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De prognose en de catechisatie 
 
Het was voorpaginanieuws op 5 september 2006. ‘Ontkerkelijking bereikt top’ 
(Nederlands Dagblad). ‘Ontkerkelijking gaat gestaag door’ (Reformatorisch Dagblad). 
‘Protestanten straks kleine minderheid’ (Trouw). Aanleiding: het rapport van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) met als titel ‘Godsdienstige veranderingen in 
Nederland’. 
 
Alarmerend 
 
Het bleef in de genoemde dagbladen niet bij het voorpaginanieuws alleen. Brede aandacht 
werd gegeven aan de bevindingen van het SCP. Met bijbehorend commentaar van 
hoofdredacties en BG’s (meer of minder Bekende Gelovigen). Wel merk je hoe vluchtig het 
nieuws is. Op 6 en 7 september nog steeds de nodige aandacht voor het rapport in genoemde 
dagbladen. Daarna nauwelijks meer. Hoe dan ook, de informatie in de krant maakt dat ik hier 
niet alle ins en outs van het rapport hoef te herhalen en kan volstaan met de hoofdconclusies. 
Gaat de ontkerkelijking in Nederland in het huidige tempo door, dan zal deze doorgroeien 
naar 72%. Als grote religieuze groepen blijven alleen de rooms-katholieken en moslims over. 
Al zal ook de Rooms-Katholieke Kerk de komende jaren nog fors moeten inleveren. Dat zal 
eveneens bij de PKN het geval zijn. Wel wordt enige groei verwacht voor kleinere kerken. 
Maar als geheel is de prognose somber. Zeg maar ronduit: alarmerend. Laat er heel wat (al 
dan niet vage) religiositeit blijven, als kerken en kerkelijk meelevende christenen koersen we 
kennelijk aan op een plek in de marge van de maatschappij. 
 
Dat zal zich nog sterker doorvertalen in het publieke leven dan nu al het geval is. De links- of 
rechts-liberale gemeente krijgt nog meer stem. Dat kon wel eens slikken worden. Wat gaat er 
gebeuren met het bijzonder, het christelijk onderwijs? Moet je daarvoor in de toekomst 
misschien zelf de kosten gaan dragen? Trekken we dat nog met elkaar, verwend als we zijn 
sinds de schoolstrijd lang verleden tijd is? En kunnen we straks in kerk en organisatie nog 
volgens bijbelse norm te werk gaan? Of wordt het antidiscriminatiebeginsel inderdaad 
nummer één in de Grondwet, met alle gevolgen van dien voor de vrijheid van godsdienst? Het 
is geen doemdenken om je de consequenties in te denken. Al kun je die natuurlijk vanuit het 
huidige perspectief nooit helemaal overzien. 
 
Overigens is opvallend in de prognose van het SCP, dat daarin de verwachting van Alister 
McGrath geen rol speelt. McGrath heeft nog niet zo lang geleden als verwachting 
uitgesproken dat voor het protestantisme aan de evangelicale manier van christen- en 
gemeente-zijn de toekomst is. Blijkbaar is in het verhaal van de SCP het oprukken van de 
evangelisch/charismatische beweging in Nederland een te verwaarlozen factor. Dat is ook wel 
te begrijpen. Voor een groot deel komt de groei van de evangelische beweging vanuit de 
bestaande kerken. En ook binnen deze kring laat de onverbondenheid (als je het niet naar je 
zin hebt, stap je na een poosje weer op om naar een andere gemeente te gaan) zich gelden. 
Wat dat betreft is de wat oneerbiedige term ‘rondpompen van gelovigen’ veelzeggend. 
 
Realiteitszin 
 



Nu kun je zeggen: een prognose als van het SCP is maar een prognose. Akkoord. Het is een 
inschatten van de toekomst op basis van huidige gegevens in combinatie met statistische 
wetmatigheden. En dat zijn geen wetten als van Meden en Perzen. Bovendien, de Here kan 
een ongedachte ommekeer geven. Per slot van rekening ligt de geschiedenis van kerk en 
wereld niet in mensenhanden, maar in die van de Here. Dat is geen vrome pro memoriepost. 
Maar iets om biddend rekening mee te houden. Alleen, er - serieus! - mee rekenen is wat 
anders dan er zonder meer op rekenen. Een dergelijke ommekeer op het gebed wordt ons niet 
in de Schrift beloofd. En geeft Hij de verlangde ommekeer niet, dan heeft de prognose van het 
SCP een hoge mate van waarschijnlijkheid. Al blijft er altijd iets van nattevingerwerk in 
zitten. 
 
