
Pmrevue 

Maar Jezus doorzag het en ging 
vandaar weg. En velen volgden 
Hem en Hij genas hen allen, en Hij 
verbood hun ten strengste, Hem 
bekend te maken, opdat vervuld zou 
worden het woord, gesproken door 
de profeet Jesaja, toen hij zeide: 
Zie, mijn knecht, die Ik verkoren 
heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel 

· een welbehagen heeft; Ik zal mijn 
Geest op hem leggen en Hij zal de 
heidenen het oordeel verkondigen. 
Hij zal niet twisten of schreeuwen, 
en niemand zal op de pleinen zijn 
stem horen. Het geknakte riet zal 
Hij niet verbreken en de walmende 
vlaspit zal Hij niet uitdoven, voor
dat Hij het oordeel tot overwinning 
heeft gebracht. En op zijn naam zul
len de heidenen hopen. 

(Matteüs 12 :15-21) 

Christus verbiedt ontij
dig spreken over Hem 

In het gedeelte dat aan de tekst voor
afgaat, wordt ons verteld van enkele 
conflicten van de Heiland met de Fari
zeeërs over de sabbat. Hij heeft die vol
gens hen zwaar geschonden. En zij zien 
daarin aanleiding om plannen te gaan 
maken voor zijn liquidatie. Sterven moet 
Hij, de sabbatschender! Maar Jezus 

Christusprediking: 
niet eerder dan op 
zijn tijd ! 
doorzag het, lezen we dan, en ging van
daar weg. Uiteraard doorzag Hij het. 
Voor Hem kunnen mensen niets verbor
gen houden. Hij kijkt door alle maskers 
heen. Hij is immers echt God. Niemand 
kan Hem voor verrassingen plaatsen. 
Niemand kan Hem in de val lokken. 

Jezus doorzag het. Maar dat wil nog 

Schri.ftlicht M. Heemskerk 
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niet zeggen, dat Hij Zich van het gedoe 
van de Farizeeërs niets aantrekt. Hij 
onderkent het als een reëel gevaar. En 
Hij gaat weg. Kennelijk is dat nodig in 
dit geval. Nodig, om te voorkomen dat 
er voortijdig een eind wordt gemaakt 
aan zijn werk. Want er komt zeker een 
moment, dat Hij sterven zal. Maar zover 
is het nu nog niet. Ook zal het niet 
gebeuren door de handen van deze Fari
zeeërs. Zijn werk is nog niet af. Daarom 
maakt Hij Zich voor deze fanatieke vij-
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Boekrol van Jesaja 

anden onbereikbaar. Hij gaat naar een 
ander gebied, waar deze heren niets 
kunnen beginnen tegen Hem. 

Jezus gaat weg. Want het werk moet 
doorgaan. Het gaat ook door. Hij wordt 
door velen gevolgd. Daar zijn ook zieken 
bij, die Hij allen geneest. Zo laat Hij 
zien, dat Hij voor zijn volk op levensher
stel uit is. Wat we hier echter niet lezen, 
is dat Hij de scharen nog uitvoerig 
onderwijs geeft. 0, Hij spreekt nog wel 
tot de mensen. Maar dat doet Hij dan 
in gelijkenissen. Andere vormen van 
onderwijs blijven van nu af aan gereser
veerd voor de discipelen. 

Velen worden door de Heiland gene
zen, vertelt Matteüs. Ja, en dan volgt er 
een heel opmerkelijk woord. Dit: . . .  en 
Hij verbood hun ten strengste, Hem 
bekend te maken, opdat vervuld zou 
worden Jesaja's eerste profetie over de 
Knecht van de HERE. De profetie die we 
vinden in Jesaja 42. 

Wat is de zin van dit verbod? Om 
dat te zien, moeten we de goede richting 
kiezen bij het zoeken van een antwoord 
op deze vraag. Sommige uitleggers pro
beren uit alle macht duidelijk te maken, 
dat het feit dat de Heiland doorgaat met 
het werk en daarbij dit strenge verbod 
geeft, de vervulling van deze profetie 
vormt. Maar dat lijkt toch moeilijk vol 
te houden. In de profetie staat immers 
het werk van de Knecht van de HERE in 
de richting van de heidenen centraal. 
Terwijl hier in Matteüs 12 om zo te zeg
gen geen heiden te bekennen is. 

We zullen dan ook in een enigszins 
andere richting moeten denken. Deze: 

de Here Jezus doet zoals Hij doet en 
spreekt zoals Hij spreekt, om daardoor 
de weg naar de vervulling van de profe
tie open te houden. En dan valt er ook 
een heel duidelijk licht op dat strenge 
verbod. 

Waar gaat het om in deze eerste pro
fetie van Jesaja over de Knecht van de 
HERE? Die Knecht, van wie het volledig 
duidelijk is wie Hij is? De Messias 
namelijk, die de HERE eenmaal zal 
geven. En die de HERE nu gegeven heeft 
in de zending van zijn Zoon Jezus 
Christus. 

Je zou kunnen zeggen: in Jesaja 42 
wordt die Knecht van de HERE als het 
ware voorgesteld. Zie, zegt de HERE. Let 
goed op, want Ik laat u nu kennismaken 
met een heel belangrijk persoon. Met 
mijn Knecht namelijk, die Ik verkoren 
heb. Hem heb Ik uitgekozen om voor 
Mij aan het werk te gaan. Om in mijn 
dienst een bepaalde taak te gaan vervul
len. Alleen maar, vergis u niet, als Ik het 
woord 'knecht' gebruik. Ik doe dat uit
sluitend, omdat Hij een belangrijke taak 
voor Mij uit moet gaan voeren. Maar 
gaat het over de relatie waarin Ik tot 
Hem sta, dan moet u bedenken: Hij is 
mijn Geliefde! Hij is de liefste die Ik 
heb! En Ik heb een welbehagen in Hem. 
Hij betekent een en al vreugde voor Mij. 
Als persoon en in heel zijn doen en 
laten. Welnu, dat kan Ik verder eigenlijk 
van geen mens zeggen. Ik kom immers 
verder alleen maar zondaars tegen op 
aarde! 

Ja, en wat zijn taak betreft: Ik zorg, 
dat Hij die aankan. Want Ik zal mijn 
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Geest op Hem leggen. Hij krijgt heel de 
kracht van de Heilige Geest van Mij 
mee. Dus zal Hij zijn taak beslist volle
dig aankunnen. 

Welke taak? Matteüs zegt: Hij zal de 
heidenen het oordeel verkondigen. Bij 
Jesaja lezen we: Hij zal de volken - en 
dat zijn uiteraard in Jesaja's dagen hei
denvolken - het recht openbaren. En 
Jesaja bedoelt dan het recht van de 
HERE, zoals dat in het oordeel openbaar 
wordt. Wanneer de heidenen het recht 
van de HERE of het oordeel verkondigd 
wordt, betekent dat: die heidenen wor
den voor de keus gesteld. Want het oor
deel brengt scheiding. Het haalt uit 
elkaar. Dat gebeurt op het moment, dat 
het tot overwinning wordt gebracht. Dat 
is: op het moment, dat het ten volle 
wordt gerealiseerd. 

Maar aan dat moment gaat iets 
vooraf. Voordat het oordeel gerealiseerd 
wordt en de definitieve scheiding bin
nen de mensheid tot stand komt, wordt 
het eerst aan de heidenen verkondigd. 

Concreet betekent dat, dat ze niet 
alleen maar te horen zullen krijgen van 
veroordeling. Maar dat hun vooral ook 
de vrijspraak verkondigd zal worden. 
Vrijspraak door het geloof in de Knecht. 
In de weg van het vertrouwen op de 
kracht van zijn bloed. 

De taak van de Knecht, waarover 
het hier gaat, is dus: de verkondiging 
van dat Evangelie, waarvan Hijzelf de 
inhoud is. Met het oog op die taak 
krijgt de Knecht de beschikking over de 
Geest van de HERE. Door de Geest zal 
Hij dit werk gaan doen. 

Het is duidelijk dat we hier dus moe
ten denken aan de periode na Pinkste
ren. Dan gaat de Knecht waarmaken 
wat hier in de profetie wordt gezegd. 
Dan gaat het Evangelie heel de wereld 
door. 

Aan alle heidenvolken wordt dan het 
oordeel verkondigd dat de HERE over 
hun leven velt. Een oordeel, dat vrij
spraak inhoudt voor wie zijn vertrouwen 
stelt op het werk van de Knecht, zoals 
Jesaja 53 dat beschrijft. Maar veroorde
ling voor wie dat werk veracht. 

Na Pinksteren komt de profetie tot 
vervulling. Nu kan dat nog niet. Want 
zelfs de twaalf discipelen zijn op dit 
moment nog niet in staat om de Knecht 
en zijn betekenis - de Here Jezus Chris
tus dus! - op de goede manier bekend te 
maken. Laat staan dus de mensen die 
Hem gevolgd zijn en die genezing bij 
Hem gevonden hebben. Zij hadden 
beslist nog geen goed beeld, geen com -
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pleet beeld van Hem. Daarom: als ze nu 
al over Hem zouden gaan spreken, dan 
zou dat alleen maar tot verkeerde beeld
vorming leiden. Nee, nu moeten ze 
voorlopig nog hun mond houden. En zo 
is er alle ruimte voor straks. Voor die 
toekomst, waarin mensen, door de 
Geest geleerd en door de Geest geleid, 
Jezus Christus alom zouden gaan preken 
als de enige Verlosser van een ten dode 
opgeschreven wereld. De toekomst 
waarin er de volle ruimte zou zijn voor 
de prediking van het onvervalste en 
onverkorte Evangelie van Jezus Chris
tus, Verlosser en Rechter van een 
wereld, verloren in schuld. 

Voor die prediking moet de weg 
openblijven. Straks zal de Knecht ermee 
beginnen door middel van zijn getuigen, 
op wie Hij dan zijn Geest uitgestort zal 
hebben. Maar nu kan dat nog niet. Van
daar dat strenge verbod. Tot echt ver
antwoorde Christusprediking waren 
deze mensen nu absoluut nog niet in 
staat. Dus moesten ze zwijgen en alle 
ruimte openhouden voor die toekomst, 
waarin het volle Evangelie van Jezus 
Christus gepreekt zou kunnen en ook 
zou mogen worden. Die toekomst, 
waarin de profetie in vervulling zou 
gaan. Maar waarop nu nog gewacht 
moet worden. 

Wij, veelal gelovigen van heidense 
oorsprong, mogen in die toekomst 
leven. Heel duidelijk. Ons is immers het 
oordeel verkondigd, tot onze redding. 
En gelukkig niet te vroeg. Gelukkig niet 
op een moment, dat we nog geen zuiver 
beeld van de Knecht zouden kunnen 
krijgen, omdat de predikers dat zelf ook 
nog niet hadden. Nee, wij mogen vanuit 
de prediking van het Evangelie de 
Knecht kennen zoals Hij werkelijk is. 
Hem kennen als de gekruisigde en 
opgestane Heiland van zondaars. En 
hier in Matteüs 12 zien we Hem ervoor 
zorgen, dat het Evangelie, als het naar 
de volken gaat, ook echt het zuivere 
Evangelie is. Dat is: het enige echte 
Evangelie. Het enige echte Evangelie 
van onze redding, dat we in geloof 
mogen aannemen. Zonder te vallen over 
de werkstijl van de Knecht van de HERE. 

De werkstijl van de 
Knecht 

De Knecht zal zich bij het vervullen 
van zijn taak ook volledig binden aan de 
stijl van werken, die in de profetie wordt 
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getekend. Hij zal de heidenen het oor
deel verkondigen. Ze voor de keus stel
len tussen leven en dood. Hij zal dat 
doen met grote ernst. En in de stijl die 
bij die ernst past. Er zal verkondigd 
worden. Apostelen zullen getuigen van 
wat ze gezien en gehoord hebben. Zen
delingen zullen spreken in de naam van 
de Here Jezus. Er zal dus het een en 
ander te horen zijn. Maar het zal niet 
gaan in de discussiesfeer. Ook niet in de 
reclamesfeer met veel tamtam. Hij zal 
niet twisten of schreeuwen en niemand 
zal op de pleinen zijn stem horen. 

Twisten of schreeuwen. Dat is inder
daad de discussiesfeer. Er zijn een aantal 
mensen bij elkaar. Ze verschillen van 
mening. Dan gaan ze discussiëren. En 
het zuidelijke temperament spreekt 
daarbij een flink woordje mee. De 
gemoederen raken knap verhit. En 
alleen de grootste schreeuwer ziet mis
schien nog kans om iets van z'n mening 
op de anderen over te brengen. Maar de 
Knecht met zijn dienaren - ze zullen 
nooit proberen te overtuigen door te 
overschreeuwen. Hij zal zijn boodschap 
nooit als een brok discussiestof in de 
groep gooien. Hij zal nooit aanvaarden, 
dat Hij beschouwd wordt als iemand die 

Vorig jaar nam br. M.E. Hoekzema 
afscheid van de Theologische Uni
versiteit te Kampen. Met dankbaar
heid mag zijn inzet voor de School 
van de kerken genoemd worden. 
Ter gelegenheid van dit afscheid 
werd op 16 juni 2003 in besloten 
kring een symposium gehouden 
met als thema 'Het geestelijk kli
maat in de Gereformeerde Kerken 
(vrijgemaakt) en de impact daar
van op de TU'. Op dit symposium 
spraken prof. dr. C.J. de Ruijter, 
M.E. Hoekzema en ds. K. de Vries. 
Hun bijdragen werden gepubli
ceerd in DE REFORMATIE van 6 en 13 
december 2003. Aan de bezinning 
op het geestelijk klimaat binnen de 
Gereformeerde Kerken in Nederland 
doen we in ons blad graag mee. 

1 
ook z'n mening heeft naast anderen. 
Nee, want zijn boodschap is uniek en 
exclusief. Ze is een zaak van leven of 
dood. Niet maar een mening, of een 
visie, maar een appèl: laat u redden op 
de enige manier waarop het kan! Door 
de enige Redder die er is. Omhels de 
Knecht als uw Verlosser. Want het oor
deel komt! En buiten de Knecht om 
bent u in dat oordeel reddeloos verloren! 

Niemand zal op de pleinen zijn stem 
horen. Hij zal zich niet gedragen als een 
marktkoopman die luid zijn waar aan
prijst. Het Evangelie is nooit in de 
reclame. Het moet ook niet op een 
reclameachtige manier worden gebracht. 
Bij het Evangelie past een waardige stijl. 
En het komt er dan ook beslist wel op 
aan, hoe je het brengt. Zowel in de kerk 
als tegenover buitenstaanders. Het mag 
en moet klinken in verstaanbare taal. 
Maar alle banaliteit moet er verre van 
blijven. 

Tenslotte: de Knecht is op redding 
uit bij het verkondigen van. het oordeel. 
Op redding van mensen die je kunt ver
gelijken met een geknakte rietstengel of 
met een walmende vlaspit. Duidelijke 
beelden! Een geknakte rietstengel heeft 
geen toekomst. Ze zal heel gauw verdor-
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ren. En een walmende vlaspit gaat zo 
meteen uit, als er niets aan gedaan 
wordt. Ze zijn om zo te zeggen allebei 
ten dode opgeschreven. Maar als de 
Knecht zich erover ontfermt . . .  ! Dan 
worden geknakte rietstengels en wal
mende vlaspitten niet stukgebroken, niet 
uitgedoofd. Maar dan krijgen ze nieuwe 
toekomst. Door de kracht van zijn 
Geest. Dat is het dus, waar de Knecht 
mee bezig is tussen Pinksteren en 
wederkomst. Geknakte rietstengels en 
walmende vlaspitten neemt Hij mee. Hij 
doet dat tot de grote dag van het oor
deel toe. Tot die dag blijft Hij bezig met 
het redden van geknakt riet en van wal
mende vlaspitten. Dat is: van zondige 
mensen, die in zichzelf geen enkele toe
komst hebben. 

Hij blijft daarmee bezig. Niet tever
geefs! Want op zijn naam zullen de hei
denen hopen. Zijn boodschap slaat aan. 
In zichzelf verloren mensen zoeken hun 
toevlucht bij Hem. Door de kracht van 
de Geest. Zo wordt Jesaja's profetie ver
vuld. Aan generaties van zondaars. Ook 
aan ons, als we inderdaad ons vertrou
wen stellen op Jezus Christus alleen. 

Geestelijk klimaat 

Zuurgraad 

Aan het meedenken en meepraten 
over de bijdragen op het symposium zit 
wel een zeker risico. Ds. K. de Vries sig
naleert het gevaar van 'verzuring'. Een 
dergelijke verzuring merkt hij om te 
beginnen bij zichzelf op. Destijds 
bestreed hij in DE REFORMATIE met 
allerlei argumenten de jeugdkerk God
fashion. Al noemt hij zijn argumenten 
best goed, de toon en grondhouding was 
verzuurd. Er was te weinig een zoekende 
dienende opstelling. 

Nu kan ik niemand in het hart kij-

Kroniek H.J.C.CJ. Wilschut 
-

ken. En wanneer De Vries zichzelf 
betrapt op een verzuurde grondhouding, 
wie ben ik om dat te ontkennen? Alleen, 
ik heb dat destijds bij het lezen van de 
artikelen in kwestie niet gemerkt. Inte
gendeel, ik was er blij mee. Op een eer
lijke en rustige toon kwamen de argu
menten naar voren. Met daarbij een 
stuk invoelingsvermogen. Of komt dat 
omdat ik hoor bij de mensen over wie 
De Vries schrijft dat ze het toch al met 
hem eens waren? Hoe dan ook, ik vond 
de artikelen van De Vries een christe
lijk-verantwoorde vorm van polemiek. 
Volgens mij moet het zo kunnen. 

Maar misschien ben ik daarvoor wel 
te vrijgemaakt. Ik lees bij De Vries dat 
vrijgemaakten nogal eens lijden aan een 
ingeroeste neiging om te keuren en te 
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merken. Je neemt kennis van andermans 
mening en daaraan moet meteen een 
kwalificatie verbonden worden, negatief 
of positief. Het kost ons moeite om naar 
iemand te luisteren zonder ons meteen 
daarover een mening te vormen. En al 
zijn we dan wat minder zelfverzekerd 
geworden, het gebrek aan aandacht voor 
de innerlijke houding lijkt De Vries nog 
steeds niet veranderd. Mede daarom is 
er weinig oog voor het risico van bitter
heid en verzuring. 

Ik wil mij graag laten waarschuwen 
voor een te haastig oordeel. Zoals ik ook 
de aansporing serieus wil nemen om een 
eerlijke luisterhouding aan te nemen en 
rekening te houden met innerlijke 
motieven. Bovendien zijn er heel wat 
onderwerpen die je niet al te snel princi
pieel moet dichttimmeren, hetzij 
instemmend of afkeurend. Laat ook 
maar eens wat op je inwerken. Niet 
steeds wordt een oordeel gevraagd. 

Maar er zijn ook dingen die - na eer
lijk luisteren en grondige overweging -
hardop beoordeeld en als het moet afge
wezen moeten worden. Ik kan niet 
zoveel met de opmerking van prof. De 
Ruijter, dat je een manifestatie als 'Gods 
Geest werkt' niet meteen moet afschrij
ven als een knieval voor het pentecosta
lisme (zeg maar voor de idealen van de 
pinksterbeweging). 'Je kunt ook op een 
open manier de vraag stellen of wij in 
onze traditie door blikvernauwing mis
schien dingen kwijt geraakt zijn in het 
leven uit de Geest. En bovendien kun je 
er open voor zijn, dat we meer ontvan
gen hebben dan we eerder begrepen 
hadden.' Alsof gereformeerden nu pas 
voor het eerst gaan nadenken over de 
Heilige Geest en zijn gaven. Niemand 
mag weigeren een gesprek voort te zet
ten. Maar doe niet net alsof het gesprek 
nu pas voor het eerst gevoerd wordt. En 
er in het verleden geen valide argumen
ten zijn aangedragen om ontwikkelin
gen als 'Gods Geest werkt' als afwijking 
van het bijbelse spoor aan te merken. Er 
zijn grenzen. Dan mag er ook eens een 
hartgrondig 'nee' klinken. In zoekende 
liefde, die dienen wil. Daar past inder
daad geen bitterheid bij. De grens tussen 
heilige verontwaardiging (die mag!) en 
bitterheid wordt maar zo overschreden. 
Ieder in Gods kerk zal zichzelf daarop 
moeten beproeven. Ook de schrijver van 
deze Kroniek zal eerlijk moeten kijken 
naar de zuurgraad van deze bijdrage in 
het debat. Spreekt u mij er rustig op 
aan. Als maar niet het hebben van een 
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mening en het verschillen met ander
mans mening als zodanig al als een blijk 
van verzuring wordt opgevat. 

Het geestelijk klimaat 
vroeger 111 

Nu zal het hebben van een mening 
of een meningsverschil als zodanig mij 
niet euvel geduid worden, vermoed ik. 
Ook de inleiders op het symposium 
hebben zo hun mening over het vroe
gere geestelijk klimaat in onze kerken. 
En dan worden er harde noten gekraakt. 
0 ja, alle drie weten ze positieve woor
den te spreken over dat verleden. De 
Ruijter ervoer het als een veilig klimaat. 
Hoekzema kijkt dankbaar terug op een 
klimaat dat hij ervoer als 'gehoorzaam
actief bezig zijn in Gods koninkrijk'. De 
Vries sluit zich bij hun positieve woor
den aan. Tegelijk valt op, hoezeer de kri
tiek overweegt. De Ruijter vergelijkt het 
vrijgemaakt-kerkelijk leven met een 
tuinbouwkas. Een warme, overzichte
lijke, veilige binnenwereld, waar de boze 
buitenwereld op afstand werd gehouden 
en de kleine dingen groot werden, met 
ook theologische binnenvetterij. Hoek
zema constateert een - ongewild - kli
maat van 'doen', van activisme. Evenals 
De Ruijter signaleert hij een sterke 
geslotenheid, afgrenzing naar buiten 
(zonder dat men wereldmijdend werd) 
en homogeniteit naar binnen. Ook De 
Vries komt met een soortgelijke analyse. 
Hij spreekt over een typisch gerefor
meerde dadendrang, maakbaarheidsden
ken en neiging tot controle. Veel aan
dacht voor denken en doen, maar veel 
minder op de inhoud van het zijn. Veel 
uiterlijke activiteit, maar weinig aan
dacht voor de innerlijke houding. 

