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Verder in dit nummer o.a.:
- De wereld op z’n kop
- Gods dagen
- Eenvoud als kenmerk

Dak eraf



 

Maar helaas gebeurt dat lang niet al-
tijd. Daarom is het leven vaak ook zo 
moeilijk. In Spreuken 30:22-23 wordt 
een aantal situaties genoemd.

Drie/vier dingen

Een slaaf die koning wordt
Dat is niet goed voor een land. Want 
als een slaaf zomaar koning wordt, kan 
hij helemaal niet goed omgaan met 
de verantwoordelijkheden die daarbij 
horen. Dat wordt in de geschiedenis 
van de wereld ook wel duidelijk. De 

afgelopen eeuwen zijn er verschillende 
revoluties geweest. Dan gebeurde wat 
er staat in Prediker 10:5-7: Ik heb een 
kwade zaak onder de zon gezien, een 
wandaad die machthebbers plegen te 
begaan: dwazen zetelen op hoge posten, 
rijken worden neergezet op lage posten. 
Slaven komen te paard, zo heb ik gezien, 
maar edelen gaan te voet als slaven.
Dat is de omgekeerde wereld. Vaak was 
een land er door een revolutie ook niet 
beter aan toe. Men wist wat men niet 
meer wilde, maar men wist niet wat 
ervoor in de plaats kwam. Een heftig 

voorbeeld is hoe het is 
gegaan met Adolf Hitler. 

Hij groeide op in ar-
moede en onbekend-
heid, maar werd de 
meest bekende ge-
wetenloze dictator. 
Hij zette de wereld 
op zijn kop. De tijd 
onder Hitler was 

echt een kwade zaak 
onder de zon, een 

zwarte bladzijde in 
onze geschiedenis.

Maar hebben we er nu 
echt wat van geleerd? Zijn 

we er verstandiger door 
geworden? Helaas zijn onze 

samenleving en cultuur sinds-
dien alleen maar verder van God 

vervreemd. En nu hebben we nieuwe 
koningen, andere dictators. Je kunt 
denken aan vloggers. Uit onderzoek 
blijkt dat zij de meeste invloed hebben 
op jongeren. Binnen afzienbare tijd 
zullen ze misschien ook wel de meeste 
invloed hebben in heel de samenleving. 
Dat deze Youtube-koninginnen en -ko-
ningen nu de wereld van onze jongeren 
besturen, heeft het er niet beter op 
gemaakt – de goeden niet te na gespro-
ken. Steeds meer zie je gebeuren wat 
er ook al in 2 Timoteüs 3:1-2 beschreven 
staat: Weet dat de laatste dagen zwaar 
zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch 
zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en ar-
rogant. Ze zullen God lasteren, geen ont-
zag tonen voor hun ouders, ondankbaar 
zijn en niets heilig achten.

Een zot die genoeg te eten heeft
Een zot is iemand die willens en wetens 
het verkeerde doet, maar er toch mee 
wegkomt en er zelfs rijk van wordt en 
genoeg te eten heeft. Je kunt denken 
aan criminelen die rijker en rijker wor-
den, maar nooit gepakt worden. Men-
sen die fraude plegen met uitkeringen 
en daar een luxe leventje van leiden. Zo 
zijn er allerlei hedendaagse varianten 
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Vers 21 luidt in de Bijbel in Gewone Taal: Er zijn een paar din-
gen die niemand verdraagt, omdat ze de omgekeerde wereld 
zijn. 
Er zijn situaties en ontwikkelingen waarvan je zegt: dat 
gaat niet goed. Het is de omgekeerde wereld, daartegen is 
de aarde niet bestand. God heeft in de Bijbel laten zien hoe 
Hij de wereld bedoeld heeft. Daar staat duidelijk hoe wij het 
beste kunnen leven.
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De omgekeerde wereld

Van drie dingen beeft de aarde, 
tegen vier dingen is ze niet bestand: 
een slaaf die koning wordt, 
een zot die genoeg te eten heeft, 
een onuitstaanbare vrouw die een man vindt, 
een slavin die haar meesteres verdringt.
(Spreuken 30:21-23)



131

 

te bedenken. Het zijn situaties waar-
van je zegt: dat klopt niet. Als dat zo 
doorgaat, kan een samenleving dat niet 
meer dragen. Want het gaat altijd ten 
koste van anderen, van mensen die wel 
gewoon op een eerlijke manier probe-
ren te leven en te werken.

Een onuitstaanbare vrouw die een 
man vindt
Waarom is dat iets waartegen de aarde 
niet bestand is? Omdat zo’n huwelijk 
een ramp wordt. Niet voor niets staat 
ergens anders in Spreuken: Je kunt 
beter in een hoekje op het dak wonen 
dan in één huis met een vrouw die ruzie 
zoekt (Spr. 21:9)!
Het huwelijk is bedoeld als iets moois, 
het is nog van voor de zondeval. Maar 
nu al kan een slecht huwelijk je leven 
tot een hel maken. Een onuitstaanbare 
vrouw is een vrouw die altijd maar 
ruzie zoekt, overal moeilijk over doet, 
nooit tevreden is, niets goed vindt 
wat haar man doet. Zo’n vrouw kan 
er vanbuiten heel mooi uitzien, maar 
vanbinnen is ze een heks. Daarom is 
het in deze tijd waarin zoveel aandacht 
is voor het uiterlijk, des te belangrijker 
naar het innerlijk te kijken als het gaat 
om de keuze van een partner.

Een slavin die haar meesteres ver-
dringt
In de Bijbel zien we hiervan een voor-
beeld in het leven van Abraham. Zijn 
vrouw Sara kon geen kinderen krijgen 
en daarom gaf Sara haar slavin aan 
hem, zodat die in haar plaats kinderen 
zou krijgen. Maar toen slavin Hagar 
zwanger werd, werd ze hoogmoedig en 
probeerde ze haar meesteres van haar 
plaats te verdringen. Wat een hoop el-
lende moet dat in dat huwelijk veroor-
zaakt hebben. Nu hebben we gelukkig 
geen slavernij meer, in ieder geval offi-
cieel niet in ons land, maar soortgelijke 
situaties kunnen nog steeds voorko-
men. Hoe makkelijk wordt soms niet de 
ene partner voor de andere ingeruild. 
Hoe vaak proberen getrouwde vrou-
wen of mannen niet iets te beginnen 
met een derde. Of hoe vaak beginnen 
mensen niet iets met een getrouwde 
man of vrouw. In onze tijd wordt het 
zelfs gestimuleerd door websites als 
secondlove, die ook nog gewoon re-
clame maken op radio en tv alsof het de 

normaalste zaak van de wereld is. Maar 
daaraan gaat de samenleving kapot.

Van drie dingen beeft de aarde, tegen 
vier is ze niet bestand
We zouden zelf nog wel veel meer si-
tuaties kunnen bedenken. Deze spreuk 
met deze voorbeelden is in de eerste 
plaats een aansporing om goed naar 
God te luisteren, om verantwoordelijk 
en wijs om te gaan met gezag, macht 
en geld, én om trouw en eerlijk te zijn 
in relaties en huwelijk. Het is een waar-
schuwing om niet hoogmoedig te zijn 
en niet jaloers op dwazen die het goed 
voor elkaar lijken te hebben. Maar: ver-
wacht het van God. Vertrouw op Hem. 
Hij leert je wat wijsheid is.
Het begin van alle kennis is ontzag 
voor de HEER, staat er in Spreuken 1:7. 
Daarop wil deze spreuk ons wijzen.

Genade is de omgekeerde 
wereld

Je kunt deze spreuk ook op een andere 
manier lezen. Je kunt hier namelijk ook 
in zien hoe Gods genade werkt. Ook dat 
is iets waarvan de aarde beeft, waar-
tegen ze niet bestand is. Gods genade 
is de omgekeerde wereld. Want Jezus, 
de Zoon van God, daalde neer van zijn 
troon om mens te zijn. Hij vernederde 
zich, Hij nam de vorm aan van een slaaf 
om ons te kunnen redden. De wereld 
zonder God was op weg naar de af-
grond, maar God stuurde zijn Zoon om 
ons te redden.
Het is de omgekeerde wereld. Jezus 
leidde een perfect leven, Hij zondigde 
niet, Hij hield volmaakt de wet van 
God. Maar toch werd Hij tegenge-
werkt, opgepakt, gemarteld, ter dood 
veroordeeld en aan het kruis geslagen. 
Hij stierf een vreselijke dood, de dood 
die wij hadden verdiend. En Hij deed 
dat om ons te redden. Dat Jezus stierf 
aan het kruis op Golgota, dát is de 
omgekeerde wereld. Het laat zijn grote 
liefde zien, een liefde waartegen wij 
eigenlijk niet bestand zijn. Het is een 
kracht waaronder de aarde beeft. In 
Matteüs 27:51 staat over het moment 
waarop Jezus stierf: En de aarde beefde 
en de rotsen spleten. De dood van Jezus 
betekent voor ons het leven. Maar het 
hield niet op bij de dood van Jezus. 
Want in Matteüs 28:2 lees je over de 
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opstanding. Plotseling begon de aarde 
hevig te beven, want een engel van de 
Heer daalde af uit de hemel, liep naar 
het graf, rolde de steen weg en ging erop 
zitten. Jezus was opgestaan. Het is de 
omgekeerde wereld als er iemand op-
staat uit de dood.
En door het lijden en sterven en de 
opstanding van Jezus is wat in deze 
spreuk staat, ook een beschrijving van 
wat er door het evangelie gebeurt. Het 
is een beschrijving van hoe de genade 
werkt.

Genade is: een slaaf die koning wordt
Van onszelf zijn we slaven van de 
zonde. Maar Jezus kwam om ons te red-
den en noemde ons geen slaven meer 
maar vrienden (Joh. 15:15). Zijn redding 
betekent dat wij door Hem verhoogd 
worden en een kind van de Koning 
mogen zijn. We worden bevrijd uit de 
macht van de zonde om te leven in 
vrijheid. We zijn niet meer van onszelf, 
maar we zijn verlost om het eigendom 
van Christus te zijn. En als christen 
hebben we de belofte dat we met Hem 
mogen heersen op de troon.
Dat is de omgekeerde wereld. Maar zo 
is Gods genade!

Genade is: een zot die genoeg te eten 
heeft
Van onszelf zijn we mensen die altijd 
maar honger hebben. ‘Nooit genoeg’ 
zijn onze eigen woorden.
Zie ook Spreuken 30:15-16. Van onszelf 
zijn we als dwazen die denken dat din-
gen van deze aarde ons voldoening ge-
ven, en we zijn allemaal gevoelig voor 
de verleiding van seks, geld en macht. 
Als zotten kunnen we dat najagen in 
ons leven. Maar als je Christus leert 
kennen, dan leer je pas het woordje 

‘genoeg’. Dan kun je zeggen: nu ben 
ik tevreden. Jezus is zelf het levende 
brood geworden, zodat Hij ook kon zeg-
gen: Ik ben het brood dat leven geeft, 
wie bij mij komt zal geen honger meer 
hebben, en wie in mij gelooft zal nooit 
meer dorst hebben (Joh. 6:35). Dat is ge-
nade. Zo is Jezus. Het is de omgekeerde 
wereld. Maar de mensen konden het 
niet verdragen. Tegen de liefde van God 
waren ze niet bestand. En dus gingen 
veel mensen bij Hem weg.

Genade is: een onuitstaanbare vrouw 
die een man vindt
Verschillende keren spreekt God over 
zijn volk als zijn bruid. Dat is beeld-
spraak die vaak voor het volk Israël 
wordt gebruikt. Een onuitstaanbaar 
volk eigenlijk. Elke keer liepen ze weer 
bij God weg. Elke keer dachten ze het 
beter te weten. Maar God neemt het 
volk toch weer tot vrouw. In Jesaja 62:4 
staat dat Hij tegen zijn volk zegt: Men 
noemt je niet langer Verlatene en je 
land niet langer Troosteloos oord, maar 
je zult heten Mijn verlangen en je land 
Mijn bruid. Want de HEER verlangt naar 
jou en je land wordt ten huwelijk geno-
men.
Door Christus mogen we die lijn door-
trekken naar onszelf. Ieder die gelooft, 
is onderdeel van de Bruid van Christus. 
Persoonlijk en allemaal samen. Van 
onszelf zijn we onuitstaanbare mensen. 
Door de zonde kan Hij helemaal niet 
met ons omgaan. Maar door Christus 
wil Hij ons toch als bruid aannemen.

Genade is: een slavin die de bezittin-
gen van haar meesteres erft
Zo worden de laatste woorden van vers 
23 vertaald in de Herziene Statenverta-
ling. En zo kan het ook vertaald worden. 

Ook dat is de omgekeerde wereld. Een 
slaaf had helemaal geen recht op een 
erfenis. Maar toch is dat wel wat er in 
het evangelie gebeurt. In Titus 3 lezen 
we: Maar toen de goedertierenheid van 
God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot 
de mensen verschenen is, maakte Hij 
ons zalig, (…) opdat wij, gerechtvaardigd 
door Zijn genade, erfgenamen zouden 
worden, overeenkomstig de hoop van 
het eeuwige leven (HSV).

Nog één keer: de omgekeerde 
wereld

Ik sluit af met een stukje uit een com-
mentaar van Hippolytus van Rome  
(ca. 170-235). Hij gaf de volgende, ver-
rassende uitleg bij deze spreuk.
Van drie dingen beeft de aarde, namelijk 
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Tegen vier dingen is ze niet bestand: na-
melijk de laatste verschijning van de Hei-
land. Het beven van de aarde staat voor 
de verandering van dingen op aarde. 
(…) Door de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest wordt de hele aarde bewogen. 
Het vierde kan de aarde niet dragen. 
Want Hij kwam eerst door de wet, ten 
tweede door de profeten, ten derde door 
het evangelie, waarin Jezus zelf openlijk 
zichtbaar werd, en in vierde instantie zal 
Hij komen als de rechter van levenden 
en doden en de hele schepping zal niet 
tegen Zijn heerlijkheid bestand zijn.
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Van de redactie
Graag informeren we nu alvast over het volgende.
Nader Bekeken krijgt een nieuw uiterlijk. Er wordt hard 
gewerkt om met ingang van het septembernummer een 
vernieuwd blad uit te geven. Een blad dat er wel anders 
uitziet maar toch inhoudelijk hetzelfde zal blijven.

Met hulp van deskundigen op het gebied van grafisch 
ontwerp en journalistiek wordt momenteel gewerkt aan 
de restyling.

Nader Bekeken – Woord & Wereld magazine:  
het vertrouwde blad in een nieuwe outfit!

Nader Bekeken wordt nieuw!



 

Brand in de Notre Dame, een kerk die 
iconisch werd genoemd. Wie Parijs 
bezoekt, heeft bij deze kerk, misschien 
nog meer dan bij de Eifeltoren, het 
gevoel dat hij in Parijs is aangekomen. 
Zo hoog als de Eifeltoren is, zo diep ligt 
deze eeuwenoude kerk in Parijs veran-
kerd.

De Parijzenaars rouwden openlijk 
rondom de brand in hun geliefde ka-
thedraal. Op straat werd gehuild en 
gebeden. En groot was de opluchting 
dat niet de hele kerk verloren ging. Het 
eeuwenoude houten dak verbrandde. 
Gelukkig bleef veel van de gemetselde 
structuur overeind. En zelfs het orgel 
bleek behouden. Het was maar goed 
dat de tip van president Trump om 
blusvliegtuigen in te zetten niet werd 
gevolgd. Die reddingspoging had waar-
schijnlijk de vernietiging van veel moois 
veroorzaakt.

Maar nu is er dus een dakloze kathe-
draal in Parijs. En daar zijn al heel wat 
mensen en instellingen op afgevlogen. 
Die dakloosheid, dat kan natuurlijk 
niet. Er worden honderden miljoenen 
gedoneerd om er weer een passend dak 
op te zetten. Maar welk dak past een 
kerk? En wat mag het kosten?

Signaalfunctie

Wat mag het kosten in een wereld waar 
wel meer daklozen zijn? Mag deze kerk 
zomaar een reclamebord worden van 
de kapitaalkrachtigheid van de Franse 
captains of industry? Is een kerk in han-
den van de belangen van commercie en 
prestige niet daklozer dan een halfver-
brande bouwval?

Best lastige vragen voor de Fransen.
Wat zou het een mooi signaal zijn als 
deze kerk provisorisch werd gerepa-

reerd, met daarbij de uitspraak: ze 
wordt weer helemaal hersteld als de 
laatste dakloze een dak boven zijn 
hoofd heeft. Dan pas de kerk. Dat is pas 
een prestigieus dak. En dan mag daar 
de wereldwijde geefmachine zich op 
stukbijten.

Wat een mooi signaal: een kerk in voor-
lopigheid. Zoals de Sagrada Família in 
Barcelona. Maar dan niet: nog niet af, 
nee: nog niet hersteld, omdat we het 
grote herstel immers nog verwachten.
In de komende wereld van recht en 
vrede, waar we samen zijn in de kerk 
die onze lieve moeder is.

Herstelde kerk

Er zijn kerken die zichzelf al hersteld 
noemen.
Nu is dit natuurlijk een beetje een 
gemene overgang. Want iedere kerk 
kan nog wel een heleboel opnoemen 
van wat er aan herstelwerkzaamheden 
openstaat.

Hersteld… Wie is er nu hersteld in deze 
wereld van tranen en verdriet, deze we-
reld van onrecht en zonde?
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We werden allemaal opgeschrikt door de berichten over de 
grote brand in de Notre Dame de Paris. Tijdens de restaura-
tie ontstond brand in de dakconstructie. En binnen enkele 
minuten brandde het hele dak en was de hele wereld op de 
hoogte.

Kerkelijke dakloosheid
Kroniek

Kees van Dijk



Herstelde kerk, dat klinkt als een prach-
tige belofte, meer dan als een feit. Net 
zoals een gereformeerde kerk niet klaar 
is met reformeren. En onze broeders en 
zusters in de herstelde kerk zullen het 
ook niet als een voltooid feit beleven. 
Ze klampen zich aan de belofte vast. En 
dat is toch kerk-zijn?
En we hopen dat we in de kerken blij-
ven vieren en verlangen dat het een-
maal zo ver komt: een herstelde kerk. 
En ja, dan gaat juist het dak eraf…

Maar soms verlang je voor vandaag 
naar een herstelde kerk. Een kerk 
waarin eensgezindheid heerst. Een 
puur en rustig luisteren naar de stem 
van de Herder van de kerk.
Een kerk die hersteld wordt, zal altijd 
op de wereld om haar heen gericht 
zijn. Een herstelde kerk is kerk voor de 
wereld.
En in deze wereld zal er altijd onrust 
en strijd zijn in de kerk. Soms lijkt dat 
te vloeken bij het beeld van een kerk 
als een wijkplaats, een toevluchtsoord. 
Maar gelukkig mag je ook geregeld 
ervaren dat de kerk beide is: een strijd-
perk, waarin we er samen voor gaan 
om de Here trouw te blijven. En daarbij 
elkaar ook weleens stevig bevragen. 
En tegelijk de plek waar je het heil 
viert. De vergeving, de belofte van een 
nieuwe, herstelde wereld. Het ultieme 
dak boven je hoofd.