Want zonder een ommekeer van boven is te verwachten dat de huidige trend zich voortzet. Bij 
degenen die zich nog lid van een kerk noemen, neemt het kerkbezoek gestaag af. Dat zegt iets 
over kerkelijke betrokkenheid en geestelijke weerbaarheid. Er is niet alleen dreiging van 
buitenaf. Maar tevens uitholling van binnenuit. Merkwaardig trouwens dat buiten de (grote) 
steden de kerken beter lijken te overleven. Misschien helpt de kleinere schaal om elkaar 
makkelijker vast te houden. Al brengt dat voor kerkmensen de verzoeking mee om de (grote) 
stad dan maar de stad te laten. 
 
In heel dit verhaal hoeft de gereformeerde gezindte zich niet rijk te rekenen. Zeker, over de 
kerkgang kun je meer positieve verhalen vertellen. Alhoewel. Om ons even tot de GKv te 
beperken, in meer dan één gemeente staat de kerkgang in de middagdienst onder druk. Maar 
ook volle kerken zijn nog geen garantie dat wij ons geen zorgen hoeven te maken. Terecht 
merkte het commentaar in het RD op: ‘Denken dat de golven van de secularisatie niet door de 
nog volle kerken binnen de gereformeerde gezindte zullen slaan, is naïef.’ Helaas, het gevaar 
van de verwereldlijking is levensgroot. Zoals ook onderlinge conflicten de weerbaarheid 
bepaald niet vergroten. Hier is christelijke realiteitszin geboden. Om de werkelijkheid onder 
ogen te zien. En de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien. 
 
‘Al moet u nog korte tijd lijden …’ 
 
Het rapport van het SCP met bijbehorende verslaggeving verscheen pal voorafgaand aan het 
catechisatieseizoen. Dat lijkt geen bemoedigend uitgangspunt. Waar ben je voor bezig? Is het 
niet vechten tegen de bierkaai? 
 
Wat een zegen, om dan aan het begin van een nieuw catechisatieseizoen met je 
belijdeniscatechisanten het formulier voor de openbare geloofsbelijdenis te lezen! En dan met 
name het zegenwoord vanuit 1 Petrus 5:10-11 na het jawoord: ‘Broeders en zusters: “al moet 
u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus 
deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande 
zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen.” (1 
Petr. 5:10-11).’ Je hoort de christelijke realiteitszin. De harde werkelijkheid wordt niet 
verdoezeld, maar onder ogen gezien. En toch word je niet wanhopig of moedeloos. Omdat 
Gód er is. De God van alle genade en van de genaderoeping in Christus. Als christen en als 
kerk hoef je het niet zelf te maken. Je mag je bergen in de overmacht van God. Die belooft in 
zichzelf zwakke mensen en een in zichzelf kwetsbare kerk overeind te houden. 
 
Dat is geen automatisme. Beloften zijn er om aanvaard te worden. Bij ontrouw kan de Here de 
kandelaar wegnemen. Die waarschuwing van de Bijbel zullen we serieus nemen. Toch wil de 



troost van Gods belofte de eerste drijfveer zijn. Schuil maar bij de Here in geloof en 
gehoorzaamheid. Bij Hem zit je goed! 
 
‘God houdt zijn kerk in leven’ (Gez. 32:3). Ook als het kerk- en christen-zijn hevig onder 
druk komen te staan. En we van dichtbij leren wat Petrus bedoelt met het feit dat je hier op 
aarde een vreemdeling bent. Christenvreemdelingen vinden asiel, gastvrijheid en gastrecht - 
en dus bescherming - bij hun God. Die overeenkomstig zijn belofte verder helpt wanneer je 
zelf niet verder kunt. Hij heeft een eeuwig koninkrijk voor je klaar liggen in de hemel. 
Niemand die erbij kan. Zoals jij ook zelf veilig bent bij Hem, om door alles heen in zijn 
koninkrijk gebracht te worden (1 Petr. 1:3v). Vergeleken met die eindeloze heerlijkheid gaat 
het vandaag nog maar om een kórte tijd van lijden. Waarin de Here helpend meegaat. 
 