Laat het helder zijn, ons vrijgemaakt
gereformeerde verleden is niet boven kri
tiek verheven. Er zijn eenzijdigheden 
geweest. Soms onnodige scherpslijperij. 
Bij sommigen een zelotistisch drijven 
van de 'doorgaande reformatie'. Even
eens is er sprake geweest van elkaar de 
maat nemen. Iemand als K. Schilder 
signaleerde al in zijn laatste jaaroverzicht 
in het HANDBOEK TEN DIENSTE VAN DE 

GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND 

1952 'een geest van critiek', die de ene 
dagloner in Gods wijngaard in zijn pres
taties met de andere vergelijkt en een 
ander bedilt (p. 131). Het is er geweest, 
een onmiskenbaar activisme. En toch. 
Toch blijft bij het doorlezen van de 
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inleidingen de vraag hangen: is dit nu 
echt allemaal billijk?Wordt hiermee aan 
het vroegere klimaat werkelijk recht 
gedaan? Ik wil graag de volgende kant
tekeningen plaatsen: 

1. Het beeld minder uniform 
In de eerste plaats komt het mij voor, 

dat het beeld van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland na de Vrijmaking 
minder uniform is geweest dan men het 
laat voorkomen. Niet allen waren gepor
teerd voor de 'doorgaande reformatie'. 
Niet allen waren drijvers. Het reliëf was 
tot onder de docenten in Kampen merk
baar. Niet voor niets hebben de kerken 
ook hun onderlinge spanningen gehad. 

2. Strijd op twee fronten 
Dat brengt mij meteen bij een 

tweede punt. In de jaren na de Vrijma
king moest er op twee fronten strijd 
worden gevoerd. Aan de ene kant was er 
het dispuut met de synodaal-Gerefor
meerde Kerken. Maar ook intern was er 
het nodige meningsverschil. Over de 
opstelling tegenover de synodaal-Gere
formeerde Kerken. Tot aan het einde 
van de jaren zestig van de vorige eeuw 
bleek de aantrekkingskracht van de 
synodaal-Gereformeerde Kerken op 
onze kerken. Daarbij kwam het dispuut 
over de aard van het kerkverband en 
over de binding aan de belijdenis. Om 
nog maar te zwijgen over alle strijd -
naar buiten en naar binnen - die 
gevoerd moest worden over het 
bestaansrecht van de kerken. Is het dan 
verwonderlijk, dat er theologisch en 
geestelijk een concentratie komt op het 
denken over de kerk? Voor een deel 
heeft dat - denk ik - te maken met het 
onderwijs van K. Schilder, die vanaf de 
jaren dertig het thema van de kerk sterk 
op de theologische en kerkelijke agenda 
zette. Maar dat de concentratie op dit 
thema soms tot een over-concentratie 
werd, heeft mijns inziens ook met de 
kerkelijke situatie te maken. Zonder 
daarmee iets goed te praten, mag wel 
voor begrip gepleit worden. 

3. Theologische thematiek 
Daar komt nog iets bij. Elke refor

matie kent haar overdrijvingen, zei 
H. Bavinck al. En in een situatie van 
strijd is het gevaar van een zekere ver
kramping levensgroot. Ik denk niet dat 
wij er met elkaar aan ontkomen zijn. 
Toch heb ik moeite met generaliserende 
typeringen alsof er alleen maar fixatie 
was op de veilige vrijgemaakte binnen
wereld, met meer aandacht voor het 
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doen dan het zijn, een tekort aan inner
lijkheid en persoonlijke navolging van 
Christus. Voor wat betreft het kerkelijk 
en theologisch aandachtsveld was de 
wereld voor menig vrijgemaakt theoloog 
groter dan het eigen vrijgemaakte 
wereldje. En dan niet alleen bij mensen 
als). "Kamphuis, C. Trimp, J. Douma 
en D.K. Wielenga, om een paar namen 
te noemen. Iemand als ds. Joh. Francke 
was uitgesproken een man van de 'door
gaande reformatie'. En toch treft bij 
hem een zekere breedheid in het theolo
gisch aandachtsveld. Neem nu zijn boek 
DE JONGSTE THEOLOGIE. EEN INFORMA

TIEVE INLEIDING TOT DE THEOLOGIE DER 

BEVRIJDING (Groningen 1975). 
De Ruijter klaagt dat hij in zijn 

Kamper tijd nog nooit een positief 
woord over Barth had gehoord. Het is 
voor mij de vraag of dat te herleiden is 
tot een neiging om de zaken onder con
trole te houden. Zou het ook zo kunnen 
zijn, dat er weinig waarderende woorden 
over Barth te spreken zijn? In ieder geval 
werd Barth niet in Kampen weggestopt. 
Voor een eerlijke confrontatie was alle 
ruimte. Ik heb dat zelf mogen ervaren 
met mijn doctoraalscriptie over Barths 
leer over de Schrift als het Woord van 
God. 

Graag plaats ik hierbij nog een kant
tekening. Dat het theologisch bedrijf 
onder ons zijn beperkingen heeft gehad, 
hangt mijns inziens mede samen met 
het feit dat wij maar een relatief kleine 
kerkelijke gemeenschap vormen. Daarin 
moeten weinig mensen veel dingen doen 
en overzien. Dan blijven er onherroepe
lijk dingen liggen. Jammer. Maar vaak 
onontkoombaar. 

4. Geen oordeel over innerlijk svp! 
Er is veel activiteit geweest binnen 

de vrijgemaakt-gereformeerde wereld. 
Activiteit kan activisme worden. De uit
glijders zijn er geweest. Maar 't was niet 
alléén activisme wat de klok sloeg. 
Onder Gods zegen mochten prachtige 
dingen gedaan en gekregen worden, 
zowel wat betreft het onderwijs als het 
maatschappelijke leven. Ook de referen
ten op het symposium hebben daar oog 
voor. Vrijgemaakten gingen ervoor! 
Maar ook waar activisme geconstateerd 
wordt, is het mij een station te ver om te 
concluderen dat het ging ten koste van 
aandacht voor het innerlijke, persoon
lijke leven. Wie zal peilen hoeveel diep 
gemeende innerlijke liefde tot de Here 
de drijfveer is geweest? Al ben je het met 
de vorm waarin die liefde zich uitte, niet 
altijd eens, dat geeft nog niet het recht 

1 Nader Bekeken februari 2004 

De Erasmusbrug te Rotterdam 

om te concluderen dat die innerlijke 
liefde er te weinig was. Een dergelijk 
oordeel komt ons niet toe. 

5. Prediking 
Als het gaat om het persoonlijk recht 

voor de Here staan, wil ik met dank
baarheid getuigen dat ik dat van jongs 
af niet alleen thuis, maar ook in de kerk 
geleerd heb. Ik hoorde er het Evangelie 
van Jezus Christus, dat troostte en dat 
een beroep deed op een persoonlijke 
geloofskeus. Ik hoorde zulke preken in 
Breda. Ik hoorde ze als student in Gro
ningen-Zuid en in Kampen. Heel ver
schillende preken en predikers. Maar 
't was niet emotie-arm en de prediking 
beperkte zich niet tot het doen, met ver
waarlozing van het zijn. Natuurlijk, de 
accenten waren anders. 't Was ook een 
andere tijd. Maar de stem van de goede 
Herder klonk. Graag herinner ik aan 
wat ds. M.J.C. Blok in 1994 zei bij de 
herdenking van 50 jaar Vrijmaking: 'Als 
we kritiek willen oefenen op de preken 
van ouders en grootouders, laten we dan 
eerst een onderzoek instellen naar de 
inhoud van die preken. Het kon wel 
eens zo zijn dat de preken van vaders en 
grootvaders meer inhoud en vroomheid 
bevatten dan de preken van kinderen en 
kleinkinderen' (NADER BEKEKEN, jaar
gang l, no 8, p. 208). Ben ik eerlijk, 
dan kan ik nog wel eens naar het niveau 
van de preken van toen terugverlangen. 
De Ruijter schrijft dat hij omstreeks 
1978 een omslagpunt beleefde in Rot-

terdam-Centrum. Waren zijn puur 
heilshistorische preken - zoals hij dat 
geleerd had - wat de gemeente nodig 
had? Dan denk ik: op diezelfde preek
stoel te Rotterdam-Centrum heeft D.K. 
Wielenga tientallen jaren de gemeente 
met heilshistorisch getoonzette preken 
het Evangelie gebracht. In het beschei
den kerkgebouw tussen de grote gebou
wen van de wereldstad. Tot zegen van 
velen. Bij C. Trimp leerde ik in Kampen 
de waarde van de heilshistorische predi
king. Met daarbij de waarschuwing, dat 
de concrete mens in de prediking niet 
vergeten mag worden. Ik ben er diep 
van overtuigd, dat die prediking -
getransponeerd in de taal van vandaag 
en afgestemd op de mens van vandaag -
nog steeds is wat de gemeente van 
Christus in ons geseculariseerd Neder
land nodig heeft. 

6. Meditatieve literatuur 
Wie beweert dat er te weinig aan -

dacht is geweest voor het persoonlijke 
innerlijk leven, daag ik uit om zich eens 
te verdiepen in wat er in de afgelopen 
zestig jaar aan meditatieve literatuur en 
dagboeken verschenen is. Dan denk ik 
ook aan de oudere werken als die van 
C. Veenhof en E.Th. van den Born. 
Nee, hun taal is niet meer die van ons. 
Maar wat ontmoet je er een teer spreken 
over het leven met de Here! En noemde 
J. Kamphuis niet de godsvrucht een 
antwoord op de secularisatie? 
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Kortom, ik denk dat het beeld even
wichtiger is dan het in de drie bijdragen 
aan het symposium geschetst is. Steeds 
meer raak ik ervan overtuigd dat het 
voor de enkeling een te grote opgave is 
om een analyse te geven van het vrijge
maakt-gereformeerde reilen en zeilen in 
het vèrleden. Ook mijn eigen verhaal is 
op dit punt verre van volledig. Ik denk 
dat er over de periode na de perikelen 
rond de 'Open Brief' nog een heel ver
haal te vertellen valt. Met positieve pun
ten: een tijd van opbouw. Maar ook met 
negatieve kanten: dreigende zelfgenoeg
zaamheid, ondergronds doorwerkende 
secularisatie. Het gevaar voor de enke
ling is dat je een egoverhaal schrijft: 
geschreven vanuit jouw persoonlijke 
beleving. Hier ligt werk voor een team! 

... en nu 

De drie inleiders hebben ieder ook 
zo hun eigen wensen/meningen ten aan
zien van een nieuw geestelijk klimaat 
binnen onze kerken. De Ruijter is van 
mening dat een gemeenschappelijk refe
rentiekader ontbreekt. Hij pleit voor 
biddende overgave aan Jezus Christus. 
En van daaruit voor een stuk openheid 
(in plaats van 'klimaatbeheersing'). Van
uit een spirituele vernieuwing kan een 
proces van herontdekking nieuwe 
impulsen geven aan kerk en theologie. 
Hoekzema's aanbeveling komt daar 
dichtbij. Hij pleit voor een warm, aan
vaardend en accepterend klimaat, in 
tegenstelling tot 'sociocentrisme' (waar
bij de groep zichzelf bevestigt). Wat 
Kampen betreft gebruikt hij de termen 
afhankelijkheid, overgave en rust. De 
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Vries tenslotte pleit voor inkeer, erken
ning, verslagenheid, stil wachten. En 
gerichtheid op navolging van Christus 
in het persoonlijke vlak. 

De manier waarop je een nieuw kli
maat nastreeft, heeft duidelijk te maken 
met de analyse die je van het verleden 
gegeven hebt. Op zichzelf noemen de 
referenten heel mooie dingen als het 
gaat om het geestelijk klimaat. Toch mis 
ik - op het gevaar af dat ik te rationeel 
of te eenzijdig op de leer gericht over
kom - een stuk belijndheid. Een 
gemeenschappelijk referentiekader ont
breekt, zegt De Ruijter. Is dat zo? Ik wil 
niet flauw zijn, maar is binnen een gere
formeerde kerk de Schrift en de confes
sie niet het ons gemeenschappelijk 
(ver)bindend referentiekader? Daar 
mogen we elkaar aan houden. Open
heid, geestelijke ruimte? Akkoord. Maar 
steeds binnen de grenzen van wat we 
samen als norm hebben aanvaard. 

Christus volgen. Persoonlijk en 
samen de Here liefhebben. In trouw aan 
Schrift en de belijdenis. Graag voeg ik 
eraan toe: met diepe verworteling in de 
brede gereformeerde traditie. Niet uit 
traditionalisme, waarbij je eindeloos de 
kreten van vroeger herhaalt. Een mens 
moet leven in actuele geloofsgehoor
zaamheid. Maar - het Woord van God 
is niet bij ons begonnen, het heeft niet 
alleen ons bereikt. Ik denk dat we in de 
identiteitscrisis van vandaag ook een 
stuk rekening uit het verleden gepresen
teerd krijgen. Er is binnen vrijgemaakt
gereformeerde kring in diverse opzichten 
een theologisch smalspoor gevolgd, hoe
veel begrip je er ook voor kunt opbren-
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gen (zie boven). Wat valt er nog veel te 
leren uit de reformatorische theologie! 
Wat kunnen we ook veel leren van 
andere christenen van gereformeerde 
signatuur! Ik stem De Vries toe, dat vrij
gemaakt-gereformeerden wezenlijke din
gen kunnen leren van christelijke gere
formeerden. Dan denk ik aan zaken als 
gereformeerde vroomheid. Ik constateer 
iets van een pendelbeweging. Uit 
beduchtheid voor het subjectivisme 
kwam onder ons een tijdlang veel 
nadruk te liggen op de objectiviteit van 
het heil en de belofte. Dat roept de reac
tie van een nieuw subjectivisme op, 
waarbij de evangelische spiritualiteit veel 
kansen krijgt. Dit wordt nog bevorderd 
door het postmoderne klimaat, dat ons 
niet voorbij gaat. Dan is het goed om 
terug te keren naar je eigen gerefor
meerde roots. Niet om te repeteren. 
Maar om in eigen tijd vroom te zijn als 
gereformeerd kerkmens. Natuurlijk, je 
kunt zeggen: is Christus nog niet terug
gekomen, dan slaat de pendel over twin
tig jaar de andere kant wel weer op. 
Maar hoevelen zijn er dan al niet onder
weg verongelukt? Ik wil pleiten voor 
positief gereformeerd zijn. Persoonlijke 
navolging van Christus kan niet zonder 
innerlijke verbondenheid met de inhoude
lijke norm van Schrift en belijdenis. Ont
breekt dat, dan is het referentiekader pas 
echt zoek. 

Neem een proefabonnement op NADER BEKEKEN! U ontvangt het blad 3 maanden lang voor maar € 5,-. 
Wilt u iemand een waardevol cadeau aanbieden? Denk dan eens aan een geschenkabonnement op NADER BEKEKEN. 

Het kost u slechts € 10,- en hij/zij ontvangt het blad dan een halfjaar lang! 
Bel 050-3013636 of mail woordenwereld@scholma.nl of kijk op www.woordenwereld.nl. 
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In december 2003 had de GEREFOR
MEERDE KERKBODE GRONINGEN fRYSLÄN 
DRENTHE als thema 'Kerk-zijn'. 
Ds. Jaap Ophoff schreef enkele 
artikelen onder de titel 'De kerk 
(weer) in beeld'. Er zou heel wat 
over op te merken zijn. Gezien de 
ruimte in deze rubriek moet ik mij 
beperken. Ik volsta met een reactie 
op de vraag die Ophoff voorlegt 
in de kerkbode van 12 december 
2003: 'Is er niet veel voor te zeg
gen, dat je in de plaats waar je 
woont kijkt of daar een kerk is 
waar je naar eer en geweten lid 
van kunt worden. Ook als dat geen 
GKV is, maar wel een andere kerk 
van gereformeerde signatuur die 
trouw is aan het Woord van God. 
(".) Je woont in plaats A maar gaat 
in plaats C naar de kerk, omdat 
daar een GKV is. Maar in plaats A 
is een Christelijke Gereformeerde 
Kerk. Waar roept God je dan? Of is 
dat iets van mijn eigen persoonlijke 
keuze?' 

Een open vraag? 

Het lijkt een open vraag van ds. 
Ophoff. Hij is zich ervan bewust dat hij 
met het bovenstaande vragen en zelfs 
kritiek kan oproepen. 'Ik sta open voor 
iedereen die hierin mee wil denken.' 
Toch geeft hij eerlijk aan dat zijn vra
gen niet uit de lucht komen vallen. In 
de Bijbel worden plaatselijke kerken 
aangeschreven, geprezen, aangespoord 
en opgeroepen tot bekering. De ideale 
kerk bestaat niet. 'En een landelijk ver
band waarbij je na verhuizing automa
tisch lid wordt van een andere GKV 
kan ik ook niet uit het Woord van God 
halen. Zeker niet als je daarvoor naar 
een andere plaats moet rijden en in je 
eigen dorp een gemeente van Christus 
links laat liggen.' De vraag is toch min
der een vraag dan je op het eerste 
gezicht zou denken. Impliciet is hier
mee een antwoord gegeven. Al staat het 
antwoord - gelukkig - nog voor discus
sie open. 
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Waar word ik lid? 

Welke richting? 

Denken vanuit de plaat
selijke kerk 

Het startpunt van ds. Ophoff ligt bij 
het denken vanuit de plaatselijke kerk. 
Een bijbelse gedachte. Al is er meer over 
te zeggen dan ds. Ophoff doet, maar 
daarover straks meer. Laat ook ik bij de 
plaatselijke kerk beginnen. Want volgens 
mij begint de kwestie met de vraag: 
waarom ben je op dit moment in je hui
dige woonplaats lid van een GKV? Is dat 
een principiële keus? Ben je uit overtui
ging lid, in het geloof dat de Here je 
daar roept? Of is je lidmaatschap minder 
zwaar geladen {'als het maar een trouwe 
gereformeerde kerk is')? Zou je ook in je 
huidige woonplaats net zo goed lid kun
nen zijn van een CGK? 

Ik heb geen enkel probleem om de 
CGK als kerk van Christus te erkennen. 
Hier in Assen hebben we dat als plaatse
lijke Gereformeerde Kerken ook hardop 
gedaan. En toch acht ik mijn lidmaat
schap van de GKV niet inwisselbaar met 
de plaatselijke CGK. Al erken ik buiten 
eigen kerkverband kerken als ware ker
ken van Christus, naar mijn vaste over
tuiging loopt de bedding van Christus' 
kerkvergaderend werk in Nederland bin
nen de Gereformeerde Kerken. Ook al is 
dus de stroom breder dan de bedding. In 
geding is de wettige lijn van de aloude 

Kroniek H.J.C.C.J. Wilschut 
-

�- --- �-------

Gereformeerde Kerk in ons vaderland, 
principieel-historisch. Maak ik die keus 
principieel in plaats A, dan ook in plaats 
B en C. Dat wordt van een verhuizing 
niet anders, dacht ik zo. 

Kerkverband 

Ds. Ophoff leest in de Bijbel wel 
over een plaatselijke kerk. Niet over een 
landelijk verband, waarbij je na verhui
zing automatisch lid wordt van een 
GKV. Bij dat woord 'automatisch' plaats 
ik een vraagteken. Je (belijdenis)-attes
tatie inleveren is een daad stellen, om 
precies te zijn een daad van kerkelijke 
gehoorzaamheid. Ik neem aan dat ds. 
Ophoff niet bedoelt te zeggen dat de 
Schrift niet weet van een kerkverband 
als zodanig. Daarvoor zijn de schrif
tuurlijke gegevens te duidelijk. Wie zich 
erin verdiepen wil, verwijs ik graag naar 
het boek van J. Kamphuis, VERKENNIN

GEN 111. OPSTELLEN OVER KERK EN 

KERKRECHT, Goes z.j., hoofdstuk IV: 
'Roeping en recht tot oefening van het 
kerkverband' (p. 59-130). Plaatselijke 
kerken horen bijeen in christelijke saam
horigheid. In die saamhorigheid ben je 
ook als individueel kerklid betrokken. 
Dat maakt bij verhuizing aansluiting bij 
een zusterkerk niet tot een blind auto
matisme. Die aansluiting heeft wel een 
zekere vanzelfsprekendheid. Al wil die 
bewust beleefd zijn. 

Afgesloten op 22 januari 2004. 
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In de afgelopen herfst schreven 
deputaten kerkelijke eenheid van de 
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt 
(GKV) een brief aan alle vrijge
maakte kerkenraden om voorbede 
te doen voor kerkelijke eenheid. In 
deze brief zijn verscheidene gebeds
punten aangedragen en kort toege
licht. 

Een redacteur van het NEDERLANDS 

DAGBLAD heeft mij in een telefoonge
sprek wat doorgevraagd over een aantal 
punten uit deze brief en daarvan op 9 
oktober verslag gedaan in de krant. In 
NADER BEKEKEN (november 2003) rea
geert dr. H.J.C.C.J. Wilschut hierop. 

Omdat voortgaande bezinning op 
kerkelijke eenheid belangrijk is, wil ik 
graag gebruik maken van de geboden 
gelegenheid tot een korte reactie op het 
artikel van Wilschut. 

Publiek spreken over 
. regels voor samen
sprekingen 

Dr. Wilschut heeft er moeite mee dat 
ik als deputaat publiek kritiek uit op 
door de GS vastgestelde regels voor 
samensprekingen. Hij schrijft: 'Deputa
ten zijn er om door de GS vastgesteld 
beleid uit te voeren. Menen deputaten 
dat daarin iets veranderd moet worden, 
dan dienen zij dat aan de komende GS 
voor te stellen. Deze publieke kritiek op 
je opdrachtgeefster lijkt mij niet juist. Je 
bent maar deputaten.' 