CGK

Het is bekend dat we in dit blad nogal 
eens aangeven moeite te hebben met 
kerkelijke ontwikkelingen in eigen 
kring. En dan keek ik weleens jaloers 
naar de Christelijke Gereformeerde 
Kerken. Daar wist men toch beter om 
te gaan met verschillen. En er waren bij 
tijden stevige uitspraken op terreinen 
waar de GKv leken te eroderen.
Uitspraken over vrouwen in de ambten 
kende men in de CGK al eerder dan in 
de GKv en er is ook een uitspraak ge-
daan over het thema homoseksualiteit.

Maar inmiddels is duidelijk geworden 
dat veel van die eensgezindheid ook 
aan erosie onderhevig is. Prof. Selder-
huis sprak op een landelijke ambts-
dragersvergadering openlijk over een 
crisis in de CGK. Een weergave van zijn 

spreken is opgenomen in de Persrevue 
achter in dit nummer.
Hij drukte het brandalarm in. En dat 
deed hij tegen de achtergrond van een 
groeiend aantal kerken in de CGK, dat 
moeite ervaart met juist die uitspraken 
over vrouw en ambt en homoseksua-
liteit.
Het gaat dan veelal om kerken die 
plaatselijk nauw samenwerken met 
GKv en NGK. Daar heeft men het gevoel 
een schans te moeten verdedigen die 
door de partners al verlaten is.

Er moet een eerlijk en open gesprek 
zijn over de thema’s in het geding. En 
tot die tijd dient men zich te houden 
aan de uitspraken die geldig zijn, zo be-
toogde de hoogleraar.
En juist dat laatste staat nogal ter 
discussie. Op synodale uitspraken 
wachten wordt als verspilde tijd ge-
zien. Vanuit bijvoorbeeld de kerk in 
Rotterdam-zuid wordt geen instem-
ming van de CGK classis gevraagd voor 
het aanstellen van vrouwelijke ambts-
dragers. Die instemming is ook niet te 
verwachten. Er wordt volstaan met een 
melding.
Ik kan me de verhoudingen in een clas-
sis amper voorstellen als een van de 
kerken kerkelijke uitspraken loslaat en 
in de samenwerking met een andere 
kerk een weg inslaat die in het eigen 
kerkverband niet is toegestaan.
Welke ruimte ontstaat zo voor een 
open gesprek over het thema vrouwen 
in de ambten? Dat blokkeer je toch al 
door je opstelling in de classis.

Natuurlijk dient een gereformeerde 
kerk open te staan voor vernieuwing 
en verandering. Maar dat gesprek moet 
niet onder een dergelijke druk gezet 
worden. Want dat is, en daarin heeft de 
hoogleraar vanuit het kerkrecht alle ge-
lijk van de wereld, kerkelijke ongehoor-
zaamheid. En dat graaft geen bedding 
voor een goed kerkbreed gesprek.

Inmiddels reageert men al op Selder-
huis, met afkeuring of instemming. 
Waar de CGK altijd erin slaagden 

polarisatie te voorkomen, wordt de 
volgende generale synode daar een 
spannende.

Herverkaveling

Ik zou willen dat de Here eens in de ker-
kelijke verhoudingen in ons Nederland 
zou blazen en die zou herschikken. Een 
soort van kerkelijke ruilverkaveling.

Ik zeg: de Here die blaast. Want als wij 
dat gaan organiseren, dan past dat he-
lemaal niet bij de kerk zoals de Here die 
vergadert en onderhoudt. Je richt niet 
zomaar even de kerk van jouw voorkeur 
op.

Het lijkt soms wel even die kant op te 
gaan als we mogen meepraten over de 
komende fusiekerk van GKv en NGK. 
Daar kun je je dromen bij hebben. En 
wellicht wordt een aantal van die dro-
men in de komende jaren verwezen-
lijkt.
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Sagrada Família
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Maar mag je ook een andere kant uit 
denken, een kerk:
-  waar de sola’s van de Reformatie 

in ere worden gehouden; waarin ik 
niet van alles vind, maar waarin ik 
gevonden ben?;

-  waarin er vrijspraak is voor zonda-
ren die schuilen bij Christus hun 
Borg en Plaatsbekleder, de Overwin-
naar van zonde en dood?;

-  waarin Israëls oude psalmen ge-
zongen worden; waarin de zusters 
geen leidinggevende ambten be-
kleden; waarin de kerk ook in de 
middag gevuld wordt door gelovi-
gen die het heil toegezegd willen 
krijgen en erin onderwezen willen 
worden?

Mag ik in zo’n kerk onderdak?

Natuurlijk, zo’n kerk als ideaalplaatje is 
er niet. En ik kan me vandaag nog best 
behelpen met de kerk die me gegeven 
wordt. Maar ik blijf verlangen naar de 
dag van de grote restauratie…

Kerkbouw

Kunnen we vandaag concreet iets doen 
om de ruimte te creëren voor die kerk 
zoals ik haar hierboven schetste? In elk 
geval moet dan niet een kerkformatie 
van nu, een traditie die kan verlopen 
met de tijd, je norm zijn.
Prof. Selderhuis vraagt zich hardop af 
of het moment misschien gekomen is 
om de CGK op te heffen. We vrijen met 
iedereen en trouwen met niemand, zei 
hij. Is dat wel eerlijk?
Rond de vorige synode las ik een inge-
zonden in het ND waarin iemand be-
pleitte de GKv op te heffen. Kies maar 
voor de NGK of de CGK, met hun onder-
scheiden cultuur en specialisme…
Dat is het opheffen van het bestaande. 
Niet het stichten van iets nieuws. Dat 
laatste klinkt zo activistisch. De kerk 
wordt niet door ons gebouwd. Maar we 
dienen de eenheid van de kerk te zoe-
ken en te onderhouden. En we kunnen 
niet blijvend een eenheid onderhouden 
wanneer wezenlijke geestelijke herken-
ning is gaan ontbreken.

Suggesties

Volgens dr. ir. Jan van der Graaf is die 
kerk waarvan ik droom, er allang. In de 

ruimte die de Vaderlandse Kerk biedt. 
Daar moet je nooit weggaan, is zijn 
boodschap altijd geweest. Dat bepleitte 
hij opnieuw in het ND van 5 april. Broe-
ders in de CGK, scheur niet! Houd het 
met alle verschil met elkaar uit.
Dat vraagt dan wel een andere kijk op 
kerkelijke afspraken. Die zijn dan niet 
zo bindend als Selderhuis ze ziet. Plaat-
selijk mag je de vrijheid nemen ervan 
af te wijken. 

Zo werd dat ook al bepleit door Maar-
ten Verkerk in het ND van 4 april. De 
plaatselijke kerk dopt eigen boontjes, 
en de synode faciliteert slechts. Bij Ver-
kerk lijkt het dat elke kerk haar eigen 
beslissingen wel kan nemen.
Een compleet andere visie op het kerk-
verband doemt hier op. Dat toont dat 
er weinig of geen begrip is voor het ge-
geven dat er theologische thema’s zijn 
die de spankracht van de gemiddelde 
plattelands- of stadsgemeente ver te 
boven gaan. En thema’s die ons samen 
aangaan (opleiding, kerkboek).
Kerkelijke besluiten zijn niet meer dan 
een staalkaart van opties geworden. 
En bij die gemiddelde gemeente, met 
zijn ontlezen kerkenraad, worden dan 
alle opties gedropt, met de vriendelijke 
boodschap: zoek het maar uit.

Maar daar hadden we meerdere ver-
gaderingen toch niet voor in het leven 
geroepen? Die moeten toch dat doen 
waarvoor een plaatselijke kerkenraad 
niet is uitgerust?
Eronder ligt de gedachte die Jan Mudde 
verwoordde in het ND van 3 april. Iets 
is niet ‘goed’ of ‘niet goed’ volgens de 
Bijbel. We moeten afstand nemen van 
die kijk op het schriftgezag omwille van 
de bewaring van het schriftgezag. We 
moeten samen in liefde met de Schrif-
ten omgaan. Maar blijkbaar komen 
daar geen waarheidsclaims uit.
Muddes verhaal bijt zich in de staart: 
welke waarde heeft zijn schrijven? Het 
klinkt allemaal heel gezaghebbend, 
want het lijkt de dilemma’s te over-
stijgen. Maar het laat je ten slotte in 
de kou staan, letterlijk dakloos, als je 
omwille van je geweten niet mee kunt. 
Hooguit krijg je dan het verwijt mee 
dat je niet liefdevol genoeg bent in je 
strijd voor ‘jouw’ waarheid. Maar tus-
sen waarheid en liefde hoef je bij onze 

Heer naar mijn vaste overtuiging niet 
te kiezen.

Moeten we wachten op de volgende 
kerkfusie (die met de PKN) om in de 
grote ruimte van de PKN een hotelka-
mer naar onze eigen voorkeur te boe-
ken?
Met Jan van der Graaf net doen alsof de 
kerk niet gescheurd en uiteengerukt is, 
terwijl je op en onder elkaars kansels 
niet welkom bent of wilt zijn?
Is dat het dak dat ons in alle voorlopig-
heid wacht? Moet dat dan de interpre-
tatie van de eenentwintigste eeuw zijn 
van het huis waar veel woningen zijn? 
Ook wel een plekje voor mij?

Ik kan het zo moeilijk rijmen met de 
grote woorden over kerkelijke gehoor-
zaamheid, die ik hoorde in de kerkge-
schiedenislessen van mijn jeugd. En die 
in mijn ogen nooit weerlegd zijn.

Verlos ons

Nader Bekeken werd weleens geschaard 
onder de laatste van de leidinggevende 
bladen. Van die bladen waar ze alle 
antwoorden weten, en waar ze weten 
waar het heen moet en waarheen niet.
Maar ik schrijf dit en ik weet het niet. 
Ik bid of de Heer ons in de komende 
tijd duidelijk wil maken waar het dak 
van zijn kerk zal zijn. Waar ik, en ook de 
generatie die komt, kan blijven schuilen 
onder de schaduw van zijn vleugels.

En ik laat het binnenkort maar weer 
eens zingen in de kerk, al houd ik het 
vast niet droog, ondanks ons solide dak:

Een herstelde kerk…
Dan gaat het dak eraf.

Afgesloten 29 april 2019.

Verlos ons, HERE, onze God,
verhef uw aanschijn, wend ons lot,
verzamel ons uit alle streken,
opdat wij eenmaal allen saam
van de vervulling mogen spreken,
lof brengen aan uw heilge naam.

(Psalm 106:21)
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Onze belijdenis

Wij belijden in artikel 2 van de Neder-
landse Geloofsbelijdenis dat God ons 
twee boeken heeft gegeven: het boek 
van de schepping en dat van de heilige 
Schrift. God is van beide de auteur. Dat 
God zichzelf daarin niet tegenspreekt 
– daar zijn we als christenen van over-
tuigd. Dat maakt de vraag actueel: is 
het genoemde dilemma overbrugbaar?

De scheppingsdagen

Wat bij de zes scheppingsdagen in Ge-
nesis 1 opvalt, is dat ze exclusief werk-

dagen van God zijn. Wanneer God tot 
slot de mens heeft geschapen en deze 
zijn ogen opslaat en rondkijkt, heeft 
God zijn scheppingswerk net voltooid. 
De mens heeft alleen het ‘nakijken’. Nu 
is er nog zo’n exclusieve werkdag van 
God: de dag van de Heer straks bij het 
eind van deze wereld. Ook deze is ex-
clusief een dag van God, waarin alleen 
Hij werkt. Wij hebben dan alleen het 
‘toekijken’.
Die dag straks wordt niet bepaald door 
zonsopgang en zonsondergang; zon, 
maan en sterren vergaan juist bran-
dende op die dag. Nee, die dag breekt 
aan op het moment dat God bepaalt. 

Wat er allemaal op die dag gebeurt 
– we noemen nu alleen maar de schep-
ping van een nieuwe hemel en aarde – 
vindt niet plaats in het kader van onze 
zonnedag. Ook de scheppingsdagen 
in het begin zijn echte dagen. Ook die 
werden niet bepaald door zonsopgang 
en zonsondergang, blijkens Genesis 1. 
Zon en maan waren het werk van God 
op dag vier. Net als de dag van de Heer 
straks aan het eind werden de dagen 
in het begin bepaald door Gods Woord. 
Een dag begon met Gods spreken en 
eindigde met Gods constatering dat 
het goed was.
De eeuwige God is radicaal anders dan 
wij mensen van de tijd (Hij is God, geen 
mens, ook geen supermens). Bij deze 
machtige Schepper, deze majestueuze 
God die zo anders werkt dan wij (Hij 
roept wat er niet is, tot bestaan) passen 
geheel in zijn stijl ook radicaal andere 
dagen. Daarin is één dag van ons als 
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De dagen van God (1)
De zes scheppingsdagen van God
Wat voor dagen zijn het in Genesis 1:1 - 2:3? Gewone zonne-
dagen zoals wij ze kennen of oneigenlijke dagen, lange  
perioden? 
De discussie over dit dilemma duurt voort onder christenen 
die bij alle verschillen het gezag van Gods Woord erkennen.
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De dagen van God (1)
De zes scheppingsdagen van God

duizend jaar en zijn duizend jaren van 
ons als één dag, zoals Petrus Gods 
dagen typeert (2 Petr. 3:8). God zelf en 
Gods wijze van scheppen en Gods da-
gen gaan het begrip van ons mensen te 
boven.1

De natuurwetenschap

Natuurwetenschappers schatten het 
heelal op miljarden lichtjaren. Daarbij 
spreken zij – en wij kunnen niet an-
ders – vanuit onze menselijke situatie. 
Heeft God er miljarden jaren voor wil-
len nemen om het duizelingwekkende 
heelal en onze prachtwereld te schep-
pen? Dat is dan geheel in stijl met Gods 
nog duizelingwekkender majesteit. 
Iemand zegt hier raak: Wie het breed 
heeft, kan het breed laten hangen.
Maar – kan er gevraagd worden – 
wordt ons verklaren van en spreken 
over Genesis 1 op deze wijze niet be-
paald door de moderne wetenschap?
De wetenschap die zich bezighoudt 
met het onderzoek van Gods ene boek, 
de schepping, mag inderdaad nooit de 
verklaring van Gods andere boek, de 
Bijbel, bepalen en overrulen. Het gezag 
van Gods Woord gaat boven alles. Wel 
kan wetenschappelijk onderzoek – God 
heeft zelf de mens de eeuw in het hart 
gelegd (Pred.: 3:11) – aanleiding zijn ons 
af te vragen of we Gods spreken in Ge-
nesis 1 over zijn scheppen wel ten volle 
begrepen hebben. Hebben wij Gods 
majesteit in ons spreken hier wel ten 
volle tot zijn recht laten komen?2

De Israëliet in Mozes’ tijd

Maar dacht de Israëliet in de tijd van 
Mozes bij Gods scheppingsdagen niet 
gewoon aan onze zonnedagen?
Nu kunnen wij ons moeilijk verplaatsen 
in hun gedachten, maar wel wisten 
de Israëlieten hoe almachtig God is: 
zij hadden zelf gezien hoe God keer op 
keer wonderbaarlijk had ingegrepen 
in de loop van de gebeurtenissen en in 
de natuur. Zij waren zich ervan bewust 
hoe de eeuwige God, de almachtige 
Schepper, anders is en anders werkt 
dan wij.
Het moet de Israëliet ook zijn opge-
vallen hoe Gods scheppingsdagen 
anders waren dan zijn dagen. Begon 
zijn nieuwe dag bij zonsondergang en 

ging hij eerst een nacht slapen om pas 
’s morgens bij het aanbreken van het 
licht aan het werk te gaan, bij Gods 
scheppingsdagen is er pas sprake van 
avond en morgen nadat God het werk 
van die dag heeft voltooid. God, die 
nooit slaapt of sluimert, blijft aan het 
eind van zijn dag paraat voor nog een 
scheppingsdag.

Dat Gods dagen anders zijn, zal de Is-
raëliet ook zijn opgevallen bij dag zes. 
God schiep de man en ook de vrouw 
op die dag (Gen. 1:27v). Tegelijk blijkt 
uit Genesis 2 hoe er een tijdsverloop 
van meerdere dagen (of waren het 
maanden?) moet hebben gelegen tus-
sen Gods scheppen van de man en 
zijn formeren van de vrouw. Want na 
het scheppen van de man plaatst God 
hem in de hof en leidt hem daar rond. 
En wat was er veel te bekijken en te 
bewonderen! God attendeert hem mid-
den in de hof op de twee bomen en ver-
telt hem de betekenis van beide. God 
brengt de dieren bij Adam, en Adam 
geeft ze (na observatie?!) elk een eigen, 
vast wel typerende naam. Bij Adam 
groeit geleidelijk het besef dat hij als 
mens uniek maar ook alleen is zonder 
gelijkwaardige hulp naast zich. Pas 
dan formeert God de vrouw uit Adams 
zijde, vertelt Genesis 2. Maar blijkens 
Genesis 1 vindt dit alles plaats op dag 
zes.3

Toch gewone zonnedagen?

Maar – wijst het herhaalde ‘het werd 
avond en het werd morgen’ er niet op 
dat we bij Gods scheppingsdagen toch 
beter kunnen denken aan dagen zoals 
wij die kennen?
Dan zou op iedere scheppingsdag van 
God ’s avonds de donkere nacht begin-
nen, en ’s morgens het licht doorbre-
ken. Maar gelet op het feit dat God de 
wisseling van dag en nacht op dag vier 
schiep met het oog op ons mensen, 
is dat weinig aannemelijk bij de da-
gen van die God die zelf stralend licht 
zonder duisternis is. Het is daarnaast 
opmerkelijk dat er bij dag vier niet 
gesproken wordt over (duisternis en) 
nacht en over (licht en) dag, zoals dat 
wel in dezelfde perikoop bij onze dagen 
gebeurt, maar over avond en morgen.
Wat is dan de betekenis van dat her-

haalde refrein? Is het een markering die 
aangeeft hoe God in zijn alvermogen 
tot zesmaal toe scheppend heeft inge-
grepen in de loop van de ontwikkeling? 
Is die door God zelf in gang gezet en 
geleid om in het onvoorstelbaar grote 
en dodelijk koude en steriel onvrucht-
bare heelal voor de mens, Gods aardse 
evenbeeld, een heerlijk woonbaar en 
onzegbaar rijk en uitbundig vruchtbaar 
plekje te scheppen?4

Wijst het vierde gebod van de Sinaï-
wet, het sabbatsgebod, er dan niet op 
dat we ook bij Gods scheppingsdagen 
moeten denken aan dagen zoals wij ze 
kennen? In dat gebod wordt immers 
naar Genesis 1 verwezen: ‘want in zes 
dagen heeft de HEER hemel en aarde 
gemaakt, en de zee met alles wat er 
leeft, en op de zevende dag rustte Hij.’
Maar zoals het mogelijk is een parallel 
te trekken tussen God en de mens – die 
naar Gods evenbeeld werd geschapen 
en toch daardoor niet goddelijk werd 
maar volledig schepsel bleef – zo is er 
ook een parallel tussen onze dagen en 
Gods dagen, terwijl Gods dagen exclu-
sieve en unieke dagen van God blijven.

Gods slotsom

Dag na dag constateerde God dat het 
beoogde resultaat bereikt was en dat 
het goed was. God overziet tot slot nog 
eens heel zijn scheppingswerk: hoe 
goed is alles geworden! Precies zo had 
God het zich gedacht. De mens kon 
nu in het grenzeloos grote heelal met 
vreugde gaan leven en werken in deze 
aardse oase.5

Noten:
1 De geschiedenis van ons mensen loopt 

van Adam tot aan de terugkomst van 
Jezus Christus. Wij zullen niet de dag 
van de Heer straks na onze geschiedenis 
maar ook de dagen van God vóór onze 
geschiedenis pogen af te meten aan 
onze zonnedagen.