Zo gaan we bezig in een nieuw seizoen van catechiseren en allerlei kerkelijk werk. Met de 
goede moed van het geloof. De christelijke verwachting is alle menselijke prognose te sterk. 
 
 
 
Over New Wine gesproken 
 
Ds. W. Wierenga, emeritus predikant van de GKv Helpman, heeft zich per brief tot de 
kerkenraden en leden van de Gereformeerde Kerken in Nederland gewend. Hij is 
bezorgd over de invloed die charismatische bewegingen - New Wine Nederland voorop - 
(ook) in onze kerken proberen te krijgen. Dus roept hij op tot waakzaamheid. En om 
duidelijk stelling te nemen. 
 
Zorgvuldig 
 
Ds. Wierenga is zorgvuldig te werk gegaan. Hij trakteert zijn lezers niet op losse kretologie. 
Maar heeft zich breedvoerig verdiept in de materie. Hij blijkt heel wat materiaal uit de 
kringen van New Wine Nederland (voortaan NWN) doorgenomen te hebben. En heeft 
vervolgens de argumenten aan de hand van de Schrift echt gewogen. Misschien ten 
overvloede, maar NWN is een stichting waarin mensen uit verschillende kerken samenwerken 
om charismatische vernieuwing te brengen in gevestigde kerken. Nieuwe wijn in oude zakken 
dus. 
 
Zorgvuldig is ds. Wierenga ook in zijn verzekering dat hij zich niet richt tegen personen, 
maar tegen overtuigingen en doelstellingen van een stichting. Het verschil tussen zaken en 
personen wordt nogal eens vergeten. Met als gevolg dat een inhoudelijk gesprek bij voorbaat 
mislukt is, omdat je je persoonlijk geraakt voelt. Het gaat ds. Wierenga niet om personen aan 
te vallen, al beseft hij dat hij zich op deze manier opstelt tegenover sympathisanten van NWN 
en de charismatische beweging. Zijn drijfveer is de overtuiging dat NWN een onbijbelse weg 
wijst. Die bovendien in verschillende vrijgemaakt-gereformeerde gemeenten tot ernstige 
moeilijkheden hebben geleid. Om concreet te zijn: tot tweespalt zelfs. Nieuwe wijn en oude 
zakken laten zich blijkbaar nog steeds moeilijk combineren. 
 
Zorgvuldigheid en liefde voor Gods Woord en kerk garanderen niet op voorhand je gelijk. 
Het roept wel om eenzelfde zorgvuldigheid en liefde in je reactie. Al gebiedt de eerlijkheid te 
zeggen, dat naar mijn mening de brief van ds. Wierenga niet voor officiële behandeling door 
de kerkenraad in aanmerking komt. Daar hoop ik nog op terug te komen. 
 



Kernpunten 
 
In zijn brief stelt ds. Wierenga de ideeën van NWN aan de orde. Als typerend voorbeeld van 
wat er in de brede charismatische beweging leeft. Wierenga noemt de volgende kernpunten 
(ik geef een samenvatting): 
 
1. Er is sprake van een onhistorisch lezen van de Bijbel. Het verschil in (heils)historische 

situatie tussen de tijd van Christus en de discipelen/apostelen wordt veronachtzaamd. Gaat 
het om opdrachten voor de discipelen/apostelen, dan wordt er zomaar een direct 
isgelijkteken gezet tussen hen en ons. 

2. In de publicaties van NWN blijven de bijbels-gereformeerde noties als verbond en 
(water)doop als verzegeling van Gods beloften ongenoemd. Dat kan ook moeilijk anders 
wanneer wordt samengewerkt met baptisten en evangelischen. Ook in dit opzicht moet de 
charismatische stichting NWN afgewezen worden. 

3. Aandacht vragen voor persoonlijke geloofservaringen is op zichzelf genomen niet 
verkeerd. Geloven is meer dan een verstandelijke overtuiging hebben. Het gaat echter mis 
wanneer het accent op de persoonlijke geloofservaring ten koste gaat van het leven uit 
Gods beloften. Het leidt bij sympathisanten van NWN soms tot een individualistische 
opstelling. Met als mogelijk gevolg groepsvorming in de gemeente. Dit gevaar wordt in 
de publicaties van NWN niet onderkend. 

4. Een christen moet in eigen verantwoordelijkheid beslissingen nemen met als ‘zaklamp’ de 
Bijbel. Zo wijst de Geest een mens de weg, en niet via allerlei persoonlijke ingevingen, 
waarbij je je niet langer stoort aan allerlei kerkelijke ‘regeltjes’. 