Nu wil ik graag dit vermaan tot 
bescheidenheid en een loyale opstelling 
ter harte nemen, maar Wilschut onder
scheidt hier onvoldoende. Kerkenraden 
moeten zich stipt houden aan de door 
de GS vastgestelde regels voor samen
sprekingen. En deputaten wijzen hen er 
waar nodig op. Maar dat sluit niet uit 
dat deputaten tevens met de kerken 
spreken over de knelpunten die zich 
voordoen bij het werken met deze regels 
en meedenken over gewenste verande
ringen in de regels. 
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Samen bezinnen op 
kerkelijke eenheid 

Deputaten hebben van de generale 
synode ook de opdracht gekregen de 
ontwikkelingen in de plaatselijke 
samensprekingen te volgen en zich 
nader te bezinnen op de verhouding 
tussen plaatselijke en landelijke samen
sprekingen in de praktijk. En deze 
bezinning vindt niet in het geheim 
plaats. Je correct houden aan de thans 
geldende regels en tegelijkertijd in alle 
openheid je bezinnen op gewenste aan
passingen van deze regels kunnen in 
gereformeerde kerken prima samengaan. 
En deputaten staan niet aan de zijlijn bij 
deze bezinning, maar doen volop mee. 

De doelstel l ing van 
samensprekingen 

Is het doel van de plaatselijke en lan
delijke gesprekken altijd een complete 
fusie van kerken en kerkverbanden? Of 
mag je hier onderscheiden? 

Als er in een plaats een kleine Chris
telijke Gereformeerde Kerk (CGK) en 
een kleine Gereformeerde Kerk vrijge
maakt (GKV) is, ligt fusie als einddoel 
van de samensprekingen voor de hand. 
Maar is fusie ook geboden in een plaats 
waar één grote CGK en één grote GKV 
is, of mag het dan blijven bij een federa
tie of zusterkerkrelatie? 

In de plaats waar ik woon, is één 
Christelijke Gereformeerde Kerk en zijn 
er acht Gereformeerd-vrijgemaakte Ker
ken. Moet je dan bij plaatselijke kerke
lijke samensprekingen streven naar 
fusie, zodat de christelijke gereformeer
den per stadsdeel over acht gefuseerde 
kerken worden verspreid? 

We ontkomen niet aan een bezin
ning op de vraag of fusie altijd het eind
doel moet zijn van kerkelijke samenspre
kingen. Is niet vooral belangrijk dat je 
zover komt dat je elkaars ambtsdragers 
erkent, gezamenlijke kerkdiensten kunt 

----

Ingezonden K. Mulder 
-

----�-

houden, gezamenlijk het Heilig Avond
maal kunt vieren en elkaars leden over 
en weer toelaat aan het Heilig Avond
maal? En zou je mogen zeggen dat de 
manier waarop je vorm geeft aan kerke
lijke eenheid, kan afhangen van de 
plaatselijke situatie? 

Het zijn allemaal vragen waarvoor 
we in de praktijk van de samensprekin
gen komen te staan en waar we samen 
over mogen nadenken. Hardop en in 
alle openheid. Ik heb in het artikel van 
Wilschut niet alleen een begin van een 
antwoord op deze vragen gemist, maar 
ook de erkenning dat hier echte knel
punten liggen waar we mee aan de slag 
moeten. 

Binding aan de 
belijdenis 

Dr. Wilschut schrijft met enige ver
bazing te hebben gelezen wat ik in het 
vraaggesprek met het NO heb gezegd 
over de binding aan de belijdenis. Hij 
heeft problemen met mijn uitspraak dat 
de manier waarop binnen de GKV de 
binding aan de belijdenis is geregeld, 
niet per se de enig juiste hoeft te zijn. 
Een uitspraak die ook vermeld is in het 
rapport van deputaten kerkelijke een
heid aan GS Zuidhorn. Hij schrijft: 
'Alsof de omschrijving van ons huidige 
ondertekeningsformulier een vrijge
maakte specialiteit zou zijn! Ik dacht dat 
deze omschrijving in de lijn ligt van het 
aloude ondertekeningsformulier van 
1618/19, de vanouds in breed-gerefor
meerde kring aanvaarde binding aan de 
belijdenis. Het hoeft niet de enig juiste 
manier te zijn, heet het nu. Wat is er 
dan mis mee?' 

Maar er hoeft toch niets mis te zijn 
met het aloude ondertekeningsformulier 
om te kunnen zeggen dat de manier 
waarop in dit formulier de binding is 
geregeld, niet de enig juiste hoeft te zijn. 
Wilschut wil toch niet beweren dat een 
discussie daarover taboe is ? 

Op deputatenniveau worden al jaren 
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gesprekken gevoerd tussen de Gerefor
meerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en 
de Nederlands Gereformeerde Kerken 
(NGK) over de vraag hoe we elkaar 
kunnen vinden op het punt van de bin
ding aan de belijdenis. Het zou hoog
moedig zijn te denken dat wij als GKV 
alle ahtwoorden al weten op vragen die 
vanuit de NGK worden gesteld over de 
binding aan de belijdenis. 

Trouwens, in toenemende mate wor
den veel van deze vragen ook in de 
GKV gesteld. Het betreft onder meer de 
volgende vragen: 

Kunnen dankbare verbondenheid en 
hartelijke instemming met de gerefor
meerde belijdenis in de gemeente van 
Christus samengaan met een open, sym
pathetisch-kritische bezinning op haar 
inhoud? 

Is ruimte in de kerk voor deze bezin
ning niet belangrijk met het oog op het 
samen groeien in de waarheid en het 

Br. K. Mulder heeft gereageerd op 
mijn bijdrage in de Kroniek van 
november 2003. Ik word er niet 
echt vrolijk van. Sterker nog, ik ben 
erdoor teleurgesteld. In het onder
staande wil ik dat verantwoorden. 
Ik volg de kopjes, zoals die te vin
den zijn in Mulders bijdrage. 

Publiek spreken over 
regels voor samen
sprekingen 

Br. Mulder is van mening dat depu
taten wel degelijk hardop vraagtekens 
mogen zetten bij de regels voor samen
sprekingen, zoals die door de generale 
synode zijn vastgesteld. Deputaten heb
ben van de GS ook de opdracht gekre
gen de ontwikkelingen in de plaatselijke 
samensprekingen te volgen, en zich 
nader te bezinnen op de verhouding tus
sen plaatselijke en landelijke samenspre
kingen in de praktijk. 

Inderdaad behoort dit laatste tot de 
opdracht die de GS Zuidhorn aan depu-

1 
groeien naar eenheid? 

Het zijn geen gemakkelijke, maar 
wel serieuze en ook legitieme vragen. 
Het uiten van verbazing over het stellen 
van dit soort vragen, zoals Wilschut 
doet. brengt de bezinning niet verder en 
suggereert dat de ultieme antwoorden 
allang gegeven zijn. 

Laten we erkennen dat er spanning 
zit tussen twee doelstellingen die in de 
gemeente van Christus tot hun recht 
moeten komen: 
1 .  de gemeente voldoende beschermen 

tegen dwaalleer, en 
2. een royale plaats geven aan bezinning 

op de inhoud van de belijdenis. 
Het is in de kerk steeds weer een las

tige, maar legitieme vraag hoe je met 
deze spanning omgaat. Ik zou niet dur
ven beweren dat op deze vraag in 1618/ 
19 in Dordrecht het ultieme antwoord 
voor alle tijden al is geformuleerd. 
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Het is belangrijk dat we ons in alle 
openheid gaan bezinnen op de funda
mentele vragen die gesteld worden. En 
dat doe je met elkaar en niet in het ver
borgene. Van harte instemmen met de 
belijdenis en van harte je handtekening 
zetten onder het ondertekeningsformu
lier betekent niet dat je daarmee de 
opvatting huldigt, dat de teksten van de 
belijdenisgeschriften niet voor verbete
ring vatbaar zijn. Het betekent evenmin 
dat je daarmee verklaart, dat de tekst 
van het ondertekeningsformulier en de 
manier waarop de binding aan de belij
denis thans is geregeld, voor jou onbe
spreekbaar zijn. 

Teleu rgesteld 

Antwoord aan K. Mulder 

taten meegaf. Maar van een open bezin -
ning merk ik bij Mulder weinig. Wel 
van regelrechte kritiek op de bestaande 
regels, die dan ook nog eens onder de 
noemer van 'beheersingsdenken' worden 
gebracht. Dat lijkt mij voor een depu
taat een station te ver. Van deputaten 
mag allereerst een loyale uitvoering van 
de bestaande regels verwacht worden. 
Wanneer deputaten op grond van hun 
bezinning menen dat deze regels gewij
zigd moeten worden, moeten zij daar
voor bij de eerstkomende generale 
synode zijn, met onderbouwde voorstel
len. En niet luidkeels allerlei kritiek uit
bazuinen. 'Zo nodig zullen wij aan de 
volgende Generale Synode voorstellen 
doen voor aanpassing', schreven deputa
ten vorig jaar aan de kerkenraden. Een 
merkwaardige zin, wanneer één van de 
deputaten al hardop uitspreekt dat bij
voorbeeld artikel 10 voor plaatselijke 
samensprekingen niet te handhaven is. 

Reactie H.J.C.C.J. Wilschut 
---�� -

-

Hoezo 'Zo nodig' ? En hoe denk je met 
overtuiging een regel te handhaven, 
waar je publiek afstand van hebt geno
men? Echt geloofwaardig ben je niet 
meer. Ik blijf grote moeite houden met 
het interview met K. Mulder in het NO 
van 9 oktober 2003. Zoals ik diezelfde 
moeite heb met zijn artikel in de GERE

FORMEERDE KERKBODE GRONINGEN fRYS

LAN DRENTHE van 28 november 2003 
(zie ook de Persschouw in dit nummer) , 
met soortgelijke beweringen als in het 
interview in het NO. Het kan niet de 
bedoeling zijn dat een deputaat zo voor 
de muziek uitloopt. Opnieuw, ken je 
plaats! 

Doelstelling van 
samensprekingen 

Moet je bij samensprekingen altijd 
denken aan een complete fusie van ker
ken en kerkverbanden? Volgens Mulder 
niet. En hij noemt als voorbeeld de situ
atie waarin een achttal plaatselijke Gere-
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formeerde Kerken een enkele Christe
lijke Gereformeerde Kerk als het ware 
zouden opslokken. Moet de manier 
waarop je vorm geeft aan kerkelijke een
heid, niet afhangen van de plaatselijke 
situatie? 

Het komt mij voor dat Mulder met 
dit voorbeeld verhullend bezig is. Ook 
wanneer je uit bent op volledige kerke
lijke eenheid, kan met de plaatselijke 
situatie rekening gehouden worden. Na 
de landelijke vereniging van 1892 kon 
dat om allerlei redenen niet overal plaat
selijk meteen gestalte krijgen. Niet voor 
niets was plaatselijk soms de onderschei
ding Gereformeerde Kerk A/Gerefor
meerde Kerk B nodig. Maar wel: ieder 
'Gereformeerde Kerk'. In één kerkelijk 
verband verbonden. Dat zal het einddoel 
moeten blijven. Ook wanneer je met 
tussenstappen als een federatie moet 
werken. Kerkelijke eenheid - geestelijk 
en formeel - zal het einddoel moeten 
blijven. Wat ik daarover in de Kroniek 
van november heb opgemerkt, ga ik niet 
herhalen. Bovendien heb ik in die Kro
niek erkend dat je soms met tussenstap
pen genoegen zult moeten nemen. Ik 
kan dan ook niet zoveel met Mulders 
opmerking dat ik geen oog zou hebben 
voor knelpunten die er kunnen liggen. 

Ik noemde Mulders voorbeeld ver
hullend. Want in het bedoelde interview 
had hij het over 'samen dingen doen', 
ook wanneer je niet toekomt aan elkaar 
kerkelijk aanvaarden en erkennen. Dat 
was volgens mij het punt in geding. 
Niet de manier waarop je vorm geeft 
aan kerkelijke eenheid. Maar dat je 
samen dingen gaat doen, terwijl die een
heid niet in beeld is. Graag had ik daar 
van Mulder iets meer over gehoord. 

1 
Binding aan de 
belijdenis 

Er hoeft volgens Mulder niets mis te 
zijn met het aloude ondertekeningsfor
mulier, om toch na te gaan denken over 
de manier van binden aan de belijdenis. 
Vanuit de NGK worden op dit punt 
vragen aan ons gesteld. En ook in eigen 
kring klinken die vragen. Volgens Mul
der moeten we de spanning erkennen 
tussen enerzijds de bescherming van de 
gemeente tegen dwaalleer en anderzijds 
een royale plaats geven aan bezinning 
op de inhoud van de belijdenis. 

Laat er dan niets mis zijn met het 
klassieke ondertekeningsformulier, er is 
kennelijk toch wel iets met dit formulier 
aan de hand. Blijkbaar biedt het te wei
nig ruimte voor 'sympathetisch-kritische 
bezinning' op de inhoud van de belijde
nis. Waarom moet er anders nagedacht 
worden over de aard van de binding aan 
de belijdenis? Laat mij even heel ronduit 
zijn: ik geloof daar helemaal niets van. 
Met het klassieke ondertekeningsformu
lier binden we ons aan de leer, zoals die 
verwoord is in de drie formulieren van 
eenheid. Royaal en tegelijk onbekrom
pen. Binnen dat kader zijn kritische 
noten te plaatsen. Zoals ooit J .R. Wis
kerke dat deed. Confessioneel-zijn is wat 
anders dan confessionalisme. Maar 
inhoudelijk weten we ons aan de inhoud 
van de confessie gebonden, van a tot z. 
Deze leer is in alles in overeenstemming 
met het Woord van God. Die instem
ming sluit kritische bezinning niet uit. 
De belijdenis blijft aan de Schrift onder
worpen. Wijziging is mogelijk. Maar 
ook daarin hebben de kerken voorzien! 
Er is een afgesproken weg, waarin kriti
sche bezinning op de belijdenis aan de 
orde kan worden gesteld: de kerkelijke 

Nader Bekeken februari 2004 

weg. Dus waar praten we nu eigenlijk 
over? 

Heeft Dordrecht 1618/19 op het 
punt van de binding aan de belijdenis 
het ultieme antwoord gegeven? Mulder 
durft het niet te beweren. Zo stel je het 
ook rijkelijk suggestief. Want er is sinds 
Dordrecht 1 618/19 op het punt van de 
binding aan de belijdenis binnen kerke
lijk Nederland het nodige gebeurd. Er is 
ook nog zoiets als de les van de geschie
denis. Denk aan de negentiende eeuw, 
toen binnen de Nederlandse Hervormde 
Kerk de binding aan de belijdenis ver
zwakt werd. Denk ook aan de twintigste 
eeuw, hoe juist op het punt van de bin
ding aan de belijdenis een breuklijn 
zichtbaar werd met de huidige NGK. Ik 
vind het een veeg teken, dat Mulder de 
vragen uit de NGK legitieme vragen 
noemt. Ik betwijfel dat. Dat die vragen 
inmiddels ook in eigen kring gesteld 
worden, maakt voor mij het verhaal niet 
anders. Ik schreef al eerder, dat er bij 
sommigen onder ons een groeiende 
openheid voor de NGK is. Maar volgens 
mij is waar het in de jaren zestig van de 
vorige eeuw om ging, niet veranderd. 
De vrijheden die iemand als H. de Jong 
zich permitteert ten aanzien van de 
Dordtse Leerregels, zijn volgens mij in 
een werkelijk gereformeerde kerk niet 
acceptabel. Ondanks alle vrome woor
den van deputaten na het gesprek met 
H. de Jong, 'dat we samen willen bui
gen voor het Woord van de Here'. Wan
neer De Jongs omgang met de belijdenis 
voor Mulder een legitiem voorbeeld zou 
zijn van 'sympathetisch-kritische bezin
ning' op de confessie (ook De Jong zelf 
gebruikt deze term!), geeft mij dat grote 
zorg. Bij zo'n sympathetisch-kritische 
bezinning is de bijbelse leer niet langer 
veilig. En dus de kerk van God niet. 

Kijk ook eens bij :  

www.woordenwereld.nl  
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In het gebed geeft de Here ons een 
kostelijk geschenk. Wij mogen Hem 
aanroepen en al onze noden voor 
zijn troon brengen. Onze hemelse 
Vader weet door hoeveel zorgen wij 
gekweld kunnen worden. Daarom 
zegt Hij: 'Roep Mij aan ten dage 
der benauwheid, Ik zal u redden".' 
(Ps. 50: 1 5); 'Doe uw mond wijd 
open en Ik zal hem vullen' (Ps. 8 1 :  
11  ) ;  'Werp u w  bekommernis o p  de 
HERE, Hij zal voor u zorgen' ( Ps. 55: 
23). Paulus zet de deur naar Gods 
troon wel heel wijd voor ons open, 
wanneer hij schrijft: 'Weest in geen 
ding bezorgd, maar laten bij alles 
uw wensen door gebed en smeking 
met dankzegging bekend worden 
bij God' (Fil. 4:6). En de schrijver 
van de brief aan de Hebreeën doet 
hetzelfde: 'Laten wij daarom met 
vrijmoedigheid toegaan tot de troon 
der genade, opdat wij barmhartig
heid ontvangen en genade vinden 
om hulp te verkrijgen te gelegener 
tijd' (Heb. 4:16). 

Een moeite 

Maar deze heerlijke aansporingen 
brengen ook moeite in het leven van 
Gods kinderen. Want het lijkt zo vaak 
dat de Here niet naar ons luistert. De 
ervaring van David: 'Mijn God, ik roep 
des daags, en Gij antwoordt niet .. .' (Ps. 
22:3) is ook wat Gods kinderen meer 
dan eens ondervinden. Zij leggen net als 
Hiskia {vgl. Jes. 37:14) hun nood voor 
het aangezicht van de Here neer, maar 
er verandert niets. De dodelijke ziekte 
vreet door. Een kind komt niet tot 
inkeer. Het sollicitatiegesprek levert 
weer niets op. 

De Heidelbergse Catechismus leert 
ons dat God ons gebed veel stelliger 
heeft verhoord dan wij in ons hart voelen 
dat wij dit van Hem begeren (antw. 
129), maar is dat wel waar? Verhoort de 
Here altijd? Is die voltooid tegenwoor
dige tijd die de Heidelberger hier 
gebruikt, niet al te kras? Moeten wij het 
niet voorzichtiger zeggen: God hoort 
altijd wanneer wij gelovig Hem aanroe
pen, maar Hij verhoort niet altijd? Heeft 
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Gebedsverhoring 

Salvator Rosa (1615-1673) 'De opwekking van Lazarus' 

J.G. Woelderink geen gelijk, als hij 
spreekt over 'het kruis van de onver
hoorde gebeden' in het leven van Gods 
kinderen?' Maar hoe is dat dan weer te 
rijmen met het zo stellige van onze 
Catechismus: God wil ons gebed om 
Christus' wil zeker verhoren (an tw. 1 17) ? 
Het zijn deze vragen waarop wij in dit 
artikel antwoord proberen te vinden. 

God verhoort 

De Schrift is er vol van dat de Here 
hoort naar zijn roepende kinderen. Hij 
draagt zelfs die prachtige naam 'Hoor
der van het gebed' (Ps. 65:3). David 
belijdt: 'De HERE hoort, als ik tot Hem 
roep' {Ps. 4 :4); 'Hij hoorde mijn stem 

Thema A.N.  Hendriks 
-

�- �.� - �--� -�-

uit zijn paleis' (Ps. 18 :7); 'Gij hebt voor
waar mijn luide smekingen gehoord, 
toen ik tot U riep om hulp' (Ps. 31 :23); 
'Vurig verwachtte ik de HERE; toen 
neigde Hij Zich tot mij en hoorde mijn 
hulpgeroep' (Ps. 40:2). En de dichter 
van Psalm 1 16  begint met: 'God heb ik 
lief, want Hij hoort mijn stem, mijn 
smekingen.' 

De Schrift bevat vele woorden 
waarin de verhoring van onze gebeden 
ons beloofd wordt: 'Roepen zij (de 
rechtvaardigen), dan hoort de HERE, en 
Hij redt hen uit al hun benauwdheden' 
{Ps. 34:18); 'Hij vervult de wens van 
wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpge
roep en verlost hen' (Ps. 145 : 19); 'En het 
zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, 
voordat zij roepen; terwijl zij nog spre
ken, zal Ik verhoren' {Jes. 65:24); 'Dan 
zult gij Mij aanroepen en heengaan en 
tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen' 
{Jer. 29:12). 
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Onze Heiland heeft ons ook de ver
horing nadrukkelijk belocfd: 'Bidt en u 
zal gegeven worden; zoekt en gij zult 
vinden; klopt en u zal opengedaan wor
den' (Mat. 7:7). Hij zei het zelfs heel 
kras: 'Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt 
en begeert, gelooft, dat gij het hebt ont
vangën, en het zal geschieden' (Mar. 1 1 :  
24); ' . . .  en wat gij ook vraagt in mijn 
naam, Ik zal het doen' (Joh. 14:13) .  
Heel stellig i s  ook wat Johannes schrijft: 
'En dit is de vrijmoedigheid, die wij 
tegenover Hem hebben, dat Hij, indien 
wij iets bidden naar zijn wil, ons ver
hoort. En indien wij weten, dat Hij ons 
verhoort, wat wij ook bidden, weten wij 
dat wij de beden verkregen hebben, die 
wij van Hem hebben gebeden' 
(1 Joh. 5 : 14,15). 

De Schrift geeft treffende voorbeel
den van gebedsverhoring. Abrahams 
knecht, Eliëzer, was nog niet uitgebe
den, of de Here deed hem al Rebekka 
ontmoeten (Gen. 24:15). God gaf Jozua 
een verhoring waarvan gezegd wordt: 
nooit is er een dag geweest waarop de 
HERE zo iemands stem verhoorde (Joz. 
10: 14). Elia kreeg onmiddellijk ant
woord op de Karmel (1 Kon. 18:37,38). 
Terwijl Daniël nog sprak en bad, kwam 
de man Gabriël (Dan. 9:20,21). Onze 
Heiland werd dadelijk verhoord bij het 
graf van Lazarus (Joh. 11:41). En terwijl 
de gemeente te Jeruzalem bad, werd de 
plaats waar zij vergaderd was, bewogen 
(Hand. 4:31). 