2 De kardinale fout van de ongelovige 
wetenschapper is niet dat hij spreekt van 
‘evolutie’ (het Latijnse leenwoord voor 
ons gewone woord ‘ontwikkeling’), want 
alles in de schepping is in beweging, 
maar dat hij daarin God niet erkent als 
de Schepper, die (vgl. Heb. 11:3) al het 
zijnde tot bestaan riep uit het niet-zijnde 
en alle dingen leidt.
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3 De getallen bij de dagen één tot en 
met vijf hebben in het Hebreeuws geen 
lidwoord. Het zijn dus eigenlijk geen 
rangtelwoorden (er staat niet: dé eerste 
dag, dé tweede dag enz.). Dat wijst erop 
hoe we bij deze scheppingsdagen niet 
moeten denken aan onze volgorde in 
tijd. Deze getallen zijn hoofdtelwoorden 
en geven een opsomming: dag (num-
mer) één; dag (nummer) twee; dag drie 
enzovoort. Voor dag zes en dag zeven 
staat wel een lidwoord. Dat kan erop 
duiden dat dit twee topdagen waren: de 
schepping van de mens op dag zes als 

kroon op Gods scheppingswerk, en Gods 
rusten op dag zeven als kroon op heel 
zijn scheppingsweek.

4 Een overwegenswaardige suggestie die 
professor Chris G. Kruse maakte in een 
lezing in De Lichtkring te Amersfoort.

5 Tot besluit: is vers 1 een opschrift (naast 
een tiental andere in het boek Genesis), 
vers 2 schetst ons een woeste, lege en in 
duister gehulde aarde, even onbewoon-
baar als heel het immens grote heelal 
dat God al (miljarden jaren?) eerder 
uit het niets tot bestaan had geroepen. 
Maar Gods Geest zweefde boven de 

wateren; want God wil in het onleefbare 
heelal een leefbaar plekje voor de mens 
scheppen. Genesis 1 lijkt dus de schep-
ping van onze leefwereld op aarde op 
het oog te hebben en vertelt summier 
hoe God dit in zes scheppingsdagen 
realiseerde.

Gods rustdag

God had moeiteloos hemel en aarde 
geschapen: Hij sprak en het was er.  
Zijn scheppen was puur vreugde (vgl. 
Spr. 8:22v). Gods rusten is dan ook geen 
uitrusten van een afmattende en ver-

moeiende werkweek, zoals wij 
op gezette tijden 

moeten uitrusten. God wordt nooit 
moe, zegt Jesaja (40:28). Maar wat is 
Gods rusten dan wel?
Jezus’ gelijkenis van de talenten (Mat. 
25:14v) geeft ons een aanwijzing. Voor-
dat hij naar het buitenland gaat, geeft 
de huisheer aan zijn personeel talen-
ten, werkkapitaal. Na zijn terugkeer 
prijst hij de trouwe werkers, organi-
seert een feest en zegt tegen hen:  

Ga in tot de vreugde van je heer. Jezus 
doelt in zijn gelijkenis op het deel-
nemen aan het feest op de dag van 
de Heer straks. Mogen deelnemen is 
ingaan tot de vreugde van de Heer en 
Hebreeën 4 noemt dit: ingaan in Gods 
rust.
Was het scheppen van hemel en aarde 
puur vreugde voor God, Gods rusten 
op dag zeven is puur genieten. Waar-
van? Van zijn scheppingswerk en vooral 
van de mens, zijn aardse evenbeeld. 
God had de mens bijna goddelijk ge-
maakt, met glorie en eer gekroond, 
zegt Psalm 8. God had hem 
voor zijn wereld- en eeu-
wenomvattende 
taak 

De dagen van God (2)
Dag zeven, Gods rustdag
Net als de zes scheppingsdagen is ook dag zeven een dag van 
goddelijke allure, het is exclusief Gods rustdag. 
Dag zeven zal uiteraard een dag van dezelfde orde zijn als 
Gods zes andere dagen. Het is een rustdag, alleen Gods rust-
dag. Israëls sabbat of onze zondag zijn hier niet aan de orde.
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op aarde perfect toegerust. God gaat 
op dag zeven in alle rust ervan genie-
ten, hoe de gave mens de gave aarde 
uitbouwt tot een gaaf geheel.

Het bijzondere van dag zeven

Deze dag heeft iets opmerkelijks. Bij de 
scheppingsdagen lezen we: het werd 
avond, het werd morgen; dag zoveel. 
Die dagen hebben een eind. Maar bij 
dag zeven lezen we dat 
niet. Dag zeven heeft een 
open eind.
God wil kennelijk geen 
eind aan die dag. Gods 
vreugde over de gave mens aan het 
werk in Gods gave wereld zal eindeloos 
duren – wat God betreft. Dag zeven zal 
heel onze menselijke geschiedenis om-
vatten. God wil zich erover blijven ver-
heugen hoe wij in de loop van eeuwen 
in onderlinge harmonie ons ontplooien, 
de onvoorstelbaar rijke verscheidenheid 
van de aarde met zijn onvermoede mo-
gelijkheden ontdekken en gebruiken. 
Dat die mogelijkheden onuitputtelijk 
veel zijn, weten wij vandaag als nooit 
eerder. God verheugt zich erop ons 
bezig te zien op onze ontdekkingsreis 
in zijn schepping. En de mens kan op 
Gods rustdag meteen aan de slag. In 
alle rust: hij heeft immers een wereld 
aan tijd. Verheugd en vol verwachting: 
want wat valt er veel te genieten en te 
ontdekken.

God zegent zijn rustdag

Op dag zes had God de mens gezegend 
en gezegd: Wees vruchtbaar, word tal-
rijk, bevolk de aarde, heers… Met het 
zegenen van dag zeven geeft God aan: 
Ik ben alle dagen met jullie, heel jullie 
geschiedenis door. Alles wat de mens 
onderneemt in de loop van de eeuwen  
– op Gods rustdag dus – zal hem lukken. 
Onze geschiedenis kan één blij verhaal 
worden van toenemende verwondering 
over Gods fantastische schepping, van 
groeiende bewondering voor deze ge-
weldige Schepper en van uitbundige lof 
voor zo’n weldadige Vader.

God heiligt zijn rustdag

We willen dat ons leven zinvol is. Maar 
niets in deze wereld, hoe gaaf ook, kan 

ons blijvend voldoening geven. Het ge-
zegde is waar: het hebben van de zaak 
is het einde van het vermaak. Alleen 
God kan blijvend onze vreugde zijn. 
God heiligde zijn rustdag dan ook. Hij 
stemde alles in zijn schepping en in ons 
leven af op Hem. Alles is ontstaan uit 
Hem, alles is ook gericht op Hem.
Eens zou het moment komen dat God 
net als in het begin alles overziet, en al 
de pracht bekijkt, die wij in goede har-

monie in de loop van vele 
eeuwen van zijn schep-
ping hebben gemaakt. 
Dan zou God bij het zien 
van het prachtresultaat 

van ons samen zeggen: Goed gedaan, 
ga in tot de vreugde van je Heer. Ja, dat 
was Gods bedoeling. Maar Gods rust is 
verstoord; verstoord door ons (Gen. 2v)!

Gods rust zal hersteld worden

God troont in een ontoegankelijk en 
verblindend licht. Kunnen wij men-
sen, verdwijnend kleine stipjes in het 
onmetelijk grote heelal, Gods rust, 
zijn vreugde, echt verstoren? Ja, want 
zo intens is God op ons betrokken. Zo 
groot als Gods vreugde eerst was, net 
zo groot is dan ook zijn teleurstelling 
als Hij ziet hoe eigenwillig wij nu zijn. 
En wij jagen nu ons leven lang onrus-
tig door, tot we eindelijk rust vinden. 
Alleen – niet de rust, die God met ons 
voorhad. Het is de rust van de huive-
ringwekkende dood, die van het stille 
graf.
Ja, God is door ons diep gekrenkt in zijn 
liefde, toch gaat God aan het herstel 
van zijn rust werken. En in onbegrijpe-
lijk vergaande trouw en liefde wil Hij 
ook ons daarin weer laten delen.
Dat God weer aan het werk is gegaan, 
maakte Jezus duidelijk toen Hij in Bet-
zata op sabbat een verlamde genas 
(Joh. 5). Tot verontwaardiging van de 
Joodse leiders: op sabbat?! Hoe durft 
Hij! Zij vallen Jezus fel aan als sabbats-
schender. Want genezen is werken. 
En God verbiedt toch in zijn wet het 
werken op sabbat! Jezus antwoordt: 
Mijn Vader werkt alle dagen (dus ook 
op sabbat), daarom doe Ik dat ook (dus 
ook op sabbat). Hier geldt ten volle: zo 
Vader zo Zoon. Want meteen op de dag 
van onze val beloofde God een Verlos-
ser die de door ons geschonden rust 

zou herstellen. Door juist op sabbat te 
genezen gaf Jezus aan de Joden het sig-
naal af: Ik ben die beloofde Hersteller 
van die rust.

Israël en het sabbatsgebod

Toen God Israël bij de Sinaï gebood 
op de zevende dag te rusten, verwees 
God hen naar zijn rusten op dag zeven. 
God gaf daarmee het signaal af hoe 
Hij eraan werkt om ook hun de rust te 
hergeven, hoe (om te beginnen) ook 
hun werkweek mocht uitlopen op een 
rustdag. God had hen al gehaald uit de 
slavernij in Egypte (waar ze geen enkele 
rustdag hadden) en ging hen voor naar 
Kanaän, waar zij in alle rust zouden 
mogen wonen, als zij in Gods weg zou-
den blijven gaan. Wat een heerlijk voor-
uitzicht voor dit afgebeulde slavenvolk!
Maar God beleeft weinig vreugde aan 
hen. Ze liggen onderweg wel tienmaal 
dwars, zegt God naderhand. Als dit 
maar goed gaat! En het gaat niet goed. 
Als tien uitgezonden verspieders rap-
porteren: Kanaän is prachtig, maar 
er wonen reuzen, wij komen er nooit 
in, en als Israël massaal reageert met: 
Laten we teruggaan naar Egypte – nog 
wel het land van hun geslaaf en ge-
zwoeg – dan mogen zij Kanaän niet 
meer in. Die generatie sterft in de 
woestijn en haalt de rust in Kanaän 
niet. Wat een wonderen had God ge-
daan: in Egypte, bij de Rietzee, in de 
woestijn! Tekenen dat Hij hen echt in 
de rust wilde brengen. Maar zodra er 
moeiten waren, was hun vertrouwen in 
God weg.
Hun kinderen komen wel in Kanaän. 
Hebben zij nu de rust bereikt? Maar 
Israël in Kanaän reageert als hun voor-
ouders in de woestijn: met onwil, on-
geloof, afval… God zegt tegen dat Israël 
in Psalm 95 – ze wonen dan al jaren in 
Kanaän: Luister toch! Lig niet dwars 
zoals je voorouders in de woestijn. Toen 
heb Ik gezworen: nooit zullen zij mijn 
rust binnengaan. Blijven hun nazaten 
in Kanaän dwarsliggen, dan komen ook 
zij niet tot de rust.

Jezus herstelt de geschonden 
rust

Hebreeën 4 concludeert: ook Kanaän 
was niet de plaats van rust. Anders had 
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De dagen van God (2)
Dag zeven, Gods rustdag

Dag zeven heeft 
een open eind
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God in Psalm 95 niet over een andere 
rust gesproken. Waarom was Kanaän 
dat niet? De Israëlieten hadden het-
zelfde zondige hart als hun voorouders 
in de woestijn. Zonde blokkeert ons om 
in te gaan in Gods rust.
Daarom kwam Jezus. Hij nodigt ons uit: 
Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn 
en onder lasten gebukt gaan; bij Mij 
vinden jullie echt rust.
Bracht Jezus die rust? Ja: Hij legde de 
basis ervoor, Hij verzoende ons met 
God. ‘Alleen bij God vindt mijn ziel rust, 
Hij is mijn verwachting’, zei de dichter 
in Psalm 62. Die verwachting heeft God 
in Jezus Christus waargemaakt. Bracht 
Jezus de rust? Nee, want hier blijft 
onze rust kwetsbaar: door rampen, ter-
rorisme, oorlog en bovenal door onze 
ellendige zonden. Dat en veel meer 
maakt ons onrustig. De echte rust is 
nog steeds toekomst. Gods uitnodiging 
om zijn rust binnen te gaan is dus nog 
steeds actueel.
Wij leven in een welvarend land. Het 
mag van ons hier nog wel duren. Het 
gejaag, de onrust nemen wij op de 
koop toe. Maar God vindt deze wereld 
niet goed genoeg. Hij legt zich niet 
neer bij onze zonde en bij alle ellende 

in de wereld. Hij beleeft geen vreugde 
aan deze wereld, aan ons. God rust 
niet voordat de rust van het begin is 
hersteld, dat hier vrede en vreugde 
heersen die nooit weer kunnen worden 
verstoord, omdat zonde en satan, dood 
en graf dan voorgoed zijn uitgeban-
nen. God wil ons meenemen naar die 
toekomst.
Maar dan moeten we de eeuwige rust 
in dit leven al beginnen; elke dag rus-
ten van onze kwade werken; Christus’ 
Geest in ons laten werken; Hem de 
ruimte bij ons geven; de goede priori-
teiten stellen: Heer, wat wilt U dat ik 
doe?

De eeuwige rust

Bij het begin van de tijd schiep God 
deze wereld en rustte op dag zeven, 
maar wij schonden Gods rust. In het 
midden van de tijd legde Jezus de basis 
voor herstel van die rust. Hij riep aan 
het kruis: ‘Het is volbracht’ en leidt ons 
nu naar de eeuwige rust. Straks aan 
het eind van de tijd, op de dag van de 
Heer, presenteert Jezus zijn herstel-
werk, ook ons, aan de Vader. De Vader 
zal zeggen: Goed gedaan, mijn Zoon. 

En tot ons die Jezus toebehoren, zal Hij 
zeggen: Ga mee in tot de vreugde van 
je Heer.
Die rust en vreugde straks zijn verras-
send rijker. God is dan alles in allen. En 
wij genieten samen met Jezus Christus 
de pure vreugde in God: vreugde die 
nooit te vinden is in deze schepping, 
vreugde die we ons nu niet kunnen 
voorstellen. Straks hebben we er een 
eeuwigheid voor om samen met Jezus 
Christus ten volle die vreugde te genie-
ten.
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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.
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Als Paulus iets verbiedt, hoe kun je dan met de Bijbel in de 
hand zeggen dat jij het wel mag doen? Is de Bijbel dan on-
duidelijk? ‘Nee,’ wordt er om het hardst geroepen. We ge-
loven dat de Bijbel zo helder als water is. De klaarheid van 
de Schrift staat buiten kijf! Het is alleen zo dat Paulus niet 
altijd duidelijk noteert of zijn opdrachten en verboden van 
tijdelijke aard zijn. En of ze slechts een beperkte doelgroep 
op het oog hebben. Nou ja, soms is dat natuurlijk wel dui-
delijk. Neem bijvoorbeeld de heilige kus. Daar doen wij al-
lang niet meer aan en niemand voelt zich daar schuldig om. 
Ook niet trouwens dat we de hoofddoekjes voor vrouwen 
hebben afgeschaft. Duidelijk dus dat Paulus op het punt 
van hoofdbedekking en christelijke groet geen algemeen 
gebod gegeven heeft.
Maar wacht eens even: is het dan zo dat Paulus geen alge-
meen gebod gegeven heeft omdat wij er vandaag niet meer 
aan doen? Hangt de geldigheid van een gebod van Paulus 
er soms van af of wij ons er vandaag nog aan houden? Toch 
heb ik het al heel vaak gehoord: mannen bidden vandaag 
niet met opgeheven handen en vrouwen dragen ook geen 
hoofdbedekking meer, dus waarom zouden we ons dan in-
eens wel iets moeten aantrekken van een gebod van Paulus 
om te zwijgen?

Niet iedereen maakt zich er zo gemakkelijk van af. Een uit-
drukkelijk ‘nee’ van Paulus kun je niet zomaar wegwuiven 
met als argument: dat is niet meer van deze tijd! Er zijn dus 
serieuze uitleggers die niet onze eigen tijd als uitgangs-
punt willen nemen, maar die de betekenis van het ‘nee’ van 
Paulus willen begrijpen vanuit de tijd van Paulus zelf. Het 
resultaat is dan dat het ‘nee’ van Paulus speciaal voor de 
vrouwen in de gemeente van Korinte en Efeze gold. Of al-
leen voor de getrouwde vrouwen in deze gemeenten. En om 
het ‘nee’ van Paulus ook vandaag nog legitiem te kunnen 
prediken, zouden de zusters in onze gemeenten toch echt 
veel meer van de ondeugden moeten bezitten die Paulus 
waarnam in Efeze en Korinte.
Hé, dat is gek: nou dachten we dat we met deze uitleg wel 
uitgingen van de Schrift, maar in feite is het toch weer onze 
eigen tijd die bepaalt of het ‘nee’ van Paulus ook voor ons 
geldt! Je kunt het ook heel positief formuleren: wij zijn in-
tussen het ‘nee’ van Paulus ontgroeid. Vandaar ook dat je 

regelmatig kunt horen dat de kerken door het uitsluiten van 
vrouwen van het leer- en regeerambt 50% van de gaven 
ongebruikt laten liggen. Als dat waar is, is dat inderdaad 
schokkend. Maar is het niet een beetje overdreven om te 
beweren dat vrouwen de afgelopen eeuwen helemaal niets 
van hun gaven hebben kunnen gebruiken? Een gave is na-
tuurlijk geen kapitaal dat je uitsluitend in het ambt van ou-
derling kunt gebruiken. Dan zouden immers ook de meeste 
mannen in de kerk niet in de gelegenheid zijn hun gaven te 
gebruiken.
Bovendien wordt die zogenaamde 50% kapitaalvernieti-
ging in de kerk door dezelfde voorstanders van volledige 
openstelling van de ambten nogal eens weersproken door 
te wijzen op het feit dat vandaag vrouwen in de kerk intus-
sen al zo’n 95% van de taken doen die ook bij het werk van 
ambtsdragers behoort. En de slotsom wordt dan gevormd 
door de retorische vraag: moeten we zusters ter wille van 
die luttele 5% dan onrecht blijven doen door hen te weren 
uit het ambt?

Het is goed nog even helder te hebben wat in bovenstaande 
redenering het uitgangspunt is: vrouwen krijgen dezelfde 
gaven als mannen en daarom kunnen vrouwen ook het-
zelfde als mannen. Geen enkele reden dus om vrouwen te 
weren uit het kerkelijke ambt. Maar, zo vraag ik, zou het 
echt zo zijn dat Paulus een ‘nee’ uitsprak omdat hij toeval-
lig alleen maar te maken had met vrouwen die minder ruim 
bedeeld waren met de pinkstergaven? Paulus noemt zelf 
toch ook vrouwen die daar bepaald geen gebrek aan had-
den. Als Paulus dan toch een ‘nee’ uitspreekt, heeft dat 
volgens mij niets te maken met een beperkt inzicht in de 
kwaliteiten van vrouwen. Ik zou alleen daarom al voorzich-
tig zijn de geïnspireerde wijsheid van Paulus zomaar in te 
ruilen voor een soort hogere wiskunde die ervan uit lijkt te 
gaan dat alles wat kan, ook mag.