5. De interkerkelijkheid en het werken aan een eigen netwerk van gemeenten en 
gemeenteleiders heeft als levensgroot gevaar in zich, dat een dergelijk netwerk een 
concurrent wordt van bijvoorbeeld het gereformeerde kerkverband. 

6. NWN selecteert en traint voorbidders voor het ministrygebed. Waarom doet een stichting 
wat de taak van de kerk is? De eigen ambtsdragers worden gepasseerd. Bovendien is het 
ministrygebed zowel theoretisch als praktisch ingebed in een onbijbelse opvatting over 
genezingsgaven, profetie, tongentaal en demonenuitdrijving. 

7. NWN streeft naar vernieuwing. Als losse term zegt dit niets. Wat moet er vernieuwd 
worden aan de gereformeerde leer? Waarom zijn ‘opvallende geestesgaven’ nodig? Wat 
versta je eigenlijk onder vernieuwing? Zolang daarover geen duidelijkheid is, moet NWN - 
nota bene een niet-confessioneel gebonden stichting - niet gevolgd worden. 

8. In de praktijk werkt NWN gemeentesplitsend. Het advies van NWN om strategisch te werk 
te gaan om aan invloed te winnen, moet veroordeeld worden. 

9. Ook over wat NWN christelijke vrijheid noemt, zal meer duidelijkheid moeten komen. In 
de praktijk blijkt het te leiden tot minachtend spreken over twee keer per zondag naar de 
kerk gaan of de binding aan de belijdenis. 

 
Bijbelse onderbouwing 
 
In zijn brief stelt ds. Wierenga heel wat aan de orde. De onderbouwing ontbreekt niet. Maar 
blijft noodzakelijkerwijze beperkt. Inmiddels verscheen als nr. 70 in de serie ‘Woord & 
Wereld’ een cahier van ds. Wierenga onder de titel: Liever vijf woorden met mijn verstand. 
Een pastorale handreiking over gaven van de Geest. Je zou het haast als een bijbelse 
onderbouwing van zijn brief kunnen beschouwen. Relevante schriftgegevens worden 
besproken. Veel van wat in de brief aan de orde gesteld wordt, wordt door dit cahier ingevuld. 
Ook vindt u een nadere analyse van NWN. Daarbij wijs ik u graag op de manier waarop ds. 



Wierenga afstand neemt van de term ‘spontaan onwrikbaar geloof’. De Bijbel weet er niet 
van! 
 
Ds. Wierenga is geen voorstander van de zogenaamde ‘streeptheologie’. Een vervelende term 
voor de mening dat er na de tijd van de apostelen nooit meer bijzondere gaven (kunnen) 
voorkomen. Dan zeg je inderdaad te veel. Er is ook nog zoiets als een vrijmacht van de Geest. 
Maar zeg ook niet dat alle bijzondere gaven uit de apostolische tijd ook vandaag nog (moeten) 
voorkomen. Er is in de Bijbel wel degelijk sprake van opdrachten en gaven die beperkt 
blijven tot de apostelen en speciale ambtsdragers uit die tijd. Dat is het gelijk van de 
‘streeptheologie’. Je gaat verkeerd met de Bijbel om, wanneer je eenmalige situaties of 
specifieke opdrachten/gaven als algemeen geldig beschouwt, zonder dat daarvoor blijvende 
beloften van God zijn. 
 
Het is hier niet de plaats om het boekje van ds. Wierenga te bespreken. U hebt wel begrepen 
dat ik er blij mee ben. Tegelijk, wat van de brief geldt, geldt ook voor het cahier: het is niet 
boven kritiek verheven. Persoonlijk vind ik het bijvoorbeeld jammer, dat Marcus 16:9-20 niet 
meer in de discussie betrokken wordt. Prof. dr. J. van Bruggen heeft in zijn commentaar op 
Marcus (in: CNT, derde serie) sterke argumenten aangedragen voor de echtheid van dit 
gedeelte. Ook al hoef je het dan nog niet in alles eens te zijn met zijn uitleg ervan. Zelf kies ik 
ook wat resoluter voor de gedachte dat de ‘tongen’ - ‘klanktaal’ (NBV) - gewone talen zijn 
geweest dan Wierenga doet. Zeker als het gaat om Handelingen 10/11 en 19, lijkt me dat het 
geval te zijn. En zo zou er meer te noemen zijn. 
 