Maar de Schrift laat ons ook zien dat 
het antwoord van de Here soms op zich 
laat wachten. In Hebreeën 4:16 lezen 
wij dat wij hulp krijgen 'te gelegener 
tijd', dat wil zeggen: op het juiste tijd
stip. En dat tijdstip is niet altijd ons tijd
stip. De Here zelf bepaalt wanneer Hij 
ons te hulp komt en zijn belofte vervult. 
Abraham en Isaak hebben jaren moeten 
wachten, voordat de Here zijn belofte 
van een zoon realiseerde. Het gebed van 
de priester Zacharias werd eerst in zijn 
ouderdom verhoord (Luc. 1:13). En dat 
gold ook voor de oude profetes Anna 
(Luc. 1:37,38). In de gelijkenis van de 
onrechtvaardige rechter (Luc. 18:7) leert 
Christus ons dat Gods uitverkorenen, al 
zit Hij niet stil, pas na veel roepen recht 
ontvangen. Hetzelfde geldt voor de zie
len onder het altaar in de hemel (Op. 6: 
11). Wij vinden zelfs gebeden van gelo
vigen in de Schrift, waarop een duidelijk 
nee vanuit de hemel klonk. Mozes 
moest horen dat hij het land van de 
belofte niet in mocht (Deut. 3 :26). De 
Here hoorde niet naar hem. Davids 
kind stierf ondanks zijn vasten en bid-

1 
den (2 Sam. 12:1 6-18) .  En Paulus werd 
niet van de engel van de satan verlost 
(2 Kor. 12:7-9). 

Juist deze laatste voorbeelden doen 
opnieuw de vraag rijzen: spreekt onze 
Catechismus niet te stellig? Is de uitleg 
die hij van ons 'amen' geeft, niet te 
ongenuanceerd? Mag van ons het ver
trouwen geëist worden dat God 'ons 
gebed, al zijn wij het niet waard, om 
Christus' wil zeker wil verhoren .. .'? Moe
ten wij toch niet spreken over 'het kruis 
van de onverhoorde gebeden'? 

Naar zijn wil 

Om op deze vragen antwoord te  vin
den, is het belangrijk te letten op de 
voorwaarde die Johannes noemt wan
neer hij schrijft over de verhoring van 
onze gebeden. De apostel zegt: 'En dit is 
de vrijmoedigheid, die wij tegenover 
Hem hebben, dat Hij, indien wij iets 
bidden naar zijn wil, ons verhoort' 
(1 Joh. 5 : 14). Zeker, wij mogen ons hart 
voor de Here 'uitstorten' (Ps. 62:9 ;  vgl. 
Dan. 9 : 18). Paulus spreekt over een 
bekendmaken van onze wensen bij God 
(Fil. 4 :6). Maar dat betekent niet dat de 
Here al onze wensen verhoort. Er wordt 
aan de verhoring door Johannes een 
duidelijke conditie verbonden: de verho
ring is zeker, indien wij iets bidden naar 
zijn wil. In het licht van deze conditie 
moeten wij al die beloften die wij in de 
Schrift over gebedsverhoring vinden, 
lezen. Ons bidden moet overeenkomstig 
Gods wil zijn. Dán is er de zekerheid 
dat wij niet vergeefs toegaan tot de 
troon van de genade. 

Hoe dit bidden naar Gods wil er 
concreet uitziet, leert de Here Jezus ons 
in het Onze Vader. Wij vinden in dat 
'formulier' (om met Calvijn te spreken) 
'de breidel' waarmee onze wensen 
bedwongen en aan Gods wil onderwor
pen worden.2 Ja, in dit gebed leert 
Christus ons onze gedachten bij het uit
storten van ons hart te richten op de eer 
van Gods naam. Terecht is erop gewe
zen dat de zes beden van het Onze 
Vader een eenheid vormen.3 De laatste 
drie worden door de eerste drie bepaald. 
Wij bidden de laatste drie omdat wij 
gevraagd hebben dat Vaders naam 
geheiligd wordt, zijn rijk mag komen en 
zijn wil mag worden volbracht. Met de 
eerste drie heeft de Heiland ons al hele
maal bij de dingen van zijn Vader 
betrokken. Die betrekking loopt door in 
de drie laatste beden. Dat betekent: God 
staat ons toe voor onze belangen op te 
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komen, 'maar onder deze voorwaarde, 
dat wij niets voor ons zullen vragen dan 
met dit doel, dat alle weldadèn, die Hij 
ons bewijst, zijn eer verheerlijken, omdat 
er niets billijker is dan dat wij Hem 
leven en sterven'.4 Wat simpeler gezegd: 
Christus zet de laatste drie beden in het 
gelid van de drie eerste. Wij vragen om 
brood, vergeving en bewaring vanuit 
alles wat wij omtrent Gods naam, zijn 
rijk en zijn wil gebeden hebben. De eer
ste drie bepalen voluit de manier waarop 
wij over brood, vergeving en bewaring 
met onze hemelse Vader spreken. Wij 
vragen dit alles voorzover het Gods eer, 
rijk en wil dient. In deze manier van 
vragen onderwerpen wij ons aan wat 
Christus ons leert en bidden wij 'naar 
zijn wil'. En zó willen wij dan ook ver
hoord worden.5 Bidden 'naar zijn wil' 
betekent tegelijk de verhoring vol ver
trouwen inwachten 'naar zijn wil'. 

Zo moeten wij dat stellige spreken 
van de Heidelberger verstaan. Daarom 
spreekt hij herhaaldelijk over de zekere 
verhoring (vgl. vr. en antw. 1 17; antw. 
129). Wanneer wij bidden zoals Chris
tus het ons leert, zijn er geen onver
hoorde gebeden. Want wij hebben 
Vaders naam, rijk en wil vooropgezet en 
niet alleen ons vragen, maar ook de ver
horing daaraan ondergeschikt gemaakt. 
Dat zgn. 'kruis van de onverhoorde 
gebeden' is er niet, wanneer wij 'naar 
zijn wil' bidden. Het is er wel, wanneer 
wij onze wensen niet hebben ingevoegd 
in alles wat Christus ons eerst leert bid
den. Wat Calvijn als kenmerkend ziet 
voor de ware bekering, namelijk de ver
loochening van onszelf, geldt ook heel 
diep wanneer wij ons hart voor de Here 
uitstorten. Juist dan moeten wij onze 
eigen wil verzaken en Gods wil zonder 
enig tegenspreken gehoorzaam zijn (vgl. 
antw. 124 HC). Zijn wil, om te bidden 
zoals Christus het ons leert, zijn wil, om 
Gods naam, rijk en wil voorop te zetten 
en onze wensen daardoor te laten bepa
len. Het betekent concreet dat wij vra
gen: Here, geef het ons wanneer het 
strekt tot de eer van uw naam, tot de 
komst van uw rijk en tot het volbrengen 
van uw wil. 

Met volharding 

Bij het bidden 'naar zijn wil' hoort 
ook dat wij met volharding de Here aan
roepen. Wij worden opgeroepen om 
'aanhoudend' te bidden en te smeken 
(Ef. 6 :18), om te 'volharden' in het 
gebed (Kol. 4:2) en om te bidden 'zon-
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der ophouden' (1 Tess. 5 : 17). Van onze 
Heiland lezen we hoe volhardend Hij 
gebeden heeft (Heb. 5 :7). Vaak bracht 
Hij een hele nacht door in gebed. Toen 
Petrus in de gevangenis zat, werd door 
de gemeente in Jeruzalem 'voortdurend' 
tot God gebeden (Hand. 12:5). Er moet 
'gezocht' en 'geklopt' worden (Mat. 7:7). 
Juist omdat wij vaak zo traag zijn in het 
zoeken van Gods aangezicht, laat de 
Here ons op zijn antwoord wachten. 
Want Hij wil dat wij met zijn beloften 
werkzaam worden, dat wij op die belof
ten terugvallen en ze aangrijpen om 
daarmee bij zijn troon te komen. 

Calvijn zegt in dit verband: 'Dit zijn 
de redenen, waarom de zeer goedertie
ren Vader, ook al slaapt of sluimert Hij 
nooit, toch meestal de schijn vertoont 
van te slapen en te sluimeren, om zo 
ons, die anders traag en lui zouden zijn, 
ten zeerste tot ons welzijn er in te oefe
nen van Hem te vragen, te bidden en 
van Hem te verlangen.'6 

Wanneer de Here ons laat wachten, 
is dat een niet geringe beproeving. De 
verleiding is groot om met bidden op te 
houden. Maar ook in deze beproeving is 
de Here met ons in zorgzame liefde 
bezig. Want ook van deze zo moeilijke 
beproeving geldt: ze wil 'volharding uit
werken' (vgl. Jak. 1 :4). De volharding in 
het gelovig bidden, die wij meer dan 
eens bij de psalmdichters tegenkomen: 
zij blijven zoeken en kloppen, ook al is 
het nog stikdonker (vgl. bijv. Ps. 31; 

. Ps. 42; Ps. 88). Het is de volharding, 
die onze Heiland ons heeft voorgeleefd 
(vgl. Heb. 5 :7), met name op Golgota 
(vgl. Mat. 27:46), opdat wij in zijn voet
stappen zouden treden 
(vgl. 1 Petr. 2:21). 

Jakobus zegt: 'Het gebed van een 
rechtvaardige vermag veel' (Jak. 5 : 16). 
Het vermag de Here zelfs te verbidden. 
De Here liet zich door Isaak verbidden. 
Daardoor werd Rebekka, de onvrucht
bare, zwanger (Gen. 25:21). Hij liet zich 
door David verbidden. Daardoor hield 
het oordeel op (2 Sam. 24:25). De Here 
liet zich door de Rubenieten, Gadieten 
en de helft van de stam Manasse verbid
den. Daardoor behaalden zij de over
winning in de strijd (1 Kron. 5:20). De 
Here liet zich door Ezra en de zijnen 
verbidden. Daardoor kregen zij een 
voorspoedige tocht (Ezra 8:23). 

Dit alles mag ons dringen om aan te 
houden in ons bidden. Er is in dat vol
hardend gaan naar Gods troon ook iets 
van het: 'Wie weet, of Hij zich niet 
wendt' (Joël 2:14) en van het: 'Het 
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behage U, HERE, mij te redden' 
(Ps. 40:14). Juist·omdat wij wel weten 
dat Hij 'genadig en barmhartig' is, 
'lankmoedig en groot van goedertieren
heid' {Joël 2 :13). 

De Here wacht vaak met zijn ant
woord omdat Hij ons tot dit 'aanhou
dend bidden en smeken' (vgl. Ef. 6:18) 
wil brengen, zoals koning Hiskia dit 
deed in zijn ziekte (Jes. 38:2,3). Het 
woord van Luther is nog altijd waar: 
'Niemand moet denken dat hij bidden 
kan zonder angst en nood. Daarom is 
het heilige kruis een grote schat.'7 

Wij mogen en moeten 'zoeken' en 
'kloppen'. Maar ons vragen mag geen 
drammen worden. Wij bidden in geloof, 
in verbondenheid met de Here. Dat 
betekent dat wij openstaan voor zijn lei
ding. Tot Mozes (Deut. 3:26) en Paulus 
(2 Kor. 12:9) zei de Here duidelijk dat 
zij over een bepaalde zaak niet meer met 
Hem moesten spreken. Zo'n duidelijk 
'stopgebod' krijgen wij niet. Maar wel 
blijft gelden wat Psalm 25: 9  zegt: 'Hij 
leert ootmoedigen zijn weg.' God leert 
ons in de gang van ons leven, doordat 
Hij wegen toesluit en ons doet zien wat 
zijn weg met ons is. Wie ervaring heeft 
met ernstig zieken of kinderloze echtpa
ren, weet dat er een tijd kan komen dat 
Gods kinderen de vrijmoedigheid ont
breekt om nog te vragen om genezing of 
om een kindje. Deze dingen liggen heel 
teer. Maar de gelovige bidder merkt ook 
op wat antwoord God hem geeft (Ps. 
85:3, berijming 1773). Dat antwoord 
kan zijn: maak u gereed om heen te 
gaan, of: aanvaard gelovig dat u kinder-

loos blijft. Juist bij ons volhardend bid
den blijft de bede van Psalm 86: 11 zo 
nodig: 'Leer mij, HERE, uw weg.' 

Krachtig bidden 

Jakobus spoort ons aan om krachtig 
te bidden. Hij spreekt over het gebed 
van een rechtvaardige, dat veel vermag 
'doordat er kracht aan verleend wordt' 
(Jak. 5 : 16). 

Er zijn twee vertalingen mogelijk. 
We kunnen simpel vertalen 'een krach
tig gebed', maar ook is mogelijk: 'een 
gebed dat krachtig gemaakt wordt.' Ik 
kies voor het laatste. Hoe wij ook verta
len, de bedoeling van Jakobus is duide
lijk. Onze gebeden kunnen krachtig 
gemaakt worden doordat wij bidden 'in 
geloof' (Jak. 1 : 6). Jakobus heeft het 
over 'het gelovig gebed' (Jak. 5 : 15). Het 
gaat om het geloof dat zich vastklampt 
aan Gods beloften, dat de Here aan
spreekt over zijn eigen Woord. Bidden is 
Woordverkeer. We gaan ' langs de trap
pen van Gods beloften' naar zijn troon 
toe.8 

De Schrift leert ons hoe wij onze 
gebeden 'krachtig' kunnen maken. Niet 
door veelheid van woorden of vurigheid. 
Maar door de Here te herinneren aan 
zijn deugden, zijn daden en zijn beloften. 
Daar blijkt de Here heel gevoelig voor te 
zijn. In de Psalmen wordt gepleit op 
Gods gerechtigheid (Ps. 26:9), Gods 
goedertierenheid (Ps. 25:7), Gods barm
hartigheid (Ps. 69: 17), Gods trouw 
(Ps. 1 15 : 1). Ook wordt de Here herin-
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nerd aan zijn daden (Ps. 22:5,6; Ps. 74: 
12-17; Ps. 77:12-21). Telk<lns blijkt hoe 
ook Gods beloften de pleitgrond vormen 
(Ps. 89:20-38; Ps. 1 19:58, 1 16,170). Dat 
blijkt met name in de gebeden van de 
grote bidders in het Oude Testament 
(Mozes, Ex. 32:13; David, 2 Sam. 7:25; 
Salomo, 1 Kon. 8:26; Daniël, Dan. 9: 
2,3). Al deze argumenten komen samen 
in het beroep dat wordt gedaan op Gods 
naam (Ps. 79:9 ;  Jer. 14:9). 

In het Nieuwe Testament horen wij 
een nog krachtiger pleitgrond, wanneer 
we opgeroepen worden om te bidden in 
Jezus' naam Qoh. 16:24). De Heiland 
'garandeert gebedsverhoring via de sleu
tel van zijn naam (14 :13), die toegang 
geeft tot het hart van zijn Vader.'9• Hoe 
zou God ons afwijzen, wanneer wij 
Hem vragen met beroep op zijn Zoon, 
wanneer wij Hem door Jezus' naam te 
noemen, plaatsen voor alles wat die 
Zoon voor ons verworven heeft? Wie 
Jezus' naam noemt, brengt heel het ver
lossingswerk van onze Heiland in het 
geweer, doet niet minder dan een 
beroep op de liefde van God, welke is in 
Christus Jezus, onze Here! 

Wie krachtig wil bidden, moet zijn 
Bijbel kennen. Want in de Schrift leert 
de Here ons hoe wij onze gebeden met 
'energie' (energoumenè, Jak. 5 : 16) kun
nen laden: met beroep op zijn deugden, 
zijn daden, zijn beloften, en met name 
met beroep op onze Heiland en zijn 
werk. 

Onverhoorde gebeden 

Het mag ons niet ontgaan dat Jako
bus wanneer hij handelt over de gebeds
verhoring, spreekt over het gebed van 
een rechtvaardige. Het gaat om het 
gebed van iemand die tot de Here in de 
rechte verhouding staat. Er zijn ook 
gebeden, die bij God geen verhoring 
vinden. Wanneer ons leven niet deugt, 
is de weg naar Gods hart voor ons geslo
ten. Spreuken 28:9 zegt: 'Wie zijn oor 
afwendt van het horen der wet, diens 
gebed is zelfs een gruwel.' Hoe de Here 
dan reageert, horen wij in Jesaja 1 : 15 :  
'Wanneer gij uw handen uitbreidt, ver
berg Ik mijn ogen voor u; zelfs wanneer 
gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik 
niet; uw handen zijn vol bloed.' 

Jakobus spreekt over een 'verkeerd' 
bidden, waarbij men niet ontvangt 
(Jak. 4:3). Met een hart vol verboden 
verlangens krijgen wij bij de Here nul 
op het rekest. Petrus schrijft over gebe
den die 'belemmerd' kunnen worden 

1 
(1 Petr. 3:7). Er kan een gedrag zijn 
waardoor de communicatie met God 
ernstig gestoord wordt. De lijn naar 
Vaders troon is niet altijd open. Er is 
niet 'het kruis van de onverhoorde gebe
den' voor Gods kinderen, er is wel het 
oordeel van onverhoorde gebeden voor 
hen die zich niet gedragen als zijn kin
deren (1 Sam. 28:15; Micha 3 :4). 

Wat de Heidelbergse Catechismus in 
zondag 33 zegt over de goede werken, 
geldt ook van het gebed dat rekenen 
mag op verhoring: het moet zijn uit 
waar geloof, naar de wet van God en tot 
zijn eer. 

Onvervulde wensen 

Paulus schrijft wel dat wij bij alles 
onze wensen door gebed en smeking 
bekend mogen maken bij God, maar 
niet dat de Here al onze wensen ook 
vervult (vgl. Fil. 4 :6) .  Wij mogen wat 
ons moeite geeft, naar de Here toedra
gen. Psalm 88 staat in de Bijbel om ons 
te laten zien hoezeer wij onze klachten 
voor de Here mogen neerleggen. Maar 
wanneer wij echt bidden 'naar zijn wil', 
laten wij de manier waarop God ons 
verhoring geeft, ook aan Hem over. Die 
manier staat soms haaks op onze verlan
gens en wat wij de weg vinden. En dat is 
maar goed ook. Want onze hemelse 
Vader weet beter dan wij wat wij werke
lijk nodig hebben en hoe ons leven 
vruchtbaar voor zijn naam, zijn rijk en 
zijn wil kan zijn. Paulus' dringende 
wens werd niet vervuld, omdat de Here 
een zwakke, aangevochten apostel beter 
kon gebruiken in zijn dienst. Juist wan
neer de Here voor ons besef niet ant
woordt, komt het aan op gelovig ver
trouwen. Op het 'nochtans' van Psalm 
22:4, het nochtans van het geloof. Het 
geloof dat ook dan vasthoudt: 'De HERE 
is nabij allen die Hem aanroepen, allen 
die Hem aanroepen in waarheid' (Ps. 
145 : 18); het antwoord komt, maar op 
zijn tijd en op zijn manier. Ook in dit 
antwoord moet ik God Gód laten zijn, 
de hemelse Majesteit, wiens wegen hoger 
zijn dan de mijne. 

'In heiligheid' is Gods weg 
(Ps. 77:14). Dat geldt ook van de verho
ring van onze gebeden. En daarom wor
den niet altijd onze wensen vervuld. 
Wel mogen wij weten dat de Here ons 
altijd 'het goede' zal geven (Mat. 7: 1 l): 
alles wat wij nodig hebben om te leven 
als een kind van zijn koninkrijk.10 

Wanneer wij echt bidden volgens het 
gebed dat Christus ons leert, zijn er 
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eigenlijk geen onvervulde wensen. Want 
ons vragen heeft zich dan gevoegd in 
wat Christus ons leert te verfangen: dat 
Gods naam geheiligd wordt, zijn rijk 
komt en zijn wil wordt gedaan. Dat wil
den wij dan. Wij hebben niet gevraagd, 
los van die eerste drie beden. Maar in 
het vervolg van die eerste drie. En daar
aan hebben wij al wat wij verder vroe
gen, ondergeschikt gemaakt. En zó is 
het dan waar: 'Hij vervult de wens van 
die Hem vrezen, Hij hoort hun hulpge
roep en verlost hen' (Ps. 145:19). Want 
wat is dan onze diepste wens anders dan 
wat onze Heiland in zijn angst bad: 
'Vader, ... niet mijn wil, maar de uwe 
geschiede! '  (Luc. 22:42)? 

Noten: 
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HEID, 's-Gravenhage 1956, p. 1 14. 

2 INSTITUTIE, Ill,20,5. 

3 Vgl. M.J.C. Blok, BELEDEN BELOFTEN, Groningen 

1969, p. 411 .  

4 INSTITUTIE, lll,20,44. 

5 Een van de oudste verklaringen van de Heidelber

ger zege: de gelovigen 'begeeren ook niet anders: 
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Amsterdam 1983, p. 220. Vgl. de uitspraak van 
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leren, als de dood om mij heen is en zonde en hon
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gebed als 'een zekere samenspreking der mensen 
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in Mar. 1 1 :24; Joh. 14:14; Joh. 15:7 in verband mee 
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Een poosje terug konden wij onze 
handtekening zetten voor De Drie
hoek. Om de overheid te vragen haar 
bezuinigingsplannen t.a.v. De Drie
hoek te heroverwegen. Omdat anders 
het werk van De Driehoek zwaar in 
de problemen komt. I k  heb niet gete
kend. I k  schaamde me ervoor. 

Stort nu niet d i rect de fiolen van uw 
toorn over mij u it. Laat me eerst mo
gen uitleggen waarom ik zo heb ge
handeld. Want ik d raag het werk van 
De Driehoek een warm hart toe. I k  
zou het erg vinden a l s  dat werk spaak 
zou lopen. 'En dan toch n iet tekenen', 
zegt u, 'hoe rijm je dat?' 