Hogere wiskunde
Colum

n
Rufus Pos
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In dit artikel gaat het over kerkleden 
die in de Bijbel eenvoudig genoemd 
worden. Wie zijn dat? Behoort u of 
jij daar ook bij? Is het een bepaalde 
subgroep in de lagere regionen van de 
kerk? Ik probeer een uitspraak om zo 
iemand kort te karakteriseren: het is 
een eenvoudige maar gelovige broeder. 
Ik wil in dit artikel nagaan of het bijbels 
spraakgebruik deze zin ondersteunt. En 
ik let er dan vooral op of de aanduiding 
eenvoudig positief bedoeld is of dat er 
een negatieve gevoelswaarde mee ver-
bonden is.

Kerkelijk klimaat

Voor het bijbelse taaleigen kijk ik dan 
eerst naar het Nieuwe Testament, 
waar wij meestal nog het dichtst bij 
staan. En gezien de periode van het 
kerkelijk jaar waarin we ons bevinden 
(op weg naar Pinksteren) begin ik bij 
Handelingen 2, speciaal vers 46. Daar 
wordt verteld dat de eerste christenge-
meente in Jeruzalem heel geregeld het 
avondmaal vierde. En dat gebeurde ‘in 
een geest van eenvoud en vol vreugde’. 
Iedereen zal erkennen dat dit een posi-
tieve kenschets is van het klimaat in die 
gemeente. Tegenwoordig hebben we 
het veel over het weerkundig klimaat, 
maar het kerkelijk klimaat is niet min-
der belangrijk. Er heerste dus een eens-
gezinde sfeer in die pinkstergemeente. 
Ze kwamen samen vanuit het geloof in 
de Heer, hielden vast aan de leer en dat 
bepaalde de maaltijd en de sfeer.

In het Nieuwe Testament komt de 
term ‘eenvoud’ nog een aantal keren 
voor, meestal om de sfeer aan te geven 
of een motivatie toe te lichten. In de 
Nieuwe Bijbelvertaling is dan meestal 
een omschrijving gebruikt waar de 
vertaling van 1951 nog het woord een-
voud zelf had. Als je bijvoorbeeld geld 
aan een goed doel geeft, moet je dat 
‘zonder bijbedoelingen’ doen (Rom. 
12:8). En slaven werden gemaand om 
hun aardse meesters te gehoorzamen 
‘met oprechtheid’ (Ef. 6:5). Het gaat dus 
om eerlijkheid en openheid. Ik dacht 
hierbij aan een regel uit een vroegere 
berijming van Psalm 86: ‘… doe mijn 
hart toch onverdeeld gaan de weg die 
Gij beveelt.’

Behoeftigen

Met Psalm 86 zaten we al in het Oude 
Testament. Daar wil ik nu mijn aan-
dacht op richten, al kom ik tot slot wel 
weer bij het Nieuwe Testament terug. 
Maar ik kijk nu eerst naar Psalm 116. Als 
u een stukje ouder bent dan het door-
snee gereformeerde kerklid, dan kent u 
die psalmregel uit de ‘oude berijming’ 
nog wel: ‘D’eenvoudigen wil God steeds 
gadeslaan.’ Dat is de weergave van de 
onberijmde tekst van vers 6a. Die luidt 
nu in de NBV: ‘de HEER beschermt de 

eenvoudigen.’ Dat is een ontdekkende 
belijdenis. Hier merk je duidelijk dat 
eenvoudigen in het leven op Gods be-
waring en hulp aangewezen zijn. Beter 
gezegd: het gaat om mensen die dat 
beseffen en daar ook om vragen. In de 
kerk tref je immers weleens mensen 
aan die zichzelf denken te kunnen red-
den, maar zo niet de eenvoudigen. De 
term klinkt hier niet zozeer negatief, 
maar het gaat wel om personen die 
weerbaarheid missen en hun zwakte 
belijden. Er staat dus niet dat ze intel-
ligentie tekortkomen, maar wel zelfred-
zaamheid. Ze waren hulpbehoevend en 
ze wisten het ook.

Op een andere manier merken we dat 
ook bij een groep mensen in het boek 
Spreuken. De term die in Psalm 116 met 
eenvoudigen werd weergeven, wordt 
in Spreuken (NBG-’51) meestal vertaald 
met onverstandigen, terwijl de NBV 
een scala van omschrijvingen gebruikt. 
Die vertaling klinkt niet positief, zeker 
niet als de aangesprokenen geregeld 
vermaand worden, bijvoorbeeld in 
hoofdstuk 1:22. Daar lezen we de op-
roep: ‘Hoelang zult gij, onverstandigen, 
het onverstand liefhebben?’ Maar 
misschien is het vermaan niet zo ver-
nietigend als het lijkt. Want het is hier 
meer een kwestie van leeftijd. In het 
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Eenvoudig – iets minderwaardigs?

Ook in de kerk heb je mensen 
in soorten en maten, net als 
in de samenleving buiten de 
kerk. Je hebt geleerden, en 
mensen die wat minder door-
geleerd hebben. En er zijn 
ook mensen die weinig scho-
ling en vorming gehad heb-
ben en het vooral van hun 
ervaring moeten hebben.
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Simpele vissers worden leiders
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boek Spreuken worden jongeren aan-
gesproken die les krijgen in de wijsheid. 
Die jeugdige leerlingen moeten veel 
afleren en veel aanleren. Ze hebben niet 
vanzelf de goede leerhouding. Daarom 
heeft eenvoudig hier de nuance van 
onervaren, argeloos, onmondig, naïef of 
licht verleidbaar. Deze mensen zijn wel 
van goeden wille, maar ze missen nog 
veel inzicht en doen daarom soms nog 
domme dingen.

Ik noem nog twee psalmen, die een 
soortgelijke boodschap brengen. Aller-
eerst Psalm 19:8. De NBV spreekt daar 
over de Thora van de Heer, die wijs-
heid is voor de eenvoudige. Daar zit de 
boodschap in dat die wijsheid iets van 
jezelf wordt als je je ervoor openstelt. Ik 
herinner u ook aan de oude berijming 
van deze psalm: ‘Het is Gods getuigenis 
(…) die slechten wijsheid leert’ (vierde 
couplet). ‘Slechten’ in de vroegere be-
tekenis van gewoon of eenvoudig. Ook 
Psalm 119 onderstreept die boodschap, 
dat voor de onverstandige het licht 
opgaat als hij Gods woorden in zich 
opneemt. In de NBV wordt het zo weer-
gegeven: ‘Als uw woorden opengaan, 
is er licht en inzicht voor de eenvoudi-
gen.’ Dat betekent dus niet dat het om 
domme mensen gaat, maar dat het 
(jonge) mensen betreft die geen dwa-
zen zijn, maar wie het nog aan kennis 
en doorzicht ontbreekt.

Sociale klasse

Ik ga weer terug naar het Nieuwe Tes-
tament, nu naar de lofzang van Maria. 
U kent wel die woorden uit de vroegere 
vertaling van Lucas 1:52: ‘Hij heeft 
machtigen van de troon gestort en een-
voudigen verhoogd.’ Ja, zo voelde Maria 
dat toen de engel Gabriël bij haar was 
gekomen. Haar loflied heeft het thema 
van hoog dat laag wordt en andersom. 
Ze hoorde in Nazaret niet 
tot de sociale bovenlaag, 
eerder het tegendeel. Een 
gezang spreekt zelfs van 
haar lage staat, dus haar 
geringe komaf. Ze hoorde bij de ge-
wone mensen die niet bijzonder in tel 
waren. Maar door de boodschap van de 
engel voelde ze zich oneindig bevoor-
recht. Tegelijk bleef ze nederig en liet ze 
zich niet op haar positie voorstaan.

Bij diezelfde sociale klasse hoorden 
later de leerlingen van Jezus. Het San-
hedrin keek er na Pinksteren van op 
dat die leerlingen zo goed hun woordje 
konden doen, terwijl ze ongeletterde 
en eenvoudige mensen uit het volk 
waren (Hand. 4:13). Daaruit bleek al 
dat eenvoudig wel kan verwijzen naar 
je sociale komaf, maar dat je als mens 
daarop niet vastgepind wordt. Simpele 
vissers konden op den duur leiders van 
de wereldkerk worden.

Eenvoudig maar wel gelovig?

Laten we even teruggaan naar het 
begin van dit artikel. Ik doel op die uit-
spraak die we nader zouden bekijken: 
het is een eenvoudige maar gelovige 
broeder. Als iemand in de kerk zo over 
een medebroeder zou denken of spre-
ken, dan vind ik dat een slechte zaak. 
Het klinkt namelijk als een uitspraak 
over een gelovige broeder die vroeger 
niet doorgeleerd heeft en daarom nu in 
een volksbuurt woont. Maar het ergste 
is nog dat in deze zin een tegenstelling 
wordt gesuggereerd tussen eenvoud en 
geloof. Vooral door dat woordje ‘maar’. 
Alsof eenvoudige komaf pleit tegen de 
mogelijkheid van een echt geloof.
Bovendien hebben we in het vooraf-
gaande wel gezien dat eenvoudigen 
lang niet altijd gekenmerkt worden 
door een lage sociale komaf. Vooral 
in het Nieuwe Testament zien we dat 
een eenvoudig christen in zijn hart 
altijd weer één kant op wil, en ook 
altijd dezelfde kant. Dat heeft niets 
met een sociaal milieu te maken. Bij 
eenvoud hoort daarom ook eerlijkheid 
en oprechtheid en ongecompliceerd-
heid. Eenvoudige mensen leiden geen 
dubbelleven. Ze eten niet van twee wal-
letjes, hebben geen verborgen agenda. 
Ze spreken niet met dubbele tong, ze 
zeggen niet iets anders met hun mond 

dan wat in hun hart leeft. 
Ze kennen geen bedrog.

Een goed voorbeeld van 
zo iemand is volgens mij 

Natanaël. We lezen over hem in Johan-
nes 1. Jezus gaf hem in vers 47 een 
heel mooie attestatie mee: ‘Dat is nu 
een echte Israëliet, een mens zonder 
bedrog.’ Op hem was de gelukwens uit 
Psalm 32 van toepassing: ‘Welzalig de 

mens (…) in wiens geest geen bedrog 
is.’ Als iemand mij zou vragen om een 
voorbeeld uit het Oude Testament, dan 
zou ik aan Boaz denken, de latere echt-
genoot van Ruth. Dat was een man van 
wie de Bijbel alleen maar goeds kan 
vertellen. Hij was open, hij was goed 
voor zijn personeel, hij was toeschiete-
lijk naar Ruth toe, hij was eerlijk over de 
andere losser die de eerste rechten had, 
en nog veel meer. Twee mooie mensen, 
Natanaël en Boaz, die leefden uit de 
Geest van hierboven.
Diezelfde gezindheid kenden ook de 
mensen aan het avondmaal uit Han-
delingen 2 met wie we begonnen. Ze 
wisten dat ze gewone Joodse mensen 
waren. Niet bijzonder geleerd, maar 
ook niet onnozel. Want ze leefden 
vanuit het geloof in Jezus Christus, 
en daarin waren ze één. Dat geloof 
maakte hen tot eenvoudige mensen en 
dat bepaalde ook de sfeer in de groep. 
Daarvoor was geen speciale intelligen-
tie nodig, of een bepaalde maatschap-
pelijke status. Daar hoefde je ook niet 
heel arm voor te zijn.

Kortom: je bent eenvoudig als je geen 
poeha hebt, als je een mens bent uit 
één stuk, als je niet meer probeert te 
zijn dan wie je bent, als je met al je 
kennis ongekunsteld gewoon probeert 
te zijn. Dus zijn eenvoudigen niet een 
speciale groep in de kerk. Nee, juist een-
voudigen vormen samen de kerk. Het 
is de enige manier om erbij te kunnen 
horen. Het is dus totaal niet iets min-
derwaardigs om samen met alle andere 
gemeenteleden eenvoudigen te heten.
‘Eenvoud is kenmerk van het ware’ is 
een gezegde. Dat wil zeggen: als je al-
lerlei ingewikkelde redeneringen nodig 
hebt om een theorie te bewijzen, dan 
pleit dat niet voor de geldigheid ervan. 
Dat kunnen we in zekere zin ook op 
de kerk toepassen, op deze manier: 
Eenvoud is het kenmerk van de ware 
kerk. Want als je met lange betogen 
moet duidelijk maken waar de kerk van 
Christus is, dan pleit dat niet voor de 
duidelijkheid van de uitkomst. De kerk 
moet en kan net zo eenvoudig zijn als 
de kerkleden zelf.
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In bepaalde jaargetijden zie je ze 
overal: engeltjes. Engelen zijn bijzon-
dere wezens die God ook geschapen 
heeft. Ik vind het mooi dat Guido de 
Brès er apart op ingaat in de Neder-
landse Geloofsbelijdenis: Hij heeft ook 
de engelen goed geschapen, om zijn 
gezanten te zijn en zijn uitverkorenen te 
dienen (NGB, art. 12).
Zo krijgen we een beetje inzicht in de 
geestelijke wereld. En dat is ook in onze 
tijd belangrijk, want er is best veel 
aandacht voor de geestelijke wereld, 
maar helaas niet zoveel op een bijbelse 
manier. Het thema ‘engelen’ kan je wél 
helpen om in gesprek te komen over 
God en over zijn Woord.

Engelen zijn dus gemaakt om God en 
zijn kinderen te dienen. Ze worden ook 
wel de hemelse legers genoemd. Over 
het algemeen zijn engelen niet zicht-
baar voor ons. Soms gebeurt er echter 
iets bijzonders waardoor sommige 
mensen ze wel kunnen zien. Heel dui-
delijk is dat in het verhaal van de oorlog 
tegen Aram, zoals je daarover kunt 
lezen in 2 Koningen 6. De koning van 
Aram was er niet blij mee dat door de 
profeet Elisa steeds werd verteld waar 
de Arameeërs een aanval wilden doen.
Hierop zei de koning: ‘Zoek voor mij uit 
waar hij is, dan zal ik hem gevangen la-
ten nemen.’ Toen hem werd verteld dat 

Elisa in Dotan was, stuurde hij een groot 
leger met strijdwagens en paarden op 
de stad af. De Arameeërs kwamen  
’s nachts bij Dotan aan en omsingelden 
de stad. Toen de bediende van Elisa de 
volgende morgen opstond en naar bui-
ten kwam, zag hij dat de stad omsingeld 
was door een leger met strijdwagens 
en paarden. ‘Wat moeten we beginnen, 
heer?’ riep hij uit. Zijn meester ant-
woordde: ‘Wees niet bang, wij zijn met 
meer dan zij.’ En hij bad: ‘HEER, open 
zijn ogen en laat het hem zien.’ De HEER 
opende Elisa’s knecht de ogen, en toen 
zag hij dat de heuvels vol stonden met 
paarden en wagens van vuur, die Elisa 
omringden (2 Koningen 6:13-17).

Het leger van de engelen was groter 
dan het aantal vijanden, alleen kon de 
knecht het eerst niet zien. Zo bescher-
men en dienen de engelen de kinderen 
van God. Dat kun je ook lezen in Psalm 
91:11: Hij vertrouwt je toe aan zijn enge-
len, die over je waken waar je ook gaat.
Het is fantastisch om dat te weten. 
Vaak zijn we ons er niet van bewust. 
Maar in bijzondere omstandigheden 
geeft God nog steeds op zo’n manier 
zijn bescherming. Corrie ten Boom 
vertelt in een boekje over de ervaring 
die zendelingen in Congo met haar 
deelden.
‘In een huis, een soort kostschool, waren 
200 zendelingskinderen. De rebellen be-
sloten alle kinderen samen met hun on-
derwijzers te vermoorden. Toen ze in het 
huis een grote groep rebellen aan zagen 
komen, gingen ze allemaal op de knieën 
en baden om bescherming. Er was 
maar een kleine heg om het huis en een 
paar soldaten waren bij hen, maar dat 
betekende niets tegen zo’n overmacht 
van vijanden. Plotseling zagen ze dat de 
rebellen zich omkeerden en wegrenden. 
De volgende dag gebeurde hetzelfde en 
ook de daaropvolgende dag. Toen bleven 
ze weg. Eén van de rebellen was gewond 
en werd naar het zendingsziekenhuis 

gebracht door de mensen die hem aan 
de kant van de weg gevonden hadden. 
Toen de dokter bezig was zijn wonden 
te verbinden, vroeg hij: “Waarom zijn 
jullie niet ons huis binnengevallen? Jullie 
waren toch van plan ons te doden?” De 
man antwoordde: “Dat konden we niet, 
we zagen honderden soldaten in witte 
uniformen en we werden doodsbang.” 
In Afrika zijn nooit soldaten in witte 
uniformen, die mensen hadden engelen 
gezien. De zendelingen begrepen dat.

Geweldig toch? Hoe God zijn engelen 
gebruikt om zijn kinderen te bescher-
men? Helaas zijn niet alle engelen 
goede engelen. Ook dat legt Guido de 
Brès uit:
Sommigen van die engelen zijn uit die 
verheven staat waarin God hen ge-
schapen had, in het eeuwige verderf 
gevallen, maar door Gods genade heb-
ben anderen volhard en zijn in hun oor-
spronkelijke staat staande gebleven. De 
duivelen en de boze geesten zijn zo ver-
dorven, dat zij vijanden van God en van 
al het goede zijn. Uit alle macht loeren 
zij als moordenaars op de kerk en elk van 
haar leden, om alles door hun bedriege-
rijen te vernielen en te verwoesten. Zij 
zijn daarom door hun eigen slechtheid 
veroordeeld tot de eeuwige ondergang 
en verwachten dagelijks hun verschrik-
kelijke pijnigingen (NGB art. 12).

Dat verklaart waarom het ook zo moei-
lijk kan zijn om dicht bij de Here God te 
leven en het geloven vol te houden. De 
boze engelen vallen de christenen aan. 
Maar tegelijk mogen we vertrouwen op 
Gods bescherming door zijn goede en-
gelen. Op Golgota heeft Jezus de macht 
van het kwaad gebroken en door op te 
staan uit de dood heeft Hij laten zien 
dat Hij de uiteindelijke overwinnaar is.

Om te bespreken

1. Hoor jij niet-christenen wel-
eens over engelen praten? En 
wat zeggen ze dan?

2. Heb jij weleens iets gemerkt 
van de bescherming van de 
goede engelen?

3. Wat merk jij van de aanvallen 
van de duivelen en boze gees-
ten? Jij persoonlijk en in de 
kerk?

Dienende engelen
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De afgelopen decennia is er veel ver-
anderd. Er kwamen nieuwe vormen en 
methoden, catechisatie en jeugdvereni-
ging werden samengevoegd, en naast 
de predikanten traden niet-theologisch 
geschoolde gemeenteleden aan als vrij-
willigers. Maar intussen wordt gesig-
naleerd dat de beoogde kennis van het 
geloof bij de catechisanten ontbreekt. 
Bovendien lijkt er een fundamentele 
onzekerheid te heersen over doel en 
methode van de catechese.1 Kortom, de 
catechisatie verkeert in zwaar weer.

