw. De kerk der eeuwen, wereldwijd,
heeft altijd deze lijn gevolgd. Je hebt
sterke, Schriftuurlijke argumenten nodig
om dan een andere weg te gaan. De gedachte is wel geopperd dat gemeenten
een eigen weg kunnen gaan als ze het
met kerkelijke besluiten over homoseksualiteit of vrouwelijke ambtsdragers niet
eens zijn. Dat levert voor ons kerkzijn
echter wel grote problemen op.
In het gereformeerde kerkrecht voegen
wij ons naar het besluit van de meerderheid van een kerkelijke vergadering.
Daarachter zit de overtuiging dat in een
meerdere vergadering meer geestelijke
wijsheid samenkomt dan in onze gemeente alleen. Ook plaatselijk kan een
kerkenraad een besluit nemen waar
een individuele ambtsdrager het mee
oneens is. Wij dragen samen echter het
besluit dat een kerkelijke vergadering
naar haar beste inzicht in de Schriften
genomen heeft. Een ambtsdrager die
zich (op plaatselijk niveau) daar niet bij
neer kan leggen en het punt te zwaarwegend vindt om zich te voegen, zal
ontheffing willen vragen. Zich voegen
naar een besluit zal moeilijker zijn als
besluiten verder van ons af staan, zoals
van een synode, maar komt ook dan aan
de orde, hoe moeilijk het ook kan zijn
als besluiten anders uitvallen dan je zelf
goed acht.
De gedachte dat wie zich niet in de lijn
van het kerkverband kan vinden, maar
moet overgaan naar een ander kerkverband is de kerk van Christus onwaardig.
Maar een eigen weg gaan en kerkelijke
besluiten over fundamentele onderwerpen naast je neerleggen past evenmin
bij de kerk van Christus. Als de wegen
op wezenlijke punten in het verstaan
van de Schrift en de visie op de kerk zo
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ver uiteengaan, wat is dan nog de inhoudelijke band met het kerkverband?
Hoe kun je samen kerk zijn als de ene
gemeente iets zonde noemt, een weg bij
de goede Herder vandaan, terwijl een
andere gemeente de mensen die het
betreft hartelijk welkom heet aan het
Heilig Avondmaal? Hoe kunnen attesten
dan blijven functioneren, hoe kun je elkaar op andere punten dan nog serieus
nemen?

laat je elkaar echter los en verlies je de
gezamenlijke basis om verder te spreken.
Ik heb geen eenvoudige oplossing voor
bovenstaande problemen. Het is goed
om onrust en nood met elkaar te delen.
Wij zijn als kerken aan elkaar gegeven.
Kerk-zijn is ook dat je samen oploopt,
samen worstelt, je ook voegt in wat
de kerken op grond van de Schriften
uitspreken en tegelijk de gezamenlijke
bezinning voortzet. Als de eenheid van

besluiten over vrouw en ambt en een
wording met de NGK of de kerkelijke
omgang met homoseksueel samenle
venden, legitimeren een situatie waar
bij binnen één kerkverband ‘de wegen
op wezenlijke punten uiteengaan in het
verstaan van de Schrift en de visie op
de kerk’, om met Versluis te spreken. En
dan worden het opeens onrustig ma
kende zinnetjes die ik er nog even uit
licht bij hem en toepas op onszelf: ‘Als

Als een punt voor jezelf zo zwaar weegt
dat je de onderbouwde lijn van de
kerken niet meent te kunnen volgen,
is het niet reëel om van de kerken te
vragen dat zij het wel dragen als je als
gemeente een andere lijn kiest. Wie fundamentele besluiten van een synode niet
overneemt, kiest feitelijk voor het independentisme en geeft de gereformeerde
wijze van kerkzijn op. Dat is een hoge
prijs! Als je puur inzet op de plaatselijke
gemeente, staat de katholiciteit van de
kerk op het spel.

onze kerken gevaar loopt, is het ook tijd
voor verootmoediging en gebed. In de
gezindheid van Christus omgaan met
besluiten die je zwaar vallen, vraagt
veel, van ons allemaal. Met minder dan
die gezindheid kan het niet en hoeft het
gelukkig ook niet.

de wegen op wezenlijke punten in het
verstaan van de Schrift en de visie op
de kerk zo ver uiteengaan, wat is dan
nog de inhoudelijke band met het kerk
verband? Hoe kun je samen kerk zijn als
de ene gemeente iets zonde noemt, een
weg bij de goede Herder vandaan, ter
wijl een andere gemeente de mensen
die het betreft hartelijk welkom heet
aan het Heilig Avondmaal? Hoe kunnen
attesten dan blijven functioneren, hoe
kun je elkaar op andere punten dan
nog serieus nemen?’ Inderdaad…

Hoe verder?
De onrust in de CGK is makkelijk op te
lossen door elkaar vrij te laten. Daarmee

Onrust over synodebesluiten. Niet al
leen in de GKv, maar ook dus binnen
de CGK. Toch zie ik een verschil. Binnen
de GKv gaat het naar mijn overtuiging
om besluiten die zelf de gereformeerde
identiteit van de kerken beschadigen.
Binnen de CGK gaat het om besluiten
die deze identiteit juist willen bescher
men tegen beschadiging. De Meppelse
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