De Driehoek is vanouds een d iaco
nale instelling. En nog niet zo lang 
geleden hebben gereformeerden d u re 
woorden gesproken over het goed 
recht van de financiële zelfstandig
heid van het d iaconale werk van de 
kerk. Ik heb de brochures nog eens 
uit de kast gehaald. C. Veenhofs 
CHRISTELIJKE DIAKONIE EN ABW uit 1 966. 
De GSEV-congresbundels AUTARKIE oF 

SUBSIDIE en AUTARKIE OF BIJSTANDSWET u it 
resp. 1 972 en '73. Met klem werd in 
die jaren benadrukt dat het de eer 
van de kerk is haar diaconale werk 
zelf te bekostigen. Grote vrees werd 
uitgesproken voor wat men 'opdrin
gend staatssocia lisme' noemde. De 
subsidies van dat socia lisme zouden 
de kerk haar d iaconale kracht ont
roven. Uiteindelijk hebben we als 
gereformeerden de meeste van deze 
subsidies toch geaccepteerd. We 
dachten trouwens rond 1 970 ook niet 
allemaal hetzelfde. Rekkelijken ston
den ook toen tegenover preciezen. 
Maar we waren het er a llemaal wel 
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Diaconie en 
subsidie 

hartroerend over eens: pas op voor 
staatssocia l isme. 

Het socia lisme van de subsidërings
maatschappij bleek eind jaren '90 te 
duur. We hebben bovendien vandaag 
een minister-president d ie er geen 
geheim van maakt, dat h ij maat
schappelijke verantwoordelijkheden 
wil teruggeven aan de samenleving. 
Deels gaat die politiek terug op li
bera lisme, maar deels ook op volu it 
christel ijke overtu igingen. In zeker 
opzicht bepleit Balkenende een pol i
tiek waar  GSEV-congressen indertijd 
om vroegen. Maar wat werd mij nu 
gevraagd? I k  moest de l inks-getinte 
klacht ondertekenen: 'Overheid, je 
kunt je toch niet terugtrekken? ! '  In  
plaats van te zeggen: 'Gelukkig, de 
overheid wordt eindelijk een beetje 
wijs. Een deel van het gesubsidieerde 
d iaconale werk wordt ons, financieel 
gezien, teruggegeven.' Nog maar een 
deel, dat wel. Het gaat bepaald nog 
niet om het terugdraaien van heel de 
ABW, het gaat alleen nog maar om de 
subsidie van De Driehoek; maar toch: 
de kerk krijgt van de overheid bepaal
de d iaconale verantwoordelijkheden 
terug. Maar nee, ik moest tekenen: 
'Balkenende, blijf toch subsidiëre n !  
Wees wat minder gereformeerd en 
wat meer socialistisch.' 

Ik begrijp natuurl ijk best waarom die 
handtekening m ij gevraagd werd. Wij 
zijn de laatste dertig jaar a llemaal 
door het social isme en de welvaart 
flink ingepakt. We zijn ons d iaconie
geld aan andere dingen gaan beste
den. Ook ik. Maar begrijpt u dat i k  mij 
toch schaamde om die handtekening 
te zetten? Zou ik vandaag bij de over-

heid klagen omdat ze datgene doet 
waar gereformeerde belijders d ertig 
jaar geleden om baden? 

Een irreëel en onbetaalbaar stand
punt? Want je kunt als kerken toch 
De Driehoek n iet zélf betalen? Ik heb 
nog eens een oud jaarboekje van de 
Gereformeerde Kerk te Leiden u it de 
kast gehaald. U it 1 941 . In  dat boekje 
staan de Leidse jaarcijfers van kerk en 
d iaconie over 1 940. let wel: van een 
kerk i n  de tijd vóór de Vrijmaking; met 
een grote volkskerkelijke rand; met 
de a rmoe va n crisisjaren en oorlog. 
Maar wat blijkt? Voor de vier Leidse 
predi kanten werd in 1 940 f 1 6.500,
u itgegeven.  De diaconie legde in dat 
jaar f lB.000,- aan ondersteuning op 
tafel ! Het bedrag aan d iaconale on
dersteun i ng was in die tijd hoger dan 
dat van de predikantstraktementen. 
Natuurlijk kun je 1 941 niet zonder 
meer met 2004 vergelij kea.  Maar 
toch ! Denk je vandaag de k kbegro
ting eens in waar méér voor e diaco
nie dan voor domi neestrakte enten 
zou worden begroot. Reken an de 
hand van de GMV-sala ristab l len 
voor pred ikanten eens uit h veel de 
d iaconie dan binnen zou krij en. Je 
zou voor gek verklaard word n als je 
voor  2004 zo'n begroting i n  iende. 
Maar van die hoogte zijn wij wel ge
;rallen .. " 

Er wordt tegenwoordig veel espro
ken over de gaven van de Ge st. 
Terecht! Zouden we daa rom n deze 
tijd ook niet heel nadrukkelij moeten 
bidden om het charisma van de offer
vaardigheid? 

JJ. Burger 
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Onlangs zagen we een kort filmpje 
over aids-weeskinderen in Zuid
Afrika. We zijn met het probleem 
van aids al zo vertrouwd, dat we de 
kans lopen dat we niet eens meer 
schrikken van de cijfers. Het was 
wel een aangrijpend filmpje ove
rigens. Een meisje dat alleen ach
ter gebleven was en een tekening 
maakte van haar moeder in een 
mooie jurk, zoals ze zich haar moe
der herinnerde. 

Cijfers spreken soms niet meer, maar 
als je bij aids-patiënten komt, verande
ren getallen in levende mensen. 

Daphne, een meisje van 19 jaar, heb
ben we leren kennen door het werk van 
mevrouw Nellie Kleijn. Zij bezoekt de 
patiënten samen met een hulpverleenster 
van een instituut voor gezondheidszorg 
in Soshanguve. Het gaat daarbij vooral 
om medische zorg. Als de patiënt 
belangstelling heeft voor de Bijbel en de 
Here, geeft Nellie het adres door aan 
ons en dan proberen wij deze patiënten 
pastoraal te begeleiden totdat ze overlij
den. 

Zo kwamen we ook in contact met 
Daphne. Ze was al ver heen. Aanvanke
lijk werd aan ons verteld dat ze de ziekte 
gekregen had, omdat ze op jonge leeftijd 
verkracht was door haar stiefvader. Die 
was inmiddels al overleden. Later bleek 
dat ze ook heel wat jaren een verhou
ding met een vriend had gehad en 
samen met hem in een hutje had 
gewoond. Hoe dan ook: ze was al heel 
erg ziek en ze toonde belangstelling voor 
de kerk. Regelmatig bezochten we haar 
en haar familie en in het begin kon ze 
ook nog mee naar de kerk. 

Later was ze zo zwak, dat ze niet 
meer mee kon naar de kerk. Het lijden 
van een aids-patiënt is afschuwelijk en 
zo was het ook bij Daphne. Je vroeg je 
af hoe het mogelijk was dat haar hart 
nog steeds bleef kloppen, terwijl haar 
lichaam al zo ver afgebroken was. 

Bedrijvig 

Daphne is uiteindelijk gestorven. De 
begrafenis vond plaats op een doorde-
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Zwart verd riet 

Zwart verdriet (foto Jaco Klamer) 

weekse dag. Dat was afwijkend van de 
gewoonte, want begrafenissen worden 
meestal in het weekend gedaan, op 
zaterdag of zondag. 

Zoals meestal bij Afrikaanse begrafe
nissen, stond er bij de hut een grote tent. 
In de directe omgeving ging alles 
gewoon zijn gangetje. De mensen waren 
bezig met hun gewone dingen zoals 
water halen en gezellig bij elkaar zitten. 

Bij de tent was er bedrijvigheid. Zo'n 
veertig vrijwilligers van het Instituut 
voor gezondsheidszorg zongen bekende 
geestelijke liederen. Die zang roert je 
hart altijd al doordat er meerstemmig 
gezongen wordt, maar nu nog meer, 
want je wist dat er van deze zangers bin
nen een paar jaar niet veel meer over 
zullen zijn. 

Voor in de tent stond de kist, 
gemaakt van een soort triplex. Daarbo-

Rondblik -

E.A. de Visser-Oostd ijk 

venop kunstbloemen, door Daphne zelf 
gemaakt, en een mooie foto van Daphne 
in haar goede dagen. Inderdaad een 
prachtig meisje met sprekende ogen. 
Alsof ze je weer aankeek. 

Predikers 

Voor dit soort gebeurtenissen heeft 
het Instituut haar vaste 'predikers'. Ze 
zijn gewend om begrafenissen te leiden 
en de mensen te troosten. Ze gebruiken 
deze gelegenheden ook altijd om te plei
ten voor de aanvaarding van aids als een 
normale menselijke ziekte. 

Zo verliep het dan ook. De belang
rijkste dominee begon met zijn speech. 
We moesten aids aanvaarden en ook 
ervan overtuigd zijn dat Daphne in de 
hemel is. We zijn immers allemaal kin
deren van God en de dood maakt geen 
onderscheid. En ja, wie slaapt met een 
partner, al is het met een condoom, 
loopt de kans op besmetting. 

Na een paar liederen kwam een min
der belangrijke prediker aan bod. Hij 
riep ons enthousiast en toch ook ernstig 
op, om blij te zijn met het feit dat onze 
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namen opgeschreven staan in de hemel. 
Dat heeft de Here Jezus gezegd tegen de 
discipelen die terugkwamen van een reis 
door het land ( Luc. 10:20). Elke keer 
tussendoor klonken de amens en halle
luja's, van de predikers en van de luiste
raars. 

Gedachten 

Terwijl ik zo zat te luisteren, kon ik 
niet nalaten om te denken: Kyrie elei
son . . .  , Heer, ontferm U! 

Wat een wereld! Wekelijks komen 
mensen zo bij elkaar en luisteren naar 
dit soort toespraken die hen niet zullen 
verontrusten. Hun opvattingen over de 
verantwoordelijkheid van de mens 
tegenover God en hun seksuele gedrag 
zullen er echt niet van veranderen. Er 
wordt niet gesproken van zonde. 

Waarom zegt die dominee niks over 
Gods goede regels voor kuisheid in je 
leven? Waarom gebruikt hij de Bijbel 
niet om de mensen in deze duisternis 
echt het licht te geven? Gelooft hij het 
zelf niet of is hij bang om de mensen 
pijn te doen? 

Zelf heb ik al vaak 1 Johannes 1 :9 
gebruikt, waar het zo heilzaam duidelijk 
staat: als we bij de Here komen en belij
den dat we zonden begaan hebben, dan 
zal de Here vergeven. Hoe vaak heb ik 
deze boodschap niet bij Daphne mogen 
uitleggen. En bij anderen die ook deze 

· weg moeten gaan. We hebben mogen 
zien dat deze boodschap rust geeft, en 
vrijmoedigheid om de Here te ontmoe
ten. Eerlijkheid voor Gods aangezicht is 
bevrijdend (zie Ps. 32). Geen vrees meer. 

Wat is het jammer dat de predikant 
op Daphnes begrafenis over deze dingen 
zweeg. Terwijl ik naar hem luisterde, 
werd ik bezorgd. Dezelfde strijd voor de 
Waarheid die je vanuit Nederland kent, 
speelt op het zendingsveld minstens zo 
duidelijk! 

Maar doen wij er wel genoeg aan om 
in deze duisternis Gods licht te versprei
den? Hoe is het met de jonge mensen in 
de kerk? Weten ze de regels van het 
koninkrijk wel? Of zijn ze ook al zo 
oppervlakkig, dat ze het niet meer inte
ressant vinden wat de Bijbel werkelijk 
zegt over de mens en zijn verhouding tot 
God? Hebben ze genoeg kennis van het 
ingaan in Gods rijk door gehoorzaam te 
doen wat de Here zegt? 

Moge het toch zo zijn dat onze eigen 
kerkelijke leiders de moed hebben om te 
spreken. 

Moge het zo zijn dat de jongeren die 

1 
bij 'onze' kerk horen, sterk genoeg zijn 
om te kiezen. 

0, dat onze zusters beschermd wor
den tegen hun man, die misschien ook 
wisselende seksuele contacten heeft. 
Mag het toch een belangrijk punt zijn in 
de levende gemeente. Laat er toch veel 
en open gepraat worden in onze gezin
nen! 

Naar de begraafplaats 

Op weg naar het kerkhof liep voorop 
een dansend-zingende groep van het 
Instituut met een grote banier: ' . . .  A 
friend with aids is still my friend . . .  .' 
Daarachter stapten de dominees en de 
lijkwagen volgde. Dan wij, in de enige 
auto die er was. Daphnes moeder en 
overgrootmoeder reden ook met ons 
mee. Er was nog een bus met begrafe
nisgasten, maar het was niet de familie 
en het waren niet de buren die daarin 
zaten. De meesten waren werkers van de 
gezondheidszorg. Blijkbaar is de ziekte 
toch nog niet zo aanvaard door ieder
een . . . .  

Op de begraafplaats waren nog twee 
groepen bezig hun geliefde te begraven. 
Wat is het dor en doods hier. Stenen en 
nog eens stenen en stof. 

Toen de kist moest zakken, liep het 
verkeerd. Het graf was te klein uitgegra
ven. De dominee verontschuldigde zich 
tegenover ons. We waren de enige blan
ken en zeker niet gewend aan zulke sto
ringen bij dergelijke ceremonies. Maar 
ik keek er niet van op. Ik had het al eer
der meegemaakt. 

Inderdaad, het was jammer om te 
zien dat iemand het gat indook en met 
grote scheppen nog meer grond en stof 
uitgroef om een plek te maken voor het 
lichaampje. 

Nadat de kist tot het diepste punt 
gezakt was, begonnen de mannen de 
grond in het gat te scheppen. 'Stof zijn 
we en tot stof zullen we wederkeren . . .  .' 
De diepe waarheid hierover was hier let
terlijk te ervaren. Wat is de mens en zijn 
streven . . . .  

Echte tranen 

Toen de grote stenen aangedragen 
werden om het graf af te dekken, begon 
een van de jonge vrouwen hartstochte
lijk te huilen. Ze had gisteren gehoord 
dat ze naar een volgende fase van haar 
ziekte is gegaan. Ook voor haar was het 
stervensproces nu onomkeerbaar snel 
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geworden. Ze zag er nog zo mooi uit. 
Ontroerend. Zuster Stephina, een lei
dinggevende bij het Instituut en een 
echte christenvrouw, troostte haar bui
tengewoon liefdevol en deed een gebed 
met haar. 

Vlakbij stond Vusi. Zijn hersenen 
zijn al aangetast door de ziekte en hij is 
er niet meer helemaal bij. Hij beefde 
over z'n hele lichaam en was vol tranen. 
Hij stapte weg met m'n zakdoek. 

Na de begrafenis ging iedereen weer 
mee terug naar de hut om deel te nemen 
aan de gebruikelijke maaltijd. Er was 
niet veel. Daphnes begrafenis was een 
'armenbegrafenis'. Wij hadden nog een 
kippenpootje, maar die na ons kwamen, 
moesten het met een paar kippentenen 
doen. 

Heer ontferm U". 

Zal ik nog gaan groeten bij de domi
nees, dacht ik toen we weggingen. Maar 
wat moest ik zeggen? Ik kon toch niet 
gaan onderwijzen hier, en wat kun je nu 
in zo'n kort ogenblik uitwisselen? Ik 
nam afscheid en zei dat ik blij was dat 
er tenminste predikanten waren die iets 
over de goedheid van de Here hadden 
gezegd. Er ontstond toch nog even een 
gesprek. Ik wenste ze toe dat ze kracht 
mochten ontvangen om te groeien in 
kennis en liefde om in deze situaties 
Gods Woord echt voor de mensen uit te 
leggen. Wat een taak om daar waar 
sprake is van zonde en schuld, te mogen 
spreken over bekering en vergeving en 
een hartelijke ontvangst in Gods Vader
hart. 

Terwijl we terugreden, nam ik me 
voor om met onze eigen jonge mensen 
zo open als mogelijk over deze zaken te 
praten. De onderwijzeressen van de 
christelijke school 'Lesedi la ditshaba' 
moesten het al onmiddellijk ontgelden. 
We deden in de pauze verslag van wat 
we meemaakten en drongen erop aan 
om als christenen toch vooral op chris
telijke manier de kinderen van de 
gemeente voor te lichten en te begelei
den. Hoe de huiselijke omstandigheden 
ook zijn! Misschien mag het ze helpen 
om waarlijk gereformeerd in leer en 
leven te kunnen zijn. Het lijken zulke 
ouderwetse termen, maar hier in het 
zendingswerk zijn ze hyperactueel en 
duidelijk van levensbelang! 

Verder dacht ik ook: laten onze broe
ders en zusters in Nederland deze situa-
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ties toch in hun gebeden opnemen. Dat 
de Here zijn ware licht laat schijnen tot 
heil van ieder die nog in het duister · 

leeft. Want het is echt een enorm pro
bleem. Massa's jonge mensen worden 
elke week begraven. Maar wat erger is: 
voordat ze sterven, liggen ze in hun hui-

Schriftonderzoek voor 
de preek 

Toen ik pas begon als predikant in 
de badplaats Vrouwenpolder, was 
een studieverlof niet nodig: na Pink
steren daalde een weldadige rust 
neer over het kerkelijke leven, die 
duurde tot begin september. Dat 
zal wel wat te maken gehad heb
ben met het zomerseizoen, voor de 
mensen in die plaats extra druk. 
Misschien ook wel met een andere, 
minder verbrokkelde manier van 

· leven op het platteland van ruim 
twintig jaar geleden. Het gaf in 
ieder geval ruimte voor studie, om 
preken voor te bereiden en dingen 
behoorlijk grondig uit te zoeken, 
voor het drukke winterseizoen in 
de kerk weer van start ging na het 
opbergen van de strandhuisjes. 

Het was een opvallende ontwikke
ling, in de tijd erna, dat het leven steeds 
meer verbrokkeld werd. Dingen moes
ten 'tussendoor' even afgehandeld wor
den; er kwamen steeds meer crises waar
bij van de predikant iets verwacht werd 
en zelfs nee zeggen tegen dingen die 
niet op je weg liggen, kost tijd en ener
gie. 

Dit zijn geen nieuwe opmerkingen; 
in allerlei variaties zijn ze gedurende de 
laatste jaren aangedragen. Ik geef deze 
persoonlijk getinte opmerkingen alleen 
maar door om aan te geven, dat ik uit 
mijn eigen praktijk herken wat anderen 
aandragen, namelijk dat tijd voor studie 
en bezinning als eerste ingeleverd wordt 
in de chaos van het predikantenberoep. 

1 
zen of hutten zo verschrikkelijk ziek te 
zijn, en zovelen liggen daar zonder de 
troost van de Here. Dit roept om gebed 
voor ontferming en inkorting van hun 
lijden. Hoe zullen ze getroost worden als 
er geen echte troosters zijn? Wilt u heel 
concreet meebidden voor het gerefor-
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meerde zendings- en hulpverleningswerk 
hier? 

Met vriendelijke groet uit Zuid
Afrika! 

De Bijbel moet 
open voor u !  

Kampen 2003 

Lang heeft de illusie bestaan dat dit 
alleen zou gelden voor de gerichte studie 
om bij te blijven in het 'vak' theologie. 
Op zich is dat al erg genoeg: je zou van 
dokter veranderen, als je wist dat van 
bijscholen en bijleren in zijn vak bij hem 
niets terechtkomt. Om over de advocaat 
die na zijn afstuderen de veranderde 
wetgeving niet bijhoudt, maar te zwij
gen. 

Er is echter meer aan de hand en om 
dat duidelijk te maken, haal ik een paar 
dingen op uit het afgelopen jaar. Aan 
het begin van het jaar gooide dr. P.J. 

Lalleman een knuppel in het theologi
sche hoenderhok, door te stellen dat 
grondtalen voor de gemiddelde gemeen
tepredikant niet noodzakelijk zijn. Hij 
had in Engeland vele predikanten mee
gemaakt die zonder die ballast uitste
kend functioneerden. Vaak hadden ze 
een andere achtergrond dan alleen van 
studie. Vergelijk onze 'artikel-achters'. 
Dit onderwerp werd opgepakt - u herin
nert zich vast wel de artikelen van prof. 
dr. Kor Mollema erover in het NEDER
LANDS DAGBLAD - en eind vorig jaar was 
er een studiebijeenkomst in Kampen, 
waar gesproken werd over de vraag: 
moet de gemiddelde predikant zijn 
grondtalen kennen? Heel eerlijk kwam 
daar naar voren, dat je er als predikant 
vaak niet aan toekomt om de tekst van
uit de grondtalen te bestuderen. Er is 
gewoon veel te veel te doen. Je kunt het 
graag willen en zelfs die eis stellen aan 
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alle afgestudeerden in de theologie, 
maar de praktijk is weerbarstiger dan de 
theorie wenselijk vindt. 

Een voorbeeld 

Graag wil ik dat duidelijk maken 
aan de hand van weer een persoonlijk 
voorbeeld. Ooit mocht ik een huwelijk 
bevestigen, waarbij het bruidspaar 
gevraagd had te preken over de schitte
rende tekst uit Psalm 18:31: Gods weg 
is volmaakt, des HEREN woord is zuiver. 
Een prachtig begin voor een huwelijk, 
als je dat samen belijdt. Vol goede moed 
begon ik - zo lang was ik nog niet bezig 
als predikant - aan de vertaling van die 
psalm. Het heeft me, weet ik nog wel, 
vijf dagen gekost voor ik de preek af 
had. Het was gelukkig augustus. 

Twee dingen kun 
je daarvan zeggen: 
1. Slecht gebruik van 

je tijd. Hoeveel 
mensen had je wel 
niet kunnen be
zoeken. Wat je uit
gezocht had, was 
waarschijnlijk al
lang door iemand 
die veel meer van 
Hebreeuws weet 
dan jezelf, uit
gezocht. Zie de 
opmerkingen in de 
pers. Daar zit iets 
in. Viel de bruiloft 
in oktober, dan 
was het gewoon 
niet mogelijk 
geweest, met alle andere werkzaam
heden erbij. Wil je dus als predikant 
over bewerkelijke teksten preken - en 
je mag toch niets bij voorbaat over
slaan -, dan zul je studietijd moeten 
inplannen. 