Onderzoek

Kerkenraden en catecheten zullen dan 
ook benieuwd zijn naar het proefschrift 
van Hans Meerveld over Opbrengsten 
van jongerencatechese. Meerveld was 
jarenlang betrokken bij de opleiding 
van catecheten en bij de ontwikke-
ling van nieuwe lesmethoden. Tijdens 
stagebezoeken bij predikanten in oplei-
ding zag ook hij dat het kennisniveau 
onder jongeren erbarmelijk is.2 Hij deed 

onderzoek in catechisatiegroepen van 
vier protestantse gemeenten. Wat is 
zijn visie op de catechese? Wat heeft hij 
eigenlijk onderzocht? Welke aanbeve-
lingen geeft hij en hoe moeten we dit 
allemaal waarderen?3

Geloofsleren

In Meervelds visie speelt de postmo-
derne levenshouding van jongeren een 
grote rol. Ze willen hun eigen identiteit 
vormgeven en hun eigen levensont-
werp bouwen. Het geloof mag daarin 
best een rol spelen, maar ‘ze benaderen 
het aanbod van de christelijke traditie, 
van de kerk en van het voorbeeld van 
de vertegenwoordigers daarvan, vanuit 
dat persoonlijke ontwerp. Ze nemen 
als het ware zelf de regie voor wat hen 
daarvan aanspreekt en wat ze daarvan 
overnemen’ (p. 41). Bij deze houding 
past de klassieke catechese niet, zo 
meent Meerveld. Die gaat immers uit 
van het overdrachtsmodel waarbij de 
catechisant op gezag moet leren en 

aannemen wat de traditie zegt. Daarbij 
gaat het uiteindelijk om zinaanvaar-
ding. Het is geloofsonderricht, vaak 
geassocieerd met uit het hoofd leren 
en indoctrineren. Zelf kiest hij voor het 
toe-eigeningsmodel. In die benadering 
krijgt de catechisant geen definitieve 
antwoorden. Hij hoeft ook niet aan te 
nemen wat er gezegd wordt, maar mag 
zoekend in gesprek gaan met de religi-
euze traditie en die op zijn eigen ma-
nier verwerken en bewerken. Het gaat 
om zinontdekking of zingeving (p. 61). 
Hierbij past de term geloofsleren, die 
centraal staat in Meervelds onderzoek. 
Bij geloofsleren zijn niet de resultaten 
in de zin van kennis of geloof belang-
rijk, maar het proces waarin jongeren 
zichzelf en hun persoonlijke houding 
ten opzichte van het geloof leren ont-
dekken. Volgens Meerveld gaat dit die-
per dan het overnemen van de traditie.

Geloven en geloof

Meerveld relativeert dus het belang 
van de inhoud. Dit past bij zijn kijk op 
het geloof en op geloven. Meerveld ziet 
het geloof als een levensbeschouwing. 
Net als andere levensbeschouwingen 
biedt het een zinperspectief waarvoor 
mensen kunnen kiezen bij hun zoek-
tocht naar levensoriëntatie. Geloven als 

Echo, maar waarvan?
Opbrengsten van jongerencatechese
In de Gereformeerde Kerken is de catechisatie altijd een klein 
maar belangrijk onderdeel van de geloofsopvoeding geweest. 
Vanouds was het de bedoeling om, meestal aan de hand van 
de Heidelbergse Catechismus, aan de jongeren door te geven 
wat de kerk vanuit de Bijbel gelooft en belijdt.

Rondblik
Ida Slum

p-Schoonhoven
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actieve daad van de mens is dan het 
antwoorden op het unieke perspectief 
dat verbonden is met de erkenning van 
Jezus als Heer. Meerveld benadrukt dat 
het eigene en zoekende van de mens 
bij dit antwoorden alle ruimte moet 
krijgen en dat het antwoord niet defi-
nitief hoeft te zijn (p. 48).4 In Meervelds 
benadering krijgen mensen dus een 
zelfstandige positie ten opzichte van 
een optionele geloofsinhoud. Tegelijk 
stelt hij dat geloven, door het inwendig 
getuigenis van de Geest, primair een 
passief gebeuren is, een aangesproken 
worden. Hier benadrukt hij dat de over-
gave en toewijding van de mens in de 
relatie met God meer en dieper is dan 
het aannemen van de geloofsinhoud. 
Meerveld meent dat dit de strekking is 
van zondag 7 van de Catechismus.
Over het uitwendige getuigenis van 
de Geest zegt hij dat het van buiten 
komt, bijvoorbeeld van de Bijbel of van 
gesprekken met een andere gelovige. 
Die twee middelen lijken op gelijke voet 
te staan.

Zingevingsonderwijs

Vanuit deze visie komt Meerveld tot 
een vergelijking van de catechese met 
het schoolvak godsdienst of levensbe-
schouwing. Jongeren verkennen daar 
verschillende religieuze en levensbe-
schouwelijke tradities waarmee ze 
hun eigen zinperspectief en persoon-
lijke identiteit kunnen vormen. In de 
catechese wordt uiteraard maar één 
levensbeschouwing of zinperspectief 
geboden (p. 36), maar ook hier moeten 
de jongeren zelf beslissen of ze daar-
voor kiezen of voor een andere optie. 
In de samenleving zien ze dat geloof 
en kerk niet nodig zijn voor een goed 
leven, dus ze moeten uitvinden wat 
de waarde van het geloof voor hun 
identiteit kan zijn. Daarom staat niet 
de geloofsoverdracht centraal, maar 
hun geloofsontwik-
keling. De catecheet 
kan helpen door een 
uitdagende leerom-
geving te creëren. 
Dit doet hij door als getuige zijn eigen 
geleefde geloof te communiceren en 
door als didacticus verdieping te geven 
en aan te sluiten bij de vragen van de 
catechisanten. Als coach moet hij de 

denkbeelden van de jongeren confron-
teren met andere standpunten en hen 
stimuleren om zelf religieuze opvattin-
gen te construeren (p. 59).

Zo kunnen de jongeren bezig zijn met 
hun existentiële vragen, openstaan 
voor beïnvloeding door anderen, en 
daar zelfstandig mee omgaan. En zo 
kunnen ze een persoonlijke houding 
ten opzichte van geloof bouwen. Dit is 
geloofsleren.5 Dit proces werkt er moge-
lijk aan mee dat het voor de catechisan-
ten persoonlijk steeds duidelijker wordt 
of ze wel of niet in God willen geloven. 
Misschien komen ze tot persoonlijk ge-
loof, maar misschien ook niet.

Onderzoeksvraag

Houdt de kerk wel rekening met de 
situatie of mist ze de boot? De kerk is 
een keuzekerk geworden. Het geloof is 
een optie en jongeren zijn vooral bezig 
met hun eigen identiteit. Het lijkt zin-
loos om nog langer te denken vanuit 
kerk en geloof en te veronderstellen dat 
jongeren hun plek wel zullen innemen 
in de kerk. Jongeren nemen de regie, 
dus er moet nu gedacht worden vanuit 
hun leefwereld. Meerveld onderzoekt 
in hoeverre dat gebeurt in de praktijk. 
Zijn centrale vraag luidt: welke bijdrage 
geeft de jongerencatechese aan het 
geloofsleren van catechisanten? Het 
antwoord ligt in de opbrengsten van de 
catechese.

Opbrengsten van catechese

Meerveld onderzocht de catechese-
groepen van vier grote gemeenten: 
een GKv gemeente, een samenwer-
kingsgemeente van CGK, NGK en GKv, 
een PKN stadsgemeente en een PKN 
wijkgemeente, met in totaal 65 catechi-
santen van 16 jaar en ouder. Hij vroeg 
hen wat ze leerden van de catechese 

en wat ze eraan heb-
ben voor zichzelf. 
Hun antwoorden 
laten de werkelijke 
opbrengsten van de 

catechese zien. De vragen die Meerveld 
hun stelde, hebben betrekking op drie 
geloofsdimensies: geloofsinhouden 
(onderwerpen van de catechese), han-
delen (leven als christen) en ervaring 

(in je gevoel geraakt worden). Vooraf 
werd aan de jongeren uitgelegd dat het 
bij leren niet alleen gaat over feiten of 
over uit je hoofd leren, maar ook over 
het anders gaan denken over bepaalde 
onderwerpen en over de eigen hou-
ding ten opzichte van geloof. Specifieke 
vragen over zelfstandig nadenken en 
keuzes maken werden zo ingeleid: ‘Ge-
loof is iets dat je deelt met anderen, 
maar het is ook iets van jezelf. Bij geloof 
neem je soms iets over van anderen, 
maar het moet wel iets van jezelf wor-
den. Daarvoor is nodig dat je zelfstan-
dig keuzes maakt en afweegt wat je 
wel en niet gelooft.’

De catecheten werden door Meerveld 
geïnterviewd over de door hen ge-
wenste opbrengsten en over hun werk-
wijze. Hij observeerde de groepen en 
dan met name de wisselwerking tussen 
catecheet en catechisanten en tussen 
catechisanten onderling. Dit om zicht 
te krijgen op de verbanden tussen de 
leeromgeving en de opbrengsten.

Antwoorden

Alle catecheten hopen dat de catechi-
santen een relatie met God krijgen. 
Toch verschillen ze onderling wat 
betreft de gewenste opbrengsten en 
kiezen ze verschillende werkwijzen: het 
overdragen van de traditie, met als ge-
wenste opbrengst dat de catechisanten 
de werkelijkheid gaan zien als de wer-
kelijkheid van God; het als persoon een 
voorbeeld zijn, in de hoop dat de cate-
chisanten het enthousiasme voor God 
overnemen; het confronteren van de 
catechisanten met de inhoud van het 
geloof, zodat ze hun eigen standpunt 
kunnen bepalen; en het begeleiden van 
de jongeren bij het nadenken over hun 
eigen geloofservaringen, zodat ze daar 
zelf betekenis aan kunnen geven.

Uit de antwoorden van de catechisan-
ten blijken de werkelijke opbrengsten: 
in geen van de praktijken krijgen ze 
systematische kennis over de Bijbel 
of de kerkelijke traditie. Ze leren frag-
mentarisch, en ze leren vooral als het 
onderwerp een relatie heeft met eigen 
ervaringen of vragen.
Over het leven als christen leerden ze 
ook weinig, behalve dan, in alle groe-

Niet geloofsoverdracht 
maar geloofsontwikkeling
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pen, dat een christen vrij is en niet 
gebonden aan regels zoals regelmatig 
naar de kerk gaan.
In twee groepen kunnen de catechi-
santen geen voorbeelden noemen van 
geloofservaringen. In de andere twee, 
waar nadrukkelijk ruimte was om per-
soonlijke ervaringen te delen, lukt dat 
wel.
In alle groepen zeggen de catechisan-
ten dat ze niet voorgeschreven krijgen 
wat ze moeten geloven, maar gestimu-
leerd worden om zelfstandig keuzes te 
maken.

Conclusies en aanbevelingen

De catechisanten doen weinig kennis 
op. De helft van hen weet niet zeker of 
ze geloven. Toch concludeert Meerveld 
dat de catechese bijdraagt aan hun 
geloofsleren. Ze zijn namelijk bezig met 
de vraag hoe zij zichzelf verhouden 
tot wat hun wordt aangeboden. Ze 
vragen zich af of dit past bij hun ei-
gen identiteit en kiezen datgene waar 
ze achter staan. Meerveld noemt dit 
toe-eigeningsleren en typeert het 
als een subjectief en constructief 
verwerken van het aanbod van 
de catechese. De catechisanten 
beschouwen de informatie die ze 
krijgen niet als de waarheid maar 
als een mening waar je je eigen 
mening tegenover kunt zetten. 
Ze gaan er ook niet van uit dat 
er één waarheid is, maar vinden 
dat er ruimte moet zijn voor 
verschillende opvattingen. Soms 
formuleren ze zelf theologische 
opvattingen die niet sporen met 
wat de kerk leert (p. 137).

Deze houding van zelf beteke-
nis geven en de regie in handen 
nemen over hun leerproces 
hebben de catechisanten in alle 
groepen, ongeacht de werkwijze 
tijdens de bijeenkomsten. Ze 
waarderen vooral die cateche-
ten die de betekenis van het 
geloof in hun eigen leven laten 
zien en die de catechisanten 
begeleiden bij hun betekenisgeving.
In de groepen waar gelegenheid is voor 
het inbrengen van eigen ervaringen 
leren de catechisanten veel van elkaar 
en van catecheten die, ook qua leeftijd, 

nog dicht bij hun leefwereld staan. Vol-
gens Meerveld vertonen deze groepen 
kenmerken van spirituele gemeen-
schappen: er is onderling vertrouwen, 
en er wordt gesproken over wat de ca-
techisanten zelf bezighoudt.6

Meerveld concludeert dat de catechese 
voorziet in een behoefte, maar meer 
als gespreksgroep dan als systema-
tisch onderwijs. Jongeren kunnen er 
religieuze ervaringen opdoen, leren 
hoe zij zich verhou-
den tot de kerkelijke 
traditie en hebben er 
gelegenheid om over 
hun geloof te praten 
met catecheten en leeftijdsgenoten (p. 
138). Hij beveelt aan om kleine hechte 
groepen te vormen waaraan meerdere 
catecheten zijn verbonden, zodat zo-
wel deskundigheid als begrip voor de 
vragen van de catechisanten gewaar-
borgd zijn. De catecheten zijn meer 
drager dan brenger van de boodschap. 
Ze moeten de werkelijkheid van de 
catechisanten als vertrekpunt nemen 
en een combinatie hanteren van over-

dracht, confrontatie, voorbeeld geven 
en reflecteren. De laatste aanbeveling 
voor de catecheten luidt: leer in de ordi-
nary theology van de jongeren iets van 

de boodschap van het heil in Christus 
te ontdekken.7

Evaluatie

Biedt Meerveld een goede reactie op 
de postmoderne levenshouding? Hij 
neemt afstand van de klassieke manier 
van catechisatie geven. Maar het beeld 
dat hij daarvan schetst (uit het hoofd 
leren en indoctrineren) vraagt om cor-
rectie. Voor de overdracht worden echt 

meerdere werkwijzen 
gebruikt en het uit 
het hoofd leren is 
geen doel in zich-
zelf. Het heeft wel 

waarde. Niet als leren ‘by rote’, zoals 
je de naamvallen leert, wel als leren 
‘by heart’ zoals je een liefdesbrief kunt 
dromen: die draag je mee in je hart en 
kun je oproepen in je herinnering. De 
overdracht is niet vrijblijvend, maar dat 
Meerveld die vergelijkt met indoctrina-
tie heeft vooral te maken met zijn kijk 
op geloven. Daarin lijkt geen plaats te 
zijn voor het aanvaarden op gezag en 
het belang van de geloofsinhoud wordt 

sterk gerelativeerd. Het gaat 
in de klassieke catechese om 
het leren kennen van Gods 
liefde die vraagt om een echo 
in het hart en het leven van de 
catechisant. Dat betekent con-
creet: het toe-eigenen van zijn 
beloften, Hem en de naaste 
liefhebben, Hem dienen in de 
gemeente en daarbuiten. Ge-
loofsinhoud en geloofsrelatie 
hebben alles met elkaar te ma-
ken. Daarom komt de aandacht 
voor de catechisant niet in het 
gedrang, ook al staat de inhoud 
centraal.

Meerveld stelt de jongeren en 
hun leefwereld centraal. Dat 
deed hij nog niet expliciet als 
projectleider van de methode 
Follow Up! In een bespreking 
daarvan (2009) merkt Alma 
Lanser-van der Velde op dat deze 
methode op twee gedachten 
hinkt. Aan de ene kant staat de 

Bijbel centraal en ligt de uitleg vast. 
Aan de andere kant wordt voorzichtig 
gebruik gemaakt van activerende di-
dactiek. Lanser zegt dat hier gekozen 

Afstand van 
klassieke catechisatie
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moet worden. Als je een vast doel hebt 
(belijdenis doen), dan ligt ook de weg 
(de methode) vast: eenduidigheid in 
de bijbeluitleg en de leer. Activerende 
didactiek geeft de jongeren echter 
onbegrensde ruimte om zélf de beteke-
nis van het geloof en van de Bijbel te 
onderzoeken, en er is geen juiste uitleg. 
Het is een zoektocht zonder bekende 
uitkomst. Dat is riskant, maar de cate-
cheet zou vertrouwen moeten hebben 
in de catechisanten en steigers moeten 
maken waarop ze kunnen staan om 
aan hun eigen geloof te bouwen.8

Deze keuze heeft Meerveld gemaakt. 
Zijn onderzoek toont aan dat ook in 
de kerken deze ontwikkeling 
ingang vindt. Daarover zegt hij 
zelf: ‘Als uit dit onderzoek blijkt 
dat catechese meer kenmerken 
vertoont van zinontdekkend leren 
dan van zinaanvaardend leren, is er 
ook in de orthodoxe kerken een ingrij-
pend proces van verandering gaande. 
Dan wordt traditie niet meer opgevat 
als iets dat je overneemt, maar als iets 
dat in dienst staat van de persoon-
lijke (geloofs)ontwikkeling. Het is dan 
vooral een beweging van de jongeren 
naar de traditie, die open is en een 
bron voor persoonlijke groei en niet 
een beweging van de kerk naar de jon-
geren met het oogmerk om zich aan te 
sluiten’ (p. 61).
Hóe ingrijpend dit proces is, wordt 
geïllustreerd door de betekenis die het 
woord toe-eigening bij Meerveld krijgt: 
zelf vormgeven, op eigen gezag. Dat is 
het tegenovergestelde van wat het was.

Er rijzen allerlei vragen.
• Een conclusie van Meerveld is dat 

er nauwelijks systematische kennis 
wordt overgebracht.9 Wat bedoelt 
hij precies met systematische ken-
nis? De samenhang van de geloofs-
leer of iets anders?

• Meerveld heeft vertrouwen in de 
jongeren. Hij neemt aan dat ze 
zelfstandig nadenken en in staat 
zijn tot het maken van existentiële 
keuzes. Maar hebben ze daarvoor 
voldoende in huis? Jongeren zitten 
vaak nog gevangen in het hier en 
nu, en hun brein overziet nog niet 
allerlei consequenties van keuzes. 
Hoe weten ze, zonder samen-

hangende kennis, hoe ze moeten 
kiezen? Hebben ze daarvoor een 
ijkpunt? Hoe werken de beïnvloe-
dingsmechanismen in de samen-
leving? Van welke invloeden klinkt 
de echo in hun hart? En hebben 
alle invloeden een even legitieme 
plaats?

• In twee catechesegroepen rappor-
teren jongeren dat ze geloofserva-
ringen kennen. Wat zijn dat voor 
ervaringen als ze nauwelijks ge-
loofskennis hebben? Andere jonge-
ren hebben moeite met de vragen 
over de geloofservaring. Meerveld 
meent dat dit komt 
doordat ze het geloof 
meer zien als een 
beschouwing dan als 
een relatie. Zou dat 
niet komen doordat 
ze de geloofsinhoud niet werkelijk 
hebben leren kennen en dus ook de 
drie-enige God niet? Hoe moeten 
ze weten wat ze met Hem kunnen 
ervaren?

• Veel jongeren vragen zich af of 
God bestaat. In een postmoderne 
samenleving waarin God de grote 
afwezige lijkt en niets aan Hem 
herinnert, ontmoeten ze Hem niet. 
Toch adviseert Meerveld om de 
uitleg van de traditie uit te stellen 
naar de fase dat jongeren belijdenis 
hebben gedaan (waarvan overi-
gens?). Blijven deze jongeren dan 
niet in de kou staan? En dat terwijl 
God zelf een medicijn aanreikt voor 
hun probleem: het doelbewust en 
expliciet in herinnering brengen 

van zijn daden, zoals dat bijvoor-
beeld gebeurt in Psalm 66.10

• Meerveld noemt het externe ge-
tuigenis van de Geest. Moeten de 
catecheten de ordinary theology 
van jongeren zien als een voorbeeld 
daarvan?