Overigens signaleert ds. Wierenga ook binnen gereformeerde kring vormen van ondoordacht 
bijbelgebruik. ‘Hoe is het te verantwoorden bijvoorbeeld, dat we de bijbelse term prediking 
zonder degelijke verantwoording toepassen op preken van preekmannen van vandaag? Hoe is 
het te verantwoorden dat we wat Paulus zegt over zijn ambtsopdracht en ambtsdienst, zonder 
degelijke verantwoording toepassen op het ambt en werk van de predikanten? En dan gaan 
spreken over: de bediening der verzoening die aan predikanten zou zijn toevertrouwd?’ (p. 
30). Het lijkt mij een hoofdstuk apart, wat hier aan de orde wordt gesteld. Wel is de vraag te 
stellen: hebben gereformeerden zich inderdaad nooit verantwoord over het gebruik van deze 
termen? Ik betwijfel het. Hier is alleen al (om niet al te ver terug te gaan in de tijd) te wijzen 
op diverse publicaties van prof. dr. C. Trimp. Ook al ben je het met de aangedragen 
argumentatie niet eens, er heeft wel degelijk verantwoording plaatsgehad. 
 
Kritiek is dus mogelijk. Niet altijd overtuigt de uitleg van ds. Wierenga. Met name over 1 
Korintiërs 12 zou ik nog wel eens met hem willen doorpraten. Gelukkig, bij de aanpak van ds. 
Wierenga blijft het exegetisch debat open. Dan kun je ook wel eens van mening verschillen. 
Gaat het om de hoofdlijn van zijn betoog, dan val ik hem van harte bij. En beveel het bij u 
allen aan. 
 
Nieuwe openheid? 
 
Het geluid van ds. Wierenga heeft de klank van een tégengeluid. Al gaat het per se niet om 
een eenzijdig negatief verhaal. Aan de broeders van NWN wordt geen kwade bedoeling 
toegedicht. Wierenga beschouwt hen als medechristenen, bemind bij de Heer van de kerk (p. 
61). Omgekeerd ontbreekt zelfkritiek niet: ‘Zachtmoedigheid is niet der gereformeerden 
voornaamste deugd’ (p. 33). Vanuit een positief-bijbels startpunt protesteert hij tegen de 
invloed van het charismatische denken, ook in onze eigen kerken. De conclusie uit zijn 
schrijven is duidelijk: charismatisch en gereformeerd zijn niet met elkaar te verenigen. 



 
In dit opzicht constateer ik verschil in taxatie tussen ds. Wierenga en drs. A.L.Th. de Bruijne. 
Daarbij denk ik aan de terugblik van De Bruijne op het congres ‘Levend water’, dat op 17 en 
18 maart jl. in Kampen gehouden werd (De Reformatie, 22 en 29 april 2006). Ook De Bruijne 
constateert de invloed van charismatisch denken binnen de gereformeerde traditie. Tegelijk 
maakt hij hier een onderscheid tussen twee stromen. 
 
Om te beginnen is er een stroom die op radicaal-charismatisch spoor zit. In deze stroming 
wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten christenen, met en zonder de ‘doop met de 
heilige Geest’. Onbijbels en ongereformeerd, is het oordeel van De Bruijne. 
 
Er is echter ook een andere stroom. Met name bij dominees, theologen en andere 
gemeenteleden ‘die meer dan gemiddeld bezig zijn met bijbelse bezinning. Zij hebben de 
intuïtie dat de gereformeerde traditie op bepaalde punten open plekken vertoont en vanuit de 
bijbel verrijkt zou kunnen worden. Daarbij doelen zij onder meer op enkele verschijnselen die 
“charismatisch” heten’ (Ref., 29 april 2006, p. 535). In concreto blijkt het te gaan om profetie, 
tongentaal, ziekenzalving, oog hebben voor demonische beïnvloeding. Volgens drs. De 
Bruijne kan dit - al moet je hier niet naïef zijn - een legitieme plek hebben binnen de 
gereformeerde traditie als levende traditie. Hij spreekt zelfs over een verrijking. 
 