2. Fijn, dat er op dat moment tijd voor 
was. Want niet alleen leverde dat een 
preek op die ik wat betreft de inhoud 
nog zou kunnen houden; ook het 
feit dat ik voor zo'n grondige aanpak 
gekozen had, leverde voor andere 
preken geweldig veel op. 

Soms is het niet erg om de binnen
bocht te nemen; zolang je maar de vol
gende keer weer uitgebreid de buiten
bocht pakt. Regelmatig de tijd nemen 
om de dingen grondig uit te zoeken 
levert een fonds van kennis en inzicht 
op, die het mogelijk maakt om een 
enkele keer, als het niet anders kan, te 

1 
korten op de voorbereidingstijd voor een 
preek. Net zoals de akkerbouwers te 
Vrouwenpokier in het voorjaar eindeloos 
de bodem bewerken, totdat de structuur 
goed genoeg is om te zaaien. Met dat 
voorbeeld, dat eigenlijk voor elk vak te 
variëren valt, kon ik ook duidelijk 
maken, dat de gemeente recht heeft op 
grondige voorbereiding van de preken. 

Bijbelstudie oké, maar 
grondtalen? 

Je zou je kunnen afvragen, waarom 
bijbelstudie per se in de grondtalen 
moet. Dat kan het gemiddelde gemeen
telid toch ook niet? Waarom moet 
iedere predikant dat dan wel kunnen? 
Krijg je zo ook niet een soort kennis 

voor ingewijden, die niet meer te con
troleren valt voor de meeste mensen? 
Dat is inderdaad de verleiding van je 
kennis van de grondtalen. Je kunt je 
achter kennis verschuilen, die de meeste 
mensen niet hebben. Als je niet oppast, 
stel je de resultaten buiten discussie. Dat 
klinkt leuker dan het lijkt, want discus
sie, gesprek, is vaak de manier voor 
mensen om zich nieuwe dingen eigen te 
maken. Het beroep op de grondtalen, 
bijvoorbeeld in een preek, geeft je dus 
een voorsprong waar je in feite niets aan 
hebt. Niemand zit te wachten op predi
kanten die pronken met hun geleerd
heid. Een preek die te moeilijk is, laat 
merken dat de voorbereiding te kort 
geweest is. Je kunt het dan nog niet sim
pel zeggen. Uit de verte heb je de bedoe
ling van de tekst gezien. 

Toch zit er meer aan vast. We hech-
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ten sterk aan het historische karakter 
van de Bijbel. Je kunt hele discussies 
voeren over de vraag, wat dit dan precies 
inhoudt. Maar we gaan uit van de heils
feiten. God komt onze geschiedenis bin
nen. We hebben dat opnieuw ontdekt in 
de jaren dertig van de vorige eeuw. Het 
zal best waar zijn, dat in de vreugde over 
die herontdekking in het begin wel een
zijdige accenten gelegd zijn. Niet iedere 
preek die de vlag heilshistorisch mee
kreeg, was het ook. Wel historisch, dat 
in ieder geval. Maar juist daarom geen 
moment van ontmoeting met de spre
kende God - en daar gaat het toch om. 

Die benadering, waarbij we vaste 
grond onder de voeten krijgen, vraagt 
om een precies lezen van wat er nu 
eigenlijk staat. Dat is anders dan in de 
benadering van de Bijbel als puur lite
raire tekst. Hoe waardevol op zich die 

ook is, juist de exclu
sieve aandacht voor het 
literaire geeft ruimte 
voor een benadering 
waarbij de bijbeltekst 
niet uitgangspunt voor 
een preek is, hooguit 
aanknopingspunt. Start
punt voor je eigen 
gedachten. Onze gere
formeerde voorgeschie
denis vraagt om volop 
ruimte voor degelijke 
schriftstudie voor de 
prediking. Om Gods 
woord echt Gods woord 
te laten. Kennis van de 
grondtalen helpt om 
feeling te krijgen voor 
de tekst. Het gaat niet 

om gewichtigdoenerij, maar om aan
dachtig luisteren naar wat er staat. Als je 
daar de tijd voor neemt, hoef je niet 
meer te pronken met -meestal ander
mans - geleerdheid. Wie veel naar films 
kijkt, ziet op den duur de ondertiteling 
niet meer. Dan valt op, hoeveel er verta
lend verloren gegaan is. Elke vertaling 
maakt een keus. 

En commentaren dan? 

Misschien i s  het u opgevallen, dat in 
dit artikeltje de commentaren op de bij
beltekst nog niet genoemd zijn. Ik moet 
u ook eerlijk zeggen dat ze vaak heel 
leerzaam zijn en verhelderend, maar dat 
ze die eigenschap hebben dat ze je in de 
steek laten op de punten waar je zelf 
verheldering zoekt. Dat heeft te maken 
met het feit dat ze vaak oud zijn, bij-
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voorbeeld die van Calvijn. Of geschre
ven door mensen die heel anders in 
elkaar zitten dan jezelf. En juist daarom 
hebben ze maar een ondergeschikte rol 
in de preekvoorbereiding. Bijbelstudie is 
iets anders dan commentaren lezen. Het 
is goed je eigen inzichten te checken 
met die van anderen die geluisterd heb
ben naar dezelfde woorden. Je moet ook 
niet eigenwijs zijn en denken, dat je het 
allemaal beter weet. Maar uiteindelijk 
zet je toch je eigen gerecht op tafel. 

Geef ze de ruimte 

We weten allemaal dat er veel te 
doen is rond het ambt van de predikant. 
Het is ook helemaal niet erg, dat je als 
kerken van tijd tot tijd nadenkt over de 
invulling ervan. Er wordt druk gewerkt 

Soms laat ik me graag uitdagen. 
Door een opmerking. Door een grap. 
Door een situatie. Hoe dan ook: 

. mijn omgeving prikkelt mij te reage
ren. In dit geval prikkelde de boek
titel mij: UITGEDAAGD DOOR DE TUD"" 
Het boek ontstond op initiatief van 
de Hervormde Bond voor Inwendige 
Zending. De tijd daagt ons allemaal 
uit. Grote verhalen zijn voorbij 
en grote woorden roepen vooral 
scepsis op. Hoe kan de christelijke 
gemeente het grote verhaal waarin 
zij gelooft, communiceren? 

Verkenningen 

In het boek werd een drietal verken-
ningen uitgevoerd: 

in het heden, waarin de postmoderne 
cultuur met haar religiositeit werd 
geanalyseerd; 
in de christelijke traditie, waarin de 
apostolische alsook de verhouding 
tussen algemene en bijzondere open
baring aan de orde kwamen; 
op weg naar de toekomst, waarbij 
mogelijkheden die de postmoderne 
cultuur aan de gemeente van Christus 

1 
aan profielen en beroepscodes. Al is de 
naam gelijk gebléven door de eeuwen 
heen, het werk is wel veranderd. 

Juist dat nadenken geeft ook de 
ruimte om dingen die als vanzelfspre
kend beschouwd zijn en misschien juist 
daardoor in de verdrukking gekomen, 
weer alle ruimte te geven. Misschien 
hebt u gemerkt, dat ik in dit stukje ner
gens over de dominee gesproken heb; dat 
komt, omdat ik het jammer vind dat 
deze ouderwetse aanspreektitel in 
gebruik is gekomen als aanduiding voor 
dit ambt. In plaats daarvan koos ik voor 
de aanduiding predikant. Dat is name
lijk het onderscheidende van andere 
functies binnen de gemeente. Ik zou 
zeggen: sta erop, dat uw voorganger pre
dikant is. En sta erop, dat hij de ruimte 
neemt voor bestudering van de Bijbel. 
Daar hebt u recht op. Dat hij thuis is in 
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deze wereld en weet wat er leeft, is daar
bij even vanzelfsprekend als noodzake
lijk voor een vruchtbare bijbe1studie. 

Op de laatste kerkenradendag gaf 
prof. dr. M. te Velde aan dat het preek
bijbeltje dun geworden is. En dat in pre
ken vaak platgetreden paadjes gevolgd 
worden, bekende gedachten. Hij pleitte 
voor investeren in diepgang1, na alle 
aandacht voor de manier waarop je de 
dingen doet. Dit artikeltje is bedoeld als 
ondersteuning voor zijn wens. 

Noot: 
1. Zie voor de daar gehouden lezingen de website van 

het Steunpunt Gemeenteopbouw: 

www.steunpuntgemeenteopbouw.nl. 
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biedt, in het vizier kwamen. 
Dit boek kreeg enthousiaste recensies 

en was in no time uitverkocht. Blijkbaar 
was er vraag naar dit soort analyses en 
verkenningen. Misschien tekent het ook 

onze verlegenheid met de ontstane situa
tie. We voelen ons overrompeld door 
culturele veranderingen, krijgen ze maar 
moeilijk in beeld, laat staan dat we op 
een adequate manier erop inspelen. En 
blijkbaar willen we wel: de kansen grij
pen om het christelijk geloof over te 
dragen. En met moed en verwachting 
getuigen van het Evangelie in de 21ste 
eeuw. 
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Vervolg 

Er werd ook een symposium aan 
gewijd. Er bleven vragen open. De scri
benten zagen het als een nieuwe uitda
ging. In een volgend boek wordt een 
drietal thema's verder uitgediept. 

Ohze cultuur is subjectief ingesteld. 
Hoe kan de Bijbel nog met gezag 
spreken in een cultuur als de onze, 
die het individuele menselijke gevoel 
centraal stelt? 
Waarover moet het in een getuigend 
gesprek eigenlijk gaan? Hoe ga je het 
überhaupt aan? En is overdracht van 
het Evangelie wel mogelijk aan men
sen die niet of nauwelijks nadenken 
over zingeving? 
Wat is de betekenis van de kerk van
daag? En wanneer mensen belangstel
ling tonen voor het christelijk geloof, 
is dat nog niet hetzelfde als belang
stelling voor de kerk(dienst). Mag of 
moet je alternatieven zoeken? 
Doel van dit boek: nadenken over de 

vraag hoe we de boodschap van de Bij
bel verder krijgen dan de kerkmuren. 
Een doel dat ons allemaal ook aan het 
hart mag gaan. Is het Evangelie niet 
bestemd voor 'alle volken' ? Dus ook 
voor het Nederlandse volk, dat al god
lozer leeft, razendsnel seculariseert en 
een toenemend aantal culturele minder
heden in zijn midden heeft wonen. 

Titel 

Het boek heet: ÜM DE VERSTAAN

BAARHEID. Voor mij een heel wat minder 
uitdagende titel overigens, dan van het 
eerste boek. Uitdaging prikkelt mij, ver
staanbaarheid, tja. Het boek gaat over 
de vertaalslag tussen boodschap en kerk 
aan de ene kant en de hedendaagse 
mens en zijn cultuur aan de andere. En 
dat vind ik dan wel weer een grote uit
daging. 

Als recensent ontkom je er bijna niet 
aan alle scribenten recht te doen door de 
inhoud van hun bijdrage kort weer te 
geven. Het is een veelzijdig en overwe
gend smakelijk menu. 

Hoe spreekt de Bijbel? 

Hoe slaag je erin de Bijbel zo te ver
staan, dat je de boodschap op een heil
rijke manier ter sprake brengt in de leef
wereld van vandaag? 

G.C. den Hertog geeft aandacht aan 

1 
'Bijbellezen in de postmoderne cultuur'. 
Hij geeft een korte impressie van veran
deringen in de visie op de Bijbel. Aan de 
hand van een concreet bijbelgedeelte 
illustreert hij vervolgens hoe je in een 
kleine bijbelkring recht zou kunnen 
doen aan het gezag van de Bijbel, maar 
ook aan de postmoderne instelling van 
de groep. 

R. de Reuver zoomt in op het kleine 
verhaal in de Bijbel. In het hele boek 
klinkt de stem van God. Maar in een 
veelheid van tijden, plaatsen, culturen, 
situaties en boeken treedt deze God de 
mens tegemoet. Dat schept ruimte voor 
ontmoeting met de Levende God, juist 
ook in de 'kleine verhalen'. 

S. Paas buigt zich over de vraag hoe 
'zoekers' kennismaken met de Bijbel. 
Waar begin je met lezen? Moet je eigen
lijk wel de Bijbel met ze lezen? En in 
welke vormen kun je dat doen? Hij pleit 
ervoor zo snel mogelijk met zoekers de 
integrale bijbeltekst te gaan lezen. Doel 
is zo de Christus der Schriften te ont
moeten. 

Hoe spreek je met 
anderen? 

In dit tweede deel begint A.H. van 
Veluw met de vraag of rationele argu
mentatie ons kan helpen bij de commu
nicatie van het Evangelie. Geloven is 
toch niet alleen maar irrationeel en 
gevoelsmatig, maar heeft ook een alles
zins redelijke kant. Het is te begrijpen. 
Het zou zelfs schadelijk zijn om al te 
intuïtief stellingen te betrekken, zonder 
vanuit de Schrift goed te doordenken. 
Van Veluw illustreert zijn benadering 
aan de hand van drie veel voorkomende 
vragen: 'het waarom van lijden en 
kwaad'; 'hoe kan God Zich met ons 
verzoenen door de dood van Jezus?'; en: 
'is Allah dezelfde als God?' 

H. van den Belt bespreekt de plaats 
van de ervaring in het getuigend 
gesprek. God begint waar de mens zich 
bevindt. Hij belicht de weg die God 
gaat met een verloren zondaar en zijn 
bekering. Aan kennissen heeft hij een 
aantal vragen voorgelegd. Hoe kwamen 
ze in aanraking met het christelijk 
geloof? Hoe lang duurde het voordat je 
zelf tot geloof kwam? Wat maakte in 
die tussentijd de meeste indruk op je? 
En hebben anderen hun geestelijke erva
ringen aan je verteld? Opvallend was 
dat vaak een crisissituatie aanleiding of 
middel was om te gaan zoeken naar 

Nader Bekeken februari 2004 

God. Opvallend is ook dat schuldbesef 
meestal pas na de bekering echt een rol 
gaat spelen, als iets wat de relatie ver
stoort. Daarvoor zijn zingeving en erva
ren leegte veel belangrijker. En dus aan
knopingspunt voor een gesprek! 

J. Hoogland gaat in op het debat 
over normen en waarden. Biedt het 
christelijk geloof de oplossing of verlos
sing? Hij betwijfelt of het reëel is te stre
ven naar een gemeenschappelijk gedra
gen moraal. Daarom bepleit hij niet een 
herstel van gezamenlijke waarden en 
normen, maar een herwaardering van de 
levenskunst. In de voetsporen van Bon
hoeffer pleit Hoogland voor de navol
ging van Christus in zijn mens-zijn, zijn 
kruisiging en zijn opstanding. Levens
kunst richt zich niet zozeer op het 
'mooie' leven, maar op het 'goede leven'. 
Op de 'praxis pietatis', de oefening in de 
godsvrucht. Door gelijkvormig te wor
den aan het beeld van Christus kunnen 
christenen een heilzame betekenis heb
ben voor de wereld om hen heen. 

P.J. Visser is ontmoetingen aange
gaan met postmoderne kerkverlaters. 
Dat leverde een spannend gesprek op. 
Gaandeweg krijgen we diverse aanwij
zingen om verwoorde vragen en gevoe
lens te onderkennen en daar op een 
wijze manier op te reageren. Daarna rest 
het gebed of het gezaaide ook op Gods 
tijd mag ontkiemen. 

Lang niet altijd komt het gesprek 
over geloven op gang. Soms hebben 
mensen helemaal geen vragen. C.M. 
van Loon benoemt vijf mogelijke oorza
ken: mensen zijn antireligieus, of bewust 
a-religieus, of volkomen onbekend met 
het christelijk geloof. Ook kan welwil
lend afstand gehouden worden of juist 
een openstaan voor geloof en God 
onvervuld zijn gebleven. Hoe komt een 
mens dan in beweging? Mensen kunnen 
geraakt worden door de nadelen van 
niet-geloven, door de vreugdevolle 
gevolgen van wel-geloven alsook door 
het stimulerende klimaat in een 
gemeente. Alle drie sporen worden 
nader onderzocht. 

Hoe ben je kerk? 

Wat betekent de huidige samenle
ving met zijn individualisering voor 
onze vormen van kerk-zijn? Dit derde 
deel geeft enkele aanzetten tot bezin
ning. 

P.L. de Jong stelt de vraag of de 
volkskerk voorbij is. Als hervormd pre-
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Een maquette voor een te bouwen kerk 

dikant in de mooiste en meest dynami
sche stad van Nederland heeft hij te 
maken met een continue in- en uit
stroom van leden. Dat vergt steeds weer 
nadenken over de kerk. Wat zijn wij 
voor gemeente? Wat is heilig en onop
geefbaar? Wat zijn grenzen? Wat houdt 
missionaire gemeente zijn in midden in 
een oude stadswijk met talloze migran
ten? Vanuit het verbond en het spreken 
van het Nieuwe Testament en de gere
formeerde confessie komt hij tot een 
toepassing op de kern, het hart, de 
gemeenschap en de missionaire bewo
genheid van de gemeente. 

N. Dijkstra-Algra laat ons het span
ningsveld ondergaan tussen de kerk
dienst en de kleine kring, tussen indi
vidu en gemeenschap. Voor mij herken
bare (want vaak gehoorde) moeiten met 
de eredienst komen aan bod. Vormen 
huiskringen een redelijk alternatief? Wat 
zijn de motieven erachter? Welke moei
ten doen zich voor? Welke lessen kun
nen we inmiddels trekken? Hoe verhou
den zich kring en gemeente; en kring en 
eredienst; en kring en wijkambtsdrager? 
Is de kring bouwsteen of zwerfsteen? 
Bezinning op onze manier van kerk
zijn, van erediensten, van kerkenraads
organisatie en op onze persoonlijke 
betrokkenheid lijkt onontkoombaar. 

F.A. van Velzen borduurt voort op 
de kansen die een kleine kring biedt. 
Hij wijst op het belang, op valkuilen en 
mogelijkheden van het groepsgesprek 
daarin. Aan de hand van een praktijk
voorbeeld krijgen we een gesprekstech
nische uitwerking. 

De volkskerk voorbij ? De oude 
gestalte van de kerk voorbij ? De kerk
dienst voorbij ? Heeft ook de preek zijn 
beste tijd misschien gehad? H. de Leede 
schrijft over de onopgeefbare betekenis 

van de prediking. Tenminste, voor het 
protestantse 'geloofsverstaan'. In de 
preek trekken schriftuitleg en levensuit-

· 

leg samen op. Daarbij draait het nog 
steeds om de rechtvaardiging van de 
goddeloze. Wat hebben predikers in 
deze tijd nodig? Vakmanschap. Een 
geheiligde persoonlijkheid. En, in één 
woord: moed. 

P.L.R. van der Spoel verduidelijkt 
wat preken in een postmoderne context 
is. Cirkelen rond het geheim noemt hij 
het. Een preek moet dynamisch zijn. 
Was de oude preekstijl meer statisch, 
tegenwoordig moet er in de preek een 
'event' zijn, een belevenis. Zeg maar: 
van foto naar film. 

De twee slothoofdstukken ronden af. 
P. van den Heuvel vraagt zich af of 
gemeentestichting ook als evangelisatie
middel bruikbaar is. Gemeentestichting 
beoogt dat mensen Christus leren ken
nen. Maar Christus werkt juist 
andersom: wanneer mensen Christus 
leren kennen, worden zij toegevoegd aan 
de gemeente. Maar dan is niet zozeer 
gemeentevorming, maar gemeenschaps
vorming een heel belangrijk instrument 
voor de voortgang van het Evangelie. En 
kerken doen er goed aan in missionaire 
bewogenheid deze gemeenschappen een 
plaats te bieden. 

W. Dekker gaat in op de vraag hoe 
wij onze cultuur eigenlijk moeten waar
deren. Volgens A. van de Beek is het 
probleem niet, dat er te weinig met 
mensen wordt gerekend, maar juist te 
veel. Alle prietpraat over gevoelens en 
beleving hoort thuis in de vergaarbak 
van: wereld. We proberen te veel bij de 
cultuur aan te sluiten in plaats van het 
ergerniskarakter van het Evangelie te 
benadrukken. Het Evangelie is immers 
niet naar de mens. 
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Dekker signaleert dat het postmo
dernisme bloeit ten tijde van de alleen
heerschappij van een welvaartscultuur 
en het liberale kapitalisme. Hij breekt 
een lans voor de volgorde: cultuurvol
gend, cultuurkritisch, cultuurvormend. 
Geen aanpassing, wel contextualisering. 
Vanzelfsprekend is daarvoor nodig dat 
je de context helder ziet. 

Onder de indruk 

Laat ik  maar meteen zeggen dat ik 
van het boek onder de indruk ben. Niet 
omdat elke bijdrage even aansprekend of 
trefzeker is. Maar hier wordt wel een 
serieuze poging gedaan op eigentijdse 
vragen en probleemstellingen in te gaan. 
Er is geen sprake van ontkenning. Of 
van vluchtgedrag. Ook het gezag van de 
Schrift wordt hooggehouden. De duide
lijke bedoeling is om vanuit dat gezag 
op de huidige cultuur in te gaan en 
daarin Gods Woord te laten spreken. 
De uitdaging wordt aangegaan. En dat 
verdient lof. En respect. 

Ik ben ook nog op een andere 
manier onder de indruk. De vragen zijn 
zo herkenbaar. Als je ze zelf al niet hebt, 
komen ze wel vanuit je omgeving op je 
af. Hoe lees je de Schrift? Hoe ga je met 
anderen in gesprek? Hoe vertaal je de 
hemelse boodschap naar mensen die 
met beide longen het postmoderne kli
maat inademen en met beide benen op 
de grond van deze wereld staan? Hoe 
ben je kerk? En christen? 

Volgens mij kan niemand om de 
vragen heen. Ze houden mij bezig. En 
ze zouden iedere christen die als profeet 
wil optreden en zijn Naam wil belijden, 
moeten bezighouden. 