Ten slotte

Misschien meent Meerveld dat hij 
het probleem van de postmoderniteit 
heeft bezworen. Maar er is wel een 
ander probleem. Want één ding is ze-
ker en Meerveld noemt het essentieel: 
Jezus is onze Heer. Dat betekent meer 

dan dat we een zinperspectief 
hebben. Het betekent dat we 
zijn eigendom zijn en dat Hij 

met gezag tot ons spreekt. En 
Hij zegt niet: hier heb je mijn 
leven, kijk gerust of je er iets mee 
kunt. Maar Hij zegt: mijn leven is 

jouw leven, alleen daardoor kún je 
leven. Daarom hebben we geen recht 
om uit zijn Woord wat dingen te pluk-
ken die bij ons passen, of om het al 
‘theologiserend’ naar onze hand te zet-
ten. We hebben ook geen enkel recht 
om onze persoonlijke identiteit cen-
traal te stellen in plaats van in geloof 
de diepte van zijn liefde en de nood-
zaak van zijn lijden te aanvaarden. Dit 

besef lijkt te ontbreken in 
de vrijblijvende benade-
ring die Meerveld kiest.
Ondanks die benadering 
herinnert Meerveld in zijn 
voorwoord aan Psalm 78. 

‘Het is goed om het verhaal te vertellen 
over de machtige daden van de Heer, 
met als doel dat de nieuwe generatie 
Hem kent, in Hem vertrouwt en zich 
houdt aan Zijn geboden.’ Hij hoopt dat 
zijn studie bijdraagt aan het nadenken 
hierover. Uit mijn kritische bespreking 
mag blijken dat ik van harte hoop dat 
dat gebeurt! Het gaat om de eer van 
God en het heil van de jongeren.

Ida Slump-Schoonhoven is catecheet in de 
GKv Capelle aan den IJssel.11

Ze heeft dit artikel geschreven naar aanlei-
ding van de dissertatie van Hans Meerveld, 
Opbrengsten van jongerencatechese. Een 
kwalitatief empirisch onderzoek in vier pro-
testantse gemeenschappen in Nederland, 
Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 2018.

Vrijblijvende 
benadering
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Noten:
1 Rapporten die dit signaleren: Diensten-

organisatie van de Protestantse Kerk in 
Nederland, Hervormd Gereformeerde 
Jeugdbond (2007), Kansen voor de cate-
chese. Catechese in de Protestantse Kerk in 
Nederland, Utrecht, uitgave van de PKN; 
Beraadsgroep Catechese Protestantse 
Kerk in Nederland (2011), Voortgangsrap-
portage Beraadsgroep voor de catechese, 
Utrecht, uitgave van de PKN. W. Malda-
Douma en H. Pullen-Muis, Behoeftenon-
derzoek catechese. Een onderzoek naar de 
behoefte aan toerusting en bijscholing 
onder actieve en recent gestopte cateche-
ten in de Gereformeerde Kerken (vrijg.), 
Zwolle, Praktijkcentrum voor onderzoek 
en dienstverlening in de kerken, https://
www.praktijkcentrum.org/wp-content/
uploads/2013/10/Rapportage-behoeften-
onderzoek-catechese.pdf.

2 ‘Veranderde situatie jongeren vraagt om 
andere vorm catechese’, Interview in het 
Reformatorisch Dagblad, 2-11-2018.

3 Jan Bollemaat (Nader Bekeken, jrg 26, nr. 
3, maart 2019) meent dat Meerveld de 
volgende aanbevelingen doet: formuleer 
duidelijke leerdoelen, benoem de compe-
tenties van catecheten, laat de gemeente 
als leeromgeving functioneren. Dit is 
echter de richting die de Beraadsgroep 
van de PKN (2011) kiest. Meerveld stelt 
naar aanleiding van zijn onderzoek juist 
vragen bij deze keuze.

4 Meerveld verwijst hier naar Kees de 
Ruijter, Horen naar de stem van God. 
Theologie en methode van de preek, Boe-
kencentrum, Zoetermeer, 2013, p. 24v.

5 Op p. 50 omschrijft Meerveld geloofsle-
ren als: het proces van intermenselijke 
communicatie binnen een leerge-
meenschap dat (mogelijk) leidt tot het 
zich zelfstandig toe-eigenen van een 
persoonlijk geloof in God

6 Meerveld vermeldt dat in een van de 
groepen aan het begin van de bijeen-
komst een kaars wordt aangestoken als 
teken van Gods aanwezigheid. Bij geen 
van de groepen wordt gemeld dat er 
gebeden wordt.

7 De term ordinary theology komt verder 
nergens in het boek voor. Wel spreekt 
Meerveld over het theologiseren voor, 
met en van de jongeren. Waarschijnlijk 
bedoelt hij met ordinary theology het 
resultaat van het theologiseren van 
de jongeren. Volgens Annemie Dillen 
en Jos de Kock (copromotor van Hans 
Meerveld) is theologiseren reflecte-
ren over God, de mens en de wereld 
en hun onderlinge verhoudingen. Zie 
https://handelingen.com/index.php/
artikelen/177-theologiseren-met-kinde-
ren-recente-ontwikkelingen-inleiding-
handelingen-2015-3-annemie-dillen-
en-jos-kock. Theologiseren met en van 
kinderen en jongeren gaat ervan uit dat 
zij een eigen theologie bezitten die ze 
zelf geconstrueerd hebben. De recht-
vaardigingsgrond is volgens De Kock de 
overtuiging dat God zich openbaart in 
particuliere ervaringen van mensen, ook 
van jongeren en kinderen.

8 Alma Lanser-van der Velde, ‘Hoofd, hart 
en handelen. Geloven leren in de cate-
chese’, in: Radix. Tijdschrift over geloof en 
wetenschap, jrg 35, 2009-4, p. 29-39, GWG 
Zwolle.

9 In de onderzochte catechesegroepen was 
tijdens de onderzoeksperiode nauwelijks 
sprake van systematisch onderwijs. In de 
meeste gevallen werden de onderwer-
pen door of in overleg met de catechi-
santen vastgesteld, per seizoen of per 
avond. Over de voorafgaande catechisa-
tiejaren worden geen gegevens verstrekt. 
Dat er geen systematische kennis is, wil  

 
dus nog niet zeggen dat het onmogelijk 
is om die over te dragen.

10 Zie hierover Joseph Minich, Enduring 
Divine Absence. The Challenge of Modern 
Atheism, The Davenant Institute, 2018, 
 p. 112.

11 De GKv Capelle-Noord en Capelle-Zuid/
West hebben een gezamenlijk visie-
document Samen leren. http://www.
gkv-capelle-noord.nl/kerk/samen-leren/.

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.



Komende zomer hoop ik met mijn 
gezin naar Graz in Oostenrijk te ver-
trekken om daar als gereformeerd 
predikant een gereformeerde kerk te 
stichten. In verband daarmee ben ik 
erg geïnteresseerd in de geschiede-
nis van het protestantisme in Graz. In 
enkele artikelen wil ik daar graag iets 
over vertellen.

Veel mensen weten dat Oostenrijk een 
overwegend rooms-katholiek land 
is. Het wordt ook wel het land van de 
Contrareformatie genoemd. Maar veel 
mensen weten niet hoeveel invloed 
de Reformatie in Oostenrijk heeft 
gehad en dan met name ook in Graz, 
de hoofdstad van Stiermarken, in het 
zuiden van Oostenrijk. Op bepaalde 
momenten in de zestiende eeuw was 
meer dan 95% van de bevolking pro-
testants! Mede daarom werd Graz in 
2015 aangewezen als Reformatiestad. 
Hoe is dat zo gekomen en hoe kon de 
invloed van de Reformatie weer teniet 
gedaan worden?

Graz
Graz was omstreeks 1500 een stad 
met ca. 5000 inwoners. Het was een 
belangrijke stad omdat keizer Fre-
derik III (1415-1493) hier een deel van 
zijn leven gewoond had en ook de 
Dom van Graz had gebouwd. Maar na 
zijn overlijden gaat het niet zo goed 
meer met de stad. Er is armoede en 
ook in de kerk gaat het niet goed. De 
criminaliteit neemt toe en de zeden 
bederven. Dat laatste geldt ook voor 
de geestelijken. Veel priesters zijn 
getrouwd of houden er een concubine 
op na en hebben kinderen. De onte-
vredenheid onder de bevolking wordt 
steeds groter. In deze situatie komen 
kort na 1510 de eerste berichten bin-
nen over een nieuwe geloofsbeweging 
in het verre noorden, de beweging van 
Luther in Wittenberg en omgeving.

Geruchten uit Duitsland
Het lijkt of de Reformatie in Stiermar-
ken dan gewoon gebeurt. Kinderen 
van de rijke adel en voorname burgers 
in Graz en Stiermarken studeren in 

Duitsland en ook in Wittenberg. Via 
hen en via handelaren met preken 
en vlugschriften van Maarten Luther 
(1483-1546) hoort men in Graz over de 
ideeën van deze augustijner monnik 
en hoogleraar. Men hoort over zijn 95 
stellingen, die onder andere tegen de 
aflaathandel ingaan. Men hoort over 
zijn verlangen om terug te keren naar 
het zuivere evangelie, waarbij alleen 
de Schrift maatgevend is (sola Scrip-
tura). En ook de inhoud van de andere 
sola’s (solus Christus, sola gratia, sola 
fide) dringt door naar Graz. Plus het 
feit dat Luther vindt dat kerkdiensten 
in het Duits gehouden moeten worden 
en dat het drinken van de wijn bij het 
avondmaal voor iedereen zou moeten 

gelden en niet alleen voor de priester. 
En men hoort dat hij nog maar één 
paus erkent: namelijk een paus ge-
maakt uit het papier van de Bijbel.

Een snelle uitbreiding
Onder keizer Ferdinand I (1503-1564) 
krijgt de nieuwe geloofsrichting de 
kans zich snel uit te breiden. Het gaat 
als een lopend vuurtje door de stad 
Graz en door het hele land Stiermar-
ken. Vooral in de stad is er veel inte-
resse, omdat daar veel mensen kun-
nen lezen. Begin 1520 zijn dan in Graz 
de burgemeester en de raadsheren 
al uitgesproken protestants. Ook een 
groot deel van de adel, schoolmees-
ters, burgers en de lagere geestelijke 
rangen wordt protestants. Dat gaat op 
veel plekken met verrassend weinig 
weerstand. Sommige kapelaans be-
ginnen gewoon luthers te preken. Een 
zekere Hans wordt beroemd in Graz, 
omdat hij uit volle borst voor elke 
preek Psalm 130 in het Duits zingt en 
niks moet hebben van het ‘gewauwel’ 

in het Latijn. Hij wordt weliswaar 
snel ontslagen, maar de protestantse 
Landshoofdman haalt hem dan naar 
de burcht op de Schlossberg, midden 
in Graz, waar hij verder kan preken in 
de St. Thomaskapel die daar tot 1810 
stond. Als gevolg daarvan beklimmen 
de meeste inwoners van Graz regel-
matig de Schlossberg en blijft de kerk 
beneden in het centrum van de stad 
leeg.

‘De Turk is het geluk der 
protestanten’
Ferdinand I was helemaal niet blij met 
de uitbreiding van het protestantisme 
in zijn gebied, maar aanvankelijk 
kon hij er niet zoveel tegen doen. De 
politieke situatie was namelijk erg 
kwetsbaar. In heel Europa waren tal-
loze oorlogjes. Voor Graz en ook an-
dere delen van Oostenrijk was vooral 
de dreiging van de Turken reëel. Het 
conflict inzake de religie werd op de 
Rijksdag van 1526 eerst op de lange 
baan geschoven en overgelaten aan 
de afgevaardigden zelf. Zij kregen 
dus de facto meer macht. Omdat een 
groot deel van deze afgevaardigden 
al protestants was, werd deze bewe-
ging een machtsfactor. Hoeveel men 
ook van mening verschilde over het 
geloof, men was het er in ieder geval 
over eens dat de Turken buiten de 
deur gehouden moesten worden. Door 
deze dreiging kreeg de Reformatie 
in Oostenrijk lange tijd de kans zich 
verder te ontwikkelen. Zo kwam men 
tot de uitspraak: ‘De Turk is het geluk 
der protestanten’. Maar zo bleef dat 
helaas niet.
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Diepe vragen kunnen zomaar opduiken 
in de praktijk van je leven als christen. 
Als je toch als gelovige Gods Geest ont-
vangen hebt, waarom dan nog bidden 
om de gave van de Geest? Hoe wordt 
je gebed zo krachtig dat het tot veel in 
staat is? Waarom wordt onze eigen ver-
gevingsgezindheid uitgerekend bij ons 
gebed om vergeving genoemd? Hoe 
onderkennen we het verschil tussen 
bijbelse spiritualiteit en navelstaarde-
rij, overgoten met een christelijk psy-
chologisch sausje? Armoede, ziekte en 
tegenspoed, vallen zulke zaken je echt 
uit Gods vaderhand ten deel? Hoe zul 
je dan – een van de moeilijkste dingen 
toch – elkaar troosten?

De auteur van dit cahier, dr. Aryjan 
Hendriks, gaat diepe vragen niet uit de 
weg. Als goed verstaander van zijn tijd, 
want jong van geest, laat hij vanuit een 
pastoraal bewogen hart het licht van 
het Woord erover schijnen. Intussen 
heeft hij reeds lang de leeftijd van de 
‘sterken’ bereikt. Luchtig vertelt hij iets 
over het afscheidscollege van professor 
Van der Pol over de oude dag. Wanneer 
Hendriks spreekt over ‘ons sterven’, ziet 
hij daarin zonnigheid. Want je zult toch 
bij de Here Jezus mogen zijn en Hem 
zien! Maar de Bijbel beperkt zich niet 
tot het eeuwige geluk van kinderen van 
God, de Heer Jezus is Redder van mens 
en dier. Onze toekomst staat door Hem 

in het perspectief van de hele kosmos. 
En dat wij Hem kennen als Redder en 
Messias, komt doordat al de profeten 
van het Oude Testament van Hem ge-
tuigen. Daartegenover heeft Hij zelf het 
ongeloof van zijn eigen (heilige) familie 
ervaren.

Bij al deze onderwerpen schuwt Hen-
driks de confrontatie niet. Wanneer 
velen pleiten voor jonge kinderen aan 
het avondmaal, komt hij met argumen-
ten voor het tegendeel. Op vriendelijke 
en respectvolle manier gaat Hendriks 
het gesprek aan en gebruikt daarvoor 
dikwijls de rubriek ‘Gelezen’ in het blad 
Nader Bekeken. Een paar voorbeelden. 
Hij laat zien hoeveel Cornelis Veenhof, 
de bakkerszoon die professor werd, voor 
hem heeft betekend. Was bij diens op-
volger professor Trimp de hoorder wat 
minder in beeld, professor De Ruijter 
staat weer meer in de lijn van Veenhof 
die Hendriks leerde ‘ad hominem’ (tot 
de concrete gemeente) te preken. En hij 
laat zich als man van de ambtelijke vak-
ken uit het verleden bijpraten door het 
proefschrift van Pieter Boonstra.
Een door collega Hendriks zelf getekend 
portret van A. Janse siert zijn bespre-
king van het proefschrift over deze 
boeiende figuur.

Dat tekenen is een talent dat Hendriks 
pas ontdekte in zijn emeritaat. In een 
levendig interview, afgenomen door 
Wilma van der Jagt, rijst de gestalte op 
van een Brabander in het ambt. Het be-

gon al in zijn jonge jeugd, prekend op 
een laddertje. Van huis uit was hij ge-
pokt en gemazeld in het gereformeerde 
leven. Met gevoel voor humor vertelt hij 
over de oorlog, de Vrijmaking, zijn stu-
die, zijn predikantschap en emeritaat. 
Hij sluit, verlicht door de Geest, het 
interview treffend af met de woorden: 
‘Niets uit ons, alles uit Hem. Zo kom je 
als dominee in Jeruzalem.’

Hendriks’ vorige cahier had als titel 
Geleerd door de Geest (W&W nr. 102, 
2014). ‘Leren’ is een speciale taak van de 
Heilige Geest, ‘verlichten’ niet minder. 
De thema’s in dit cahier vragen om de 
titel Verlicht door de Geest. Het geheel 
van diens werk is als een flonkerende 
diamant, waarvan de kleuren alle kan-
ten opschieten.
Zo kan de begin dit jaar 85 jaar gewor-
den Aryjan Hendriks, verlicht door de 
Geest, het licht van Gods weldadige 
Woord laten schijnen over de diepe 
vragen die we noemden, en hoffelijk-
kritisch in gesprek gaan met vele ge-
sprekspartners. Mooi dat nu in deze 
bundel zijn artikelen aan de vluchtig-
heid van een tijdschrift onttrokken 
worden. Zoals klank weerklank oproept, 
wordt ook licht weerkaatst. Dat wil 
dit cahier ook bereiken: dat we blijven 
bidden met de dichter van Psalm 119: 
Neem de sluier van mijn ogen weg, 
dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw 
Thora is (vgl. vs. 18). Blijven bidden dus 
met Paulus om verlichte ogen van het 
hart.
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Bijvoorbeeld: jouw daden van gehoor-
zaamheid? Ook tegenover God. Over de 
God die liefde is, lezen we in de Bijbel 
veel. Zo ook in de brieven van de apos-
tel Johannes. Deze apostel heeft het 
uitzonderlijk vaak over ‘liefde’. Opval-
lend veel in vergelijking met brieven 
van de andere apostelen.

Een kenmerk van de brieven van Jo-
hannes is het gebruik van het woord 
‘blijven’. Het gaat om het blijven bij 
de liefde van God en bij de geboden 
van God. Het eerste komt ons als ‘van-
zelfsprekend’ over, maar het tweede? 
Johannes doet het. We willen in het 
vervolg nagaan wat Jezus’ apostel Jo-
hannes daarover zegt.

‘Blijven’ en 1 Johannes

We lezen: ‘Wie zegt in Hem (= Jezus 
Christus) te blijven, behoort in de voet-

sporen van Jezus te treden’ (1 Joh. 2:6). 
Even verderop zegt Johannes: ‘Jongeren, 
u schrijf ik: u bent sterk, het woord van 
God blijft in u.’ Dat sterk beklemtoonde 
‘blijven’ heeft eeuwigheidswaarde. 
Immers: ‘wie Gods wil doet blijft tot 
in eeuwigheid’ (1 Joh. 2:17). Johannes 
houdt niet op om dit te benadrukken. 
In hoofdstuk 2:24 staat: ‘wat u vanaf 
het begin hebt gehoord, laat dat in u 
blijven. Als in u blijft wat u vanaf het 
begin gehoord hebt, zult u in de Zoon 
en in de Vader blijven’ (zie ook Joh. 1:18).
Het komt aan, zo wordt vandaag met 
kracht gezegd, op het blijven in Je-
zus door de liefde. En hoe waar is dit 
woord! Maar Johannes laat de liefde 
niet ‘zweven’, waarbij iedereen zijn 
of haar eigen invulling aan liefde 
kan geven. ‘Wie zich aan zijn gebo-
den houdt, blijft in Hem. Dat Hij in 
ons blijft, weten we door de Geest die 
Hij ons gegeven heeft’ (1 Joh. 3:24). 