Op zichzelf genomen is het onderscheid dat De Bruijne maakt, terecht. Niet ieder die pleit 
voor de bijzondere gaven van de Geest, zit op het spoor van de ‘second blessing’ = een extra 
zegen, bestaande in de ‘doop met de heilige Geest’. Toch rechtvaardigt dat voor mijn besef 
nog niet de nieuwe openheid voor de gematigder idealen van de tweede stroom. Vandaar de 
aandacht in de Kroniek voor de bijdragen van ds. Wierenga. Ook van hem kun je zeggen dat 
hij meer dan gemiddeld bezig is geweest met bijbelse bezinning. En - om het nog voorzichtig 
te zeggen - zijn argumenten geven op zijn minst aanleiding om de nieuwe openheid te 
heroverwegen. Wat bedoelen we eigenlijk met profetie, wat is ‘tongentaal?’ En gaat het om 
blijvende verschijnselen, is dat vanuit de Schrift te legitimeren? En is het charismatisch 
denken over de bijzondere gaven los verkrijgbaar? Staat het niet in een groter geheel van al te 
triomfalistisch denken (‘juichtheologie’, om de terminologie van ds. Wierenga te gebruiken)? 
Zei dr. C. van der Kooi - docent charismatische theologie aan de VU en eerste hoofdspreker 
op het Kamper congres - niet hardop in zijn bijdrage op 17 maart: ‘Theologie-historisch is de 
charismatische vernieuwing een uitloper van het pentecostalisme (= pinksterbeweging, HW) 
binnen de bestaande kerken’ (zie de bewerking van deze bijdrage in: Tegenwoordigheid van 
Geest. Verkenningen op het gebied van de leer van de Heilige Geest, Kampen 2006, p. 88)? 
Klemmende vragen. Helemaal wanneer drs. De Bruijne vanuit de nieuwe bezinning op 
‘profetie’ en in verband daarmee op de verhouding tussen de Geest, het Woord en de Bijbel 
een link legt naar het debat over de hermeneutiek, de manier waarop je met de Bijbel omgaat 
en die uitlegt. Het gaat bepaald niet over bijzaken (a.a., p. 536). 
 
Voortgaand gesprek 
 
Ds. Wierenga heeft zijn brief op de kerkenraadstafels gelegd. Daar zou ik nog op terugkomen. 
Persoonlijk zie ik zo gauw geen handvat voor een officiële kerkelijke behandeling. Vergis ik 
mij in dit opzicht, dan hoor ik dat graag. 
 
Toch kun je er als kerkenraad wel degelijk iets mee. Veel kerkenraden nemen tijd voor 
bezinning en toerustend gesprek. In dat kader kun je als kerkenraad elkaar opscherpen. Het 
kan ook helpen, wanneer je je als kerkenraad genoodzaakt ziet om in de concrete situatie van 



de eigen gemeente tot een positiekeus te komen. Brief en cahier van ds. Wierenga kunnen 
goede diensten bewijzen bij het voortgaand gesprek. Plaatselijk. En landelijk, bijvoorbeeld in 
de pers. 
 
Want je ziet de tegenstellingen groeien. Dit jaar publiceerde drs. Ph. Troost het boek Christus 
ontvangen. Gereformeerd en charismatisch: leren van elkaar (Kampen 2006). Een paar 
maanden later verschijnt het cahier van ds. Wierenga. Twee gereformeerde predikanten, die 
een tegenovergestelde richting wijzen. En inderdaad, het zet in meer dan één gemeente het 
samenleven onder druk. Overigens niet alleen binnen de GKv. Je ziet op het punt van de 
bijzondere gaven van de Geest binnen de brede gereformeerde gezindte de wegen uiteengaan. 
Geen wonder. Het heeft alles te maken met de manier waarop je de Bijbel leest. En met de 
manier waarop je kerk bent. 
 
Anticlimax? 
 
Het bovenstaande lijkt een beetje een anticlimax na het eerste onderwerp in deze rubriek: de 
prognose van het SCP. Gaat het niet om futiliteiten, vergeleken met de kaalslag onder 
christendom en kerk? 
 
Het lijkt me niet. Wil je als gereformeerde kerk overleven, dan kan dat alleen door aan de 
waarheid van Gods Woord vast te houden. Om elkaar ook te waarschuwen, wanneer je meent 
dat er aan die waarheid tekort wordt gedaan. Een betere dienst kun je elkaar niet bewijzen in 
het postchristelijke tijdperk. Alleen als huis van de waarheid kan de kerk overleven. In 
verbondenheid aan de Gód van de waarheid. 
 
Afgesloten op 22 september 2006. 
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