Onrustig 

Hier ligt voor mij al weer een vol
gend punt. Zo'n boek maakt me onrus
tig, omdat vragen worden opgeroepen 
en aangewakkerd. Maar mijn onrust 
heeft ook nog een andere reden. Hoe 
sterk zijn wij als christenen en gerefor
meerden in het analyseren en geestelijk 
'proeven' van onze cultuur? Slagen wij 
erin de cultuur te volgen, niet in de zin 
van klakkeloos meedoen, maar analyse
ren, waarnemen en geestelijk te beoorde
len? En, volgende vraag: proberen we 
ook cultuurvormend op te treden? Of 
laten we het maar gebeuren, weemoedig 
klagend over de goede oude tijd of post
modern 'ach en wee' klagend over onze 
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eigen tijd, maar meer ook niet? 
Ik heb respect voor de christelijke 

moed in zo'n boek. Die moed nodigt uit 
tot navolging. 

He�interpretatie? 

Hier en daar heb ik ook wel mijn 
vragen. Den Hertog stelt dat in de Bij
bel zelf al geen sprake is van een angst
vallig vasthouden aan de 'letter'. Er 
vindt een onbekommerde en vrije 
omgang met de teksten plaats. Een door 
de Geest geleide wijze van herinterprete
ren. Hij kan niet vasthouden aan een tot 
in details uitgebouwde leer van de inspi
ratie vanwege het spreken van de Schrift 
zelf. Ook Christus luistert de Schrift af 
op het spreken van de levende God. 
Nadat Hij (volgens de weergave van 
Lucas) Zich eerst heeft teruggetrokken 
op 'er staat geschreven' wordt zijn laatste 
bastion: 'er is gezegd.' 

Hier heb ik wel vragen. Allereerst 
ontgaat mij wat de 'gemiddelde' kerk
ganger hiermee moet en kan. Net zoals 
de nieuwere ontwikkelingen binnen het 
bijbelonderzoek (volgens Den Hertog) 
zich onttrekken aan de waarneming van 
de gemiddelde bijbellezer, zo geldt dat 
volgens mij ook voor dit soort herme
neutische bespiegelingen. Binnen het 
(korte) bestek van dit boek haal je nogal 
wat overhoop. Te veel, mijns inziens. 

Ook betwijfel ik hoe houdbaar dat 
onderscheid is tussen wat is 'geschreven' 
en 'gezegd'. Laat dat in Lucas' evangelie 
de woordkeus zijn, wat moet ik dan met 
het driemalige 'er staat geschreven' in de 
weergave van Matteüs? En kun je 
zomaar een binnenbijbelse door de 
Geest geleide 'herinterpretatie' doorvoe
ren naar onze omgang met de Schrift 
vandaag? De bijgevoegde leesoefening 
vind ik dermate vaag, dat ik mij aller
minst verder geholpen voel, om het 
maar eens postmodern te formuleren. 

Rationeel? 

Van Veluw schrijft over een 'rationele 
argumentatie' bij rationele problemen. 
Zo'n rationele argumentatie staat in 
contrast met een irrationele dan wel 
gevoelsmatige wijze van argumenteren. 
Waardevol vind ik zijn waarneming dat 
we het tij niet mee hebben en de 
gevoelsmatige intuïtie gevaren mee
brengt. Het maakt de kerk(mensen) 
naïef, onbezonnen en vatbaar voor 
infectie van dwalingen. Terecht zegt hij 

1 
dat wij God ook mogen en moeten lief
hebben met ons verstand. 

Maar ik zou niet gauw de dogmage
schiedenis typeren als de 'rationele door
denking' van het geloof. Juist in ons 
liefhebben van de HERE , ook met ons 
hele verstand, doordenken wij wat ons 
in de Schrift geopenbaard wordt en wij 
gelovig aannemen. Geloofsleer blijft 
voor mij geloofioveni!eging, hoezeer je 
verstand daarbij ook wordt gemobili
seerd. Geloof vormt het denken! 'Fides 
Quadrat lntellectum' is niet voor niets 
de lijfspreuk geworden van onze theolo
gische studenten in Kampen. 

In een tijd waarin juist die gelovige 
doordenking van het ons geopenbaarde 
gemakkelijk weggezet kan worden met 
'dat is maar je verstand', kan het geen 
kwaad wat sterker op te komen voor het 
geloof, dat daarin werkt, door de liefde. 

Integraal lezen 

Geboeid heb ik het verhaal van Ste
fan Paas gelezen. Op een aangename 
manier slaagt hij erin schriftuurlijke uit
gangspunten en praktijkervaringen te 
combineren met een heldere betoogtrant 
en vlijmscherpe omschrijvingen. Maar 
wat mij het meest aanspreekt, is het 
zelfbewustzijn dat hij ten toon spreidt. 
Laten wij maar gewoon zoekers zoveel 
mogelijk in aanraking brengen met het 
naakte Woord van God, om daarmee 
serieus te nemen dat dit Woord mensen 
weet te treffen, veel beter dan alles wat 
wij weten of zeggen. De Geest werkt 
immers vooral door het Woord. Het is 
de levende stem, de viva vox van God. 

Voor dit integraal lezen is weinig 
specifieke deskundigheid vereist. 
'Gewone' christenen kunnen het al 
gauw. Het sluit aan bij wat veel zoekers 
toch al doen: teruggaan naar de bron. 
Het vraagt wel om coaching en diverse 
vormen. Paas levert de handreikingen 
erbij. Op deze manier kan bijna ieder 
gemeentelid evangelist worden. Maar de 
vraag keert ook meteen terug naar ons
zelf. In hoeverre lezen wij nog integraal 
de Schriften van God? En horen we 
daarin nog de 'viva vox' van God ons 
aanspreken? 

Navolging 

Tijdens Hooglands verhaal raak je 
onwillekeurig betrokken. Bonhoeffers 
'navolging van Christus' is ook zo aan
grijpend, doordat hijzelf in het voorjaar 
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van 1945 aan de galg is geëxecuteerd 
vanwege zijn betrokkenheid bij de 
moordaanslag op Hitler. 

De manier waarop Christus met zijn 
heil in de wereld aanwezig is, kan niet 
zonder persoonlijke keuzes en persoon
lijke navolging. Hooglands opstel con
fronteert mij met de vraag wat mijn 
identiteit als christen voorstelt. Hoe 
overtuigd wil ik kruisdragen en daarbij 
in de voetsporen van Jezus Christus tre
den? Hoe staat het met onze 'praxis pie
tatii, de persoonlijke vroomheid? 

Onze tijd vraagt om de durf om je 
haaks op te stellen en ook haaks te hou
den in een cultuur die bol staat van 
individualisme en consumentisme. Ik 
raak er steeds meer van overtuigd dat 
een gemeenschappelijke bezieling op dit 
punt heilzaam en samenbindend kan 
werken. 

Uitdaging 

Al met al dus een boek dat je uit
daagt. Het prikkelt, stimuleert, stemt 
tot nadenken en vraagt om uitwerking. 
Als ik me niet vergis, spelen in heel wat 
gemeenten zaken die in dit boek aan de 
orde komen. Soms is de benadering wat 
voor de hand liggend. Maar dan nog is 
het goed dat het allemaal eens op een rij 
staat. Ik zie het ook als winstgevend 
wanneer we als christenen elkaar waar
devolle handreikingen kunnen doen. 

Uitgedaagd door de tijd zijn we 
geroepen de vertaalslag te maken naar 
de mens van vandaag. Buiten de kerk, 
maar niet minder erbinnen. Missionair 
kerk zijn vraagt om geestelijke vitaliteit 
en weerbaarheid. Om persoonlijke 
bezieling en kerkelijk enthousiasme. Om 
toewijding aan Christus en de hartelijke 
bereidheid in zijn voetsporen te treden. 
Om liefdevolle 'gemeenschappen van 
Christus', met een wervende uitstraling. 
Om geloof, liefde en heiliging. 

Kortom: om een daadwerkelijk leven 
bij het licht van de Schriften. Daarin 
ontmoeten hedendaagse mensen de 
levende Christus, die 't heden kent en 
de toekomst overziet. Dat geeft moed. 
In zijn Geest durven we de vertaalslag te 
maken. 

N.a.v. : W. Dekker en P.J. Visser 
(red.), OM DE VERSTAANBAARHEID, uitg. 
Boekencentrum, Zoetermeer, 2002. 
ISBN 90 239 1315 9. 273 pag. 
Prijs € 17,90. 
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VOX HUMANA 

In een klein dijkhuis staat, 
ziet hij door 't uitvergrote raam, 
het oude orgel bijna naakt. 

Over de toetsen ligt een loper. 
Tussen de twee koop'ren kandelaars 
staat een gezangboek open. 

Hij hoort weer het astmatisch steunen: 
loflied of klaagzang - eender zeurt 
deze muziek, tot hij die deur 

snel weer vergrendelt. En toch, 
o mocht hij nog een keer, 
geknield voor 't orgelfront, 

de trappers voor de vrouw bewegen 
die boven hem haar psalmen zong. 

J. Eijkelboom 

Uit: HORA INCERTA 1 993 

Kort commentaar: 

Een nostalgisch gedicht. 
Het verleden gaat weer leven. 
Je ziet het voor je. 
Misschien herkent u het uit uw jeugd. 

De 'hij' heeft er afscheid van genomen. 
Hij wil er niet meer aan denken. 
Maar de herinnering is hem te machtig. 

Het orgel is veelal verdwenen; 
dat is niet zo'n ramp. 
Ik ben bang: ook het zingen van psalmen. 
Het verdwijnen van huiselijke vroomheid, 
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is dat de finale stap richting geestelijke dood? 

G. Slings 

Gedicht 
-
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Dit wordt een persschouw in de 
Persrevue. Dat klinkt wat ingewikkeld. 
Maar het zit zo. Ik neem hieronder de 
Persschouw over van ds. M.H.T. Bie
wenga uit OPBOUW van 19 december 
2003. Onder de titel 'Op weg naar ker
kelijke eenheid' citeert hij breed uit een 
artikel van onze deputaat kerkelijke een
heid ir. K. Mulder. In dat artikel werkt 
Mulder een aantal opmerkingen uit die 
hij gemaakt had in een NO-interview 
(9 okt. 2003). In ons blad is op die 
opmerkingen al gereageerd door ds. 
Wilschut in de Kroniek van het novem
bernummer. De discussie daarover 
wordt voortgezet in de Kroniek van het 
nummer dat u nu in handen hebt. 
Daarin speelt ook het hieronder geci
teerde artikel een rol. Dat ik het op deze 
wat indirecte manier hier opneem, heeft 
als reden dat ik het de moeite waard 
vind om ook de paar opmerkingen van 
de Nederlands Gereformeerde Biewenga 
te laten horen. Heel kort, maar ook 
pijnlijk raak mijns inziens. Biewenga 
schrijft: 

In de (Vrijgemaakt) Gereformeerde Kerk
bode voor Groningen, Fryslan en Drenthe 
van 28 november vond ik een opmerkelijk 
artikel van K Mulder, een van de leden 
van het Vrijgemaakte Deputaatschap Ker
kelijke Eenheid. Als ik de boodschap ervan 
heel vrij vertaal, dan lees ik zoiets als: we 
konden eigenlijk best allemaal Nederlands 
Gereformeerd zijn. Of overdrijf ik nu? 
Oordeelt u zelf; onder het kopje 'Verschui
vingen in de GKV-cultuur' schrijft Mul
der: 

'Dat het kerkvergaderend werk van Chris
tus in Nederland sinds 1944 vrijwel uit
sluitend plaatsvindt in de GKV is geen 
uitspraak die in onze officiële kerkelijke 
papieren staat vermeld, maar is wel een 
opinie die jarenlang kenmerkend was voor 
de hoofdstroom in de GKV. Deze ver
smalde kerkvisie heeft lange tijd de contac
ten en de gesprekken met (christenen in) 
andere kerken bemoeilijkt en is nog steeds 
één van de obstakels op de weg naar ker
kelijke eenheid. 
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K. Mu lder over 
kerkelijke eenheid 

---�-· 'l!_bouw 
Opbouw is een veertiendaags blad, dat verschijnt binnen de Nederlands 
Gereformeerde kerken. Het biedt artikelen op het snijvlak van de Bijbel en de 
kerkelijke praktijk. 

Inmiddels is er meer openlijke erkenning 
dat het kerkvergaderend werk van Chris
tus in Nederland niet tot de GKV beperkt 
is. Er is sprake van toegenomen en nog 
steeds toenemende openheid naar andere 
kerken. En ook naar de christenen in deze 
kerken. De meeste gereformeerde organisa
ties zijn niet langer gesloten voor niet-vrij
gemaakten. We ervaren in de contacten 
met andere christenen in de politiek en in 
allerlei organisaties en verbanden dat we 
veel gemeenschappelijk hebben en dat we 
met gereformeerde belijders uit andere 
kerken vruchtbaar kunnen samenwerken. 
De gedachte dat de GKV al oké is en dat 
alleen de anderen (zoals de CGK en de 
NGK) zich nog op een aantal punten aan 
de GKV moeten aanpassen op weg naar 
kerkelijke eenheid, is aan het uitslijten. 
We zien steeds meer in dat de vragen die 
aan de orde komen in de gesprekken met 
de CGK en NGK geen vragen zijn waar 
alleen zij nog mee worstelen en waar wij 
als GKV de antwoorden al op weten. Vra
gen bijvoorbeeld betreffende toelating van 
christenen uit andere kerken aan het Hei
lig Avondmaal, zijn gemeenschappelijke 
vragen. Dat geldt ook voor vragen over de 
betekenis en toepassing van Bijbelwoorden 
voor onze tijd en cultuur (Schriftgezag, 
hermeneutiek). 
Over hoe je de binding aan de gerefor
meerde belijdenis het best kunt regelen, 
leven niet alleen in de NGK vragen, maar 
ook in de GKV. De manier waarop het in 
de GKV geregeld is, is niet bij voorbaat de 
beste of de enig juiste. Het is de moeite 

Persrevue P.L. Storm 
-

�� �- --- ---

waard om je daar als GKV samen met 
CGK en NGK over te buigen. Wij kun
nen veel van de CGK en de NGK leren. 
De zorg voor de eenheid in de leer is een 
gezamenlijke zorg. 

In de GKV is vooral verschuiving waar te 
nemen betreffende de waardering van de 
NGK Zagen we in het verleden de NGK 
vooral als kerken die ver van ons afston
den en waar veel op was aan te merken, 
thans worden de Nederlands Gerefor
meerde Kerken door velen in de GKV 
beschouwd als kerken met wie je vrijwel 
op één lijn ligt. 

In onze kerken is ook sprake van een ver
schuiving waarin steeds meer afscheid 
wordt genomen van het beheersingsden
ken, dat lange tijd kenmerkend was voor 
de gereformeerd-vrijgemaakte cultuur en 
waarbij alles zoveel mogelijk met regels 
dichtgetimmerd is en alles onder controle 
is. Daarachter zit angst dat plaatselijke 
kerken teveel uit de pas gaan lopen met 
het landelijk beleid. 
Er ontstaat inmiddels een klimaat waarin 
we minder bang zijn de controle te verlie
zen en meer oog hebben voor de waarde 
van een meer soepele en meer globale 
regelgeving. Ook om deze reden komen we 
dichter bij de NGK ' 

Kritisch uit Mulder zich t.a.v. de in de 
GKV geldende regels voor de interkerke
lijke contacten: 

1n theorie zeggen we vaak dat het pri
maat ligt bij de plaatselijke kerk, in de 
praktijk is het echter zo gegroeid dat de 
Generale Synode in veel zaken bepaalt 
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wat plaatselijk kan gebeuren. Het is 
gewenst dat dit gaat verschuiven zodat er 
meer ruimte komt voor plaatselijke beslis
singen. 
De thans geldende regels voor plaatselijke 
samensprekingen zoals deze door de Gene
rale Synode van Berkel (1996) ztjn vastge
steld leggen een sterk accent op landelijke 
eenheid. Het is goed om ook de regels voor 
plaatselijke samensprekingen kritisch te 
bekijken in het licht van de accentver
schuiving in de richting van landelijk 
naar plaatselijk. De huidige regels voor 

Onder bovenstaande titel verscheen 
een eerste van een reeks bijdragen in de 
rubriek Stilgezet van het GMV-blad 
PLEIDOOI. Het is van de hand van ene 
Leo Born. Over hem vermeldt het blad: 
'Leo Born is predikant. Hij is als inte
rim-manager bij de krijgsmacht belast 
met de leiding van alle Diensten Geeste
lijke Verzorging.' Het artikel verscheen 
al even geleden (nl. in oktober 2003), 
maar ik kreeg het pas vrij recent onder 
ogen. Het leek me toch nuttig om te 
signaleren, al doe ik het niet met 
vreugde. Eerst het artikel: 

Vanuit de eerste hoofdstukken van Genesis 
schets ik grondlijnen voor ons leven, wer
ken en zorgen in de wereld van vandaag. 
Ik doe dat met het stellige geloof dat ons 
aan het begin van de bijbel grondmotie
ven worden aangereikt, die ons ook nu 
kunnen helpen bij het nadenken over ons
zelf, over de wereld en over onze positie 
daarin. Deze maand de eerste schets: over 
onze wereld als Gods schepping. 

In den begi.nne schiep God de hemel 
en de aarde. 
De bijbel begint met een enorme zin. Een 
zin die het fondament legt onder onze 
werkelijkheid. Alles wat er is (de hemel en 
de aarde) wordt herleid tot een scheppings
daad van God. Het komt voor Gods reke
ning. Hij is er de auteur van. Aan de oor-
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samensprekingen passen bij een cultuur die 
aan het verdwijnen is. Een toenemend 
aantal kerkenraden dat plaatselijk goede 
samensprekingen heeft met de NGK of de 
CGK ervaart dat de landelijke regels 
belemmerend zijn voor het zetten van 
gewenste vervolgstappen. ' 

Biewenga voegt hieraan toe als uit
smijter: 

Ik kan me toch ook wel voorstellen dat de 
dubbel-Vrijgemaakten en de mense� van 
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Reformanda zich grote zorgen maken als ze 
dit soort dingen lezen . . .  

En niet alleen zij, zou ik dan willen 
zeggen, maar ook deze 'enkel-vrijge
maakte' persschouwer van NADER BEKE

KEN en de even vaak vrijgemaakte kro
niekschrijver van dit blad, en hopelijk 
toch ook een deputaatschap dat zo'n 
belangrijke taak van de kerken gekregen 
heeft en dit van haar eigen secretaris te 
lezen krijgt. 

Onze wereld, Gods 
scheppi ng 

Kop van het artikel, overgenomen uit Pleidooi, oktober 2003 

sprong (het begin) van onze werkelijkheid 
staat God. Hij is de schepper! 

De aarde nu was woest en ledig en 
duisternis lag op de vloed. Maar de 
Geest van God zweefde over de wate
ren en God sprak: Er zij licht. 
De bijbel vertelt over het scheppen van 
God in onthutsende woorden. Wat God 
aantreft in het begin is één grote chaoti
sche, bedreigende leegte: een donkere oer
vloed. Je kunt er niet leven en je kunt er 
niet wonen. Het is het tegenovergestelde 
van wat je een 'thuis' of een 'land om in 
te wonen' zou noemen. De joodse filosoof 
Martin Buber vertaalde het ooit in het 

veelzeggende 'Unland'. Niks is het! Het is 
het absolute contrast van alles wat met 
goedheid en geborgenheid, met leven en 
wonen te maken heeft. 

De bijbel zegt dat God die werkelijkheid 
niet wil. Zijn Geest en Zijn Woord schep
pen een andere, een hei/volle werkelijk
heid. De profeet Jesaja zegt later: 'Niet tot 
een baaierd heeft de HERE de aarde 
geschapen, maar ter bewoning heeft Hij 
haar geformeerd. ' Uesaja 45 vers 18) 
Scheppen is dus zoveel als het 'nee zeggen' 
van God tegen het kwade en de chaos en 
de duisternis. Hier wordt al een beetje 
zichtbaar dat scheppen en verlossen aan 
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elkaar verwant zijn. God zal Zijn schep
- ping_noait in.de steek laten! 

Velen in de theologie menen dat Israël dit 
woord van God over de schepping pas laat 
in haar geschiedenis heeft ontvangen, 
namelijk in de Babylonische ballingschap. 
Dat moet toen een geweldige troost zijn 
geweest zijn voor de Israëlieten die twijfel
den aan het heil van God. Ik vind dat een 
mooie gedachte; in benarde omstandighe
den van de ballingschap zegt God dat Hij 
onze Schepper en onze Verlosser is. Zo laat 
Hij zich kennen. In de kerk zeggen we: zo 

openbaart Hij zich aan ons in Zijn 
Woord. 

Het scheppingsverhaal is daarvan een 
indrukwekkend document. Het werd 
geschreven binnen de grenzen van onze 
menselijke geschiedenis. Het zegt ons dat 
de wereld en de met haar gegeven werke
lijkheid uit Gods hand zijn voortgekomen. 
Het vertelt ons dat in gewone menselijke 
taal, in het kennisjargon van mensen van 
toen (van ruim 2500 jaar geleden). Met 
woorden waarin ook wij nu nog het decor 
van de pijn en de gebrokenheid van onze 
moderne werkelijkheid herkennen. 

Waar de Geest van God is en waar Zijn 
Woord klinkt, daar ontstaat een goede 
werkelijkheid. 
Daar geschiedt heil. Ook vandaag. In dat 
vertrouwen leven en werken wij . . .  

Om de schrijver van het boven
staande even te variëren: Born vertelt 
over het scheppen van God in onthut
sende woorden. Het is me een diep 
raadsel hoe een redactie van een gerefor
meerd blad zijn lezers hiervoor even wil 
stilzetten. En dat dan in het kader van 
het aanreiken van grondlijnen voor onze 
houding als christen in de maatschappij. 