Hier zie je dat het ‘blijven in God’ en 
het ‘blijven in Gods liefde’ ook alles te 
maken hebben met gewone alledaagse 
gehoorzaamheid. Met het volgen van 
Gods geboden.
En in hoofdstuk 5:3 zien we hoe de 
apostel de liefde en de geboden aan 
elkaar verbindt: ‘want God liefhebben 
houdt in dat we ons aan zijn geboden 
houden.’

‘Blijven’ en 2 Johannes

In zijn tweede brief heeft Johannes 
het opnieuw over het ‘blijven’, nu ver-
bonden aan de begrippen ‘waarheid’ 
en ‘leer’. Wie zich aan Gods waarheid 
bindt, reikt daarmee over dood en 
graf heen. Johannes schrijft: ‘Genade, 
barmhartigheid en vrede zullen bij 
ons zijn van God de Vader en van Je-
zus Christus. En dat ‘op grond van de 
waarheid die in ons blijft en bij ons 
zal zijn tot in eeuwigheid’ (2 Joh. :2-3). 
Om vervolgens daarop aan te sluiten 
met de waarschuwing: ‘Wie niet bij 
de leer van Christus blijft, maar verder 
wil gaan, heeft God niet. Wie bij die 
leer blijft, heeft zowel de Vader als de 
Zoon’ (vs. 9).

Blijven bij Jezus

Bijbelwoorden krijgen inhoud en kracht als ze in dienst 
staan van de liefde. Het is een typering die je steeds vaker 
hoort.* De vraag rijst dan: wat bedoel je precies met liefde? Is 
dat alleen maar een kwestie van gevoel? Of heeft het ook te 
maken met je daden?
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In deze tweede brief komt Johannes 
terug op wat hij in zijn eerste brief 
schreef: ‘Liefhebben houdt in dat we 
leven volgens Gods geboden’ (vs. 6). Dit 
blijven bij de ‘liefde en bij de geboden/
waarheid/leer’ loopt als een rode draad 
door Johannes’ brieven heen. Daarop 
sluiten ook woorden uit het bijbelboek 
Openbaring aan. Openba-
ring 12 toont wat de apos-
tel Johannes mocht horen 
en zien over het gevecht 
van de draak (de satan 
en de zijnen) tegen de volgelingen van 
Jezus. Wie zijn die volgelingen? Het zijn 
zij ‘die zich aan Gods geboden houden 
en bij het getuigenis van Jezus blijven’. 
Het tekent ons een werkelijkheid die 
ook voor vandaag voluit geldt (Op. 
12:17).

De Bijbel, ook van deze tijd

In een kerkelijke wereld waarin schrift-
getrouwheid iets van vroeger lijkt te 
zijn, is het een verademing om Tim Kel-
ler, predikant in New York, te lezen. Hij 
werkt midden in de moderniteit van 
het New York van vandaag. Hij weet 

wat er in de wereld te koop is. Hij roeit 
dwars tegen de stroom van het ‘an-
ders lezen’ van de Bijbel in. Hij doet dat 
heel nuchter. Hij is geraakt door wat 
God zegt over liefde, over zijn waar-
heid, over onze zondige natuur en over 
gehoorzaamheid. En dat in diep ontzag 
voor God en zijn Woord. Om zo bij Je-

zus en bij het geschreven 
Woord te blijven (denk aan 
art. 7 NGB). Hoe dwaas 
zouden we zijn als we me-
nen dat we Gods Woord 

naar onze hand kunnen zetten. En dat 
op grond van wat wij onder liefde ver-
staan. Het raakt het blijven bij Jezus!

Keller formuleerde een treffend gebed: 
‘Heer, de dingen waar mijn grootouders 
in hun jeugd samen met anderen hoge 
verwachtingen van hadden zijn nu 
lachwekkend of aanstootgevend. In onze 
cultuur doet het gedachtegoed opgeld 
dat de Bijbel “niet meer van deze tijd” 
is, maar dat idee zal vanzelf in de prul-
lenbak van de geschiedenis belanden. 
Help me om eraan te blijven denken dat 
uw Woord zowel volmaakt als eeuwig is’ 
(Psalmendagboek, p. 327).

Noot:
* Zij die alles zetten op de kaart van liefde, 

kunnen op veel instemming rekenen. 
Vaak in samenhang met de waarschu-
wing: kijk uit met het toepassen van 
bijbelteksten, kijk uit met de geboden. 
In het kerkelijke magazine OnderWeg  
(16 feb. 2019) staat een interview met 
Aad van Egmond (oud-hoogleraar 
systematische theologie aan de VU). Van 
Egmond kan niets beginnen met een 
God ‘die voor ons bepaalt wat goed en 
kwaad is’ of met een God die de zonde 
straft (als zou de Bijbel dat niet leren, 
AHD). ‘Nee, de zonde straft zichzelf’ (p. 13). 
Want bij God past volgens Van Egmond 
maar één woord: liefde. Hij spreekt liever 
over ‘de liefde, dat is God’ dan over ‘God is 
liefde’ (p. 11).

Dwars tegen 
de stroom in

Onlangs verschenen: Cahier 119
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Ongetwijfeld kunnen er tranen zijn wanneer je ziet dat 

kerkgebouwen sluiten en het percentage christenen – al-

thans in West-Europa – steeds minder wordt. Maar toch 

niet somberen! Nog minder de ramen sluiten. Eerder je 

bezinnen. Ervan uitgaand dat de Bijbel een lamp voor onze 

voet is, die lamp bij die bezinning gebruiken. Om God, ook 

in het donker, te (her)ontdekken. Om te leren zien dat wij 

niet de eersten zijn die met vragen rond ontkerkelijking 

worstelen. Zeker ook om te leren waar een christenmens 

zich moet bekeren. En vooral om opnieuw aan bijbelse her-

bronning te doen. Je geloof revitaliseren in evangelische 

diepte en breedte.

Bij die bezinning wil dit cahier helpen. Het is geen sociolo-

gische of statistische studie. Het is wel een poging om in 

tijden van kerkverlating de Bijbel te openen. Om in die weg 

te ontdekken dat er in een seculariserende wereld tranen 

kunnen zijn, maar dat er in die wereld ook een heleboel 

te doen en zeker veel te hopen is. Daarom: tranen en 

zonneschijn.

Jaap Burger (Leiden, 1947) studeerde theologie aan de TU 

Kampen en semitische letteren aan de RU Leiden. Hij was 

achtereenvolgens predikant bij de Gereformeerde Kerken te 

Dokkum, Bussum-Huizen en Axel. Sinds zijn emeritering in 

2012 woont hij in Veenendaal.
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De eerdere uitgave heeft brede ingang 
gevonden onder de ambtsdragers in 
onze kerken. Het was dan ook een leer-
zame, handzame en praktische hand-
reiking.
In grote lijnen geldt hetzelfde voor deze 
vernieuwde editie, die nu de status 
van ‘handboek’ meekreeg. Wat is er 
veranderd?

Diaconaal-missionaire 
gemeente

De grootste verandering is, zoals 
in het ‘woord vooraf’ en ook op de 
achterflap wordt aangeduid: méér 
aandacht voor het belang van de 
diaconaal-missionaire gemeente.
Dat is al te merken in hoofdstuk 3, 
over het diaconaat, dat nu een stuk 
uitgebreider is (25 i.p.v. 18 pagina’s), 
maar vooral in het nieuwe hoofd-
stuk 4: Omzien naar de buurt, dat 
eveneens 25 pagina’s beslaat.
Aan het liefhebben van de (nabije) 
naaste, in woord en daad, wordt 
een missionair doel verbonden: 
de naaste in aanraking met God 
brengen. Daarbij ligt de nadruk 
op de daad en gaat het om sociale 
gerechtigheid (medemens) en ecologi-
sche gerechtigheid (milieu en klimaat), 
nauw verbonden met de komst van het 
koninkrijk van God (p. 91).
In hoofdstuk 3 is dat nog vooral diaco-
naal, maar in hoofdstuk 4 is dat heel 
nadrukkelijk missionair. Hoofdstuk 4 
is daardoor ook – méér dan de andere 
hoofdstukken – beschouwelijk van 
aard. Het is een vrij brede uiteenzet-
ting van de Missio Dei: God die in liefde 

omziet naar deze wereld. Een integrale 
vorm van evangelisatie: heel je leven 
delen met mensen in je omgeving.
Gods ‘missie’ is: deze wereld herschep-
pen in een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde. En omdat het Góds mis-
sie is, is het ook ónze missie! Onze mis-
sie als kerkelijke gemeente.

Accentverschuiving

De aandacht voor het missionaire as-
pect van het gemeente-zijn is terecht. 
In de strekking van bijvoorbeeld hoofd-
stuk 4 kan ik mij prima vinden. Maar 
na lezing houd ik ook het gevoel over 
dat hier binnen dit boek iets uit balans 
raakt. En dat komt niet alleen door de 
brede kwantitatieve aandacht die aan 

dit onderwerp gegeven wordt. Het 
komt ook door de plaatsing binnen het 
geheel van het boek en door de toon-
zetting.
Waar de rest van het boek grotendeels 
gelijk is gebleven – 1. ‘Ambten in de 
praktijk’ (ouderling, predikant, diaken, 
kerkenraad, geestelijke leiding); 2. ‘Pas-
toraat’ (onderling, ambtelijk, het pas-
torale gesprek); 5. ‘Gemeenteopbouw’ 
(door geloofsopbouw); 6. ‘Leidinggeven 
met visie’ (ontwikkeling van visie, for-
muleren van missie); en 7. ‘In gesprek’ 
(vaardigheden en technieken) – wordt 
heel het missionaire aspect behandeld 

binnen het kader van het diaco-
naat (3. ‘Diaconaat’; 4. ‘Omzien 
naar de buurt’).
Daaraan kleeft het risico dat 
het accent verschuift van Woord 
(verkondiging) naar dáád. Aan 
dat risico is men naar mijn ge-
voel ook niet ontkomen. Er wordt 
wel herhaaldelijk benoemd dat 
W/woord en daad niet van elkaar 
te scheiden zijn, dat het gaat om 
een ‘geïntegreerde bediening’, 
maar dan integreren en verweven 
wij het Woord met onze daden 
(p. 104). Het gaat om een door het 
Woord geïnspireerde manier van 
leven. Terwijl in de Bijbel het ac-
cent duidelijk ligt op de verkondi-
ging van het Woord met wóórden. 
Uiteraard moeten onze daden 
daarmee niet in strijd zijn, maar die 
verkondiging juist onderstrepen: 
practice what you preach! Maar de 

Woordverkondiging, het mondelinge 
getuigenis, prevaleert. De slogan (die 
ik trouwens niet in dit boek gelezen 
heb, maar tegenwoordig wel regel-
matig hoor) ‘verkondig het evangelie, 
desnoods met woorden’ zal een reactie 
zijn op een eenzijdigheid, maar vanuit 
de Bijbel moet je toch het omgekeerde 
zeggen: desnoods zónder woorden (vgl. 
1 Petr. 2-3).

Vernieuwd handboek 
voor ambtsdragers
In 2018 verscheen bij de Vuurbaak het boek De praktijk van 
de ambten. Het is de vernieuwde editie van een eerdere uit-
gave, opnieuw onder de redactie van Marnix Assink. Wel 
heeft er een kleine wisseling plaatsgevonden onder de ver-
dere auteurs.
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Gelukkig wordt in hoofdstuk 4 ook 
(kort) iets gezegd over ‘aansprekende 
kerkdiensten’ en ‘actuele prediking’, 
maar in feite past dat niet goed in een 
hoofdstuk over diaconaat. Ik zou de 
term ‘diaconaal-missionaire gemeente’ 
dan ook liever vervangen door ‘missi-
onaire gemeente’ en dan missionair in 
alle aspecten van gemeente-zijn.
Kortom, voor een meer evenwichtige 
benadering zou het missionaire aspect 
van gemeente-zijn ook bij de andere 
ambten benoemd moeten worden. En 
bij het ‘ambt’ van álle gelovigen!

Toonzetting

Zoals hoofdstuk 4 (‘Omzien naar de 
buurt’) geschreven is, lijkt alles hier 
samen te komen, ook wat eerder over 
de ambten en over gemeente-zijn naar 
voren is gebracht. En zelfs wat eerder 
nog níet is gezegd. Opvallend is bij-
voorbeeld dat jongeren 
en jeugdwerk alleen hier 
genoemd worden.
Verder is de toonzetting 
nogal idealistisch en wor-
den dingen soms wat onbeschermd 
geformuleerd:
- in onze daden getuigen (we) van de 

transformerende genade van Jezus 
Christus;

- als gereedschap van God zijn wij 
bezig in de kracht van de Heilige 
Geest;

- zo werkt God zijn plan uit om de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde 
in Christus te realiseren;

- de kerk is een rechtvaardige ge-
meenschap waarin christenen een 
familie vormen om een liefdevolle 
en rechtvaardige gemeenschap te 
zijn als baken van Gods koninkrijk 
op aarde;

- een rechtvaardig leven uit zich in de 
kwaliteit van relaties; armoede uit 
zich in gebroken relaties en afwe-
zigheid van vrede;

- de kerk is (…) rijk en helpt mens, dier 
en natuur om nu al vanuit Gods 
genadige rijkdom in het eeuwige 
leven te leven.

Deze toon is ontegenzeggelijk enthousi-
asmerend: denk niet te klein! Met God 
is alles mogelijk!
Tegelijk klinkt het haast alsof het op 

déze aarde al een hemel kan worden. 
Ik lees weinig over blijvende gebroken-
heid, over blijvende zondigheid en 
beperktheid, ook bij gelovige mensen. 
God is machtig, inderdaad. Maar als 
mensen moeten we bescheiden en 
nederig blijven. We zullen geen van 
allen al in dít leven de volmaaktheid 
bereiken.
Wanneer wij bidden om de komst van 
Gods koninkrijk, bidden we vooral om 
de wederkomst van Christus: dan pas 
zal die volmaaktheid komen. Het gaat 
nu vooral over herstel van de relatie 
met God, door verzoening van onze 
zonden. En het is Gods genade, wan-
neer ook menselijke relaties hersteld 
worden, wanneer gelovigen vanuit de 
liefde van Christus leven, in liefde voor 
God en in liefde voor de naaste. Daarin 
wordt inderdaad iets van Gods konink-
rijk zichtbaar. En zelfs iets van God zelf, 
die ons leert en helpt om ook onze vij-

anden lief te hebben. Maar 
wat mislukt dat ook vaak! 
Ziekte en gebrokenheid 
worden in dit leven niet 
overwonnen. Dat is ook 

niet wat God ons in de Bijbel voorspie-
gelt. Na D-day (Christus’ sterven en op-
staan) moet het nog steeds V-day wor-
den: bij Christus’ wederkomst, wanneer 
de satan definitief wordt uitgeschakeld.

Verder over deze nieuwe editie

Gezien bovenstaande uitbreiding zou je 
verwachten dat het nu wel een erg dik 
boek is geworden. Maar het tegendeel 
is het geval, het is dunner geworden: 
206 in plaats van 268 pagina’s.
Dat komt doordat voor het nieuwe 
hoofdstuk 4 het oude hoofdstuk (over 
kerkregering en kerkrecht) moest wij-
ken. Daarover wordt slechts heel kort 
iets opgenomen bij hoofdstuk 1. En 
het komt vooral doordat in de bijlagen 
drastisch gesnoeid is: alleen een aantal 
schema’s is overgebleven en het onder-
deel over rouwverwerking.
Dat betekent, dat over tal van onder-
werpen de informatie nu ergens anders 
vandaan gehaald moet worden. Dat 
betreft ethische onderwerpen als echt-
scheiding, ongehuwd samenwonen, hu-
welijk en seksualiteit, homofilie. Maar 
ook pastorale onderwerpen als kerkver-
lating, randkerkelijkheid, eenzaamheid 

en relatieproblemen. En informatieve 
gedeelten over jeugdbeleid en kerke-
lijke organisatie. Soms is iets hiervan 
bij andere hoofdstukken opgenomen, 
maar dat is toch zeer beperkt gebleven. 
En dat is ook een gemis. Wat dat be-
treft: gooi de oude editie niet weg!
Wat ook niet meer terugkomt in deze 
nieuwe editie, is een bespreking van 
het onderwerp ‘M/V en ambt’. Daar 
ben ik op zich niet rouwig om, want 
bij dat onderdeel vielen ook wel vraag-
tekens te plaatsen. Hoewel het vrijwel 
nergens expliciet genoemd wordt, lijkt 
deze nieuwe editie nu uit te gaan van 
de mogelijkheid van vrouwelijke ouder-
lingen (‘Nou, jongen/meid, veel sterkte…’ 
Dat is wat je als verse ambtsdrager na je 
bevestiging te horen krijgt – p. 28).

Ten slotte

Ook deze nieuwe editie is een zeer 
nuttig handboek voor ambtsdragers. 
Geschikt ook om in groepsverband te 
bespreken, bijvoorbeeld via een cursus. 
Leerzaam en praktisch.
Let wel op de wat kritische notities 
hierboven, verder aanbevolen.
Nog een paar kleinere details: bij de be-
knopte inhoudsopgave is de paginaver-
wijzing verschoven (bij de uitgebreide 
inhoudsopgave klopt het wel). En bij 
de bijlagen zijn enkele opschriften op 
de verkeerde pagina terechtgekomen. 
Op de site van de Vuurbaak kun je de 
goede versies downloaden.
Verder is het een verzorgde uitgave die 
niet gauw uit de band ligt.

N.a.v.: Marnix Assink (red.), De praktijk 
van de ambten. Handboek voor ambts-
dragers, Vuurbaak, Amersfoort, 2018, 
ISBN 9789055605484, 208 pag.,  
prijs € 24,75 (herz. uitg. van De praktijk 
van het ambt. Handreiking aan nieuwe 
ambtsdragers, 2012).

Na D-day V-day
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Laatste plaag 
 
Je hebt het allemaal wel gehad: die week waarin het water
lobbig werd als bloed. Toen die rivier nog stonk
van opgeblazen aas, kreeg je die vorsen op je bordje,
tussen de lakens zelfs. Luizen daarna en zware vermenging
van ander ongedierte. Juist toen je klaar met krabben was,
waaide de pest in de stallen en ieder huis ook nog eens
onder natte blaren. In tranen weet je de platgeslagen oogst
door hagel nog en dat het mooi geweest was zo of anders

en je vloekte: bij de kloten van de bok. Prompt kwam
de straffe oostenwind die jou kaalvreters bracht, geen blaadje
van het nieuwe groen meer over. Na dikke dagen duisternis
had je zowaar nog adem in de krop; omdat zoveel ineens
volgens de radio aan het klimaat lag, dat het een kwestie was
van opgelucht anders gaan boeren. Dus sluit je monter af:
de plaats staat toch wel als een eeuwig huis, stamhouder

slaapt en morgen weer vroeg op. Had je gedacht.
Keel vóór vannacht het kistkalf uit je net ontsmette stal,
kwast met een handvol vlas zijn bloed op dit gezekerde kozijn:
er is een tiende plaag. Slaap liever aangekleed. Sluit af,
vergeet de bovendorpel niet; wie nu niet weg is
wordt vannacht nog door de vuilbek voor ’t laatst gezien.

Henk Knol

Uit: Brandaan van de christelijke poëzie
Uitgeverij Brandaan, 2008

Bij Exodus 7 - 11

Het gedicht wil vooral een eigentijdse onheilsdreiging weergeven  
tegen het decor van de in het Oude Testament beschreven plagen.
De dichter gebruikt de plagen voor de sfeertekening.

We kijken in dit vers door de ogen van een Jood in Egypte in de tijd  
dat de HERE de tien plagen over het land bracht.
Via radio en klimaat maakt de dichter de situatie actueel.
De Joodse boer denkt dat hij na de negende plaag rustig kan slapen.
Maar dat had hij gedacht. Er komt nog een tiende plaag.
Een allesbeslissende.
Alleen achter het bloed van het geslachte lam is hij veilig en geborgen.

Jaargang 26 no 5 mei 2019
Ge

di
ch

t
Ge

rt
 S

lin
gs



In de Kroniek wordt door ds. Kees van 
Dijk aandacht gegeven aan de recente 
ontwikkelingen binnen de CGK. Aan-
dacht trok een openhartige en moedige 
lezing die prof. dr. H.J. Selderhuis hield 
op 30 maart op een landelijke ambts-
dragersconferentie. Die lezing bevat 
een schets van de problemen waar de 
CGK’ers mee worstelen (en die GKv’ers 
maar al te bekend voorkomen). Tegelijk 
vormt deze lezing in feite ook een lesje 
christelijke ethiek in de omgang met 
kerkelijke afspraken. In het ND was al-
leen een verslag te vinden van deze 
lezing. Maar in het RD publiceerde Sel-
derhuis zelf een artikel dat op die lezing 
gebaseerd is. Hij deed dit op 1 april on-
der de titel: ‘Genade leert kerkverband 
in moeilijke situatie ootmoed’. Het leek 
me goed om dit verhaal, flankerend 
aan de Kroniek, in de Persrevue op te 
nemen:

De huidige moeiten van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken (CGK) houden on-
der meer verband met wat de Bijbel wel 
en niet zegt over vrouw en ambt, over 
homofiele broeders en zusters en over de 
leer. Moeiten bezorgen ook het teruglo-
pen van kerkbezoek en ledental en het 
verdwijnen van gemeenten.
Deze problemen zijn allereerst geestelijk 
van aard. De moeite elkaar te begrijpen 
en offers te brengen ter wille van de 
ander of de moeite die we hebben met 
het krijgen van ambtsdragers gaat te-
rug op geestelijke moeite. De een houdt 
meer van het eerste, de ander van het 
tweede, maar wie bekommert zich nog 
om het derde deel van de Heidelbergse 
Catechismus? Dat omvat het leven in de 
dankbaarheid, de verootmoediging, de 
toewijding en de ijver voor de kerk van 
de Heere. In de overgave die opbloeit uit 
de persoonlijke kennis van Hem die zich 
tot in de dood voor ons overgaf.

Kerkgeschiedenis
Bezig zijn met kerkgeschiedenis bewaart 
voor paniek als het in de kerk soms niet 
zo geweldig gaat. Er zijn immers al zo 
vaak van die situaties geweest, maar de 
Koning der Kerk heeft toch steeds weer 

voor Zijn gemeente gezorgd. Ze maakt 
ook wel wat kopschuw voor ontwikkelin-
gen en gedachten die nieuw lijken, maar 
die de kerk al heel wat ellende hebben 
bezorgd.
Kerkgeschiedenis maakt ook actief, 
omdat eerdere fases laten zien dat er 
soms wel aangepakt en doorgepakt 
moet worden om de kerk in Bijbels spoor 
te houden. Ze maakt ook bescheiden 
want veel conflicten hadden meer met 
botsende karakters dan met botsende 
standpunten te maken.

Kennis van kerkgeschiedenis zou ons 
helpen beter met die problemen om 
te gaan. Dan kun je ook zien waar de 
christelijk-gereformeerden nu eigenlijk 
vandaan komen. En waarom ze doen 
zoals ze doen.
Voor mensen die vanuit andere kerken 
naar de CGK komen, is die kennis van 
groot belang. Ik wil dat naar twee kan-
ten uitleggen. Het is niet zo verwonder-
lijk dat de druk op het kerkverband, die 
er allang was, maar die nu versterkt is 
door reacties op het synodebesluit over 
homofilie en nog meer door plaatselijke 
besluiten om af te wijken van wat we 
samen hebben besloten over vrouw en 
ambt, vooral komt uit samenwerkings-
gemeenten.
De spiritualiteit die eigen is aan de CGK 
is die van bevinding en van een predi-
king gericht op de vraag naar het leven 
in de vreze des Heeren. De spiritualiteit 
in kerken voortkomend uit de Vrijma-
king is die van aanpakken en doorpak-
ken en van een prediking gericht op de 
vraag naar het leven als gelovige. Voor 

mij zijn dat twee vormen van gerefor-
meerde spiritualiteit die bij elkaar horen 
en elkaar in balans kunnen houden. 
Maar dan moet er wel sprake zijn van 
wederzijds begrip en nog meer van 
evenwichtige integratie. Volgens mij ligt 
daar een probleem.
Daarmee wil ik niet zeggen dat de vrij-
gemaakten de schuld zijn van de proble-
men in de CGK. Veel huidige vraagstuk-
ken waren er al voor er CGKv-gemeenten 
waren. Wel wil ik zeggen dat de actie-
geest uit de kuyperiaanse traditie hier 
en daar de boventoon is gaan voeren 
en dat het CGK-gedeelte daar niet tegen 
bestand bleek. Tegelijk wil ik niet in een 
‘wij-en-zij-schema’ terechtkomen. Door 
de variatie die er binnen de CGK al meer 
dan een eeuw is, werkt zo’n schema 
helemaal niet. Ik wil wel wijzen op een 
verschil in spiritualiteit. Als we dat niet 
bespreekbaar maken, verliezen we elkaar 
steeds verder uit het oog.

Kerkverbanden
Er is geen Bijbelse opdracht om een kerk-
verband te vormen. De christelijke ge-
meenten zagen echter, in navolging van 
de gemeenten uit de Schrift, al vroeg in 
dat het goed is met elkaar verbonden te 
zijn.
Het basisprincipe bij het vormen van 
een kerkverband was steeds tweeërlei: 
we treden niet in elkaars rechten, maar 
aan wat samen besloten wordt, houdt 
iedereen zich ook. Deze verbinding van 
vrijheid en gebondenheid gaat terug op 
het beginsel dat lid zijn van een kerk-
verband berust op vrijwilligheid. Wil 
je bijvoorbeeld christelijk gereformeerd 
zijn, dan kun je rekenen op alles waar 
je volgens afspraak recht op hebt, maar 
het is dan ook je plicht je te houden aan 
elke gezamenlijke afspraak.
Dit principe betekent enerzijds dat het 
onkerkelijk en naar mijn gedachte zon-
dig is als je besluiten naast je neerlegt 
die we biddend, bij een open Bijbel en 
na overleg samen genomen hebben. Dit 
principe betekent anderzijds dat het 
even onkerkelijk en zondig is het kerkver-
band te gebruiken om een ander mijn 
wil op te leggen.
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Het mooie van het gereformeerde kerk-
recht is dat het zich kenmerkt door flexi-
biliteit: de manier waarop je de dingen 
regelt, kun je veranderen als je het daar 
samen over eens bent. Dit betekent ge-
sprek en overleg, maar ook luisteren en 
accepteren dat het niet altijd gaat zoals 
ik wil. In de huidige situatie is het zo 
dat een kerk die zich bewust niet houdt 
aan afspraken die samen met anderen 
gemaakt zijn, zich feitelijk buiten het 
kerkverband plaatst.

Drie sola’s
De CGK willen gereformeerd zijn. Gere-
formeerd hangt nauw samen met de 
oude trits sola gratia, sola scriptura en 
sola fide.
‘Sola scriptura’: de 
Schrift als norm en 
bron, tegenover de visie 
dat de traditie gelijk 
staat aan de Schrift. 
Onder ons lijkt het soms 
alsof de traditie zelfs 
nog hoger staat dan de 
Schrift.
Gereformeerd zijn 
betekent niet: tradi-
tionalistisch denken, 
maar openstaan voor 
verandering en vernieu-
wing in gebondenheid 
aan de Schrift. Die 
gebondenheid is ook 
het wapen tegen alles 
wat het gezag daarvan 
aantast. Gereformeerd 
zijn houdt ook in: ge-
hoorzaam zijn aan de 
Schrift, ook als die heel 
anders spreekt dan wat 
ik wil horen en dan wat past bij de cul-
tuur.
De leden van de CGK leven eveneens bij 
het beginsel ‘sola fide’ (alleen door het 
geloof). Daarin zit die rijke traditie van 
het leven in de vreze des Heeren, waar-
van de psalmen en gezangen, maar ook 
de liederen uit de bundel Opwekking ons 
zo rijk laten zingen. Geloof is de band 
met Christus, het leven met God, het 
leven uit de Geest. Geloof is het door 
God gegeven middel waardoor een mens 
behouden wordt.
Misschien zijn we dat wel kwijtgeraakt. 
Het besef dat een mens behouden moet 
worden en zonder geloof dus verloren 

gaat. Gereformeerd is toch dat waarin 
de confessie de Schrift naspreekt, als het 
gaat over eeuwig leven en eeuwig ster-
ven, over hemel en hel, over vrijspraak 
en oordeel.
Zeker, we kunnen zo over geloof spreken 
en preken, dat het onaantrekkelijk en 
onbereikbaar wordt, dat het onmogelijk 
wordt om aan behoud te denken. Wie 
die kant op wil, moet maar eens lezen 
wat de reformatorischen van de Nadere 
Reformatie en de puriteinen daar echt 
over geschreven hebben. Maar veel erger 
nog is het als de noodzaak van geloof 
niet eens meer genoemd wordt. Of dat 
er zoveel gesproken en gezongen wordt 
over hoe mooi het is dat ik geloof, dat 
mijn geloof meer eer krijgt dan mijn 

God en de vraag of ik wel het ware 
geloof heb niet eens meer gesteld mag 
worden.
Juist dit gereformeerde ‘sola fide’ is 
ongekend missionair. Daarmee moeten 
we vandaag veel bezig zijn. In een land 
waar zovelen zonder kennis van God 
opgroeien, waar zoveel kerken sluiten en 
waar zoveel gedoopte mensen afscheid 
van God, kerk en geloof nemen. Het is 
ook een land waarin het Evangelie nog 
vrij verkondigd mag worden en waar 
zoveel mensen toevlucht vinden.
Daarom hoort ons gezamenlijke speer-
punt missionair te zijn. Het gaat om de 
oproep tot geloof en het onderwijs in 

geloof en de geloofsopvoeding. Kortom: 
de boodschap van Christus naar binnen 
en naar buiten. In deze situatie vraag 
ik mij echt af of vrouw en ambt nu het 
thema is dat ons verder helpt. Of dat ons 
missionair sterker maakt, nog los van de 
vraag of de Schrift ons ruimte laat voor 
dit thema.
En dan als derde ‘sola gratia’. Dan gaat 
het alleen nog maar over God. Over ge-
nade. Daar is dus niets van ons bij. Juist 
dat zou ons in deze tijden van kerkelijke 
verwarring ootmoedig moeten maken. 
Dat er een kerk is waarin we met elkaar 
moeilijk kunnen doen, is te danken aan 
de genade van God.
Gereformeerd is niet: ‘ik heb gevonden’, 
maar: ‘ik ben gevonden’. Dan gaat het 

over verkiezing, over 
de rijkdom die in de 
Dordtse Leerregels be-
schreven wordt. Niet 
over de wens ooit eens 
gevonden te worden, 
maar om de zekerheid 
van het gevonden zijn. 
Die zekerheid maakt ge-
reformeerd zijn zo aan-
trekkelijk en zo active-
rend. Dat gevonden zíjn 
maakt gereformeerden 
zo rijk en zo nederig. 
‘Dordt’ spreekt zo mooi 
over de verschillende 
wegen waarlangs God 
mensen in die genade 
laat delen. Dat is de 
variatie in Gods gezin, 
een variatie die eigen is 
aan de gereformeerde 
traditie.

Lichaam van Christus
Het synodale beleid van de CGK is sinds 
1892: wij ‘vrijen’ met velen, maar ‘trou-
wen’ met niemand. Het aantal relaties 
die wij op dit moment onderhouden, is 
dusdanig, dat het in principe mogelijk is 
dat binnen de termijn van twee zonda-
gen predikanten van vier verschillende 
kerken voorgaan, zonder dat er één CGK-
dominee bij is. Het is veelzeggend dat wij 
aan vele partners het hoge Woord van 
God toevertrouwen, maar met geen van 
deze partners willen trouwen. Zijn wij 
wel eerlijk tegenover anderen en onszelf?
Er is geen kerk in Nederland met zoveel 
vaste relaties als de CGK. Daarom is er 
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ook geen kerk die zich zo zou moeten 
beijveren om haar jarenlange quasi-
oecumenische geknutsel tot een einde te 
brengen en bereid te zijn het eigen kerk-
verband op te heffen of in ieder geval ter 
discussie te stellen.
Wij zijn een kerk waarin velen onderdak 
vonden en vinden. Een kerk die het nooit 
op de spits dreef, maar steeds zocht te 
verbinden. Een kerk die probeert hete 
hoofden te 
vermijden, 
maar de har-
ten warm voor 
God te krijgen. 
Zetten wij al 
die dingen nu 
op het spel? 
Dat wil nie-
mand.
Maar hoe voorkomen we dan dat we 
deze dingen toch verliezen? Dat werkt 
niet via een kerkelijke vergadering of 
een kerkvisitatie. Die moeten er wel zijn, 
maar we moeten vooral gezamenlijk 
luisteren naar de Schrift, bidden en spre-
ken.
Overigens: de kerk, dat ben ik zelf. In die 
zin dat ik eerst maar eens naar mijzelf 
moet kijken. Zingen met Psalm 55 over 
het geroep des vijands dat mij doet be-
ven, is niet zo moeilijk. Ernst maken met 
Psalm 139 en beven onder de vraag of er 
bij mij misschien wel een verkeerde weg 
is, is veel moeilijker. Maar beter voor de 
kerk.

En die kerk is niet een club waar wij onze 
experimenten op loslaten en ook niet de 
kluis waarin wij onze tradities bewaren, 
maar het levende lichaam van Chris-
tus. Het is die kerk die het in Nederland 
verschrikkelijk moeilijk heeft en waar-
aan de satan met succes lijkt te sjorren 
en te trekken. Het is die kerk waarin op 
zondag mensen zitten die zich zorgen 
maken over hun gemeente, die verdriet 

hebben over 
veranderingen 
of het uitblij-
ven daarvan. 
Het is die kerk 
waarin ouders 
zitten met ver-
driet over kin-
deren die niet 
meer naar de 

kerk gaan. Daarvoor willen wij ambts-
dragers, dienaren, opzieners, herders, 
volgelingen van de Heere van die kerk.
Laten wij deze kerk, die in kritieke toe-
stand verkeert, bij de Heere Jezus bren-
gen. De Heiland maakt de dingen heel 
en zorgt voor eenheid. Eenheid die niet 
ten koste van de waarheid gaat. Zonder 
de Heiland zijn we en gaan we allemaal 
verloren. Zou dat besef ons niet dichter 
bij Hem en bij elkaar kunnen brengen?
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Van de vele reacties op bovenstaande 
analyse van Selderhuis noem ik dit keer 
alleen de officiële steunbetuiging van 
de kant van het bestuur van Bewaar 
het Pand. In een volgende Persrevue 
misschien nog aandacht voor enkele 
andere, meer kritische reacties. Het be-
stuur van Bewaar het Pand publiceerde 
enkele dagen na de lezing van Selder-
huis het volgende op zijn website:

Steunbetuiging
Het bestuur van Bewaar het Pand wil 
gaarne een reactie geven op de lezing 
‘Crisis in de CGK’ van prof. dr. H.J. Selder-

huis. We doen dit omdat het eerstvol-
gende nummer van ons blad pas over 
twee weken verschijnt en dus ons geluid 
vrij laat gehoord wordt.
De Apeldoornse hoogleraar heeft ge-
sproken over een crisis die zich in onze 
kerken voltrekt. Ons bestuur steunt van 
harte zijn visie op de situatie van onze 
kerken. Wij verkeren als kerken inder-
daad in een ernstige impasse. Jarenlang 
werden plaatselijke gemeenten gefaci-
liteerd om verregaande samenwerking 
te zoeken met de GKv en de NGK. En dat 
terwijl de GKv zich steeds verder ver-
wijderden van Schrift en Belijdenis. Het 

Steunbetuiging
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kon niet uitblijven dat ontwikkelingen 
binnen de vrijgemaakte kerken zouden 
doorwerken in de zgn. samenwerkings-
gemeenten. Dit voltrekt zich momenteel 
op grote schaal en met verregaande 
consequenties.
Er is ooit in ons blad geschreven over 
een man die met zijn benen op twee 
verschillende schepen staat, terwijl het 
ene schip langzaam wegdrijft. Dat moet 
verkeerd gaan.

Prof. Selderhuis heeft duidelijk en moe-
dig uitgesproken dat wij als kerken 
ons moeten houden aan de gemaakte 
afspraken. Wie dat niet doet, stelt zich 
buiten het kerkverband. Wij zijn, on-
danks de teleurstellende ontwikkelingen, 
dankbaar dat er overeenstemming is 
met de woorden van de inleider. Op die 
manier hopen we samen te kunnen op-
trekken, met vele anderen, om de rechte 
weg te gaan.

We hopen en bidden dat de verschil-
lende kerkelijke vergaderingen, die dezer 
dagen gehouden worden, mogen han-
delen in het belang van onze kerken en 
bovenal tot de eer des Heeren. Zo mogen 
we uitzien naar de komende Generale 
Synode.
Wanneer door prof. dr. A. Huijgen in zijn 
blog ‘Eenheid’ van 3 april jl. vooral op-
geroepen wordt tot het voorkomen van 
polarisatie, zien we daarin – behalve het 

belang van voorkoming van polarisatie –  
tegelijk een groot gevaar. De posities 
van voor- en tegenstanders tegen de 
vrouw in het ambt (al lijken die termen 
te moeten worden ingewisseld voor een 
meer verhullend spreken) dreigen in de 
aanloop naar de synode gelijkgeschakeld 
te worden; een ieder heeft zijn beweeg-
redenen en belangen. Het uitgangspunt 
lijkt hier te veel gezocht te worden in 
de nood van de samenwerkingsge-

meenten, terwijl de bezwaren van de 
tegenstanders worden geassocieerd met 
‘beheersingsdrang uit wantrouwen’ en 
denken vanuit ‘onze bubbel’. Wat in de 
Christelijke Gereformeerde Kerken echter 
steeds bepalend is geweest, is niet het 
‘hoe lezen wij?’, maar het ‘alzo spreekt 
de Heere’! Van harte spreken we de wens 
uit dat de Heere ons zal bewaren bij de 
eenvoud van Zijn Woord en bij de brede 
traditie der eeuwen; onomwonden heeft 

de Kerk op grond van de Schrift altijd 
geleerd en gepraktiseerd dat het alleen 
mannen gegeven is een kerkelijk ambt te 
ontvangen. Dat moet ons veel te zeggen 
hebben! Moge de Heere wijsheid geven 
aan hen die op onze synode verantwoor-
delijkheden dragen.