Barth op klompen 

In een paar zinnetjes laat Born hier 
namelijk Karl Barths scheppingsleer op 
klompen binnen klossen. Het is typisch 
Barth {en velen zijn hem gevolgd) om 
schepping en verlossing in elkaar te 
schuiven. Zeker, Born zegt het net iets 
voorzichtiger: ze zijn aan elkaar ver
want. Maar het is bij hem wezenlijk het
zelfde. Scheppen zou 'nee zeggen' zijn 
tegen het kwade en de chaos en de duis
ternis, die er allemaal al zijn wanneer 
God nog moet beginnen met scheppen. 
God treft dat allemaal in de beginne 
aan. Er is een andere werkelijkheid dan 
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de door God geschapen werkelijkheid. 
Dat de aarde 'woest en leeg was', wordt 
dm- verklaard- als-iets dat er al was als 
iets negatiefs en kwaads en bedreigends 
in plaats van {zoals in de gereformeerde 
exegese) als het nog ongevormd en 
ongeordend zijn van de door God eerst 
geschapen aarde en materie. Een aarde 
die na deze scheppingsdaad vervolgens 
door Hem als woonplaats voor zijn 
mensen wordt klaargemaakt. Vanaf het 
begin zou volgens Born Gods handelen 
verlossend handelen moeten zijn, o.mdat 
het kwaad als macht tegenover God er 
ook vanaf het begin is en bestreden 
moet worden. Dat laat zich alleen den
ken in een dogmatiek waarin je hebt 
losgelaten dat Genesis 1 ons geschiede
nis vertelt inclusief een historische zon
deval {eerst in engelenwereld en toen in 
mensenwereld). Zondeval die inbraak 
was in wat eens als helemaal goed 
geschapen was. Zo'n dogmatiek zonder 
historische zondeval leverde Barth dan 
ook (en de velen die hem zijn nage-

Nader Bekeken februari 2004 

volgd) . Maar dan word je ondertussen 
dus echt niet meer stilgezet bij wat de 
Schrift leert. 

Hoe lees je Genesis 1 
en hoe zing je erover? 

Niet minder schokkend in het 
bovenstaande stukje is de manier 
waarop Born blijk geeft zich inderdaad 
zonder reserves uit te leveren aan de 
schriftkritische opvatting, dat wat 
Genesis 1 vertelt, in feite troosttheologie 
is uit de tijd van de ballingschap. Op 
die manier verschaf je je inderdaad de 
ruimte om Genesis 1 te lezen zoals hij 
doet. Maar met gereformeerde schrift
studie heeft dit alles niets, maar dan 
ook helemaal niets te maken. 

Er is de afgelopen jaren nogal wat 
rumoer geweest rond lied 1 van het 
LIEDBOEK VOOR DE KERKEN. O.a. ten 
aanzien van couplet 1 :  'God spreekt het 
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eerste woord. Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen.' Dat zou 
Barthiaans zijn. Nee, is toen door ande
ren gezegd, ook al heeft de dichter Jan 
Wit waarschijnlijk wel in die richting 
gedacht, je kunt het los daarvan ook 
goed opvatten. Je moet het dan lezen en 
zingen in het licht van Psalm 104 {zie 
de ACTA van de GS Zuidhorn, p. 156). 
Maar wanneer gereformeerde organisa
ties gereformeerde kerkgangers dit soort 
schriftstudies gaan aanbieden, dan hoef 
je je op termijn geen illusies te maken 
over wat je er met elkaar in gaat zingen. 

Afgezien daarvan. Een bad nemen in 
Barth is een advies dat we vandaag weer 

'Filosoof René van Woudenberg 
fileert tweewekelijks het hedendaagse 
denken.' Zo luidt de introductie van de 
rubriek van dr. R. van Woudenberg in 
het dagblad Trouw. Onder de titel 
'Onherleidbaar complex' schreef hij een 
aflevering in het nummer van 13 janu
ari. Hij 'fileert' daarin een belangrijke 
stelling uit het darwinistische evolutie
geloof. Geloof in 'de Ontwerper' is zo 
gek nog niet, wil hij ermee zeggen. Het 
levert aanzienlijk stichtelijker gedachten 
op bij het lezen van Genesis 1 dan wat 
ik in het vorige stukje Persrevue door
gaf. Het enige wat ik met Van Wouden
bergs artikel gedaan heb, is het toevoe
gen van een paar tussenkopjes. Dat leest 
plezieriger. Hij schrijft: 

Het darwinistische dubbelprincipe 
In zijn boek THE 0RIGIN OF SPECIES 
schreef Charles Darwin: 'ît.ls kan worden 
aangetoond dat er complexe organen 
bestaan die onmogelijk gevormd kunnen 
zijn langs de weg van vele, opeenvolgende, 
kleine veranderingen, dan zou mijn theo
rie ineenstorten. "  Een centrale stelling uit 
Darwins theorie is dat nieuwe levensvor
men ontstaan door 'toevallige variatie en 
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veel krijgen {zie de Persrevue van vorige 
maand). Wanneer dat soort adviezen 
opgevolgd gaan worden (en daar lijkt 
het op), dan is het misschien goed er het 
advies bij te leveren om dan ook maar 
weer eens met hernieuwd elan Schilder 
te gaan lezen. Bijvoorbeeld zijn behan
deling van zondag 9 in het derde deel 
van zijn catechismuscommentaar, met 
daarin een indringende behandeling van 
Barths scheppingsleer (met name met 
betrekking tot Barths speculaties over 
'das Nichtige').1 Je zicht op de eigen 
aard van Gods scheppingswerk én van 
zijn verlossingswerk wordt er scherper 
van. En veel en veel bijbelser. 
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Noot: 
1. 'De manichecën, zegt Augustinus, hebben hetzelfde 

gezegd: het is manicheïsme, een princi� te stellen, 

waartegen God strijden moet vóór dm val, 
K. Schilder, HEIDELBERGSCHE CATECHISMUS III, Goes 

1950, p. 358. Wie de hele kwestie waar het hier over 

gaat in twee bladzijdes helder voor zich wil zien, 

leu bijvoorbeeld Van Genderen/Velema, BEKNOPTE 

GEREFORMEERDE DOGMATIEK, Kampen 1992, p. 240v. 

Vgl. ook uitgebreider: J.W. Maris, ScHEPPING EN 

VERLOSSING, Kampen 1994 (Apeldoornse studies 

no. 30). 

Darwin en de 
muizenval 

Charles Darwin 

blinde selectie: ook wel 'het darwinistische 
dubbelprincipe' genoemd. Dit principe 
zegt dat nieuwe levensvormen door toeval
lige mutaties ontstaan, dat vele van die 
nieuwe vormen het loodje leggen omdat ze 
niet of niet voldoende aan hun omgeving 
zijn aangepast (ze worden 'we�selec-

teerd') maar ook dat sommige ervan beter 
aangepast zijn aan hun omgeving dan 
hun voorouders en dus betere overlevings
kansen hebben. Nu geeft Darwin in de 
geciteerde zin aan dat zijn theorie ineen 
zou storten indien er complexe organen, of 
systemen, worden gevonden die niet langs 
die zeer geleidelijke weg kunnen zijn ont
staan. 
Vorige week zaterdag was in Amsterdam 
door het Interdisciplinair Studieforum een 
discussie georganiseerd over de vraag of er 
zulke systemen bestaan, mede naar aanlei
ding van het werk van de Amerikaanse 
biochemicus Michael Behe: Darwin's 
Black Box (1996). Cees Dekker (hoogle
raar moleculaire biofysica te Delft) en 
John Sussenbach {emeritus, moleculaire 
biologie te Utrecht) betoogden dat die er 
zijn, Piet Borst (biochemie, Amsterdam) 
en Michiel Huynen (bioinformatica, Nij
megen) ontkenden het. 

Onherleidbare complexiteit 
Om te kunnen zien waar de discussie pre
cies over ging, moet ik iets zeggen over het 
begrip 'onherleidbare complexiteit'. Neem 
eens een ouderwetse muizenval in gedach-
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ten. Die bestaat uit een klein vlondertje 
met een bewegend elementje waar de kaas 
op moet worden gelegd, een veer waaraan 
een 'hamer' vastzit en een staafje dat de 
hamer 'open houdt' en dat in een oog zit, 
dat op het bewegende elementje is gemon
teerd. Mijn beschrijving is nog onvolledig 
maaf dit moet volstaan. Welnu, wil de 
muizenval zijn functie kunnen uitoefe
nen, dan moeten alle delen van dat appa
raatje op een heel specifieke wijze geor
dend zijn; zou een van de genoemde delen 
ontbreken, dan zou het geen muizen kun
nen vangen. Het is dus niet zo dat als je 
de helft van de delen hebt, dat 'appa
raatje' half zo goed muizen vangt als een 
volledige muizenval. Omdat dit zo is, is 
een muizenval 'onherleidbaar complex' te 
noemen. Algemeen gezegd: een systeem is 
onherleidbaar complex, indien het een 
verzameling van samenwerkende delen 
bevat die allemaal noodzakelijk zijn voor 
de uitoefening van zijn basale functie en 
indien de verwijdering van een van de 
delen tot gevolg zal hebben dat het systeem 
ophoudt te functioneren. 
Nu zijn er, zoals Dekker betoogde, vele 
onherleidbaar complexe systemen te vin
den in de moleculaire machinerie van de 
biologische cel. Een voorbeeld is het bacte
rieel flagel/urn (een soort rotatiemotor van 
een bacterie), dat extreem complex blijkt 
te zijn; ontzettend veel delen moeten 'op 

Even een kleine pastorale waarschu
wing vooraf. Fijnbesnaarde zielen, voor 
wie het allemaal niet genuanceerd 
genoeg kan zijn in iemands uiteenzet
ting van zijn standpunt, komen hieron
der even niet erg aan hun trekken. In 
zijn rubriek Cultus & Cultuur schrijft 
Henk van As over de huidige hype rond 
het thema 'leiderschap in de gemeente'. 
Hij laat zijn hierover overgelopen 
gemoed eens leeglopen in CONFESSIO 

NEEL van 8 januari 2004. Dat is een her
vormd blad. Maar wat hij schrijft, is niet 
alleen binnen hervormde kring herken
baar. Zijn postscriptum aan het slot laat 
voelen dat hij zeer wel beseft zich niet 
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hun plaats' zitten, wil de motor werken en 
het ontbreken van een van die delen 
fnuikt de werking. Deze motor kan niet 
langs geleidelijke weg tot stand zijn geko
men en dus niet verklaard worden door 
Darwins dubbelprincipe. 

Een Ontwerper? 
Heeft Dekker ook een alternatieve verkla
ring? ja. Evenals Behe suggereerde hij dat 
dergelijke systemen producten van 'ont
werp' zijn, dat de elementen van die syste
men door een intelligente ontwerper bijeen 
zijn geplaatst. Wie of wat die ontillerper 
is? Daarover, zegt Dekker, vallen vanuit 
de wetenschap geen uitspraken te doen. 
Wat stelden Borst en Huynen hier tegen
over? Niet zo heel veel. Ze erkenden dat er 
van de systemen waar Dekker en Sussen
bach het over hadden geen darwinistische 
verklaring voorradig is. En Borst bracht 
naar voren dat verklaringen in termen 
van 'ontwerp' in de wetenschap geen pas 
geven. 
Maar, zo vraag ik me af, waarom eigen
lijk niet? In heel veel contexten vinden we 
ontwerpverklaringen immers prima en 
accepteren we die zonder aarzeling. Stel je 
bent je portemonnee kwijt. Dan kan in 
bepaalde omstandigheden een goede ver
klaring daarvan zijn dat iemand hem 
gestolen heeft (we gaan ervan uit dat je 
kunt uitsluiten dat je hem verloren hebt of 
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zomaar ergens hebt laten liggen). Deze 
verklaring is een ontwerpverklaring, een 
verklaring in termen van een intelligent 
wezen dat iets tot stand heeft gebracht. 
Met deze verklaring is niets mis, zelfs al 
heb je geen enkel idee hoe de dief je porte
monnee te pakken heeft gekregen en geen 
idee hebt omtrent de identiteit van de 
dief Maar als we in allerlei alledaagse 
contexten ontwerpverklaringen overtui
gend vinden, waarom zouden we ze dan 
in de wetenschap ongeoorloofd moeten 
vinden? Natuurlijk, als Dekker suggereert 
dat van onherleidbaar complexe systemen 
een ontwerpverklaring gegeven moet wor
den, dan geeft hij daarmee helemaal niet 
aan hoe, langs welke weg, die systemen tot 
stand zijn gekomen. Het zou heel mooi 
zijn als hij hierover ooit met verdergaande 
ideeën zou komen. Maar ook als hij der
gelijke ideeën (nog) niet heeft, kan een 
ontwerpverklaring nog steeds een prima 
verklaring zijn. 
Onherleidbaar complexe systemen vormen 
al met al dus een grote wetenschappelijke 
uitdaging aan het adres van het darwinis
tische denken. Waar zulke uitdagingen 
zijn moet men met belangstelling uitzien 
naar creatieve en uitdagende ideeën als 
van Dekker. Immers, creativiteit is wezen
lijk voor het wetenschappelijk onderzoek. 

Eén Meester, 
veel leiders . . .  

zo gebalanceerd mogelijk te hebben uit
gelaten, maar soms is dat ook nuttig om 
een punt duidelijk neer te zetten. En hij 
heeft een punt. Ook nu veroorloofde ik 
mij het toevoegen van een paar tussen
kopjes. Van As schrijft: 

Van Normaal naar Doe Maar 
Ligt dat nou aan mij? Ik word in toene
mende mate zwak, ziek en misselijk van 
een bepaald cultuurtje in onze kerken: al 
dat modieus gepraat over leiderschap, 
geloofitraining, gemeentegroei. Alsofje op 
de aandeelhoudersvergadering van een 
multinational zit. Nu is de Kerk welis
waar van vele (niet alle!') tijden en plaat-

sen, maar die geestelijke Internationale 
bedoel ik hier niet. je wordt in kerk en 
groep, zo lijkt het wel, steeds vaker over
spoeld door Levensstroom-achtige activitei
ten. Was vroeger Normaal de norm, nu is 
het Doe Maar wat de klok slaat. 
U dacht in alle eenvoud een stil en gerust 
Godgewijd leven te kunnen leiden? Ha, 
vergeet het maar! Er moet gewérkt wor
den: óp naar mannendagen, gemeente
groei-meetings, retraites, studieweekends, 
workshops. U wordt zo moe van al die 
verplichte Alpha- tot en met Gamma
klus-cursussen? Och arme! Niks geen 
'Wandel maar stillekens achter Hem aan: 
maar vort, naar de leiderschapscursus! 



63 

Vooruit, om Bill Hybels op de Willow
creek-dag à raison van 'standaardtarief' 
75 euro te horen zwatelen over 'het creë
ren van een leiderschaps-revolutie'. 

Volg de leiders! 
Gaat dat om het trainen in staatsgrepen 
en hei kweken van zeer aardse tirannen. 
Welnee, je wilt toch christen anno 2004 
zijn? Nou, dat kost geld - de bedragen lij
ken al aardig op die van de trainingssessies 
van businessleiders . . . - en inspanning. Het 
nieuwe evangelie komt tot u via power
point-presentaties, beamers, readers, cate
chese-modellen en het instuderen van spi
rituele handigheidjes. Vo� de leiders, is 
het parool. Ongeacht of ze nu Hybels 
heten of Schuiler, Derek Prince of de 
Maasbachs. De rijke jongeling zou op zijn 
vraag: wat moet ik doen? in onze dagen 
van de leiders het antwoord krijgen: 
schrijf je in op een cursus, leer gespreks
technieken, train en word getraind! 
Maar, zo vraagt een simpele gelovige, een 
der 'onnozele kinderen: die nog geestelijk 
melkdrinker is, er was toch slechts Eén 
Meester, Wiens dienaars wij allen moeten 
zijn? We moesten toch Zijn voetstappen 
drukken en aan Zijn voeten zitten om ons 
Zijn lessen te laten lezen? We moesten toch 
niet van Paulus, Cephas, of Apollos zijn, 
niet van Kuyper, Schilder, Kersten, Van 
Ruler, Steenblok, Barth of de paus van 
Rome? Ach, simpele ziel! U begrijpt er 
niks van. De post-moderne christen moet 
hard aan de slag. Hij/zij moet opnieuw 
onder het juk der dienstbaarheid dat onze 
kerkhervormers - niet Bas Plaisier, bedoel 
ik, maar M. Luther en J Calvijn. . .  -
juist in Gods Naam van onze schouders 
hadden gerukt. 

Gij zult! 
Wij willen het evangelie? Goed, maar dan 
eerst onder de nieuwe wet: gij zult! Dus 
werken aan gemeentegroeimodellen, zwoe
gen op trainingen, cursussen, workshops. 
En wee het individu of groepje dat de 
gestelde 'targets' niet haalt. 'Leiderschap' is 
de nieuwe kreet, niet dienstbaarheid. 
Maar Jezus zou de kraampjes van al die 
doe-groepen en leiders-fokkerijen de Tem
pel uitgejaagd hebben, denk ik zo. 
je leest dan die onzin van Paul Donders, 
zo'n 'trainer' - niet van een elftal of een 
meute wielrenners, maar van gelovigen -
die met een schijn van wijsheid betoogt 
dat jezus met name Nederlanders roept 
om christen-leiders te zijn. Bewijzen? Bill 
Hybels met zijn Wilgenkreekkerk en 
Robert Schuiler met zijn kristallen kerkhal 
zijn van Nederlandsen bloede! Tsja . . .  
Kent het Evangelie dan niet het niets móe-
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President G. W Bush houdt een toespraak voor atleten 

ten én niets zijn in het oog van de Mees
ter, Die Zelf alles heeft volbracht? Moeten 
we weer aan de 'Geestelijke Oefeningen' 
van jezuïeten-stichter lgnatius van Loy
ola? Verdienen we toch zelf onze redding 
door werk en studie? Is het geen veeg teken 
van onze tijd, dat we in de komende PKN 
een Evangelisch Wérkverband hebben 
i.p.v. 'Geloofiopbouw'? 

Dreiging van nieuw wetticisme 
Zeker, ik overdrijf Vroeger hadden we 
Kerkopbouw en Kerkherstel, en ook dat 
waren geen onderdelen van Monumenten
zorg om oude kerken te restaureren. 
Zeker, niet alleen aan moeders hand kun 
je tot Jezus komen. Dat kan vast ook via 
een Alpha-cursus. Maar de slavendrijvers 
van het gemeentegroei-leiderschap - goed 
bedoelend, ddt wel - lijken soms op anti
rookmagiërs, dierenbevrijdingsfronters, 
milieuactivisten. Ze zijn zo overtuigd van 
het vol onbegrip voor hen die (nog) niet zo 
ver zijn, zó bezig om een nieuwe klasse te 
vormen boven het 'gewone volk: 
Opnieuw: ze bedoelen het goed met hun 
christen-activisme, maar de dreiging van 
nieuw wetticisme is niet denkbeeldig. Zo 
zelfi, dat een eenvoudig gelovige zou ver
zuchten: 'van de activisten verlos ons, 
Heer: Maar ]akobus dan? je geloof moet 
toch blijken uit je werken! En Paulus dan 
met zijn 'bewerk je eigen zaligheid'? Dat 
ontkennen we niet, maar deze apostolische 
noties zijn andere dan wat Wilgenkrekers, 
Toronto-zegenaars of wat voor bijbelle
raars dan ook ons willen voorschotelen. 
Zij kweken onbewust weer een klasse van 
'geestelijken: uittorenend boven het 

gewone Godsvolk. De kerk- en ketterhisto
rie leert wat zo'n tweedeling teweegbrengt. 

Eén is uw Meester! 
Onze banier kent niet de slogan 'Volg 
Hybels' of zoiets, maar: volg het Lam, 
wddr Het ook heengaat! En: Eén is uw 
Meester. jullie moeten als broeders en zus
ters slechts dienaars zijn, voetenwassers, 
geen hoog van de (kerk) toren blazers! Is 
het dan flauwekul, dat vorige maand een 
landbouwkundige baptist aan de vrijge
maakte theologische universiteit promo
veerde in de godgeleerdheid op een studie 
over leiderschap in de gemeente? 
Nee, niet helemaal. Want de akker is de 
wereld en de velden zijn wit om te oog
sten. Ook dat is waar. Maar de gemeente 
van Christus moet niet terug naar een 
kerkmodel van bisschoppen en geestelijke 
hoogvliegers met, ergens beneden hen, het 
kerkvolk. Laten de schapen én bokken die 
wij allen zijn, niet jas en staf van de 
Opperherder ter hand nemen, want dan 
kunnen ze onbedoeld grijpende wolven 
worden! 
(PS: Dit was geen theologie van de ambten 
in de vroege en de late kerk. Dit was een 
hoogst persoonlijk jaaroverzicht van kerk 
en wereld. En alle critici op het boven
staande hebben bij voorbaat gelijk . . .  ). 

Noot: 
1. Dit lijkt me even een uitglijder. De kerk is toch 

echt 'de kerk van alle tijden'. Inderdaad niet in alle 

tijden van alle plaatsen, PLS. 
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Zojuist verschenen: 

Verkondig het Woord 
Bijdragen over prediking, de predikant en de hoorder. 

Dit cahier bevat een bewerking van 
artikelen die dr. Hendriks eerder 
schreef in DE REFORMATIE en NADER 
BEKEKEN. 

Dr. A.N. Hendriks 

In dit cahier gaat de auteur meer dan 
eens in discussie met wat door de Vak
groep Praktische Theologie van de 
Theologische Universiteit (Broeder
weg) te Kampen en in de dissertatie 
van J .R. Douma, in 2000 verdedigd 
aan deze universiteit, naar voren is 
gebracht. Dr. Hendriks beoogt met 
kritische vragen en opmerkingen een 
bijdrage te leveren aan een voortgaand 
gesprek over wat de Vakgroep beoogt: 
de ontwikkeling van 'een eigentijdse 
gereformeerde preekvisie'. Verkondig 
het Woord . . .  (2 Tim. 4:2) is de blij 
vende opdracht die van Christuswege 
naar zijn kerk en haar dienaren toe
komt. Het cahier sluit af met drie 
actuele thema's in de prediking: de ver
kondiging van Gods oordeel, preken 
over de uitverkiezing en de catechis
musprediking. 
Dit cahier wil ondersteuning bieden bij 
de beantwoording van hedendaagse 
vragen over de prediking. 
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